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 اليقظة العقلية يف أواخر زمن اجلاهلية
 " زيد بن عمرو بن نُفيل منوذجاً "

 جامعة مصراتة –كلية اآلداب   –د. علي عبدالرمحن الفيتوري 
 

 املقّدمة : 
تلك الصورة اليت نقلها إلينا ابن رشيق القريواين إذ لعلَّ مزمع الكتابة عن ذاك العصر، جيد نفسه أمام 

َداثً قد أدرك الشعر بعد  قال : " وقول عنرتة : هل غادر الشعراء من مرتدَّم، يدل على أنه يعدُّ نفسه ُمح
 .(1)أن فرغ الناس منه، ومل يغادروا له شيئاً"

ولكننا إذا أمعنَّا النظر يف كثري مما كحتب، جند بني ثناايه ما يقبل الزايدة أو التعديل أو التمحيص أو 
النظر من زاوية أخرى قد تزيد املكتوب وضوحًا أو تكسبه بريقًا يشّد الناظرين أو تحزيل لبسًا قد يؤّرق 

 بعض املتأملني. 
ك النظرات العجلى املوّسعة، واستبداهلا ابلنظرة العميقة واملعّول عليه يف هذا املوضوع، االبتعاد عن تل

الفاحصة، حىت ال نضّل املنشود يف هذه الوجهة، فضخامة ذاك املخزون الثقايف واحلضاري وعمره املديد 
حيّتم على الدارس الدقّة فيما يحقّيد، واحلذر  (2) الذي جعل اللغة العربية أقدم لغة حّية على وجه األرض،

ق والعثرات، ومما ألزمين حتبري هذه الصفحات، إحساسي حباجة املطّلع يف هذا العصر إىل من املزال
بعد أن تيسر  -املوجز املفيد، والسيما فيما كثر فيه احلديث وتفرقت فيه السبل، فإنه من الواجب اليوم 

ب مذاقاً، أن نزيل القشرة عن اللباب ليكون ذاك املوروث أطي -الوصول إىل املعلومة يف مصادرها 
والذي ليس منه بٌد يف هذا البحث، هو الوقوف على تلك الفرتة اجلاهلية، مث التعريف مبن أختذ منوذجاً، 
وإيضاح تلك اليقظة العقلية يف تلك الفرتة اجلاهلية، بطريقة تدرجيية، مستفيدين من إشارة الدكتور أمحد 

. متخذين املنهج الوصفي (3)ر اجلاهليةاحلويف هلذه اليقظة يف تسبيبه لضعف الوثنية يف أواخر عص
 التحليلي سبيالً هلذه الدراسة مع االستعانة مبا يفيد يف هذا العمل من املناهج األخرى.

 
                                                 

 .91، ص1، جـ1972، 4( العمدة، ابن رشيق القريواين، حتقيق ُممد ُميي الدين عبد احلميد، دار اجليل بريوت، ط1)
 .367م ، ص2012( ينظر: جملة اللسان املبني، كلية اآلداب جامعة طرابلس، العدد السابع 2)
 .377أمحد احلويف، هنضة مصر القاهرة ، بدون ط.ت، ص -( ينظر: احلياة العربية من الشعر اجلاهلي3)
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 اجلاهلية : مدلوهلا وزمنها وحياة أهلها : 
اجلاهلية زمن الفرتة وال إسالم، وهي احلال اليت كانت عليها العربح قبل اإلسالم من اجلهل  مدلوهلا :

واحلديث عن  (1)ابهلل سبحانه ورسوله وشرائع الّدين واملفاخرة ابألنساب والكرب والتجرّب وغري ذلك،
تلك الفرتة كثري، واملتأمل يف ذلك يلحظ الشيء وضده ، فإذا وقف على ذاك الشعر املنقول إلينا من 

الفرتة وأعجب مبا فيها من أبناء اجلاهلية ، وتراءى له ما فيه من روائع القول ومجيل اخلصال، أكرب تلك 
مروءة وشجاعة وأنفة واعتزاز، وال سيما إذا التمس هلم العذر لكوهنم معوزين إىل الّدين احلق الذي 

 يهّذب النفوس وتطمئن به القلوب.
 .(2)وإذا نظر املتأمل يف الكثري مما كحتب عن اجلاهلية يرى توسعاً يف ذّمها وإمعاانً يف انتقاصها

لك ارتباط املقارنة بني اجلاهلية واإلسالم كارتباط املفارقة بني الليل والنهار فال ينكر ولعل السبب يف ذ
عاقل روعة بزوغ الفجر وإشراقة الشمس، وما يف ذلك من طمأنينة وأمان، ولكنه من التعّسف أن نرى 

القيم اجلاهلية الليل كّله أهوااًل وأوجاعًا فقد أقّر الرسول صلى هللا عليه وسلم الكثري من العادات و 
فإكرام الضيف مثاًل أّكده اإلسالم وحبب إليه ومن ذلك ما رواه أبوهريرة حيث قال : قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم" من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جارهح ، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم 

 .(3)ل خرياً أو ليصمت"اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليق
وأظنه من الطبيعي أن يكون العتب أشد على من أدرك اليقني وختّلق أبخالق من مل يدركه ، وكذلك 

 من عرف احلكم ابلقسط وعاد إىل الزيغ ..
ولعل ما ورد يف التنزيل احلكيم من ذكر للجاهلية جيعل صاحب النظرة العجلى أكثر مياًل حنو النيل من 

 تقاص ما كان فيها، فقد وردت لفظة اجلاهلية يف أربع آايت كرمية هي : تلك الفرتة وان
َر احْلَقِّ َظنَّ  قال تعاىل:  -1 ، "يعين بذلك (4) اجْلَاِهِليَّةِ  َوطَائَِفٌة َقْد َأََهَّتـْهحْم أَنـْفحسحهحْم َيظحنُّوَن اِبَّللَِّ َغيـْ

جلَّ ثناؤه: وطائفة منكم أيها املؤمنون قد أَهّتهم أنفسهم يقول : هم املنافقون ال همَّ هلم غري أنفسهم 
فهم من حذر القتل على أنفسهم وخوف املنية عليها يف شغل، قد طار عن أعينهم الكرى يظنون ابهلل 

                                                 

 )جهل(. ، مادة1994،  3( ينظر: لسان العرب، ابن منظور ، دار صادر بريوت ، ط1)
 .17، ص1993، 6( ينظر: الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه ، حيىي اجلبوري ، جامعة قاريونس بنغازي ط2)
 .11، ص8ه، جـ1422،  1( صحيح البخاري حتقيق ُممد الناصر ، دار طوق النجاة ط3)
 (.154( آل عمران اآلية )4)
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أمر هللا، وتكذيباً لنبّيه صّلى هللا عليه وسلم الظنون الكاذبة ظن اجلاهلية من أهل الشرك ابهلل، شكاً يف 
 .(1)وُمسبًة منهم أن هللا خاذل نبّيه"

فتلك الطائفة من املنافقني مل تطمئن قلوهبم إىل قدر هللا وحكمه فهم يف ظنهم السيء مثل ظن اجلاهلية 
 . (2)الذين مل أيهتم اهلدى ومل يبعث هللا فيهم رسوالً 

ُغونَ  َأَفُحْكمَ قال تعاىل :  -2 اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
وإذا نظران إىل أحكام اجلاهلية جندها "حكم البشر  (3)

ومما ال شكَّ فيه أن االنصراف عن أحكام هللا والعودة إىل أحكام  (4)للبشر وعبودية البشر للبشر "
البشر أمر ينايف اإلميان احلق وفيه زيغ عن العدالة الراّبنية أما ما كان معمواًل به يف اجلاهلية مث أقرّه 

"  اإلسالم فإنه يصري من أحكام هللا وال يحنسب إىل اجلاهلية ومن ذلك قصة أححيحة بن اجلحالح يف عّمه
 .(5)هي كانت سبب  أالَّ يرث قاتٌل، مث ثبَّت ذلك اإلسالم كما ثبََّت كثرياً من نوازِل اجلاهلية"

َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َوََل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوَل قال تعاىل :  -3
والتربج أن تتمشَّى املرأة  (6)

 .(7)بني الّرجال
باس رضي هللا عنهما إجابة عن تساؤل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه "وهل كانت وقول عبد هللا بن ع

يبني أنَّ هذه الصفة اليت  (9)وتعقيب عمر رضى هللا عنه بقوله "صدقت" (8)من أوىل إال وهلا آخرة ؟ "
 ال تليق بنساء النيب صلى هللا عليه وسلم كانت يف جاهلية أخرى غري اليت سبقت اإلسالم وقيل املعين
ابملرأة يف هذا الصدد هي األمة ال احلرّة، فقد كانت األمة تبدي مفاتن جسمها " أّما احلرائر يف 

 .(10)اجلاهلية، فكانت هلحنَّ كرامة وِعّفة"

                                                 

 . 164، ص6، جـ2001، 1ار هجر ط( تفسري الطربي، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، د1)
 .216، ص1997، 1( ينظر: صفوة التفاسري ، ُممد علي الصابوين ، دار الصابوين ، القاهرة ، ط2)
 . 50( سورة املائدة من اآلية 3)
 . 321( صفوة التفاسري ص 4)
 .456ص 1جـ 1964 2( تفسري القرطيب حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش دار الكتب املصرية القاهرة ، ط5)
 (.33( سورة األحزاب من اآلية )6)
 . 37ص 3ه جـ1419، 1( تفسري عبد الرزاق حتقيق ُممود ُممد عبده، دار الكتب العلمية بريوت ط7)
 .100ص – 19( تفسري الطربي جـ8)
 .100ص - 19( تفسري الطربي جـ9)
 .12022،  19( تفسري الشعراوي مطابع أخبار اليوم بدون ط. ت جـ10)
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يََّة اجْلَاِهِليَّةِ قال تعاىل :  -4 ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا يف قُ ُلوِِبُِم اْْلَِميََّة محَِ
(1). 

أهنم مل يحقّروا أنه رسول هللا، ومل يحقّروا ببسم هللا الرمحن الرحيم، وحالوا بينهم وبني "وكانت محيتهم 
 . (2)البيت"

 .(3)وإذا بلغت األنفة أن متنع قبول احلق فتلك محّية اجلاهلية
ولعل املتتبع هلذه اآلايت الكرمية يرى أن التنفري يف هذه اآلايت يكمن يف مواقف معيّنة جلعلها يف صورة 

نفها النفس املؤمنة، فإذا كانت اجلاهلية مشتقة من اجلهل مبع ى السفه والغضب والنزق فإن اإلسالم أت
 . (4)خضوع هلل تعاىل وطاعة ينبثق منها السلوك القومي واخللق الكرمي

 زمنها : 
الزمن  مل جتتمع الكلمة يف حتديد زمن اجلاهلية بل تعددت األقوال يف ذلك فقيل اجلاهلية األوىل: " وهي

الذي وحِلَد فيه إبراهيم عليه السالم، وقيل ما بني آدم ونوح، وهي مثامنائة سنة، وقيل ما بني نوح وإدريس 
، وقيل ما بني نوح وإبراهيم، وقيل ما بني موسى وعيسى، وقيل ما بني عيسى وُممد صلى هللا عليه 

لكفر مطلقًا أو ما بني الرسولني وتطلق وعلى مجيع أنبيائه ورسله الّسالم وقيل اجلاهلية زمن ا (5)وسلم"
 .(6)على ما كان بني مولد النيب صلى هللا عليه وسّلم والبعثة وتطلق على ما قبل فتح مكة

 حياة أهل اجلاهلية : 
واجلاهلية املعنية هنا هي تلك اليت أشرق عليها فجر اإلسالم  ومحل أبناؤها بعد إسالمهم مشعل اهلداية 
لإلنسانية مجعاء ، فكان لتلك النشأة اليت صقلها اإلسالم دوٌر ابلٌغ للنهوض هبذا التحّول املهم يف 

 اتريخ اإلنسانية. 

                                                 

 (.26( سورة الفتح من اآلية )1)
 .330ص 7ه جـ1419، 1( تفسري ابن كثري حتقيق ُممد حسني مشس الدين دار الكتب العلمية بريوت ط2)
 .162ص 4جـ 2004، 1( ينظر: تفسري اإلجيي، ُممد بن عبد الرمحن احلسيين، دار الكتب العلمية بريوت ط3)
 .396بال ت ص 5املعارف ط( ينظر اتريخ األدب العريب شوقي ضيف دار 4)
 2جـ 2004، 1( منهج القرآن الكرمي يف دعوة املشركني إىل اإلسالم ُممود بن أمحد الرحيلي اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة ط5)

 .775ص
ظر وين 213ص 9جـ 1997 4( ينظر خزانة األدب عبد القادر البغدادي حتقيق عبد السالم هارون مكتبة اخلاجني القاهرة ط6)

 .20الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه ص 
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تلك األشعار املمّحصة املوثقة  –التنزيل احلكيم ولعل أصدق ما تحعرف به حياهتم بعد ما جاء عنها يف 
 والسيما إذا أححسنت قراءهتا وخلحصت النوااي الستنطاقها وتـحزحّوَد مبا يعني على مواجهتما.

فقد عرّبوا عن تلك احلياة بقرائحهم الصافية ونفوسهم البسيطة وانفعاالهتم املتزنة واملضطربة، واستطاعوا 
عرااًب فأنتج كل منهما روائع ونفائس التزال حّية انبضة ابحلياة، تشّد مغالبة شظف العيش عراًب وأ

 السامعني حسناً وهباًء ، وإاثرة وإعجاابً، رغم مشقة الطريق وبعد األمد واختالف األهواء.
وحيث إن اإلجياز وجهة هذا العمل وأن احلياة اجلاهلية ال حييط هبا مثل هذا البحث يف كّمه وموضوعه 

رب والغزو والثأر وشظف احلياة واملروءة والوفاء، كل ذلك وغريه مدار احلياة اجلاهلية ولعّل يف فاملرأة واحل
ما خيتصر الطريق الطاللة حقيقية على تلك احلياة العربية  (1)،عمرو بن مالك األزدي*قصيدة الشنفرى

قًّة وأمانًة فهو رأس نراها عن طريق املفّضل الّضيب الذي كان من أفضل من نقلوا عن العصر اجلاهلي د
، ثقة أخذ عنه البصريون على الرغم ما بني املدرستني من تنافس واختالف يف (2)علماء الكوفة يف عصره

 .(3)منهج الرواية
وفيما أرى أن هذه التأئية كفيلة بنقل صورة تزيل اللبس عن تلك احلياة والسيما أّن صاحبها له قوة 

ًا ال رخاوة فيه، هذا إىل جانب ما ميتاز به من صدق التصوير ، تعبريية" جتعل أسلوبه أسلواًب ُمكم
 . (4)والصراحة يف النقل عن احلياة"

 : ) من الطويل ( : ( 5)قال الشنفرى
 جرياهنا إْذ تولَِّت  وما ودَّعت   أمجَعْت فاستقلَّت    َأََل أمُّ عمرٍو  1
 وكانت أبعناق املَِطّي أظلَِّت         سبقْتناَ أمُّ عمرو أبمرها           وقد 2
  فقّضت أُموراً فاستَقلَّْت فَ َولَّتِ     بعييّن ما أمسْت فباتْت فأَصبحت  3

                                                 
الشنفرى : اختلفت الرواة يف امسه فقيل اثبت وقيل عمرو وقيل الشنفرى امسه ال لقبه، وأمجعوا على أنه من األزد، القبيلة  *

 القحطانية املعروفة وكان من فتاك العرب وعدائيهم.
 .20صه وفنونه ص وينظر الشعر اجلاهلي خصائ 213ص 9( ينظر: خزانة األدب، جـ1)
 .573ص  1988، 7( ينظر: مصادر الشعر اجلاهلي ، انصر الدين األسد، دار املعارف مبصر ط2)
 .511( ينظر: مصادر الشعر اجلاهلي ص3)
 .338ص 1966 2( الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، يوسف خليف دار املعارف مبصر ط4)
بدون ت ص  6، حتقيق وشرح ُممد شاكر وعبدالسالم هارون دار املعارف القاهرة ط( املفصليات: املفضل بن ُممد الضيبّ 5)

 .40-35ديوان الشنفرى ص  108-112
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َها نِْعمَة الَعْيِش زَلَِّت     فوا َكِبَدا على أميمة بعد ما            4                 َطِمْعُت فَ َهب ْ
 ِت              وَل بَذاِت تَقلَّ         إذا ذُِكْرُت             فيا جاريت وأنت غرُي ُمليَمٍة  5
           (1)إذا َما َمَش   ْت وَل بَذاِت تَ َلفُّتِ          لقد َأْعَجبَ ْتيِن َل َسُقوطاً ِقَناُعَها  6
                جلارِِت         ا إذا اهلديّ          ُة قَ ّلِت       عيَد النَّوِم تُ ْهِدي َغُبوقهابُ تَِبيُت  7
َتها      8                  ما بُ ُيوٌت ابملذمَِّة ُحلَِّت   إذا         ََتُلُّ ِبَْنَجاٍة من اللَّْوِم بَ ي ْ
َلِت           اً تَ ُقصُُّه األرض ِنْسيكأّن هلا يِف  9 ها وِإْن ُتَكّلْمَك تَ ب ْ                  على َأمِّ

                (2)إذ ذُِكَر النِّسَواُن َعفَّْت َوَجلَّتِ              ُأمْيمُة َل ُُيْ     ِزي نثاها َحليَلها     10
عيِد مل َيَسْل أْيَن ظَلَِّت            أْمَسى آَب قُ رََّة َعْيِنِه    إذا هو 11           مآَب السَّ
                 فَلْو ُجنَّ ِإنساٌن من اْلُْسِن ُجنَِّت   َفَدقَّْت َوَجّلْت واْسَبَكرَّْت وُأْكِمَلْت    12
َر َفوقَ َنا   13 َنا كأن البيَت ُحجِّ                  ِبرْْيَانٍة رَْيْت ِعشاًء وطلَِّت          فِبت ْ
            هلَا َأرٌَج ما َحْوهَلا غرُي ُمْسِنِت                ِبَرْْيَانٍة ِمْن بَْطِن َحْلَيَة نَ وَّرْت  14
ِت         مُحِْر اْلِقِسيِّ بَ َعثْ تُ َهاَواَبِضَعٍة  15                  َوَمْن يَ ْغُز يَ ْغَنْم َمرًَّة وُيَشمَّ
            وبني اجلََبا َهْيهاَت أنشْأُت ُسْرَبِِت     َخرَجنا من الَواِدي الذي بني مشعل  16
ي على األرِض الِت لن تُضّرين   17 َِت       ُأمشِّ            أِلَْنِكَي قوماً أو ُأَصادَف مُحي َّ
                   ُيقّرُِبين منها رواِحي وُغْدَويت       ل   ي على أَْيِن الغزاِة وبُ ْعدها     ُأمشِّ  18
ُهْم َأْوََتَْت وَأقَ لَِّت                    وُأمُّ ِعَياٍل قد َشِهدُت تَ ُقوتُ ُهْم    19                 إذا َأْطَعَمت ْ
َنا الَعْيل إْن هي أكثرْت   20                   (3)ََتَّلتِ وحْنُن ِجَياٌع أيَّ آٍل     ََتَاُف َعَلي ْ
                  ن ِخيّفِة اجلُوع أَبْ َقِت      ولكنَّها مِ   ِبا ِضنٌّ ِبا يف ِوَعائِها        وما إنْ  21
ُر دوهَنا              22 ت ْ ْيِت إن مل تُبيِِّت      ُمَصْعِلَكٍة َل يَ ْقُصُر السِّ                 وََل تُ ْرجَتى لَلب ْ
           إذا آَنَسْت ُأوَل الَعِدّي أقشَعرَِّت         هلا وقضٌة فيها ثالثون َسْيَحفاً   23
                      جُتوُل كَعرْيِ الَعانِِة املُتَ َلفِِّت             وَتيت الَعِديَّ ابِرزاً ِنْصُف َساِقها  24
            ورامْت ِبا يف َجْفرِها ُثَّ َسلَِّت           إَذا َفزِعوا طارتْ أببيَض صارٍم   25

                                                 

 ( ال سقوطاً قناعها: أي ال يسقط قناعها لشّدة حيائها.1)
 ( النثا : ما أخربت به عن الرجل من حسن أو سيئ.2)
 ( العيل : الفقر.3)
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             ُجَراٍز َكأْقطَاِع الَغِديِر املُنعَِّت            ُحساٍم كَلوِن امِلْلح صاٍف َحِديُدهُ  26
َم      اِء َوَعلَِّت         تَ َراها كَأْذانِب اَْلِسيل َصَوِدراً   27           وقد هَنَِلْت ِمَن الدِّ
تِ             قَ تَ ْلَنا قَِتياًل ُمْهِدايً ِبَُلبٍَّد       28         (1)مَجَاَر ِمىًن َوْسَط اَْلِجيَج املَصوَّ
َمْت أي    َجزيْ َنا َساَلَماَن بن ُمفرَِج قَ ْرَضها   29             ديِهُم وأزَلَِّت              ِبا َقدَّ
ء ِب قوٌم وما إْن َهَنأتُ ُهْم     30       وأصبحُت يف قوٍم ولَْيسوا ِبُْنيِِت               وُهينِّ
 َوَعْوٍف َلَدى املَْعَدى َأَواَن اْستَ َهلِت                  َشفيَنا بعبد هللِا بَ ْعَض َغليلنا    31
ِِت               إذا ما أَتْتيِن َميَتِت مل ُأابهِلَا         32 ُموع وَعمَّ          ومل ُتْذِر َخاَليت الدُّ
             إَذْن جاَءين بنَي العموَدْيِن مُحَِِّت    َوَلْو مَلْ َأرِْم يف َأْهِل بْيِِت قاعداً         33
ْيُت خلِت     34          شفاين أبْعَلى ِذي الُُبْيقنْيِ َغْدَويت         َأََل َل ت َُّعْدين إْن َتَشكَّ
            وُمرٌّ ِإَذا نَ ْفُس الَعُزوِف اْسَتمرَِّت   ْلٌو ِإْن ُأرِيَدْت َحاَلَويت      وإيّنِ ْلَُ  35
َتِحي يف مسريت      َأِبٌّ ملَا آىب َسريٌع َمباَءيت                 36           ِإل كلِّ نَ َفِس تَ ن ْ

وحيث إن البحث غري معين بشرح هذه القصيدة فإن الوقوف على تلك الومضات يعني على معرفة 
القدمية هلا خصائصها،  الكثري عن تلك احلَياة اجلاهلية، وال خيفى على دارسي هذا األدب أّن القصائد

فعندما تكون قصاراً يغلب عليها الطابع التقريري الذي يعرب عن أشجان صادقة قريبة من سامعها، أّما 
 (2)إذا كانت طوااًل فإهنا يف الغالب حتتاج إىل إعمال العقل لسرب أغوارها والوصول إىل أبعادها ومراميها

بري مباشر عن حياهتم يستمدون صورهم ومعانيهم من وإن كان "الطابع العام يف الشعر اجلاهلي، تع
 .(3)بيئتهم أبساليب رائعة فيها مجال الفطرة وبساطة الصحراء"

ولعل الناظر يف هذه القصيدة املختارة حيتاج إىل شيء من التأمل ومعاودة قراءهتا لتمييزها، أهي من 
القصار؟ أم الطوال؟ وكذلك األمر يف كوهنا قريبة املع ى أم من ذوات املع ى البعيد وعلى كٍل فإن املعاين 

يل للوصول إىل تلك املعاين البعيدة فال القريبة يف الشعر العريب إذا مل تكن املعنية عند الشاعر فإهنا السب

                                                 

عليه السالم مث أذن يف الناس ابحلج فأحجيب. ينظر اتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام، ُممد بن ( أول من رمى اجلمار إبراهيم 1)
 .49ص 2004،  2الضياء حتقيق عالء إبراهيم، أمين نصر دار الكتب العلمية بريوت ط

 . 145( ينظر الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه ص2)
 .126( الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه ص 3)
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كمة يف ألفاظها ومعانيها وتراكيبها والسيما تلك القصائد  شيء يف القصيدة يحطلق جحزافاً، وإمنا هي ُمح
 اليت غالبت األزمنة واألمكنة فكانت نتاجاً إنسانياً خمّلداً .

فقد ذكرها الشاعر يف البيت األول ولعل مما يشّد املتأملني يف تلك القصيدة تكرار الكنية )أم عمرو( 
والبيت الثاين وقد استعمل العرب الكنية يف حديتهم وهي وقف على العرب األحرار وال خياطب هبا 

وهذه النظرة إىل املرأة مل  (1)األرقاء واملوايل، وهي يف هذا السياق ملمح من مالمح االحرتام والتقدير
فقد كانت املرأة احلرّة أتنف  (2)ائمًا كما يتصورها بعض الكتّابتكن نشازاً فاملرأة مل تكن ذليلة مهانة د

 .(3)الضيم والسيما الشريفات منهن ويرتكن األزواج إذا مل حيسنوا معاملتهن
وقد أنف معظم العرب الظلم والسيما أصحاب الشرف والرفعة وهلذا فقد اقرتن ابلسفلة والسوقة دون 

دما ننظر إىل البيت اخلامس فإننا نلحظ خصلة محيدة وهي ، وعن(4)األشراف والّسادة وكرام الناس
اإلشادة ابجلار والثناء عليه، كما يطالعنا البيت السادس مبكانة التعفف بني اجلاهليني ) ال سقوطاً 
قناعها( ) وال بذات تلفُّت( فال يحعرف على احلرائر إال العفَّة والشرف أّما اإلماء فمنهن القيان ومنهن 

 .(5)داانً ومنهن جواٍر خيدمن الشريفاتاملتخذات أخ
ويعاود الشاعر يف البيت السابع احلديث عن اجلار والتهادي بني اجلريان ويف البيت الثامن إىل البيت 
احلادي عشر يشيد الشاعر ابلوفاء وحسن العشرة ويرتاءى لنا يف األبيات من التاسع عشر إىل الثاين 

شظف العيش، وهي إذا اشتدت األمور وادهلمت اخلطوب والعشرين حسن التدبري واإلعانة على 
 مترتست وكانت العصّية على األعداء.

ويف حديث الشاعر عن الثأر والغزو ما يبني عن تلك احلياة يف هذا اجلانب فهو يف البيت اخلامس 
يكشف  فهو هبذا البيت (6)عشر يذكر أنَّ من يغزح يغنم مرّة ويَشمَِّت )والتشمت أن يرجعوا خائبني(.

عن حقيقة يحراد هبا التنفري من الغزو، ألن صاحبه ال جيين إال اخليبة، والوصول إىل مثل هذه األشياء 
 دليل على تلك اليقظة املستلهمة من معرتك احلياة.

                                                 

 .849ص 2الشعر اجلاهلي منهج يف دراسته وتقوميه، د. ُممد النويهي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، د.ط، ت جـ( ينظر 1)
 .47ص 1983،  2( ينظر يف أدب ما قبل اإلسالم د. ُممد عثمان علي دار األوزاعي ط2)
 .81ص 2005، 1( ينظر اجملتمع العريب القدمي، ُممد اخلطيب ، دار عالء الدين دمشق ط3)
 .304ص 2000، 17( ينظر: جملة كلية الدعوة اإلسالمية العدد 4)
 . 81( ينظر: اجملتمع العريب القدمي ص 5)
 ( لسان العرب مادة )مشت(.6)
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وأنّه جيازي األعداء مبا قّدمت أيديهم وأزلت، ويشفي غليل النفس من أعدائه بقتلهم وهذا يف األبيات 
شرين إىل الواحد والثالثني وخيتتم هذه القصيدة مبا يعرف من اخلصال احلميدة يف زمنه من التاسع والع

فهو يفتخر أبنه ويفٌّ للخليل وأنه حلو ملن أراد حالوته ومّر على أعدائه وأنه أيبٌّ فيما يستوجب اإلابء 
 داوته.وأنه من ذوي النفوس العالية اليت تتحول عن الشّدة والبطش بتحول اآلخر عن ظلمه وع

 –وبعد هذه اللمحة عن احلياة اجلاهلية وما فيها من جوانب إنسانية نصل إىل زيد بن عمرو بن نفيل 
 لتلمس اليقظة العقلية يف زمن اجلاهلية. –النموذج يف هذا البحث 

زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي، ابن عم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، مل 
اإلسالم وكان يكره عبادة األواثن وال أيكل مما ذبح عليها وذهب إىل الشام ابحثًا عن عبادات يدرك 

تروق للنفس ويقبلها العقل فلم تستمله اليهودية وال النصرانية، فعاد إىل مكة يعبد هللا على دين إبراهيم 
 .(1)عليه السالم

قبل بعثته و" أنَّ النيب صلى هللا عليه وسّلم وزيد بن عمرو بن نفيل معاصر للرسول صلى هللا عليه وسّلم 
لقي زيَد بن عمرو بن نحفيل أبسفل بـَْلَدٍح، قبل أن ينزل على النيب صلى هللا وسّلم الوحي، فقحدِّمْت إىل 
النيبِّ صلى هللا عليه وسلم سحْفرٌَة فأيب أن أيكل ِمنها، مث قال زيٌد: إين لستح آكل ممَّا تذحبون على 

آكل إال ما ذكر اسم هللا عليه، وأَّن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذابئحهم  أنصابكم، وال
ويقول: الشاةح خَلَقها هللا، وأنزل هلا من السماِء املاَء، وأنبَت هلا من األرض، مثح تذحبوهنا على غري اسم 

 .(2)هللا، إنكاراً لذلك وإعظاماً له"
النظر إىل املعتقدات، فأصحاب األحالم الصغرية تستكني ولعل أبرز مالمح اليقظة العقلية يكمن يف 

عقوهلم إىل ما خيالف احلق وتطمئن قلوهبم إىل الزيغ ويعيشون يف أسر األوهام، أّما عندما تكرب األحالم 
وتنشأ اإلرادة يف كيان سليم فإن العقل آن ذاك ال يقف أمامه حائل حيول بينه وبني احلق، ويرتاءى 

 عمرو بن نفيل من ] الوافر [ : ذلك يف قول زيد بن
 
 
 

                                                 

 .60ص 3م ج2002،  15( ينظر: األعالم للزركلي، دار العلم للماليني ط 1)
 . 40ص 5( صحيح البخاري جـ2)
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      كذلك يَ ْفعُل اجلَِلُد الصَّبُ           وُر                     اً ُت الاّلت والُعزَّى مجيع   َتركْ 
                 وَل صنمي بين غنٍم أُزوُر                فال الُعزَّى َأِديُن َوَل ابنتيها    

         (1)لنا يف الدهر إْذ ِحلمي َصِغريُ                 وَل ُهَبال أزوُر وكان رابا    
إّن اعتداد زيد بن نفيل بعقله واضح يف هذه األبيات والسيما بعد علمنا أنّه مل يكن يهودايً وال نصرانياً 

ل وعثمان احلويرث وعحبيد هللا ورغم حبثه عن داينة خالصة هلل فقد " خرج إىل الشام هو وورقة ابن نوف
ولعله من الواضح أن ذاك البحث  (2)بن جحش، فتنصروا إال زيداً فإنه مل يدخحل يف شيء من األداين"

عن الدين احلق هو أهم املؤشرات اليت تشري إىل تلك اليقظة العقلية فلوال هاتف العقل لركن كل هؤالء 
ز فيه اليقظة العقلية عند زيد بن عمرو بن نفيل قوله من إىل ما وجدوا عليه أابءهم وأجدادهم وممّا ترب 

 الوافر: 
                     كذِلَك يفَعُل اجلَلُد الصبوُر             َعزْلُت اجِلنَّ واجلنَّان َعينِّ    
                  وَل ُأُطَم بيِن َطْسٍم َأِديُر                        فال الُعزَّى َأِديُن وَل ابنتيها  
هر إذ ِحْلمي صغرُي                  َوََل َغَنماً َأِديُن وكاَن َرابا              لنا يف الدَّ

        أِديُن إَذا تَقّسمِت األُُموُر                   َأَرابا واِحداً َأْم ألَف َربٍّ   
                 رَجاًَل كان شأنُ ُهم الفجوُر                      ألَ     ْم تَ ْعلَ            م أبن هللا َأفْ ىَن   

ْفُل الصغرُي                     وأبَقى آخرين ِبُِبِّ قَ ْوٍم    ُهُم الطِّ            فريبُُل ِمن ْ
                   (3)كما يَ تَ َروِّح الُغْصُن النِِّضريُ   رُء يوماً          وأوَشَك َأْن يعيَش امل

ال خيفى افتخار زيد بن عمرو بن نفيل جبرأته وركونه إىل العقل ونبذه ما آتلف الناسح عنه يف تلك الفرتة 
 الصبور.، فاجلرأة على املعتقدات الفاسدة املتأصلة يف النفوس ال يطيقها إال اجللد 

والشاعر هنا يقيم احلّجة الواضحة القوية، أبنَّ األمور ال تنضبط إال بربٍّ واحٍد يكون امللجأ إليه إذا 
تقّسمت األمور ويبني عن حقيقة أنَّ هللا يحفين من كان شأهنم الفجور فال يبقي هلم أثراً حسنًا وال ذكراً 

بًا لبقاء املعدوم واملعوز من غري القادرين على طيباً، ويف املقابل أّن هللا يحبقي أصحاب الربِّ فيكونون سب

                                                 

 .253ص 2000، 4يب حتقيق أمحد زكي ابشا، دار الكتب املصرية القاهرة ط( كتاب األصنام، أبو املنذر الكل1)
 . 164ص 1976( السرية النبوية، ابن كثري حتقيق مصطفى عبدالواحد ، دار املعرفة بريوت بدون ط 2)
دالئل النبوة و  76ص 2ج 1991، 1( اآلحاد واملثاين، أبوبكر بن أيب عاصم ، حتقيق ابسم اجلوابرة دار الراية ، الرايض ، ط3)

 .80ه ص1409، 1إمساعيل األصبهاين حتقيق ُممد احلداد، دار طيبة ، الرايض ط
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الكسب، فريبل بعطائهم الطفل الصغري فيصري مكتنزاً قد ظهرت عليه نعمة املنعمني، وبذلك يربل القوم 
 .(1)منواً وكثرًة وعدداً 

وتتجلى نشوة الشاعر يف بيته األخري حيث يحعرب عن اعتزازه مبا وصل إليه من ثبات ويقني مستخدماً 
تصوير جلالء ما جييش يف نفسه، فذاك الغصن النضري الذي يرتّوح ويتمايل وفق وجهة الرايح ال قدرة له ال

على مقاومتها، فهو طوع لتصاريفها ال إرادة له وال كيان، هي الصورة املقابلة لثبات الشاعر ورفضه ملا ال 
 ألابعد واألقربون. يروق لنفسه العزيزة فهو أيبٌّ ملا أييب من األمور ولو كان عليها ا

وأغلب الظن عندي أن كثريًا من ضعفاء تلك احلقبة يدركون ما وصل إليه زيد بن عمرو بن نفيل من يقظة 
عقلية، ولكنهم ال يطيقون سطوة كربائهم وجتربهم، فأغلب من انصر احلق عند بزوغ فجر اإلسالم هم الضعفاء 

ان منافيًا للعقل والفطرة السليمة يف الفرتة اجلاهلية، أّما زيد واملغبونون الذين ال يستطيعون اجملاهرة برفض ما ك
بن عمرو بن نفيل فقد جاهر بذلك إاّبن سطوة املشركني يف اجلاهلية وسّفه عبادهتم فأوذي حىت أحْكره على ترك 
مّكة والنزول بـــ " حداء" ووحّكَل به شباٌب من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم ملنعه من دخول مكة 

 .(2)االتصال أبهلها خمافة أن يفسد عليهم دينهم فاضطر زيد إىل املعيشة يف هذا احملل معتزالً قومهو 
ومل تشفع له تلك األعمال النبيلة حيث كان ال يعلم بفتاة يريدون وأدها إال قصد أابها، ودفع له مؤونتها، أو 

. ويقال إنه أحيا (3)ها برجل هو كفؤ هلايتوىل تربيتها حىت تكرب فيعرض على أبيها أن أيخذها فإن رفض زّوج
 . (4)ستا وتسعني موءودة

 ومما أحنشد لزيد بن عمر بن نفيل من الوافر :
                   وأنفع يف اخلطوب من الصواب                     إذا كان اخلطاء أقل ضرا

       وكان العقل يُدفن يف الرتاب                              وكان النوك يلحق ابلثراي        
             وُأغلق دون ذلك كل ابب                    وُعطّلت املكارُم واملعايل      

            وقُ ّرب ُكل مهتوك اْلجاب               وأُقصي كُل ذي حسب ودين  
           وويّل بعضهم فصل اخلطاب              وويّل بعضهم حراب وخرجا            

              (5)من املتحرج احملض الّلباب                     فما أحد أظن ِبا لديه   
                                                 

 ( ينظر: لسان العرب مادة )ربل(. 1)
 . 364، ص1994،  4( ينظر: اتريخ الفكر الديين ، ُممد الفيومي ، دار الفكر العريب ط2)
 . 160ص 1988 1( ينظر: معجم الشعراء اجلاهلني، عزيزة قوال اببييت دار صادر بريوت ط3)
 .171( ينظر: قصة األدب يف اجملاز بعد هللا عبد اجلبار، ُممد خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية بدون ط ت ص4)
 .453ص 1ه ج 1412، 1( ربيع األبرار ونصوص األخيار، جار هللا الزخمشري مؤسسة األعلمي بريوت ط5)
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وأغلب الظن عندي أن هذه األبيات متأخرة عن زمن زيد بن عمرو بن نفيل، فألفاظها أقرب إىل ألفاظ 
أراد النجاة من سطوة من بيدهم األمر يف ذاك الزمان، فهو العصر العباسي أو األموي، ولعّل قائلها 

متضّجر من زمانه ذاكراً ما عليه من فساد، أما يف اختيار نسبتها إىل زيد بن عمرو فلعله مدرك ألنفته 
 ورجاحة عقله وانتفاضة على الباطل.

 ه يف )املتقارب( :ولومن تلك األبيات ق (1)وقد نسبت إليه أبيات أخرى ووصف أبنّه محْسِلمح اجلاهلية
 له األرُض َتمل صخراً ثقاَلً                      وأسلمُت وجهي ملن أسلمت   

ها                        (2)مجيعاً وَأرسى عليها اجلباَل  دحاها فلما استوت ش                  دَّ
اإلسالم، ولكنَّ األمر على غري ذلك  وظن بعض الدراسني أن زيد بن عمرو بن نفيل عاش بعد البعثة واعتنق

)قال ابن إسحاق: وححدثتح أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن اخلطاب، وهو ابن عمه، قاال 
 .(3)لرسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: أتستغفر لزيد بن عمرو؟ قال " نعم ، فإنه يحبعثح أحمًَّة وحده"

قبل أن يوحى إىل الرسول صلى هللا عليه وسّلم خبمس سنني وكانت قريش آن فقد تويف زيد بن عمرو بن نفيل 
 .(4)ذاك تبين الكعبة وروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أنه قال : يبعث أحَمة وحده

إّن حقبة زمنية يستغفر الرسول صلى هللا عليه وسلم لبعض أبنائها ونعجب اليوم ابجلميل من أفعاهلا ويرتاءى لنا 
 أشعارهم مروءة وشهامة وكرماً، تستحق من الدارسني العناء إلزالة ما علق هبا من تشويه وتشويش وإْن كنَّا يف

على يقني أبهنا إذا ما قورنت بزمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام فإن البون شاسع وإن الفرق  
 كبري.

ذلك االزدراء الذي ترمق به جيعلنا نوافق الدكتور ومع ذلك فإن تلك األوصاف اليت توصف هبا تلك احلقبة و 
حيىي اجلبوري يف قوله : " حىت غدت صورة اجلاهلية يف األذهان صفة للجهل واجلور والبدائية، وال شك أن مثة  
كثريًا من الدوافع أملت على الناس أن يفسروا اجلاهلية هذا التفسري، ومن ذلك العصبية الدينية والعصبية 

 .(5)العرقية"

                                                 

 . 16ص 2005،  1( ينظر: اجلموع البهية للعقيدة السلفية للشنقيطي مكتبة ابن عباس ، مصر ط1)
 .16( السابق ص2)
 .208ص 1شركة الطباعة الفنية املتحدة بدون ط ت ج –( السرية النبوية ، ابن هشام حتقيق طه عبد الرؤوف سعد 3)
. وينظر املستدرك على 170ص 13جـ 1984، 1م أسد ، دار املأمون، دمشق ط( ينظر: مسند أيب يعلى حتقيق حسني سلي4)

 3جـ 1990 1الصحيحني أبوعبد هللا احلاكم ُممد النيسابوري حتقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بريوت ط
 .496ص

 .17( الشعر اجلاهلية خصائصه وفنونه ص5)
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 اخلامتة
وبعد هذه الوقفات على تلك الفرتة الزمنية، وتلّمس اليقظة العقلية يف ثنااي عصر اجلاهلية، خنلص إىل 

 ما أييت : 
إن فرتة اجلاهلية وما فيها من شطط ينبغي على الدارس أاّل ينظر إليها مبنظار ما جاء بعدها من  .1

كن أن جند فيها ما يروق للنفس أو حيرك هداية ورشد، بل ينظر إليها فرتة ذات جتارب إنسانية مي
 الوجدان أو تعلو به اهلمم.

إنَّ الوقوف على أشعار بعض اجلاهليني والنظر إليها مبوضوعية يطالعنا بنفائس ومحثل إنسانية ال  .2
 نبالغ إذا قلنا أننا يف أمّس احلاجة إليها يف زمننا احلايل . 

إنَّ تلك الفرتة اجلاهلية على الرغم مــــــــــا فيهـــــــا من احلرص على عبادة األواثن فإن عقواًل نبذت  .3
تلك العبادة وأزدرهتا وسعت إىل الوصول إىل ما يقبله العقل وأتلفه النفس فهي تستحق الدراسة 

 والعناء . 
رر العقل ونفاذ البصرية والصرب على إنَّ رجاًل جاهليًا هو زيد بن عمرو بن نفيل خلري مثال لتح .4

 األذى يف سبيل الوصول إىل إرضاء النفس وبلوغ الغاية.
إّن النظر إىل الفرتة اليت سبقت اإلسالم بعني فاحصة متأملة يرينا يقظة عقلية من خالل الرقي  .5

 االجتماعي والتطّلع الديين.
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