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 ٤٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

  طيبة إبراهيم صالح العثمان  ثــــــاسم الباح
 األموي والعصر   سالمصدر اإل  في   شعر بنى مرة    ثـــــعنوان البح

  ]دراسة فنية[
  عين شمس  ةـــــــــجامع

  اآلداب  ةــــــــــليك
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )١٩٧٨(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى جمع شعر من ليس لهم دواوين من شعراء  : األول 
  . وتحقيقهاألموي والعصر سالمصدر اإل في مرة

  غايتها تقويمه ووضعه،نية وموضوعيةدراسة هذا الشعر دراسة ف: الثاني 
  .هذه الفترة في العربيمكانه من حركة الشعر في 

  منهج الدراسة
 تتبع هذا الشعر في  مرة منهجاً يتلخصبنيجمع شعر  في وقد اتبعت

ذلك كتب  في  سواء، المخطوطة والمطبوعة،مظانه من المصادر القديمةفي 
لى أن أفصل ما بين الشعر ت عص وحر،اللغة واألدب والتاريخ والتراجم

اضطربت الذي  من هؤالء الشعراء وبين الشعر أيصحت نسبته إلى الذي 
  .نسبته بينهم وبين غيرهم من شعراء هذه الفترة
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 ٤٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

بيان : جمع النصوص وتحقيقها على إثبات شيئين  في كما حرصت
 التي المصادر في قيل فيها الشعر وإثبات القراءات المختلفة التي المناسبة

 بعض الكلمات الغامضة والتعريف معاني مع العناية بشرح ،رد فيها النصو
  .اكذهذا النص أو  في وردت اإلشارة إليها التي ببعض األعالم واألحداث

الجاهلية  في وقد مهدت للدراسة الفنية والموضوعية بالتأريخ لحياة مرة
د اتصلوا  ذلك أن هؤالء الشعراء المريين الذين جمعت أشعارهم قسالم،واإل

الهجاء أو  في بأحداث قبيلتهم اتصاالً وثيقاً ووردت اإلشارة إلى هذه األحداث
 حمالً على العناية بتلخيص تاريخ هذه القبيلة حملني مما ،الفخر بصفة خاصة

  . لتتضح الصورة ويفهم الشعرسالمبين الجاهلية واإل
 ت على التعريف بهؤالء الشعراء ألنهم ليسوا من أصحابصكما حر

 على األقل لم تصل إلينا أو ،الدواوين فلم يظفروا بعناية الرواة القدماء
 مما جعل منهم ،بعض الروايات في جاءت اإلشارة إليها التي دواوينهم

  . المعاصرالعربيشعراء مجهولين على األقل بالنسبة للدارس 
شعر هؤالء  في أما الدراسة الموضوعية فقد أقمتها على أساس النظر

أغفلت جمع شعره والترجمة الذي  الذين ترجمت لهم شعر ابن ميادة الشعراء
 ،لحياته ألنه من أصحاب الدواوين الذين ظفروا بدراسات وطبعات لدواوينهم

 مرة قد أوجبت على الرجوع إلى ديوانه لتكتمل بنيولكن دراسة شعر 
  .صورة هذا الشعر من الناحية الفنية والموضوعية

 في كان يقولها الشاعر التي كل المقطوعاتويغلب على هذا الشعر ش
 على أن أفرد حملني مما ،هذا الغرض أو ذاك من أغراض الشعر القديم
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 ٤٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

الهجاء والفخر  في لدراسة هذه األغراض فصالً خاصاً تتبعت فيه أشعارهم
  .والنسيب والمديح والرثاء

الفصل األخير عند الخصائص الفنية المميزة لهذا الشعر  في كما وقفت
 ن اللغة وبناء العبارة والصورة الشعرية وغير ذلك من الخصائص العامةم

اشترك فيها شعراء هذه القبيلة على اختالف أمزجتهم الفنية مما يجعل التي 
لهذا الشعر صبغة خاصة تكاد تميزه عن شعر غيرهم من شعراء القبائل 

 عن تيار  وإن كان ذلك ال يعنى اختالف هذا الشعر اختالفاً جذرياً،األخرى
 ولكنه لم الجاهلي القديم مما جعل منه امتداداً فنياً لشعر العصر العربيالشعر 

  .الوقت نفسه خصائصه المميزة كما قلنا في يفقده
  استنتاجات الدراسة

فصول القسم األول من هذه الدراسة متابعة حياة  في حاول الباحث
 ودراسة شعرهم م،سالالجاهلية واإل في  وحياة قبيلتهم،الشعراء المريين

  .دراسة فنية وموضوعية
 التاريخيقدمت به لهذه الدراسة للجانب الذي وقد خصصت التمهيد 

هذا  في  وقد عنيت،الجاهلية في يتصل بحياة قبيلة مرةالذي  وهو ،منها
اتمهيد بدراسة أصل هذه القبيلة وبيان حقيقة نسبها ومنزلتها بين القبائل 

تلك  في كما عنيت بالحديث عن ديارها ودورها ،العربية في العصر الجاهلي
 ثم ارتدت كغيرها من سالم فقد قبلت اإلسالم،الفترة المبكرة من تاريخ اإل

الجاهلية تعريفاً  في هذا التمهيد بشعرائها في  كما عرفت،القبائل العربية
  .موجزاً
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 ٤٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

يتصل بحياة القبائل الذي  التاريخيوعلى الرغم من أن هذا الجانب 
 قد عمدت إلى تفصيله لغاية أننيوحروبها وديارها معروف غير وأصلها 
هذه الدراسة  في  مرة الذين تخصهمبني شعراء أن ، أوالً،هيبعينها 

بالتعريف والتحليل لم يكونوا من هؤالء الشعراء المشهورين أصحاب 
 الشعري نفهم ظروفهم ونستطيع تفسير فنهم لكيالدواوين ومن ثم فقد وجب 

  .لقارئأن نقدمهم ل
فخرهم  في  قد اتصل اتصاالً وثيقاً وخاصة،كما أن شعر هؤالء: ثانياً 

 مما جعل من تفصيل ،الجاهليالعصر  في وهجائهم بأيام قبيلتهم وانتصاراتها
هذا  في هذه األيام أمراً ضرورياً لتفسير اإلشارات التاريخية والقبلية الواردة

  .الشعر
صدر  في  الذين ندرسهمينيالمروالفصل األول دراسة لحياة الشعراء 

هذا الفصل مادة تاريخية وقبلية  في  فقد جمعت،األموي والعصر سالماإل
كثيرة تشرح أنسابهم وتكشف عن صالتهم بمعاصريهم وتصف أخالقهم 

 وقد ،واإلنسانيةصورتهم القبلية  في وبعبارة مختصرة تقدمهم إلى القارئ
 ،بن سهية وشبيب بن البرصاءأرطاة : أربعة شعراء هم  في حديثيانحصر 

  . والحصين بن الحمام،ةفوعقيل بن عل
سة ا درينيالمرلدراسة شعر هؤالء الثاني وقد خصصت الفصل 

 وهى جملة ،موضوعية فوقفت عند الهجاء والفخر والنسيب والمديح والرثاء
 والحظت على هذا الشعر من ،كانوا ينظمون فيها أشعارهم التي األغراض

مقطوعات قصيرة كانت تخلقها هذه  في وعية أنه يرد غالباًالناحية الموض
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كان يعيشها  التي  ولعل ذلك راجع إلى تلك الحياة القلقة،المناسبة أو تلك
تفرض  التي من الخصومات كثير في  كانت تورطهموالتيهؤالء الشعراء 

 مصنوعاً ض مما جعل من شعرهم شعراً شبيهاً بالنقائ،عليهم كثرة االنتقال
 .نجده عند غيرهم من الشعراءالذي  الفني التأني ليس فيه ذلك ،عجلعلى 

 في  وصيغا،كما الحظت أن الهجاء والفخر قد استأثرا بمقطوعاتهم الشعرية
  .الجاهلي أشبه بلغة الشعر ،لغة بذيئة جافة

 وقد درست ،ويعد ابن ميادة أطول هؤالء الشعراء نفساً وأكثرهم شعراً
 ذلك ،ه ليس من بين الشعراء الذين جمعت دواوينهمأشعاره على الرغم من أن

 في  وال يمكن إغفال ديوانه،األمويالعصر  في أنه واحد من أهم شعراء مرة
  .سالماإل في دراسة موضوعية وفنية لشعر مرة

وخصصت الفصل الثالث للدراسة الفنية وهى دراسة اهتمت 
 ،رية والعبارةاللغة والصورة الشع في الشعريباستخالص خصائص أسلوبهم 
أشعارهم وقد الحظت  في والتصويري اللغويوغير ذلك من عناصر البناء 

 كما غلب ،غلبة األسلوب السهل على أشعارهم فيما عدا شعر الفخر والهجاء
  .اإليجاز على معانيهم وصورهم الشعرية وأساليبهم اللغوية

هذا الشعر غلبة صيغ االستفهام التعجبية وهى صيغ  في والحظت
الحقيقة إحساس هؤالء الشعراء بالمفارقة بين حياتهم وسلوكهم  في كستع

  .يعيشون فيها التي وبين تقاليد البيئة
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 ٥١ فريح العنزي. د.إعداد أ

من هذا البحث فقد خصصته لجمع شعر من ليست لهم الثاني أما القسم 
سبيل تحقيق هذه الغاية منهجاً يمكن  في  واتبعت، مرةبنيدواوين من شعراء 

  :يليتلخيصه فيما 
 المخطوطةالمصادر القديمة  في لشعر من مظانهجمع هذا ا -١

  .والمطبوعة
هذه المصادر وتخريج  في المقارنة بين الروايات المختلفة كما جاءت -٢

 .الشعر فيها

التمييز بين ما صحت نسبته لهؤالء الشعراء من األشعار وبين ما  -٣
 .الوقت نفسه في  فنسبت لهم ولغيرهم،اضطربت نسبته إليهم

 الشعر وتفسير غريبه والتعريف بما فيه من أعالم كما عنيت بضبط هذا
  .قيل فيها النص التي وإشارات تاريخية كما عنيت بذكر المناسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  


