
1 
 

 الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة    

 وزارة الّتربية           

  المركز الوطنّي للمتميّزين    

        

 

 حلقة بحث بعنوان :   

          

 رية اهلجاء عرب العصورمس              
 

 

 جودي األشقرالطّالبة :  تقديم                         

 الصّف : العاشر                                  

 : ريم حيدرالمعلّمة إشراف ب                         

 م 5102 – 5102                                  



2 
 

:دقّمة : امل

:بسم:اهلل:الرممحن:الرمحيم            
 

الّروح و يتناغـ و الغوص في أعماقيا يغني العقؿ و يضفي جمااًل عمى  ،بحار أدبنا العربّي وافرةٌ 
فمف االستحالة أف  ،انيا الحياة و أصميا ذوؽ اإلنسافمع عواطؼ القمب لينتج موسيقا بشرّية عنو 

و األدب قبؿ أف يكوف  ،ّنو مفتاح سمّو الّشعوب و رقّيياتجد حضارًة لـ يمعب فييا األدب دورًا أل
الّنفس البشرّية الغنّية بالمعارؼ  أدبًا كاف وسيمًة الستجرار الحكـ و المشاعر و الّتعابير مف آبار

 ...أخرى و األحاسيس مف جيةٍ  ،مف جيةٍ 

عمؿ عمى تنميتو و  ،ما وجدت البشرّية أدرؾ قيمة األدب و أدرؾ أّنو موجودٌ و ألّف اإلنساف 
فكانت القّصة  ،متعّددةٍ  و عاد وقّسـ كّّلً منيما بناًء عمى أسسٍ  ،و نثرٍ  و قّسمو إلى شعرٍ  ،تطويره
و لما قّسـ الّشعر ...، مّي و القصصّي والّتعميمّي وو كاف الّشعر الممح ،ة و...واية و المقالو الرّ 

و في  ،أساسّيٍة كاف اليجاء واحدًا منيا بناًء عمى الغرض تمّكف مف حصره في سبعة أغراضٍ 
ا تختمؼ اد و األدباء عف أنواع األدب لوجدنا أّف جّميـ يجمعوف عمى أّنيحاؿ تتّبعنا أقواؿ الّنقّ 

كما أّف محتواىا ال  ،ميا لمقارئبالمضموف إاّل أّنيا ال تختمؼ بالّناحية الجمالّية و المعرفة اّلتي تقدّ 
مف أغراض  و أماـ ىذا الكّلـ اعترضني غرٌض  ،داب العاّمة و األساليب الّراقيةيشّذ عف اآل

الّشعر أال و ىو اليجاء اّلذي اعتقد بعض العاّمة أّنو خالؼ القاعدة و شّذ عف بقّية أنواع األدب 
 و الّسؤاؿ ىنا : ،و تابعًا لغيره مف أقساـ األدب ،و ظّف بعضيـ اآلخر أّنو كاف فّنًا جميّلً 

 و أضفى جمااًل عميو ؟ىؿ اليجاء فعًّل سّبب انحدارًا لألدب العربّي عبر العصور أـ أنّ     

 ؟و ـ أّنو ففٌّ ال مجاؿ لإلبداع في؟ أ إبداعي   ىؿ تمّكف الّشعراء مف التّأثير فيو و قرضو بشكؿٍ     
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و جمعت قدرًا جّيدًا  ،ّظفر بالخبر األقرب إلى الّصّحةاجتذبني الموضوع و بحثت فيو بيدؼ ال
في  –و لست  ،في عالـ األدب و مقبولةٍ  جديدةٍ  مف المعمومات المتوافرة عساني أقّدـ وجية نظرٍ 

و  ،ؾ الّنقد البّناء و بئسو اليّداـطالبًة تبّني رأيي أو تفكيري ،بؿ عمى العكس نعـ المسم –ىذا 
 ..المنطقّي يّتخذ أوجيًا متعّددةً  التّفكير

الّنتائج بشكٍؿ ،أعود و أكّرر بأّنني حاولت بقدر اإلمكاف أف أحّمؿ  و بالعودة إلى حديثنا الّسابؽ
آممًة أف أكوف قد راعيت فيو خطوات البحث  ،يود التّبعّية و اآلراء المحّددةمحّرٍر مف ق عقّلني  

 العممّي و نّظمت معموماتي بالّشكؿ الّسميـ 

 و الّمو ولّي الّتوفيؽ ..
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 الهجاء ) مفهومه و أقسامه ( : األوّل الفصل

 اهلجاء :
ّ
 مفهوم فن

و قد يكوف ىذا ، عف غضبو أو احتقاره أو استيزائويعّبر األديب فيو  ،أدٌب غنائيٌّ  اليجاء ىو
و لعّؿ أكثر أنواع  ،تناواًل ذَـّ صفاٍت و شتـ أعراؽٍ أو م ،نحو فرٍد أو جماعةٍ  الغضب موّجياً 

فسّية مستيدفًا صفاتو النّ  ،ذي ييجو فيو الّشاعر شخصًا آخراً اليجاء استعمااًل ىو اليجاء ال
 ..كالجبف أو البخؿ أو الجيؿ

ة المتتابعة وأخذت و اليجاء ىو ففٌّ مف فنوف الّشعر العربّية التي تطّورت عبر العصور األدبيّ 
و  ،اليجاء و أساليبو مف عصٍر آلخرٍ  و " قد جاء ىذا التطّور نتيجة تغّير مفاىيـ ،كامؿ أبعادىا

،فعمى سبيؿ المثاؿ اليجاء  ٍٔة ألخرى " اختّلؼ دوافعو و أسبابو و تبايف أذواؽ الّناس مف حقب
في العصر الجاىمّي يختمؼ عف اليجاء في العصر األندلسّي اختّلفًا واضحًا مف حيث الّدوافع و 

 جمي   و إذا أردنا أف نعّبر عف اليجاء بمعنى بسيطٍ  ،مضموف و إف اتّفؽ معو في الفكرة ال
صفات الميجّو و ينظـ الّنقائض لّشاعر بسوء ففيو يتغّنى ا ،نستطيع أف نقوؿ بأّنو نقيض المدحف

و الّصفّية و ، عمى عكس المدح الذي يتناوؿ الّشاعر فيو شيـ الممدوح الّنقّية و طباعو الخموقة لو
 ..سجّؿ أعمالو الحسنة

( إلى أّف الّشعر يندرج فذىب )ابف سّلـ ،روا إلى رسوخ فّف اليجاء" و كاف النّقاد القدماء قد أشا
و  ،سيب و اليجاءعّد اليجاء واحدًا منيا و ىي : الفخر و المديح و النّ  موضوعاتٍ في أربعة 

و رأى )قدامة(  ،ّشعر العشرة اّلتي ضّمنيا حماستو( اليجاء واحدًا مف أغراض الجعؿ )أبو تّماـ
و جاء )أبو  ،لمديح و اليجاء والحكمة و اّلميوأّف الّشعر ينحصر في أربعة مجموعاٍت ىي ا

 ( فوضعو في الباب الثّالث مف أبوابأثيرًا في )ديواف المعاني كرّي( فأحّؿ اليجاء محّّلً ىّلؿ العس

                                                           
1
ًّ ص    11عٌسى _ فوزي ،الهجاء فً األدب األندلس
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و )ابف  ،ّشحو( في مو ولئؾ الّنّقاد )المرزبانيّ الّشعر اّلتي قّسميا إلى اثني عشر بابًا ،و حذا حذو أ
 ...ٔ( في عمدتو "رشيؽ

( و لـ نقتصر عمى ّبرنا عنو بكممة )أدبٍ ع ،حنا مفيوـ اليجاء في أّوؿ الفقرةننّوه بأّننا عندما شر 
 فاليجاء كاف نثرًا في بعض األحياف و خصوصًا في العصر الحديث . ،كممة شعر

 

 :    أقسام اهلجاء

 قّسـ النّقاد اليجاء إلى :

لدرجٍة دفعت بعض  ،يعتمد ىذا اليجاء عمى مياجمة الفرد بشكٍؿ عنيؼٍ  : ىجاٌء شخصي  ( ٔ
و ال يوجد في ىذا اليجاء ما يجذب القارئ سوى نكتٍة  ،اتّقاء شّره بالماؿلوجياء إلى األشراؼ و ا

فيو مبنيٌّ عمى الحقد و  ،الّشتـألّنو مف أكثر أقساـ اليجاء توّرطًا بالّرذيمة و  ،أو نادرٍة مضحكةٍ 
  بدّ ال ،ف ينجح في نظـ اليجاء الّشخصيّ فإذا أراد أحدىـ أ ،باألىواء الّشخصّية ال بالعدؿ متأّثرٌ 

 .يا تجاه الفرد الميجّو في قصيدتولو مف أف يخفي نزعة الّضغينة التي يممك

 

جرائـ األخّلقّية أو الّدينّية و المفاسد االجتماعّية و العادات " موضوعو ال : ىجاٌء أخالقي   (ٕ
عندما ييجو أشخاصًا ىجاًء  أّي أّف األديب، ٕوالعيوب اإلنسانّية عمى وجو العموـ " القبيحة 

ألّنو يرى تمؾ الّصفة السّيئة ال يختّص بيجاء فرٍد واحٍد ،بؿ ييجو مجموعًة معّينًة فإّنو ًا أخّلقيّ 
 .كيجاء المعرّي رجاؿ الّديف،في عدد كبيٍر مف أفراد ىذه المجموعة فيدفعو ذلؾ إلى الّتعميـ 

 

يتعارض مع فيو األديب كّؿ ما فقد ييجو ، العديد مف األلوافيتضّمف  : ىجاٌء سياسي   (ٖ
 ، -و إف لـ يكف كذلؾ  -لحّؽ معّمًّل ىجاءه بأّنو في سبيؿ ا ،ىب أو الّديف اّلذي ينتمي إليوالمذ

                                                           
1
 11المرجع الّسابق نفسه ص  
1
ٌّة ص    12حسٌن _ محمد ،الهجاء و الهّجاؤون فً الجاهل
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أو قد  ،وف أف يتبّنى أراء حزبو أو مذىبوديصّور سخطًا عمى الّنظـ االجتماعّية القائمة  أو قد، 
 تبعًا لمعصر اّلذي مّر فيو .، حيث يختمؼ كّؿ لوٍف ظيـ الحياة الّسياسّية و ما شابويستخدمو لتن

كما أّف ىناؾ أقسامًا أخرى لميجاء ترتبط باألقساـ اآلنفة الّذكر أو تعّد جزءًا منيا كاليجاء الّديني 
 ،و اليجاء االجتماعي ،و اليجاء القبمّي .
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 : امتداد الهجاء عبر العصورالفصل الثّاني : 

امتّد عبر سّتة عصوٍر أساسّيٍة ،كاف لكؿ  منيا و حّتى وقتنا ىذا ،قديـ الّزماف و ذاع اليجاء منذ 
 و ضمف ىذا الباب سنتكّمـ عف اليجاء و اليّجائيف فييا بدءًا مف األقدـ :تأثيرىا عميو ،

: 
ّ
 اهلجاء يف العصر اجلاهلي

فس و تّنااّلتي تقوـ عمى ال ،ئة الصحراء الجاىمّية العربّيةتأّثر اليجاء في العصر الجاىمّي ببي
ّشعراء مكانًة عظيمًة و احتّؿ ال ،لّشعر جزءًا ميّمًا في القبيمة، فأصبح االحروب و العصبّية القبمّية

بة محكالك) ،القبيمة تتبعيـ وال تّشذ عنيـ لدرجٍة جعمت أفراد ،اليّجائيف منيـ و خصوصاً في قوميـ 
الّشاعر تمؾ المكانة في قومو  ستحؽّ و لرّبما ا ،ف أحد فرساف بني تميـ و سادتيااّلذي كا (العرنيّ 

صاـر و أشّد مف الو كاف ىجاؤه أحّد مف الّرمح  ،بقبيمتو و ييّوّؿ عمى أعدائيا فقد كاف يفتخر،
 : (ف خفاؼ البرجميّ عبد القيس ب)كقوؿ ،

 ٔو وقع لساٍف كحّد الّسناف                            و رمحًا طويؿ القناة عسوال 

يعّبر عف العاطفة الّسياسّي نبغ لوٌف جديٌد مف ألواف اليجاء  ،اليجاء القبميّ  و بعيدًا عف ىذا
تند إلى عاطفٍة إنسانّيٍة ، و يترّفع عف األحقاد الّشخصّية ليسجـ المموؾ المتسّمطةاإلنسانّية و ييا

 : يّدداً م (عمرو بف اليند) (المتمّمس)، كيجاء عيا الّناس في كّؿ زماٍف و مكافٍ ، يتجاوب مدائمةٍ 

 ؽػػػػػػو لؾ الخورن ٌض ائػػػػو ُمب                ارؽٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديػػر و بػػػؾ السّ ػػػػػأل

 ؽُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ المبس ؿُ ػػػػػػوالّنخنداد ػس مف                و القصر ذو الّشرفات

 ؽمخّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا منؾ الاحُ ػػػػػػػػػػأرم         ػَغف       ػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػش فميبػػػػػػػػفمئػػػػف تعػ

 ٕأبمؽ  أغرٌّ  ػػػوتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػني                 ػػػػػػبأف وطٌ ػػػػػػػػػػػػػمربمـ ػػػػػػػػػػػو الظ

                                                           
1
ٌّة بتصّرف ص حسٌن _ محمد ،الهجاء و     61الهّجاؤون فً الجاهل
1
ٌّة ص     بتصّرف 131 – 132حسٌن _ محمد ،الهجاء و الهّجاؤون فً الجاهل



8 
 

و )طرفة بف  (و قد بزغ الكثير مف اليّجائيف في ىذا الّموف منيـ : )الحارث بف ظالـ الّذبيانيّ 
 ( و المبدع )المتمّمس( ..( و )يزيد بف الخّذاؽ الّشنيّ ني التغمبيّ العبد( و )جابر بف حُ 

عف تأّثر اليّجاء الجاىمّي ببيئتو كنبذه الّضعؼ و  و بالّتمّعف ببيئة الجاىمّية نجد آثارًا أخرى ناجمةً 
قعود عف الّصفات اّلتي تتعارض مع العادات والتّقاليد العربّية الموروثة مثؿ البخؿ و الجبف وال

دافعو الغضب الّسريع بدائي  و اعتماده عمى تناوؿ اليجاء الّشخصّي بشكٍؿ  ،الثّأر و قبوؿ الّدّية
، " فاليجاء الّشخصّي في الجاىمّية ىو معركٌة غير ميّذبٍة بيف مٍة فّنّيةٍ ي ينتزع ما فيو مف قياّلذ

ففيو االستعّلء عمى  ،ىذه الّظاىرةترى فيو كّؿ ألواف العنؼ اّلذي يصحب مثؿ  ،فرديف يتشاتماف
و فيو  ،ع اّلذي يتعّرض ألغمظ العورات دوف احتشاـٍ و فيو الّسباب المقذّ  ،الخصـ بكّؿ شيءٍ 

 .المعاني و يعتمد عمى تكراردود المشاعر مح ، كما أّنو ٔلّتيديد " الّتعيير و ا

ف ثابت( و مف أبرز شعراء اليجاء في ىذا العصر الّشاعراف المخضرماف )الحطيئة و حّساف ب
فقد كاف متعّصبًا  ،قبمّيةً  ت جّؿ أىاجيو سياسّيةً ذلؾ الّشاعر اّلتي كان ،باإلضافة إلى )األعشى(

و قد بمغ قّمة  ،و أعداءىا بشعٍر شديٍد و عنيؼٍ يعّبر عف آرائيا و يمّجد بطوالتيا و ييج لقبيمتو 
يتيّدد  ،اليوـ قصيدٌة أنشأىا قبؿ الحربفكاف أروع ما قالو في ذاؾ  ،يـو ذي قارمجده الّسياسّي 

 فتتحيا قائًّل :ا ، ٕفييا الفرس و يستفّز قومو لمقتاؿ 

 موعدا و مضى و أخمؼ مف ُقَتيمو          زّودا         ػػػػػػُ ػػػػػػػػػلي ةً ػػػػػػػػػػػَر ليمػػػػػػػقصّ  أَثَوى ، 

 ٖدا ػػػػػػػػلف ينكَخَمفًا و كاف يظّف أف                 ميا     مضى لحاجنو و أصبح حب و

، " و ال اس بالّشتـفراح يياجـ النّ  ،غميٌظ احترؼ اليجاء و تاجر بو ( فيو أعرابيٌّ الحطيئة)أّما 
و انتزع منيـ رزقو بمساٍف  –، و محسنيـ و جاىميـ شريفيـ و وضيعيـ –بيف أحٍد منيـ يفّرؽ 

دوٌر كبيٌر في رداءة ( الحطيئة)و لرّبما لمبؤس اّلذي عانى منو ، ٗسميٍط ال يبالي ما يقوؿ " 
و ىو الّناقـ اّلذي  ،نًا و منبوذاً إلى الحياة ممعو  ، فيو الحاقد عمى الّظروؼ اّلتي أنجبتوتصّرفاتو

رىبٍة ليـ في كثيٍر مف فكاف مصدر عامؿ الّناس كما عاممتو الحياة ،دفعو بغضو إلى أف ي

                                                           
1
 56 - 55المرجع الّسابق نفسه ص   
1

   142المرجع الّسابق نفسه ص   
3
 151المرجع الّسابق نفسه ص   
4
 123المرجع الّسابق نفسه ص   
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و لـ باءه كذلؾ ) أّمو و زوج أّمو ( ،بؿ ىجا أقر اؤه عمى الغرباء فقط و لـ يقتصر ىج ،األحياف
 يسمـ ىو مف لسانو فيجا نفسو قائًّل :

 فما أدري لمف أنا قائموْ بشر                                ػػػّمما أبت شفتاي اليوـ إاّل تك

 ٔ ح حامموْ ب  و قُ  ح مف وجوٍ ب  و                               فقُ مقَ أرى لي وجيًا شّوه الّمو خٌ 

و  (الّنابغة الّذبيانيّ )نذكر مف ىّجائي الجاىمّية :  (حّساف)و  (الحطيئة)و  (األعشى)و عدا 
اّلذي كاف  (الحارث بف حمزة)، باإلضافة إلى (المتمّمس)و  (طرفة بف العبد)و  (الوردعروة بف )

 موّرخًا و شاعرّا و مدافعّا عف قبيمتو في الوقت ذاتو .

 

 :اهلجاء يف 
ّ
 العصر اإلسالمي

كاف ىجاء العصر اإلسّلمّي يدور بيف المشركيف و المسمميف ،حيث أّف المشركيف كانوا 
يياجموف الرسوؿ )ص( و أصحابو فيرّد عمييـ شعراء المسمميف بنفس الّطريقة مدافعيف عف 

و كاف الّرسوؿ )ص( قد أدرؾ قيمة الكّلـ و أثره عمى الّناس و دّؿ  ،و رسالة الحؽّ اهلل رسوؿ 
و  ،عمى المشركيف و دحض افتراءاتيـ يده الستخداـ سّلح الّشعر مف أجؿ الردّ عمى ذلؾ تأي

 اختياره دعاة األحزاب الّسياسّية مف الّشعراء.

ّلـ ىجاًء مقّذعًا إّف ظيور اإلسّلـ ىّذب اليجاء مصداؽ قوؿ الّنبّي )ص( : " مف قاؿ في اإلس 
في نمّوه و لكف لـ يكف لو أثٌر واضٌح في و كذلؾ اىتماـ الّرسوؿ بو كاف لو أثٌر  ىدر لسانو " ،

 ..عمى األنساب و الُمثؿ الجاىمّية فقد بقي جاىمّيًا في الّصميـ يعتمد تطوير أسموبو ،

و لمّدفاع اّلذي ُلّقب بشاعر الّنبّي لكثرة ما قال (حّساف بف ثابت)مف أشير ىّجائي اإلسّلـ نذكر 
عف الّنبّي )ص( نذكر قصيدة )و كاف الفتح( اّلتي و مّما قالو دفاعًا  ،عف الّدعوة اإلسّلمّية

 قرضيا بعدما ىجا )أبو سفياف( الّرسوؿ الكريـ فقاؿ فييا :

 اءػالوفػػو أميف الّمو شيمت     ػػيفًا                         ىجوت مباركًا بّرًا حن

                                                           
1
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 ٔفداء ّركما لخيركما الػفش؟                             ؼءٍ ػأتيجوه و لست لو بك

فيما عدا حّساف نضيؼ )كعب بف زىير( و )عبد الّمو بف رواحة( و )الحطيئة( اّلذي استمّر في 
ىجائو المقّذع و الفاحش في عيد الخمفاء الّراشديف أيضًا فيجا )الّزبرقاف( و ىذا ما اضّطر 

 )عمر بف الخطاب( إلى سجنو لفترٍة أطمؽ سراحو بعدىا .

 

: 
ّ
 اهلجاء يف العصر األموي

ألّف اليجاء الّسياسّي  ،كتمؾ اّلتي كانت في الجاىمّية كبيرةٍ  سياسّيةٍ  بمكانةٍ  حظي الّشعراء األموّيوف
في  فقد عرؼ الحّكاـ األموّيوف ما لمّشعر مف أثرٍ  ،ير فنوف الّشعر في العصر األمويّ كاف مف أظ

و  ،تحّسسوا رأييـ حولياو ي فاعتمدوا عميو ليخبروا الّناس بما يدّبروه مف مشاريعٍ  ،نفوس الّناس
و قد أّدى  ،الّشعراء يكسب منيا لييجوا معارضييـ في المجامع و بذلؾ أصبحت الّسياسة حرفةً 

 اىتماـ الّزعماء إلى استفحاؿ اليجاء الّسياسّي فنجمت عنو القتاالت في بعض األحياف .

و اليجاء  أخرى كاليجاء القبميّ  و إضافًة إلى ألواف اليجاء الّسياسّي المذكورة انتشرت ألوافٌ 
 ياسّي المرتبط باليجاء االجتماعّي و غيره . السّ 

ه ألّف شعراء ،جاًء خبيثًا و فاحشاً أّما اليجاء الّشخصّي في العصر األموّي فقد كاف معظمو ى
 ر : )األقيشر( و )الحكـ بفو مف أمثاؿ ىؤالء الّشعراء نذك ،بعوا أسموب )الحطيئة( و تاجروا بواتّ 

مف اليجاء القصير الّطائفة مف مجاف اليّجائيف نوٌع  و لكف و بالمقابؿ نشأ عمى يد ىذه ،عبدؿ(
كما انتشر لوٌف جديٌد مف  ،و ساخرٌ  سيؿٌ  اّلّلذع اّلذي ال يتجاوز البيتيف أو الّثّلثة و ىو ىجاءٌ 

ـّ فقطألواف اليجاء يدعى الّنقائض ، ة و البراعة الّمغويّ بؿ إلى إظيار  ،لـ ييدؼ إلى اليجاء و الّذ
لذلؾ كاف الّشاعر ينظـ نقائض تقوـ عمى روّي و بحر و قافية شعر  ،التّفّوؽ األدبّي عمى الخصـ

و مف أشير  ،ور اّلتي نظـ الخصـ عمييا قصيدتوالخصـ ،ليظير تفّوقو عميو في نفس البح
حوالي أربعيف عامًا و تياجا شعراء الّنقائض نذكر )جرير( و )الفرزدؽ( الّمذيف داـ التنافس بينيما 

 . أو إسّلـٍ  بمثمو شاعراف في جاىمّيةٍ  بما لـ يتياجَ 
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ًا عمى القدر اّلذي أعطاه أسوء جداد و شديد الّشعور بالّنقص و ساخطٌ ( خامؿ األجريرٌ )كاف 
فعندما رأى ، شديد الّشعور بامتيازه و تفّوقو، أّما )الفرزدؽ( فقد كاف عظيـ اآلجداد و روؼالظّ 
و  ،شعره وقؼ في طريقو ليضع حّدًا لوير( و رأى فيو ذلؾ المنافس الخطير اّلذي نبغ في )جر 

 فمـ يتمّكف )الفرزدؽ( منو . ،شعرّيًة كبيرًة وصبرًا و ّذكاءً  لكف )جرير( كاف يمتمؾ موىبة

كما أّف )جرير( كاف ممتازًا في حّسو الّمفظّي و دّقة مّلحظتو و قدرتو عمى التقاط عيوب الخصـ 
في حيف لـ ييب اهلل )الفرزدؽ( ما وىبو )لجرير( مف سّلسة في الّذوؽ و  ،شاعات لوو تمفيؽ اإل

و عمى الّرغـ مف ذلؾ كاف )الفرزدؽ(  ،فظّي فألفاظو كانت خشنًة جاّفةً امتياٍز في الحّس المّ 
ألعصاب فإف لـ يبمغ مبمغو في الّذكاء و ىدوء ا ،يد اّلذي تمّكف مف مجابية )جرير(الّشاعر الوح

 .ابتكارىا و الّتمادي في توليدىا فقد استطاع أف يبرع في خمؽ الّصور و

ئدىـ في اليجاء حيث أضافوا الّنقائض إلى قصا و قد أصيب بعض اليّجائيف األموّييف بيوسٍ 
صر ىي نقائض )جرير( و لعّؿ أكثر الّنقائض انتشارًا في ذلؾ الع ،اّلتي يرثوف أو يمدحوف فييا

 :نذكر منيا ، و )الفرزدؽ(

 إّنني خالي ُحبيٌش ذو الَفعاؿ األفضؿُ    الؾ ؟         ػػػػػػػػػػػػػػبف المراغػػػػػة ! أيػف خػػػػيا   الفرزدق :

  ٔ ػػؿُ ػػػػػػػػػػػػػػػَة ُيْنقَػػػػػػػػػػػػػَ باُء َجْفنػػػػػػػو إليػػػػو كػػػػػاف حِ          خالي اّلذي غصب المموؾ نفوسيـ             

 

 كػػاف الفػػػػػرزدؽ إذ يعوذ بخػػػالو               مثؿ الّذلػػػػيؿ يعوذ تحػت القرمػػػػؿ     جرير :

  ٕ و ليس ابف ضّبة بالمعمـ المخوؿ           و افخر بضبة إّف أّمػػػػؾ منيـ              

نرى أّف )جرير( و )الفرزدؽ( مف المبدعيف في مجاؿ ، ف خّلؿ ما استعرضناه مف معموماتم
الّشعر ،و لكف مشكمتيما أّنيما صرفا جّؿ موىبتيما و إبداعيما عمى فّف الّنقائض فقط ولـ 

و  ،رسّل بالّنقائض استرسااًل كثيراً فاست ،يار البراعة و التفّوؽ عمى الخصـإاّل إظ يشغميما شيءٌ 
 الوسائؿ اّلتي تساعدىـ عمى ذلؾ بما فييا الّسباب الفاحش . استخدما كؿّ 

                                                           
1
  
1
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اني اهلجري اهلجاء يف 
ّ
 :القرن الث

امتداد العصر العّباسي األّوؿ و  ضمف فترةالموجود  –القرف الثّاني اليجري تطّور اليجاء في 
االجتماعّية المحيطة و الّظروؼ نتيجة تغّير البيئة ، تطّورًا واضحاً   –العصر العّباسي الثّاني 

كما نشأت فيو ، " ىا و اّتخذ عقيدًة سار عمى نيجيافتأّثر بالثّقافات و الحضارات اّلتي عاصر ،
باإلضافة إلى اّتياماٍت  ،و ىجاء رجاؿ الّديف و ىجاء المدفكيجاء المغّنيف اّتجاىاٌت جديدٌة ،

ّؿ أكثر ما كاف يمّيز اليجاء و لع ،(نّواس أبو)بالّزندقة و الّشذوذ في بعض األحياف كأىاجي 
و تخّصصو  ،بّية و اقترابو مف قموب الّناسالعّباسّي عف غيره مف األىاجي ىو ميمو نحو الّشع

 بالفرد وحده دوف قبيمتو أو مذىبو .

نت تدور " كتمؾ األىاجي اّلتي كا ،و كثيرًا ما كاف ييبط ىذا اليجاء إلى الّشتـ و الّسباب المقّذع
  ٔو تزخر بألفاٍظ و تعابيٍر يندى ليا الجبيف"  ،المجاف بيف أفراد عصبة

اليجاء الّساخر اّلذي يعتمد فّف  صؿ إلىكثيرًا ما كاف يرتفع و يعمو لي ،و لكف مف الّناحية األخرى
لّناس عمى الميجّو و سخريتيـ بيدؼ إضحاؾ ا ،نّية الّساخرة و الّروح المرحةعمى البراعة الّذى

 أو االنحدار أخّلقّيًا . ب و الفحش و توجيو االّتياماتبابعيدًا عف السّ  ،منو

راعًة كبيرًة بسبب دّقة اّلذي برع في اليجاء الّساخر ب ،(ابف الّروميّ )مف أبرز ىّجائي ىذا العصر 
و  و معرفة نقاط الّضعؼ عند الميجوّ  ،ط العيوب الجسدّية و الّنفسّيةو قدرتو عمى التقا مّلحظتو

و غيرىا مف  ،يالّضحؾ و الفكاىة عند المتمقّ تضخيميا لتصؿ إلى أوسع ما يمكف بما يثير 
و اتّبعوا منيجو  ،،فحذا حذوه الكثير مف الّشعراء (ابف الّروميّ )األسباب اّلتي أعطت تمّيزًا ليجاء 

 في اليجاء .

 أنؼ كبير قائًّل :ىجاؤه رجًّل ذا  ،ّي اّلتي تصّور اليجاء الّساخرمف أبيات ابف الّروم

 وؼػػػػػػػػػمنو األن تػػػػػػػػػػػػػػػأنف                          ػرٍب     ح بف لؾ أنٌؼ يا 

 ٕأنت في القدس تصّمي                              و ىو في البيت يطوؼ 
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و ذلؾ بسبب قراءة البيتيف الّسابقيف نجد أّف المقطعات القصيرة استمّرت حّتى ىذا العصر بعد 
 الّناس و سرعة إيّلـ الميجّو .رغبة الّشاعر في ذيوع و انتشار قصيدتو بيف 

و  (بّشار بف برد)و  (نّواس يما عدا ابف الّرومّي نذكر : )أبامف ىّجائي العصر العّباسّي ف
 . (العّلء المعريّ  أبي)إضافًة إلى  (المتنّبي)و  (البحتريّ )

 

: 
ّ
 اهلجاء يف العصر األندلسي

لقبمّي في العصور و انتشر اليجاء ا ،العصر األندلسّي تطّورًا واضحاً  تطّور مفيوـ اليجاء في
و لكف بعد ذلؾ خمدت تمؾ العصبّية و تمّكف اليجاء األندلسّي مف الخروج منيا  ،األولى منو فقط

كاف مف ليّتسع و يشمؿ أنواعًا أخرى مف اليجاء كاليجاء االجتماعّي و اليجاء الّسياسّي اّلذي 
و ذلؾ لدوافَع سياسّيٍة فرضتيا ظروؼ األندلس  ،جاء انتشارًا في العصر األندلسيّ أكثر أنواع الي

ّروـ ،و تنّوعت موضوعاتو بيف ىجاء المموؾ و الحّكاـ و ىجاء الّشعوبّية وىجاء البربر و ىجاء ال
اـ ببطش المموؾ و كثيرًا ما كاف يتأّثر ىجاء المموؾ و الحكّ  ،و الييود و ىجاء الفرنجة..

( اّلذي تعّرض لضرر انيّ مثؿ )ابف فرج الجيّ  ،طيف اّلذي يعوقو عف أداء رسالتوالمتسمّ 
ّشعراء عمى الحّكاـ و و لـ يقتصر ىجاء ال ،( و بطشو فمات في سجنو)المستنصر المروانيّ 

اؿ و بؿ ىجوا أحيانًا كّؿ مف يسير عمى نيجيـ و يعمؿ لصالحيـ كالوزراء و العم ،المموؾ فقط
 القضاة و الفقياء اّلذيف باعوا ضمائرىـ إرضاًء لمصالحيـ الّشخصّية .

أّما اليجاء االجتماعّي فقد كاف يمّثؿ سخط الفرد عمى المجتمع أو يتناوؿ الّرذائؿ الخمقّية أو 
ابف القاسـ البطميوسّي( إشبيمية أو ىجاء المدف كيجاء ) ،(زرياب)يتضّمف ىجاء المغّنيف مثؿ 

 قائًّل :

 يا حمص ال زلػِت دارًا                                         لكّؿ بؤٍس و ساحػػو 

  ٔما فيؾ موضع راحػػة                                          إاّل و ما فيو راحػػو 

                                                           
1
  ًّ  152ص عٌسى _ فوزي ،الهجاء فً األدب األندلس



14 
 

ولكّف الممفت لّلنتباه ىو توّجو بعض الّشعراء األندلسّييف أحيانًا إلى ىجاء الفّلسفة و عمماء 
معّبريف في ىجائيـ عف كراىية الّشعر لمعموـ  ،وـ و اّتياميـ بالخروج عف الّديفالفمؾ و الّنج

و مف أبرز  ،مف كّؿ العناصر العممّية الجديدةالجديدة ،مصّوريف األدب بدور الخصـ الّنافر 
 ىؤالء اليّجائيف نذكر )ابف عبد رّبو( .

و ىذا ما جعمو  ،ؿ نحو البساطة و الّشعبّيةيبعد ما استعرضناه نرى أّف اليجاء األندلسّي يم
، و لبيئات و الثّقافات اّلتي عاصرىاكما أّنو ىجاٌء متأّثٌر با ،نتشر بيف الّناس و يوافؽ أذواقيـي

في  (الحطيئة)كطريقة  ،قديـ و مذاىب المشارقة في اليجاءمستفيٌد في ذات الوقت مف الّتراث ال
و قّمما تجد ىّجاًء رذيؿ الّمساف في  ،في اليجاء الّساخر (ابف الّروميّ )ىجاء الّنفس و طريقة 

العصر األندلسّي و لكف ال يخمو األمر مف وجود بعضيـ مثؿ )ابف عبد رّبو( ، ذلؾ اليّجاء 
الّساخط و الثّائر عمى الفساد و الفسؽ في المجتمع بسبب  ،-كما ذكرنا سابقًا  –افض لمعمـ الرّ 

في الحياة ،كما نّلحظ كذلؾ  نحو الّتشاؤـ و عّممتو أّنو ما مف خيرٍ تجربتو الحياتّية اّلتي دفعتو 
ألمر اّلذي منح اليجاء األندلسّي تمّيزًا عف ا، سّياٍت مثؿ )واّلدة( و )ميجة(وجود ىّجاءاٍت أندل

 أىاجي العصور األخرى .

 المخزوميّ نذكر : )أبو بكر  -فيما عدا )ابف عبد رّبو(  -مف أبرز ىّجائي العصر األندلسّي 
 ( و )واّلدة بنت المستكفي( و المبدع )ابف زيدوف( .األعمى( و )ابف شرؼ القيروانيّ 

 

و يمي اليجاء األندلسّي ىجاء العصر الحديث اّلذي يستمّر إلى أّيامنا ىذه ،ويتضّمن مختمف 
 – بعيد   اجتماعي   و ىجاء   و جسدي   نفسي   شخصي   و ىجاء   سياسي   أنواع اليجاء من ىجاء  

عن التعّصب المناطقّي و الفحش ،و إّن ىّجائي العصر الحديث كثر نذكر منيم  –في معظمو 
 . (شفيق جبري)و  (إيمّيا أبو ماضي)و  (أحمد شوقي): 
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 العصور ( :
ّ
ة ) يف كل

ّ
 خصائص اهلجاء العام

يتناوؿ ماّدتو  ،يـخطائيـ دوف أف ينظر إلى فضائمينظر إلى عيوب الّناس و أ ،ناقدٌ  اليجاء ففٌّ 
و الّتروي في  راإلمعاف و التّفكي ألفّ  ةخرفة الّمفظيّ أو الزّ  خياؿجوء إلى الدوف المّ  ببساطٍة مطمقةٍ 

فيو ففٌّ واقعيٌّ ال يمبس  ،رًا مف حّدتو و تأثيره عمى الخصـاختيار الّصور يذىب قسمًا كبي
ت اّلتي تقوـ عمى لو أبواب المّلحظابؿ يفتح  ،خياؿ وال يأسره بفكرٍة أو معتقدٍ المجتمع ثوب ال

ة المّلحظة اللتقاط عيوب دقّ إلى  و لذلؾ نجد أّنو مف الّضرورّي أف يستند ،تجارب الحياة
 ..المجتمع و الخصـ و اختيار الّصور اّلّلذعة المؤّثرة بالّشكؿ المناسب اّلذي يغني ماّدتو 

منو  فمـ تبؽِ ىذه الواقعّية جعمتو عرضًة لمّتغّير عبر الزماف  و ،ء ففٌّ واقعيٌّ كما ذكرنا سابقاً اليجا
اخرة نكتة و دعابة س أو ،اإلنسانّية في كّؿ زماٍف و مكافٍ تتجاوب معيا  عاّمةً  إنسانّيةً  ةً  عاطفإالّ 

دوف اإلشارة إلى الميجّو ،يخمقيا اليّجاؤوف الممتازوف بفطنتيـ و ذكائيـ الّمّماح و بدييتيـ القوّية 
عمى الغضب  بؿ بالّتمميح إليو متحّميف بيدوء األعصاب و الّصبر اّلذي يطغى صريحٍ  ؿٍ بشك

 فيحوؿ دوف أف يفسده أو يعبث بمحتواه ...

مناىا تجعؿ اليجاء غرضًا يختمؼ عف غيره مف أغراض الّشعر ،لذلؾ كّؿ ىذه الخصاؿ اّلتي قدّ 
في بعض األحياف شكؿ المقالة أو الّتمثيمّية  و أخذهإلى فّف نثرّي خالٍص  تحّولوكاف مف الّطبيعّي 

 و خصوصًا في العصر الحديث ..
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 اخلامت :):النتائج:(: :

ره مف أغرض بعد ما استعرضناه خّلؿ بحثنا نرى أّف اليجاء ىو تعبيٌر عف عاطفة معّينٍة كغي
لة إنسانّية في رسا و قد دّؿ عمى ذلؾ إشارة النّقاد إلى رسوخو و حممو ،الّشعر و أنواع األدب

 فالفحش و الّسباب فيو أو المتاجرة بو أو استخدامو في بعض األحياف كسّلحٍ  ،كثيٍر مف األحياف
د إلى أخّلؽ بؿ إّنو يعو  ،األصمّيةيحارب العمـ أو .... كّؿ ىذا ليس مف خصائصو أو سماتو 

نفسّية حمميا أو ببيئٍة  بعقدةٍ و كثيرًا ما كانت تتأّثر معتقدات الّشاعر  ،الّشاعر أو معتقداتو
فبيئة الجاىمّية عمى سبيؿ المثاؿ كانت بيئًة ال تبالي الفحش في األقواؿ فما مف قانوٍف  ،عاصرىا

 إليجاع الميجّو و الّتشيير ينّظميا أو عدٍؿ يحاسبيا بؿ كانت في بعض األحياف تعتبره سبيّلً 
و ، يجاءخاطئًة في مجاؿ التمع البدائّي أشعارًا ف يقّدـ المجمف الّطبيعّي أو مف ىنا نجد أّنو  ،بو

 عقمّيات الّناس و الّشعوب ..اختّلؼ و  بيئةال مف الّطبيعّي أيضًا أف تتطّور ىذه األشعار بتطّور

فبمقدار ما يتحّمى ، فيو ألّنو ليس ذمًا و غضبًا فقطإّف اليجاء ففٌّ يستطيع الّشاعر أف يبدع 
المّلحظة و الّذكاء و الفطنة و الّمباقة بمقدار ما يبدع في ىجائو و  الّشاعر باّلروح المرحة و دّقة

ليجاء فإّننا حتمًا و في حاؿ حاولنا االستغناء عف ا، نتشر و تذيع قصيدتو بيف الّناسبمقدار ما ت
ألّنو عندما تفيض مشاعر اإلنساف الّساخطة و تثور براكيف غضبو سيتشّبث  ،سنعجز عف ذلؾ

قريبًا  ،بسيطاً  ،و يخمؽ فّنًا جميّلً  ّب ما في أعماقو عمى الورقة سيًّل مدرارًا ،بقممو جّيدًا ،و يص
 مف القمب و يدعى اليجاء ...

  

:

:
 تّم بعونه تعالى .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 املصادر:و:املراجع: 

:
لّناشر : مكتبة ا ،المخيمرمطبعة أحمد  ،اليجاء و اليّجاؤوف في الجاىمّيةد.حسيف _ محمد ، 

 ـ 4ٗ1ٔالقاىرة  ،الّطبعة األولى ،اآلداب بالجماميز

 

 

الّناشر  ،المطبعة الّنموذجّية في القاىرة ،يجاء و اليّجاؤوف في صدر اإلسّلـال ،د.حسيف _ محّمد
 ـ 4ٗ1ٔالقاىرة  ،الّطبعة األولى ،مكتبة اآلداب بالجماميز

 

 

لّطباعة و الّنشر في دار الوفاء لدنيا ا ،األندلسيّ  اء في األدبد.عيسى _ فوزي ،اليج
 ـ  1ٕٓٓاإلسكندرّية ، الّطبعة األولى ،اإلسكندرّية

 
الّطبعة  ،دار المعارؼ في القاىرة ،األدب في القرف الثّاني اليجريّ  اّتجاىات ، د . ىّدارة _ محّمد

 ـ 46ٖٔالقاىرة  ،األولى

:
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