
٨١٩  

  ّمالمح الحس القومي
  في العصر الجاهلي
 أحمد إسماعيل النعيمي. د

  :توطئة
 أن الفرد اجلاهلي ما كان يعرف ضمن - للوهلة األوىل -قد يبدو 

ًنشاط حياته اليومية أفقا أوسع من أفق قبيلته وانتماء  أبعد منها، ولكن من ً
  بينهميدقق النظر يف تكوين العرب االجتماعي، يتلمس وحدة معينة ربطت

م قبائل متعددة، جتلت يف النسب الواحد، واألرض على الرغم  من كو
املشرتكة، واللغة األدبية املوحدة، وكذلك يف العادات والتقاليد االجتماعية، 

م استووا يف (( :والشعائر الدينية، وهذا ما عناه اجلاحظ يف قوله كلهم عرب أل
األنفة واحلمية ويف األخالق والسجية، الرتبة، ويف اللغة، والشمائل واهلمة، ويف 

ت ُفس ًبكوا سبكا واحدا، وأفرغوا إفراغا واحدا، وكان القالب واحدا، تشا ً ًً ُ ً
))األجزاء وتناسبت األخالط

م، يف ُوهم الذين أ. )١( نزل القرآن الكرمي بلسا
ًإنا أنزلناه قرآنا عربياقوله سبحانه وتعاىل  ً ّ)٢(.  

  :تجمعات القبائل العربية
ّغري أن هذه املقومات األساسية لذلك التوحد، افتقرت إىل من يستثمرها 
ََّيف مل مشل ذلك الكيان األساسي املشتت يف الظاهر، مما جعل اإلحساس 

 خالل الظرف أو التعبري عنه بعفوية.. ًباالنتماء القومي العريب الواسع ضمنيا
طيع أن حندد مالحمه االعتيادي بعامة، واالستثنائي خباصة، وهو إحساس نست

                                                            
  .١/١١:عبد السالم حممد هارون: رسائل اجلاحظ،أليب عثمان عمروبن حبر اجلاحظ، حتقيق) 1(
   .٢سورة يوسف، اآلية )2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 ارتضت لنفسها – دون استثناء - أن القبائل العربية: من خالل أحداث منها
ا حول مكة لغرض احلج عند الكعبة، حيث يطوفون حوهلا  ،ْأن جتتمع قلو

 ويسعون بني الصفا ،ًويعتمرون بالبيت أسبوعا، وميسحون باحلجر األسود
تاف قومي موحدنواملروة، مرددين تلبية واحدة أشبه ما تكو ً، فضال عن )١( 

ذلك جند اختالفهم إىل أسواقهم املنتشرة يف أرجاء شبه اجلزيرة العربية، ينتقلون 
 وموقعها بأعلى جند قرب ))عكاظ((من سوق إىل أخرى ولعل أشهرها سوق 
ًعرفات اليت كانت منتدى اجتماعيا وأدبيا ا سوقا جتارية وذلك ،ً ً فضال عن كو ً

ملح إليه قول
ّ

  : ذؤيب اهلذيل أيب
ُوقــــــــــــام البيــــــــــــع واجتمــــــــــــع األلــــــــــــوف َ ُ ُإذا بين القباب على عكاظ   َ ُ ُ 
ًومل تـعلــــــــــــــــــــــــــم إذا أين خليــــــــــــــــــــــــــف ْ َْ َ

ُتواعدنا عكاظ لنـنزلنه   )٢( ْ َْ ََ َ ُ ِ ُ 
 وموقعها ،)دومة اجلندل(ومن األسواق األخرى املعروفة عند العرب سوق 

وسوق ,  جبل بأسفل مكة قربالظهرانِّمبر ) جمنة(وسوق , بني الشام واحلجاز
از( ومن األسواق اليت  .بتهامة) ُحباشة(وسوق , وكانت قريبة من عكاظ) ذي ا

ّاملشقر(اشتهرت يف أطراف شبه اجلزيرة سوق  ُ
) دبا(ُجر وكذلك أسواق عمان ) 

أما ). الشحر(وسوق ) الرابية( ويف حضرموت كانت سوق ،)ُصحار(و) دما(و
  .)٣()صنعاء(و) نعد(اليمن فقد اشتهرت بسوقي 

بل تعداه , حسبفومل يقتصر أثر أسواق العرب على التبادل التجاري 

                                                            
  . وما بعده٣١١ينظر احملرب، البن حبيب، ص ) 1(
  .١٨٣/ ١شرح أشعار اهلذليني، أليب سعيد السكري، ) 2(
األزمنة : ينظر, لواسع على أسواق العرب ومواقعها ومواعيد اقامتهابغية االطالع ا) 3(

. لياقوت احلموي, ومعجم البلدان, وما بعدها٢/١٦٥ص : للمرزوقي, واألمكنة
لدات   .٥/٥٨, ٢/٤٨٧, ٢/٤٢٦, ٢/٢٦٤, ٢/٢١٠: ا



  
٨٢١  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

 هو هذا التوحيد -قبل البعثة-عظم آثار األسواق أف((إىل ما هو أهم من ذلك 
الذي كان للشعراء واحلكام فيه على مدى سنني متطاولة أبلغ األثر يف , اللغوي

))انتقاء األلفاظ وشيوعها يف القبائل
ا كانت سببا حلل كثري  .)١( ً فضال عن ا ً

ُبل إنا نسمع منادين فيها ينادون ذوي احلاجات لت, من اخلصومات قضى ّ
م، وحكاما معلومني يفضون املشاكل بني القبائل وحسبنا أن نذكر أن , ًحاجا

ا يف هذه مخادمهإمت ) داحس والغرباء(و) البسوس(أكرب حربني أهليتني مها ((
از(صطلح بكر وتغلب يف سوق  فقد ا.األسواق وأخذا على نفسيهما ) ذي ا

))العهود واملواثيق
بن حلزة اليشكري اوهذا ما نستشفه من قول احلارث  .)٢(

  :عندما أشار إىل هذا الصلح يف معلقته

ُفيـــــــــــــــــــــــــه العهـــــــــــــــــــــــــود والكفـــــــــــــــــــــــــالء ُ از وماقدم   ُ ُِّواذكروا حلف ذي ا ِ 

ِقـــــــض مـــــــا يف املهـــــــارق األهـــــــواء َ َ َحذ   )٣(ُ◌ُ ْر اجلور والتعدي ولن ينـَ ِّ َّ ِ ْ َ 
فهدأت حرب داحس . واصطلح العبسيون والذبيانيون يف سوق عكاظ

  :والغرباء فقال زهري بن أيب سلمى يف هذا الصلح
ِوذبيـــــان هـــــل أقـــــسمتم كـــــل مقـــــسم َ ْ ُ َّ ُ ُ ًبلغ األحالف عين رسالةأُأال    َ َ 

تم اهللا يـعلـــــمَلي َْخفــــى ومهمـــــا يك َ ُُ ِ ــــ َّفال تكتمن    )٤(ْ ُاهللا ما يف نفوسكمُ ِ 

  :دعوات السالم والتآخي
احملرم، رجب، وذي القعدة، (( احلرم األشهرولنا يف امتناعهم عن القتال يف 

 مدلول آخر على ذلك التوحيد، ومظهر من مظاهر اجتماع كلمتهم ))وذي احلجة

                                                            
  .٢٠٨, سعيد األفغاين, أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم) 1(

  

  .٣٩٣ص , التربيزي, شرح القصائد العشر) 3(
  .١٧٩ - ١٧٨ص : شرح القصائد العشر) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

 ،على أمر من األمور، فحني تضع العرب فيهن سالحها يعم اإلخاء والسالم
تالط بعضهم ببعض، فيؤدي يف كثري من األحايني إىل تصايف القلوب ويكثر اخ

دئة النفوس، وعندما حياول نفر انتهاك حرمة هذه األشهر ي  فعله باتفاق ىَزدرُو
ما يفسر لنا دواعي تسمية حروب قريش وهوازن يف عكاظ حبروب  الكلمة، وذلك

ن نبذ احلرب بني القبائل إبل ، ال ) ١( لفجورهم باقتتاهلم يف األشهر احلرم))الفجار((
ًبوجه عام كان دليال جسد مفهوم احلس القومي الذي عربت عنه معظم القبائل 

أن القبائل كانت : ن نرصد ذلك يف حملات ذات مدلول منهاأالعربية، وبإمكاننا 
ًحتسب حسابا دقيقا قبل أن تقرر خوضها، وكان التشاور بني وجهائها والبحث  ً

ً، والتحلي بالصرب، والصفح عن اإلساءة املوجهة إليها، أسلوبا عن وسائل لتفاديها
ا سوف  يكشف عن رأيها يف تفادي احلرب، لشعور هذه القبيلة أو تلك بأ
ا صلة قرىب أو رحم ولعل الفند الزماين أفضل من رسم أبعاد  ّّتقاتل من تربطه 

  :هذا التوجه يف قوله
 ٍ هندنا عن بينْفَفَك   ُخــــــــــــــــــــــــــــوانإ ُنــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــومْلُوقـ

ًن قومـــــــــــــــــــا كالـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــانوا ْعسى األيام أن يرجعـ   )٢ (َ ْ 

 احلرب فال بد من التنويه مبوقف رفض ظاهرةوما دمنا نتحدث عن 
 يف الوقت - بصيغ خمتلفة، ويعربيتكرراحلرب يف دواوين الشعراء، الذي 

فنراهم تارة يتحاشون أن .  عن متسك قبائلهم اليت ينتمون إليها به-نفسه
  :وا وزرها، وهو موقف عنرتة يف قولهّيتحمل

                                                            
  .٥٨٩/ا: ينظر الكامل يف التاريخ، البن األثري، ط صادر) 1(
مع العلمي . ّّشعر الفند الزماين، مجع ودراسة د) 2( حامت الضامن، فرزة من جملة ا

  .٢٥ص /٩، ت ١٩٨٦ لسنة ٣٧، م٤العراقي، ج 



  
٨٢٣  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

ْفــــــــــإين مل أكــــــــــن ممــــــــــن جناهــــــــــا  ُ ّ
ًفإن تك حربكم أمست عوانا   )١( ْ ُ ُ 
ًأو يكونوا سببا يف بعثها تارة أخرى، ويف هذا الشأن قال قيس بن اخلطيم ً:  

بعث احلرب ظاملاأًوكنت امرا ال     )٢(شعلتها يف كل جانبأبوا أفلما 
ً ُ 

ذا االجتاه، إمنا ميتد إىل معاجلة قضية احلرب من وال يقتصر األمر على ه
فضل من رسم أبعاد أ وأهواهلا، ولعل ببشاعتهامنطلق جيتمع فيه اإلحساس 

  :هذه الصورة الشاعر الفارس عمرو بن معد يكرب القائل
ا لكل جهول ِتسعى ببز ِّ ّاحلرب أول ماتكون فتي   ُ ُ  ًةُ
ِعادت عجوزا غري ذات حليل َ  َّيت وشب ضرامهاحىت إذا مح   ً
َّمكروهة للشم والتقبيل ِّ َّ ْطاء جزت شعرها وتنكرتمش   )٣(ً َّ َّ َ 

وتلك هي ,  على السواءباملتحاربنيأو ما يتمخض عنها من نتائج تضر 
  :احلقيقة اليت سجلها زهري بن أيب سلمى يف مثل قوله

ِوما هو عنها باحلديث املرجم َّ ُ
َِوما احلرب إال ما علمتم وذ    ّ  ُقتمُ

ََّوتضر إذا ضر َ ْ َ َيتموها فـتضرمَ ْ َ َىت تبعثوها تبعثوها ذم   )٤(َُ َميمُ  ًةِ
يف ً ال نعدم أمثلة تكشف عن طموح الشعراء فإننا, ًفضال عن ذلك كله

 ومثل هذا يقال يف موقف قيس بن زهري, والدعوة إىل الصلح, إحالل السالم
  :الذي عرب عنه يف قوله

ِ بغيض راجعا السلم تسلماَفيا ابين   ُق الشملشمتا األعداء يفرتُوال ت ِ ٍ 

                                                            
  .اليت يقع فيه القتل مرة بعد مرة: ، واحلرب العوان٢٨٩: عيدحممد س: ديوان عنرتة، حتقيق) 1(
  ٣٢ص / ٤ق : إبراهيم السامرائي، وأمحد مطلوب: ديوان قيس بن اخلطيم، حتقيق) 2(
  .١٥٦ص/٦٦ق:صنعه هاشم الطعان, ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي) 3(
  .١٨, شرح ديوان زهري) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ْوإن سبيل السلم آمنة سهل ّوإن سبيل احلرب وعر مضلة   )١(ٌ ٌ َ 
ًومن اجلدير بالذكر أن دعوة العريب إىل السلم مل تكن احرتازا من هزمية،  ّ

احلرب ((إمنا نابعة من نظرة مشولية يلخصها قول العرب , ًأو خوفا من مرتقب
))َغشوم

ذا املبدأ ...)٢( ًيبقى الشعراء أكثر الناس تأثريا يف , ومع متسك العرب 
ملا ميتلكونه من أساليب الكالم اليت بفضلها , ًالنفوس وأقدرهم تعبريا عنه

وتلك هي , ًاستطاعوا أن يطفئوا كثريا من حروب استعرت أو كادت تستعر
  :احلقيقة اليت سجلها األعشى يف ميميته إذ يقول

ِيع الرفض وارموا إىل السلمّكرد رج ِّ  ِّبين عمنا ال تبعثوا احلرب بيننا   ّ
ُْعلينا كما كنا حنافظ عن رهم  ّ

 ّوكونوا كما كنا نكون وحافظوا   )٣(
وهذا ما ينبهنا إىل حقيقة جنوح العريب إىل السلم ودعوته إىل نبذ احلرب 

ا   .ًاتقاء لويال
ىل الدعوة إىل احلفاظ على وحدة ومل يقتصر األمر على احلرب بل جتاوزه إ

ذا الوعي يكون لنا أن . َِّبغية مل الشمل ونبذ اخلالفات, اجلماعة ومتاسكها و
نتأمل مثل قول النابغة الذبياين الذي نراه يف بعض شعره يأسى لتحول عبس 

  :ومفارقتها ديار أبناء عمومتها من ذبيان
َبعـــــــبس إذا حلـــــــوا الـــــــدماخ فأظلمـــــــا ِّ ُّ َ ٍ ْ ًين ذبيان أن ال أخا هلمأبلغ ب   َ ْ 
َإذا كـــــــان ورد املـــــــوت ال بـــــــد أكرمـــــــا ْ َّ ُ ِ ُ ِْ

َدون املوت عند لقائهَِ يرُهم   )٤( َ 
فكانت القبائل تسعى , ولنا يف حتالفهم مظهر من مظاهر التجمع والتوحيد

                                                            
  .٤٦ص, مطبعة النجف, ر عادل البيايتمجع ودراسة الدكتو, شعر قيس بن زهري) 1(
  .١/١١٠, العقد الفريد) 2(
  .ٍّاسم حي: ُورهم, ٣٠٥ص /٥٨ق, حممد حممد حسني: حتقيق, ديوان األعشى الكبري) 3(
  .١٠٤ص/١٧ق, حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق, ديوان النابغة الذبياين) 4(



  
٨٢٥  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

حالف القليل منها ((إىل احملالفات ملا رأت ما وقع بينها من االختالف والفرقة إذ 
على أن , ًقصد التضامن والتآزر يف الدفاع عن النفس ضمانا ملصاحلهم ب))الكثري

 الذي يشعر معه أفراد احللف ))النسب((أهم ما يوجب االلتزام بني املتحالفني هو 
م من أسرة واحدة َّحىت عد النسب كناية عن حلف, ٍأ وقد فسرت أمساء بعض , ُ

ا كانت يف األصل أحالف من قبائ ّكالعباد وبين , ل شىتمن هذه القبائل بأ
والناظر يف الشعائر اليت اقرتنت بعقد األحالف تفسر لنا  ,)١(غسان وتنوخ وسواها

فهذه الشعائر وإن تنوعت أضفت , حقيقة هذا الشعور الذي جعلهم حلمة واحدة
ًعلى احللف مسحة من القداسة جتعل كل انتهاك له وزرا عظيما وخيم العواقب ً ,

يدعون إىل من ((قيقة عندما ذكر أن املتحالفني كانوا وقد أكد اجلاحظ هذه احل
))ًوتبعيدا للنسيان, ًيكتب هلم ذكر احللف واهلدنة تعظيما لألمر

ّ، ويبدو أن )٢(
وفاءهم للحليف وعدم الغدر به، ومتسكهم بالعهد الذي يقطعونه على أنفسهم، 

األيام، حىت غدا ًجعل املتحالفني يعيشون يف أمان واستقرار ويزدادون قربا على مر 
م  م للغدر أ الوفاء للحليف من أبرز مفاخرهم، وأجلى حماسنهم ووصل استهجا
كانوا يرفعون للغادر لواء بسوق عكاظ لتعرفه العرب وهذا ما نستشفه من قول 

  :احلادرة
ــــــــــا لنــــــــــا يف جممــــــــــع ِرفــــــــــع اللــــــــــواء  َ ُ َ ٍ وحيك هل مسعت بغدرةَّيَمُفس   ُ ْ َ ِ ْ ِ 

ِكـــف شـــح نفوســـنانو َّ ُ ُّإنا نعف فال نريب حليفنا   )٣(ِ يف املطمـــعُّ ّ 
ولعل تقدمي اإلغاثة الذي تلتزم به كثري من القبائل العربية فيما بينها، 

، أوضح دليل على إميان هذه القبائل خباصةخالل مواسم اجلدب والقحط 

                                                            
  .٤/٣٨١, العرب قبل اإلسالم واملفصل يف تاريخ ١/١١: ابن دريد, االشتقاق: ينظر) 1(
  ١/٦٩احليوان، اجلاحظ،)2(
  .٥١، ص ٣الدكتور ناصر الدين، األسد، ق : ديوان شعر احلادرة، حتقيق)3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  .ًمببدأ النصرة املتبادلة فيما بينها، إحساسا منها بأواصر الشد اليت جتمعهم
 فحواها أن أمثلة املديح اليت تطالعنا يف حقيقةنا ميكننا أن نرجح ومن ه

عشرات الدواوين اجلاهلية دارت حول املثل العليا والقيم اإلنسانية النبيلة اليت 
ا من خالل جتسيدهم هلا يف  حاول الشعراء إعمامها، والدعوة إىل التمسك 

استحقوا بذلك شخصيات ممدوحيهم الذين طبقوها على أرض الواقع، حىت 
م املثل   .أن حيتلوا أعلى مراتب العز والشرف، وأن يضرب 

 قوم الشاعر طرفة بن العبد أتاهصنيع قتادة بن سلمة احلنفي الذي 
م من جفاف حل يف ديارهم، فما كان منه إال أن بذل  َّيشكون له ما أصا

م على جتاوز حمنتهم، وهذا املوقف دون سواه هو ا لذي وضعه َهلم ماله، وأعا
  :طرفة نصب عينيه حني خصه مبديح نابع من عرفان باجلميل يف قوله

ِ وعاجـــــــــــل الـــــــــــشكمَمنـــــــــــه الثـــــــــــواب ْ َّ َ
ِأبلغ قتادة غري سائله   ِ ِِ

َ َ ْ 
ـــــــــــــك مر ِجـــــــــــــاءت إلي ِقـــــــــــــة العظـــــــــــــمُ َ ْأين محدتك للعشرية إذ   ّ َ ُ ْ َِ 

ِشـــــــــــــــعثاء حتمـــــــــــــــل منـقـــــــــــــــع الـــــــــــــــربم ُ َ َ َْ َ َ ْ  ٍألقوا إليك بكل أرملة   َ
مـــــــــيُصـــــــــوب الغمـــــــــام ِفسقى بالدك غري مفسدها   )١(ٌ ودميـــــــــة  ُ َ 

  :والتحديات الخارجية..التالحم العربي
إذا كان لنا أن نطمئن إىل معطيات ذلك الواقع اليومي الذي عاشه العرب، 
فال خنطئ إذا قلنا أنه على الرغم من متسكهم باالنتماء القبلي الضيق األفق 

ٌبوصفه واقعا أملته ظروف بيئية واجتما م، ظلوا متطلعني إىل ً عية خارجة عن إراد
من يسعى إلثارة اهلاجس القومي يف نفوسهم، ويشعرهم مبدى احلاجة إليه، 

                                                            
: العرض، مرقة العظم: الشكم. ٨٨كرم البستاين، ص : ديوان طرفة بن العبد، حتقيق) 1(

  .املطر:  الصوبهزيلة شعثاء، جمزاة الرأس، الربم، الواحد برمة، القدر من احلجر،



  
٨٢٧  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

، وملا كانت األداة ممثلة بتلك )١(باالستفادة من أدوات تعمل عملها يف هذا االجتاه
اللغة األدبية اليت مست فوق هلجات القبائل واصطنعها الشعراء يف قصائدهم، 

هؤالء (( هذه اللغة أداة الشاعر إزاء ذلك الواقع، وحسبنا أن نعلم أن غدت
م الكبرية . الشعراء الكبار بتجواهلم يف أرجاء شبه اجلزيرة العربية وارتباطهم بتجمعا

قد أسهموا بنصيب كبري يف خلق شعور قومي بني قبائل العرب الكربى، ويف 
الالزمة لنشأة أي شعب متماسك تأصيل كثري من القيم األخالقية واالجتماعية 

متحضر، ويف التمكني للغة عربية عامة تعلو على سائر اللهجات وتصبح قادرة 
))على التعبري عن مقومات ذلك الشعب

)٢(.  

ا الشاعر أمهية تذكر يف حياة  ولقد كانت هلذه املميزات اليت يتفرد 
املفقودة ون الوحدة كان من بني أصحاب الرأي يف كل قبيلة أفراد يبك((العرب، إذ 

ا، وأولئك هم شعراء اجلاهلية منًبكاء يأخذ صورة الثورة على كل   تسبب يف ذها
))الذين كانوا أبطال االستقالل وطالب الوحدة يف تلك الفرتة

)٣(.  

بيد أن اهلاجس القومي ظل وليد بواعث اقتضتها ظروف خاصة أملت 
وتأيت , شعراء منهم بوجه خاصوال, على أبناء القبائل التصريح به بصورة عامة

التحديات األجنبية اليت كانت تواجه العرب يف بقاع خمتلفة من شبه اجلزيرة 
  ).٤(العربية يف مقدمة هذه البواعث املسهمة يف إذكائه

                                                            
 - الشاعر العريب((تنظر املتابعة الواسعة يف هذا االجتاه يف مقالة الدكتور حممود اجلادر، املوسومة ) 1(

لد)) وحتديات العصر- قبل اإلسالم   .١٩٨٦، لسنة )١٥( جملة املورد العدد الثاين، ا
  .١١يف الشعر اإلسالمي واألموي، الدكتور عبد القادر القط، ص ) 2(
  .٣١ تاريخ الشعر العريب من آخر القرن الثالث اهلجري، جنيب حممد البهبييت، ص )3(
 ٢٠٩ص:  الدكتور نوري القيسي وزمياله-  قبل اإلسالم-تاريخ األدب العريب: ينظر) 4(

  .ومابعدها



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٨  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ففي مظان التاريخ واألدب شواهد كثرية من التالحم العريب يف وجه 
 إذ - عام الفيل-كة تلك التحديات وحسبنا أن نقف على محلة أبرهة على م

حني اجتمعت العرب من كل , كان هلا تأثري واضح يف إثارة الشعور القومي
م م ووحد فسلموا زمام ..ًحدب وصوب تأهبا ملواجهة اخلطر املهدد كيا

ًأمرهم لعبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ليتخذ ما يراه مناسبا ويقرر أمر 
املصادر إىل وقفة عبد املطلب وتشري . ) ١(مواجهة ذلك الغازي الطامع

  :ًووقف بباب الكعبة خماطبا إياهم يف قوله, عندما مجع العرب, املشهورة
ــــــــا الــــــــزرد ُمــــــــع الفيــــــــول علــــــــى أنيا ٌيا أهل مكة قد وافاكم ملك   َّ َ َ 
ـــــــع ملـــــــا جاءهـــــــا حـــــــرد ـــــــع تـب ُّكمن

 ُيريد كعبتكم واهللا مانعه   )٢(
فريسل على , ة بيته العتيقويشاء اخلالق سبحانه وتعاىل أن يتكفل حبماي

فجعلهم كعصف مأكول, ٍترميهم حبجارة من سجيل. ًطريا أبابيلالغازين 
)٣(.   

ًوهناك من يؤكد أن اهلدف من محلة أبرهة كان هدفا سياسيا وراءه غايتان ً ,
متهيد الطريق : وثانيتهما, ّمد نفوذ األحباش على بالد العرب مجيعها: أوالمها

مإىل االت) لألحباش(   .)٤(بوصفهم حلفاء األحباش, صال بالروم ومساعد

 ))ُمعد يكرب بن أيب مرة((وتظهر احلركة اليت تزعمها القائد العريب 
ًالتفافا , ، ضد احتالل األحباش ألرض اليمن))سيف بن ذي يزن((املشهور بـ
ًاستبشرت العرب مجيعا , فبعد أن حتقق لسيف ما كان يطمح إليه, ًعربيا عليها

ّوذهبت وفودها مهنئة يتقدمها عبد املطلب بن هاشم جد الرسول , لنصرذا ا

                                                            
  .٢/١٣٠, )تاريخ الرسل وامللوك(تاريخ الطربي : ينظر) 1(
  .٢/٤٧, للمسعودي, مروج الذهب) 2(
  .٤/اآلية, لفيلسورة ا) 3(
  .٤/١٩٧, املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم) 4(



  
٨٢٩  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

 ,ا عن مشاعر . الذي دخل عليه وألقى على مسامعه خطبة طويلة َّعرب 
ِوربيعها الذي به ختصب, أنت رأس العرب(( جاء فيها -العرب مجيعهم  ُ ,

يه يلجأ ومعقلها الذي إل, وعمودها الذي عليه العماد, وملكها الذي له تنقاد
))العباد

أخذت , مديح ال حصر هلا يستدر قصائد ))سيف((ولقد ظل صنيع ). ١(
وانتصاره مبعث , حىت غدت سريته أسطورة شعبية, ًتنشدها العرب جيال بعد جيل

, وحسبنا يف هذا املقام أن نشري إىل مدائح أحدهم, فخر وزهو الشعراء العرب
ًمهنئا ,  وسط شبه اجلزيرة العربيةفقد انطلق صوته يف, وهو أمية بن أيب الصلت
  :ًومكربا هذا النصر يف قوله

ٍال يطلب الثأر إال كابن ذي يزن   يف البحــــــــر خــــــــيم لألعــــــــداء أهــــــــواال َ ِ َ ُ 
َفلــم جيــد عنــده النــصر الــذي ســاال

ُأتى هرقل وقد شالت نعامته   )٢( َُ َ َ ْ
ِ 

م خصوم م، ومن الوقائع التارخيية اليت أدت إىل تالحم العرب ونسيا ا
 فقد ))يوم خزاز أو خزازى((ما حدث يف , وقت مواجهتهم التحديات األجنبية

إذ تذكر , ومن واالها, اتفقت كلمة قبيليت بكر وتغلب على حماربة قبيلة مذحج
ًمث أوقدتا نارا ,  موضع جتمع هلما))جبل خزاز((املصادر أن هاتني القبيلتني اختذتا 
 وإشارة إىل اهتداء بقية القبائل العربية لالنضمام ,على قمته ثالث ليال عالمة بينهما

ًفكان أمرا طبيعيا يف هذا التوحد أن يتحقق نصر العرب يف . إليهما  على ))يوم خزاز((ً
ًوتلهج به قرائح الشعراء زهوا وافتخارا وحسبنا أن نشري إىل بيت , قبائل اليمن  ً

  :السفاح التغليب لنتبني وقع النصر يف نفسه عندما يقول

                                                            
  .٢/٢٥, العقد الفريد) 1(
ق , جة عبد الغفور:  دراسة وحتقيق-حياته وشعره–أمية بن أيب الصلت ) 2(

  .٣٤٥-٣٤٤ص/١٥٨



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٠  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

ِهــــــــــــــــديت كتائبــــــــــــــــا متحــــــــــــــــريات ُ ً ُ
ُوليلة بت أوقد يف خزاز   )١( ُّ 

أما عمرو بن كلثوم فقد رسم صورة ذلك اليوم يف معلقته بشكل يفصح عن 
  :السيما هذه األبيات, أثر تالحم أبناء العمومة يف حتقيق النصر على أعدائهم

د الرافـــــــــــــــدينا ِرفـــــــــــــــدنا فـــــــــــــــوق رف ـــــــــــــــ َوحنن غداة أوقد يف خزازى   ِْ َ 
 ّوكنا األمينني إذا التقينا   أليـــــــــــــــسرين بنـــــــــــــــو أبينـــــــــــــــاوكـــــــــــــــان ا

 ًولة فيمن يليهمَفصالوا ص   )٢(ًوصــــــــــــلنا صــــــــــــولة فــــــــــــيمن يلينــــــــــــا
,  احلس القومي يف نفوس العربإهلابُومن املواقف األخر الباعثة على 

 يف موقفه املعرب ))النعمان بن املنذر((ذلك احلدث الذي جسده امللك العريب 
  .ة من كل من يستهدف الشخصية العربيةعن القبائل العربي
َقدم على كسرى وعنده وفود ((وقيل إنه  ِ فذكروا من ,  واهلند والصنيالرومَ
فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على مجيع األمم ال يستثىن , ملوكهم وبالدهم
))فارس وال غريها

)٣.(  

 مما مسع وتشري املصادر إىل أن النعمان ملا قدم احلرية ويف نفسه ما فيها،
جنيُّمن كسرى من تنقص العرب  بعث إىل وجهاء العرب وأخربهم ,  أمرهمو

وأبلغ ما , أيها امللك وفقك اهللا ما أحسن ما رددت: فقالوا((مبا حدث 
وإمنا , ٌإمنا أنا رجل منكم: قال, وادعنا إىل ما شئت, فمرنا بأمرك, حججته به

َّوليس شيء أحب ايل مم, ُملكت وعززت مبكانكم وأصلح , ا سدد اهللا بأمركمَّ
والرأي أن تسريوا جبماعتكم أيها الرهط وتنطلقوا إىل , َّبه شأنكم وأدام به عزكم

                                                            
, )ط ليدن(أليب عبيدة  ))نقائض جرير والفرزدق(( تنظر أشعار ذلك اليوم واخباره يف كتاب) 1(

  .مادة خزاز) ط دار صادر(معجم البلدان : وينظر, ٢/١٠٩٥
  .٣٥٤- ٣٥٢ص , شرح القصائد العشر) 2(
  .٢/٤, العقد الفريد) 3(



  
٨٣١  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

ٍفإذا دخلتم نطق كل رجل منكم مبا حضره, كسرى ليعلم أن العرب على , ُّ
))غري ما ظن أو حدثته نفسه

)١(.  
ا وأكد من خالهل. ومن املواقف املشرفة األخرى اليت وقفها النعمان

ًعندما بعث كسرى إليه رسوال يطلب منه أن ((متسكه بصلة االنتماء إىل العرب 
فقد تعرف ((, أجابه النعمان, وبعض النساء العربيات) هند(يبعث إليه بابنته 

)٢(ما على العرب يف تزويج العجم من الغضاضة والشناعة 
((.  

 بني مث متضي اخلصومة بني النعمان وكسرى حىت دفعت به إىل التنقل
  .ًالقبائل العربية وقاء من بطش كسرى والتماس وحدة هذه القبائل ضد توجهاته

 زهري بن أيب سلمى أفضل من رسم لنا صور تلك األحداث ولعل
ا أبدت استعدادها إلجارة ) عبس(وكيف أن بين رواحة من , وسجل جزئيا

اعر يف موقف ينبئ عن إحساس قومي لدى الش, امللك والوقوف معه يف حمنته
  : ضمن قوله

ا أو مواســـــــــيا ًـــــــــأقـــــــــل صـــــــــديقا معطي ً ًفلم أر مسلوبا له مثل قرضه   َّ َ 
 ّسوى أن حيا من رواحة أقبلوا   اًوكــــــــــــانوا قــــــــــــدميا يتقــــــــــــون املخازيــــــــــــ
ـــــــــــا ـــــــــــا واهلجـــــــــــان املتالي  ّيسريون حىت حبسوا عند بابه   ثقـــــــــــال الرواي

ُوودعهــــــــــــــــ َ ْم وداع أن ال تالقيــــــــــــــــاَّ َ
  عليهمًفقال هلم خريا وأثىن   )٣(

ونتيجة انصراف بعض زعماء القبائل بأمور جانبية أنستهم قضيتهم 
ً إىل بالط كسرى ليدفع حياته مثنا - بعد تطوافه-الرئيسية هذه، ميضي النعمان

م، وهذا ما اعرتف به كسرى نفسه  من أجل مواقفه من العرب، وسعيه لوحد

                                                            
  .١٠– ٢/٩: العقد الفريد) 1(
  .٢/٢٥, للمسعودي, مروج الذهب) 2(
  .الصنيع واإلحساس: ، القرض٢٩١ - ٢٨٩شرح ديوان زهري بن أيب سلمى، ص ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٢  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

  :يف حماورة له جاء فيها
))عمان وأهل بيته واطؤوا العربإنه قتل النعمان، ألن الن((

)١. (  

وذلك عندما أمر كسرى بالنعمان، فحبس بساباط املدائن حىت مات 
  :فيه، وتلك هي احلقيقة اليت سجلها األعشى يف قوله

َبــساباط حــىت مــات وهــو حمــزرق َْ َ  َّفذاك وما أجنى من املوت ربه   )٢(ُ◌ِ
)) الفيلةأرجلأمر به فرمي حتت ((: وقيل

)٣.(  
  .ّ آخر أن كسرى قتل النعمان بن املنذر لقتله عدي بن زيد العباديويف خرب

ويقع موت النعمان من العرب وقع الصاعقة، وما ذلك إال ملكانة النعمان 
ّمن نفوسهم، وهي مكانة أملتها مواقفه القومية وتفانيه يف سبيل عزة العرب، 

ذا املصاب ا م،  جللل، معربين من فأعرب فحول شعراء القبائل العربية عن حز
خالل رثائهم له عن مواقف القبائل العربية اليت اجتمعت عليه كلمتها، فقد رثاه 

  :أكثر من شاعر منهم النابغة الذبياين يف قصيدته الالمية اليت يقول فيها
ُوالــــدهر يــــومض بعــــد احلــــال باحلــــال ِ

ُ ِقل للهمام وخ   َّ ْ  ُ القول أصدقهُر يُ
ِنـــــــــضناضة بالرزايـــــــــا صـــــــــ ّ

ٍّماذا رزئنا به من حية ذكر   اللِّل أصـــــــــٍ ِْ ُ 
ِخراجــــــــــــة يف ذراهــــــــــــا غــــــــــــري زمــــــــــــال ُّ ُ ٍ َوغالة يف دجى ا   َّ ُ ٍ  هوال إن نزلتألَّ

ُحــــرب ي ُوائــــل◌ٌ ُّ منهــــا كــــل تنبــــالِ
ُله جد◌ إذا نزلت ٍماض يكون   )٤( ُّ 

ذه الرزيئة اليت أصابتها،  وتشاطر قبيلة بين عامر قبيلة ذبيان مشاعرها 
ً قصيدة طويلة معربا من خالهلا عن يفًد بن ربيعة راثيا النعمان فيقف شاعرها لبي

  :اهلاجس القومي لدى الشاعر وقبيلته على السواء، جنرتئ منها هذه األبيات
                                                            

  .١١٠ - ١٠٩ص : دينورياألخبار الطوال، ال) 1(
  .أي حبسه: ، وحزرق الرجل٢١٩ص / ٣٣ديوان األعشى الكبري، ق ) 2(
  .٢/٢٦: مروج) 3(
ّ، نضناضة، حبة منكرة، الدغال١٦٥ص / ٣٢ديوان النابغة الذبياين، ق )4( ُ ّالدخال: ّ ّ.  



  
٨٣٣  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

ُوخمتبطات كالسعايل أرامل ّ ٌ ٌليبك على النعمان شرب وقـيـنة   َُِْ ََْ َ ٌ ْ َ ّ ِ ِ 
ُإليه العباد كلها ما حياول ّ َله امللك يف ضاحي مع   ُ َ ُ ُ

 ْسلمتأٍّد و
ُمشعشعة مما تـعتق بابل ُ َِّ ُ ٌ َ ْسآر الطيور صفت لهأَّذا مس إ   ُ َ َ ِ َ 
ُويومـــا جيـــاد ملجمـــات قوافـــل ٌ َ ُْ ًٌ

ْفيوما عناة باحلديد يفكهم   )١( ُّ ٌ ُ ً 
لقد أيقن العرب أن كسرى كان وراء موت ملكهم النعمان الذي طاملا 

م   .ًووقف بوجه أطماعه ذابا عنهم, عمل على وحد
ًفكان ال بد من مالقاة هذا الطامع انتقاما ووفاء لرجلهم األول ويبدو , ً

فعندما طالب كسرى برتكة النعمان املودعة عند بين شيبان , أن ذلك حتقق هلم
ولن خياجلهم , وأبوا أن يسلموا ما استودعهم النعمان, وقفوا وقفتهم املشهودة

مث حدث ) . ٢(دوا للقائهفاستع, الشك يف أن كسرى لن يغفر هلم موقفهم هذا
 وفيه ))يوم ذي قار((االشتباك ووقعت احلرب اليت عرفت واشتهرت باسم 

ًولعل من أكثر املواقف عمقا , وقفت قبيلة شيبان يف مواجهة كسرى وجيوشه
أنه ملا تناهى خرب الواقعة إىل األسرى التميميني لدى , وداللة يف ذلك اليوم
م فقالوا , حني عرفوا أين توجه السهام, ًرباوازدادوا ق, بكر تناسوا عداو

ّفإنا خناف : قالوا هلم, فإمنا نذب عن أنفسنا, ّخلوا عنا نقاتل معكم((آلمريهم 
ّفدعونا نعلم حىت تروا مكاننا وغناءنا: قالوا, أال تناصحونا ُ((

وقد حتول , ) ٣(
ا فيه فقالو, ً إىل مهرجان للشعر احتفلت به العرب مجيعا))ذي قار((النصر يف 

ٌومل ال وهو محاية للديار, الكثري َ
د املؤثل, ِ   .وصون للمحارم وحفاظ للكرامة وا

ال ال يسع هنا االستشهاد بعشرات القصائد واألرجاز  َو إذا كان ا
                                                            

، ٢٥٩-٢٥٧إحسان عباس، ص . د: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حتقيق).1(
  .ألسرىُوالعناة ا

  .٢/٢٧, مروج الذهب) 2(
  .٢٦٥- ٥/٢٦٤, العقد الفريد) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٤  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

لتقدم , فحسبنا أن نقف على قصائد األعشى, ))ذي قار((اليت قيلت يف وقعة 
إذ واكب شعر األعشى , ذكرلنا مؤشرات رئيسية على ذلك اليوم اخلالد ال

تفاصيل احلدث بكل أبعاده وتفصيالته منذ أن طالب كسرى بين شيبان أن 
ملا , مع رهائن يكونون لديه حىت يضمن ذهلم وخضوعهم, يسلموه الودائع

َّفعندما أحس األعشى بوقاحة , ْيستدعيه فعل الكلمة من مثل هذه املواقف
  :  وخاطب كسرى بقوله,وقف وقفته املشهودة, كسرى يف طلبه هذا

ٍعـــــــــــين مآلـــــــــــك خممـــــــــــشات  ِ ُ َ َّشـــــــــــرداِ ٌمن مبلغ   ُ   كسرى إذا ما جاءهُْ
َرهنـــا فيفـــسدهم كمـــن قـــد أفـــسدا َ ًُ ُ

ِآليت ال نعطيه من    )١( ُ  بنائناأُ

ذا التبليغ بل يعلن عن استعداد العرب للقتال , وال يكتفى األعشى 
  : قولهوحيدد موقع املعركة يف, ًدفاعا عن العزة والكرامة

ــــــــا األســــــــودا ْمــــــــن رأس شــــــــاهقة إلين َ ُْكال ميني اهللا حىت تـنزلوا   ٍ َ 

َّولـــــــــــــــنجعلن ملـــــــــــــــن بغـــــــــــــــى ومتـــــــــــــــردا َ ّ ْ ْلنقاتلنكم على ما خيلت   َ َّ َ ُ ُ ّ
ِ َ 

ــــا حريقــــا موقــــدا  َحــــش الغــــواة  ً ُ ُ ِما بني عانة والفرات◌ كأمنا   )٢(َّ ِ َ 

ًاز أثرا مهما ّومما يستوجب الذكر أن لألعشى وغريه من الشعراء أو الرج ً
يف إذكاء احلس القومي عند العرب املتجسد بتوحد موقفهم جتاه كسرى بعد 

وتلك هي احلقيقة اليت سجلها , أن كشف هذا املتطاول نياته من قبائل العرب
  :األعشى ضمن قوله

                                                            
: وخمشمات, مآلك مجع مألكة؛الرسالة, ٢٢٩ص/٣٤ق, ديوان األعشى الكبري) 1(

ا وذيوعها: شرد, مغضات   .أي تأيت يف كل مكان لشهر
  .٢٣١ص/٣٤ق: ديوان األعشى الكبري) 2(



  
٨٣٥  أمحد إمساعيل النعيمي.  د–مالمح احلس القومي يف العصر اجلاهلي 

ُوكنـــــــــــــــــــــــــا مننـــــــــــــــــــــــــع اخلطمـــــــــــــــــــــــــا  ُ ُ َ ُّ
ِأرادوا حنت أثلتنا   )١( َ َْ 

كان له ) املوثبات(يته وهذا النمط الشعري الذي اصطلح على تسم
وشحذ مهمهم , فقد أذكى محاسهم, صدى كبري يف نفوس املقاتلني العرب

م من فيضه ولعل فائية , حىت حققوا النصر الذي استمد الشعراء موضوعا
  :األعشى أبرز ما يقع يف هذا امليدان، ومنها جنتزىء هذه األبيات

ِليعلمـــــــــــــوا أننـــــــــــــا بكـــــــــــــر فينـــــــــــــصرفوا ٌ ُ
َّلما التقينا   ِ ِِ كشفنا عن مجامجناَ َ َ َ 

ــــــــــــــار فانكــــــــــــــشفوا ــــــــــــــة اال الن ُوال بقي َُ ْقالوا البقية واهلندي حيصدهم   ّ ُ ُ ُ ُّ َ ّ 
َمنـــا كتائـــب تـزجـــي املـــوت فانـــصرفوا َ ُْ ْوجند كسرى غداة احلنو صبحهم   ُ ُ ََ َّ ِ ْ ِْ َ َ ُ ُ 
وا وكــــاد اليــــوم ينتــــصف ِحــــىت تـول ُ َ ـــ ّـ َ َ

ُوخيل بكر فما تنفك تطحنـهم   )٢( ُ ُّ َ ٍ ُ َ 
 من أدق ما يطالعنا يف هذه القصيدة هو ذلك اهلاجس القومي على أن

 النفس بتحقيقه ممن يرتبطون وميينمبدلوله الشامل الذي ظل يتطلع إليه الشاعر، 
  :بقومه برابطة النسب الواحد فريسم األعشى أبعاد هذه الصورة يف قوله

َيف يــوم ذي قــار مــا أخطــاهم الــشرف َُّ ُ َ
ِ◌ُ)٣(

ٍّلو أن كل معد      َ َ ّ  َشاركناكان ّ
ًويف قصيدة أخرى يلتفت األعشى إىل بين شيبان معظما وقفتهم 

  :ًوبالءهم يف وقعة ذي قار فقال مادحا
ت ِوراكبهـــــــــــــا يـــــــــــــوم اللقـــــــــــــاء وقـل ّـــــــــــــ َ ِ ِّ َ ًفد   ُ َى لبين ذهل بن شيبان ناقيتِ ِ ِ ُ 

ـــــــــت ّمقدمـــــــــة اهلـــــــــامرز حـــــــــىت تول ِ ْ َ َُ ُهم   )٤(َّ ٍ ضربوا باحلنو حنو قـراقرُ َ َُ ِ ِ ُ َ 
بعد ذلك أمر استقصاء بقية النصوص الشعرية اليت تصب يف ويطول 

                                                            
  .خبرة طويلة, االثلة, ٣٠١ص/٥٦ق: املصدر نفسه) 1(
  .٣١١ص/٦٢ق: املصدر نفسه) 2(
  .٣١١ص/٦٢ق: املصدر نفسه) 3(
  .٢٥٩ص/٤٠ق, ديوان األعشى الكبري) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٦  )٤(اجلزء ) ٨١( ا

رى اإلجيايب لالنتماء القومي الذي كان يبعث يف نفوس الشعراء الراحة يف  ا
والسيما يف ظل التحديات . إدامة أسباب االرتباط بني قبائل العرب مجيعها

  .اليت كانت تواجههم

  :الطموح القومي المنشود
ّأن اهلاجس القومي كان ميور يف نفوس أبناء ويف اخلتام ميكن القول 

إذ عربوا عنه بعفوية يف الظرف , وبوجه خاص عند شعرائها, القبائل العربية
َي أشعرت العرب باخلطر الذي  أما يف املواقف والتحديات الت. االعتيادي َ
 على الرغم من تقاليد وعادات نظام القبيلة –فإننا وجدنا الشعراء , يتهددهم
ملتمسني منه , ويظهرون تطلعهم القومي,  يتجاوزونه-والضيق األفقالصارم 

م عندما يدعون إىل النصرة من كل العرب فداللته تعين , مصلحة قبائلهم أل
ٍعندئذ يكون العيش يف ظل االنتماء القومي , وإيثار التوحد, كف اخلصومة

ًأمانا واستقرارا للجميع ً.  

وباملالحظة هي حقيقة وجود منط ومن النتائج املهمة اجلديرة بالذكر 
شعري قائم بذاته إىل جانب األمناط الشعرية األخرى اليت اكتنفت الشعر 

, ًاملعرب عن شعور أبناء العرب مجيعا)) شعر احلس القومي((ونعين به , اجلاهلي
أو مبعىن آخر هو ذلك الشعر , خالف الشعر الذي يدور يف فلك القبيلة

ودعا إىل التآخي والنصرة املتبادلة بني القبائل , بليالذي مسا على االنتماء الق
ًوبذلك نسقط رأيا شاع بني كثري من الباحثني . أو كف اخلصومة بينها, مجيعها

على , خالصته أن الشعر اجلاهلي كله شعر يدور يف إطار القبيلة, والدارسني
ًأننا ال ننكر أن التجربة القبلية قد احتلت حيزا كبريا من شعر ذلك  , العصرً

جعلت الطموح القومي املنشود يبدو , واجتماعية, ومرد ذلك إىل عوامل بيئية
على الرغم من , ًوبروزه مقرتنا ببواعث تقتضي التصريح به, يف أضيق نطاق
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هذه املقومات اليت , املقومات األساسية املتوفرة له اليت أشرنا إليها يف حينه
ًوظيفا سليما ت- فيما بعد-وظفها الرسول العريب حممد  لتجتمع عليه كلمة , ً

تلك القومية اليت عرف , فتربز قوميتهم بأجلى مظاهرها, العرب دون استثناء
  .ا العرب ومازالوا
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