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َالزجر والعيافة والطرية َ ِّ َّ  
 يف الشعر اجلاهيل

  
 )∗(أمحد عبد املنعم حالو. د

ُّ كسائر األمم بطور البداوة, وهذا أمر طبيعي متر به َّمر العرب يف جاهليتهم
ٌ سامت املرحلةَّ ارتقائها سلم التطور واحلضارة, وكان هلم يف تلك يفالشعوب 

ّومالمح وشامئل ميزت حياهتم العقل ّوحية, ولعل أكثر ما يميز الرؤيية والرُ  العربية ةّ
يف اجلاهلية سيطرة النظرة احلسية املادية إىل األمور, واالفتقار إىل النظرة الشمولية, 
وبروز النظرة القارصة التي تتجىل يف ضعف التعليل وال تتكئ إىل نظرة علمية 

ط الذي يعيشون نابعة من املحيسليمة, وال عجب يف ذلك; فأحكام العرب هذه 
ّ, وتتحكم فيهم ظروفه القاسية, فصحراؤهم القاسية متيزت بقسوة طبيعتها, فيه

توجد فيها  يف بعض األماكن التي ّر, وندرة مظاهر اخلصب والنامء إالومناخها احلا
 ال يدوم اً أخرض قشيباً يف أعقاب األمطار إذ ترتدي األرض ثوبًاملياه وخاصة

عليه الرياح احلارة اجلافة وتكشف عن تربة فقرية قاحلة , فرسعان ما تقيض ًالطوي
 .ال مكان فيها للحياة
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٤٢٠

وقد فرض هذا املناخ عىل العرب حياة شاقة صعبة ال تعرف األمن 
ّوملا   للامء واملرعى,اًل دائم طلبُّواالستقرار واهلدوء فكانت القبائل العربية يف تنق

اعات, وكثرت األيام والوقائع, زـ نشبت الناً واملرعى شحيحًالكان املاء قلي
َوعاش العريب عيشة مألى باالضطراب  َ  والقلق واخلوف, ويف مواجهة دائمةً

القوى الطبيعية املختلفة من جانب آخر مما ألعدائه املرتبصني به من جانب, و
جعله يشعر بضعفه وعجزه وحاجته إىل ما خيفف روعه يف هذه الصحراء, 

ويفرس له العديد من الظواهر التي تعرتضه يف حياته ويشعره بالطمأنينة واألمان, 
ح الكثري من األمور الغيبية التي يعجز ِّوال سيام مع غياب الدين اإلهلي الذي يوض

 .)١( يف امللامت والنوائباً وموجهاًاإلنسان عن تفسريها, ويكون له هادي
ً وخرافات حاول أن يعلل هبا كثرياًوهكذا أنشأ اإلنسان العريب أوهام  من اّ

 ال ضاا حسياالظواهر التي تتصل بحياته يف الصحراء مما جعل حكمه بدائي
ً عن احلق والصواب, وحفلت حياته بعادات كانت له معتقداًوبعيد  اً, ومصدراٍ
ٌ لطمأنينة نفسه وراحتها, وليس يف هذا األمر مطعن أو مأخذ عىل العرب, مهام ٌ

 آنذاك سيطرة عامة ألهنا تتبع للعواطف فقد كانت سيطرة األوهام عىل النّاس
ّإنام تشيع األوهام يف «: ُوالتفكري, ويف ذلك يقول احلويفواملشاعر ال إىل العقل 

ّالنفوس ألن النّاس يتشاهبون فيام يرجع إىل الالشعور والغرائز, وإن اختلفت 
 .)٢(»طبقاهتم, فهم يتشاهبون يف الوجدان والشهوات واملشاعر

                                                           

 .٨٥:  وما بعدها, والعرص اجلاهيل١/٢٦١:َّينظر املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ) ١(
 .٤٣٤: احلياة العربية من الشعر اجلاهيل) ٢(
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ت واملعتقدات عقر اإلبل عىل القبور, والسحر, والرقى ومن هذه العادا
والتامئم, وشق الرداء لتقوية احلب, وكي السليم ليصح األجرب, ورضب الثور 

 .وغري ذلك....)٤(, والرتم)٣(إذا عافت البقر
ويقف هذا البحث عند بعض العادات السقيمة التي سادت يف اجلاهلية 

َالزجر والعيافة والطرية(ي وبقيت آثارها إىل يوم الناس هذا, وه َ ِّ لريى صداها ) َّ
, وأثرها ء عنها وكشفهم ملفهومها ومعانيهايف الشعر اجلاهيل, ويبني تعبري الشعرا

 .يف نفوسهم وحياهتم من جهة, ويف املجتمع اجلاهيل من جهة أخرى
 :وقفة عند املصطلح  : ًالّأو

الحي هلذه وقبل ذلك ال بد من الوقوف عىل املعنى اللغوي واالصط
, ومبينني إىل املالمح املشرتكة فيام بينهااأللفاظ, مشريين باحلديث عن معناها 

 . منها من اآلخرالّالفروق التي متيز ك
 :َّ الزجر−١

ُاملنع والنهي واالنتهار, وزجرت البعري حتى ثار ومىض, : َّالزجر يف األصل
ًوزجرت فالن ّ وأما للبعري فهو  عن السوء فانزجر, وهو كالردع لإلنسان,اُ

                                                           
تحم املاء كان العرب إذا أوردوا البقر فلم ترشب لكدر املاء, أو لقلة العطش رضبوا الثور ليق) ٣(

ّفتتبعه البقر, وقيل إهنم زعموا أن اجلن تصد البقر عن املاء, وأن الشيطان يركب قرين الثور,  ّ ّ
 .٥٠٥−٥٠٣ّفكأهنم برضب الثور يطردون اجلن; ينظر احلياة العربية من الشعر اجلاهيل 

ا عاد ووجد ًكان الرجل يف اجلاهلية إذا عزم عىل سفر يعقد خيطا يف غصن شجرة أو ساقها, فإذ) ٤(
ّاخليط عىل حاله علم أن زوجه حفظت غيبته, وإن مل جيده قال إهنا خانته, وهذا العقد يسمى  ّ

ّالرتم والرتيمة; ينظر أساس البالغة والقاموس املحيط ولسان العرب  ).رتم: (ّ
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ًكاحلث بلفظ يكون زجر  :)٥( لهاّ
ّالزجر بمعنى العيافة, وهو يزجر الطري يعيفها, وأصله أن يرمي : ومن املجاز

َالطائر بحصاة   .)٦ (َّ تفاءل به, أو ميارسة تطريويصيح, فإن واله يف طريانه ميامنةّ
, فام اً أيضّ عىل الطري وإنام كانوا يزجرون الوحشاًومل يكن الزجر مقترص

ًتيامن منها سموه سانح ً, وما تيارس سموه بارحاّ ِنقل ابن منظور عن الليث , اّ
ُقوله ًالزجر أن تزجر طائر«:َ ّا فتطري منهً أو بارحاً سانحاً أو ظبياّ  ونقل عن ,)٧(»َّ

ُالزجاج قوله  .)٨(»ّوالزجر للطري وغريها التيمن بسنوحها والتشاؤم بربوحها«: َ
 : العيافة−٢

يافة معنيان; األول كراهية الطعام والرشاب, وعاف الرجل الطعام أو للع
َوالثاين حومان الطائر يف السامء, و. )٩( أي كرهه فلم يرشبهاًالرشاب يعافه عياف هو ما َ

 )١٠(» إذا حام عليهاًعاف الطري عىل املاء وغريه, يعيف عيف«: يعنينا هنا, قال األزهري

عافت الطري إذا كانت حتوم عىل «:  وقال ابن منظور.)١١(حام يف السامء: وعاف الطائر
ًاملاء وعىل اجليف تعيف عيف ْ  .)١٢(» وال متيض تريد الوقوع فهي عائفةّ وترتدداَ

                                                           
 ).زجر( الصحاح ولسان العرب) ٥(
 ).زجر: (تاج العروس) ٦(
 ).زجر: (لسان العرب) ٧(
 ).زجر: (لسابقاملصدر ا) ٨(
 ).عيف: (لسان العرب وتاج العروس) ٩(
 .٣/١٤٧: هتذيب اللغة) ١٠(
 .٢/٣٢٩: املخصص) ١١(
 ).عيف: (لسان العرب) ١٢(
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ومن هنا اشتق اجلاهليون مصطلح العيافة الذي خيتص بالطري وحركاهتا, 
ًوسموا من يتكهن هبذا الرضب عائف ُالزجر, وعفت : , وأصبحت العيافة تعنياّ ِ

ً وغريه من السوانح يعيفه عيافةَعاف الطائر: الطري زجرهتا; قال ابن منظور َ 
 .)١٣(زجره, وهو أن يعترب بأسامئها ومساقطها وأصواهتا

ً حيمالن معنى واحدنفالعيافة والزجر إذ , وهو االعتبار بأسامء الطري اً
 .ّوممرها ومساقطها وأصواهتا والتفاؤل أو التشاؤم بذلك

َ الطرية− ٣ َ ِّ: 
َالطرية«: قال اخلليل َ ٌاطريت أي تطريت, والطرية لغة, ومل أسمع : ُمصدر قولك: ِّ ِّ ََّ ْ ْْ َّ َُّ ُ

ِيف مصادر افتعل عىل فعلة غري الطرية واخلرية كقولك ِِّ ًاخَرتته خرية, نادرتان: ْ ُِ ُ ْ ْ«)١٤(. 
ُوالطرية والتطري بمعنى واحد, ومعنامها ما يتشاءم به من الفأل الرديء َ ُّ ََ َُّ َ ِّ)١٥(. 

َوالطرية مشتقة من «:  أصل الطرية من أحد شيئني فقالّوذكر ابن رشيق القريواين أن َ ِّ
ّإما من الطريان, كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطري, كام قال بعضهم: أحد شيئني ّ:  

ِعوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عـوى ُ ُ 
 

ُوصــوت إنــسان فكــدت أطــري  ُ ٌَ َّ 
 

ِوإما من الطري, وهو ا ْ ألصل واملختار من الوجهني, هكذا ذكر الزجاجي, وكانت َّّ
ُالعرب تزجر الطري والوحش; فمن قال بالقول األول احتج بأن الوحش يطري هبا,  َّ َّ َُّ ّ

َوزجرت مع الطري, ومن قال بالقول الثاين قال ّإنام األصل يف الطري, ثم صار يف : ُ
                                                           

 ).عيف: (املصدر السابق) ١٣(
 .٧/٤٤٧: العني) ١٤(
 ).طري: (الصحاح ولسان العرب وتاج العروس) ١٥(
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 .)١٦(»اًكر دونه ويرادان مجيعالوحش, وقد جيوز أن يغلب أحد الشيئني عىل اآلخر فيذ
ًوبعد الوقوف عىل معاين هذه األلفاظ يتبني أن العيافة والزجر حيمالن معنى 

َ, وإنام هناك بعض الفروق بينهام وبني الطرية; فالعيافة يكون منها التفاؤل اًواحد ِّ ّ
والعيافة تقصد حني يزجر . ّوالتشاؤم, وأما الطرية فال يراد هبا إال التشاؤم

ِّسان الطري فينشأ عن ذلك تفاؤل أو تشاؤم, أما الطرية فقد تكون مصادفة من اإلن ّ
 الزجر والطرية بمعنى واحد وأريد هبا لامن يعمد إليها اإلنسان وربام استعغري أ
 ما كانت العرب تفعله إذا ما أرادوا فعل أمر أو تركه من زجر الطري حتى اًمجيع

 كان له حكم, وإن طار من فوق اًن طار أمام كان له حكم, وإايطري, فإن طار يمينً
ُّرأسه كان له حكم, وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب, ثم تعد َّ وه إىل غري ّ

ّالطري من احليوان ثم جاوزوا ذلك إىل ما حيدث يف اجلامدات من كرس أو صدع أو 
ّ, وربام تطريوا إذا رأوا أي مظهر يدعو إىل التشاؤم حتى صارو)١٧(نحو ذلك ا إذا ّ

 زجروا عند ذلك )١٩( أو األبرت)١٨(عاينوا األعور من الناس أو البهائم أو األعضب
ّوتطريوا عندها كام تطريوا من الطري إذا رأوها عىل تلك احلال, فكان زجر الطري 

 .)٢٠(ِّهو األصل ومنه اشتقوا التطري, ثم استعملوا ذلك يف كل يشء
                                                           

 .٢/١٠٠٧العمدة ) ١٦(
 .٣/٤٥٦: ينظر صبح األعشى) ١٧(
 .مكسور القرن: األعضب) ١٨(
 .مقطوع الذنب: األبرت) ١٩(
 .٣/٤٣٨: ينظر احليوان) ٢٠(
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َ اختالف العرب يف الزجر والطري− اًثاني َ ِّ  :ةَّ
شاع زجر الطري والوحش وإثارهتا عند العرب, وكان للتطري شأن كبري يف 
حياهتم, وكانوا أعلم النّاس هبذا العلم يعتمدونه يف حركاهتم وسكناهتم, ويعولون 
عليه يف أفعاهلم, ولكنّهم اختلفوا يف تفاؤهلم وتشاؤمهم, ومل يكونوا عىل مذهب 

ح, ويتبارك بالسانح, ومنهم من يرى خالف واحد يف ذلك, فمنهم من يتشاءم بالبار
ّذلك, ولعل السبب يف ذلك يعود إىل اختالفهم يف معنى السانح والبارح; فقد ذكر 

َّسأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح والبارح, «: ّ عيل القايل أن أبا عبيدة قالأبو
: وقال غريه«: ف وأضا,)٢١(»َّيامنه, والسانح ما والك ميارسهّالسانح ما والك م: فقال

ّوأكثر العرب تتربك بالسانح, . ّ ما مر عن يسارك:ّما مر عن يمينك, والبارح: َّالسانح
 .)٢٢(»كون بالبارح, ويتشاءمون بالسانحوتتشاءم بالبارح, وفيهم قوم يترب

َّما مر من الطري والوحش بني يديك من جهة يسارك : َّالسانح«: وقال ابن األثري
َّما مر من يمينك : والبارح. ّه أمكن للرمي والصيدّن به ألنّتيمإىل يمينك, والعرب ت

 .)٢٣(»ّنه ال يمكنك أن ترميه حتى تنحرفّإىل يسارك, والعرب تتطري به أل
ّوذكر ابن دريد أن أهل نجد يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح, وخيالفهم يف 

ّأن السانح هو الذي يلقاك َّذلك أهل العالية فيتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح, و
 )٢٤(.وميامنه عن ميامنك, والبارح الذي يلقاك وشامئله عن شامئلك

                                                           
 .٢/٢٤٠األمايل ) ٢١(
 .٢/٢٤٠: املصدر السابق) ٢٢(
 ). سنح: (وينظر اللسان والتاج) سنح: (النهاية يف غريب احلديث واألثر) ٢٣(
 .١/٢٧٢: مجهرة اللغة) ٢٤(
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السنيح عند أهل «: َ عن أيب جعفر النحاس قولهاًونقل ابن رشيق أيض
ما أتى عن اليمني إىل اليسار, والبارح عندهم ما أتى من اليسار إىل : احلجاز

ن بالبارح, وأهل نجد بالضد من اليمني, وهم يتشاءمون بالسانح, ويتيمنو
 .)٢٥(» عندهم هو البارح عند أهل احلجازذلك, والسانح

 :َّ من اشتهر من العرب بالزجر والعيافة− اًثالث
َاشتهرت قبيلتان من العرب بالعيافة, ومها قبيلة هلب, وهم من بني ثاملة من  َُ ْ ِ

 .األزد وهم أزجر قوم, وقبيلة أسد
ّعتهام يف العيافة, ولعل أبرز ما قيل عن قبيلة وقد رويت قصص كثرية عن برا

, فكان هلب يف هذا املجال ما ذكر عن نبوءة رجل عائف منهم بشأن رسول اهللا 
َإذا ما قدم مكة أتاه رجال قريش بغلامهنم ينظر إليهم ويعتاف هلم فيهم  هذا العائف  ُ ْ َُ ْ ُُ ِ ِ َ َ َّ ِ

ُفأتى به أبو طالب وهو غالم مع من يأتيه فنظر  ِ ِ َ, ثم شغله عنه ِإىل رسول اّهللا َ ّ
ّيشء, فلام فرغ قال ّعيل به; فلام! الغالم: ٌَ ِ ُ رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه, ّ ُ ّ َ

ًردوا عيل الغالم الذي رأيت آنف! ْويلكم: َفجعل يقول ّ ّ ٌ, فواّهللاِ ليكونن له شأن اُ َ ّ)٢٦(. 
ن كعب بن ّومن ذلك ما ذكر عن اللهبي العائف من بني هلب بن أحجن ب

ّ فأدمته, وذلك يف احلج, احلارث الذي زجر حني وقعت احلصاة بصلعة عمر 
 .)٢٧(ّأشعر أمري املؤمنني, واهللاّ ال حيج بعد هذا العام; فكان كذلك: فقال

                                                           

 .٢/١٠١٢: العمدة) ٢٥(
 .١/١٧٩:  هشامسرية ابن) ٢٦(
 .١/٣١١: الروض األنف) ٢٧(



  أمحد حالو.  د- يف الشعر اجلاهلي الزجر والعيافة والطِّيرة
  

٤٢٧

ّومما ذكر عن شهرة بني أسد بالعيافة أن النّاس قصدوها لألخذ منها, حتى إن  ّ
ٌضلت لنا ناقة, فلو أرسلتم معنا : فقالوا من اجلن تذاكروا عيافتهم فأتوهم, اًقوم َّ َ

ِّمن يعيف فقالوا لغليم منهم ََ ُ َانطلق معهم; فاسرتدفه : ِ ََ ْ َأحدهم ثم ساروا فلقيتهم ِ ِ ُ
ٌعقاب َ كارسة أحد جناحيها, فاقشعر الغالم وبكى فقالوا ما لك ? فقالُ َ ّ ْ َ ٌ َ ْكرست : ِ َ َ
ًجناح ً, ورفعت جناحاَ َ َْ َ ُ, وحلفت باّهللا رصاَ ْ َ َ ً, ما أنت بإنيس وال تبغي لقاحاًاحَ  .)٢٨(اِ

ّوقد اشتهر بالعيافة أشخاص بعينهم منهم عراف الياممة, واألبلق األسدي, 
وحسل بن عامر بن عمرية اهلمداين, وجابر بن عمرو املازين, وجندب بن العنرب 
ّبن عمرو بن متيم, ومرة األسدي وغريهم, فكانوا حيكمون بذلك ويعملون به, 

ن يف حال األمن واخلوف, والسعة والضيق, واحلرب والسلم, فإن ويترصفو
 .)٢٩(ّنجحوا فيام يتفاءلون به مدحوه وداموا عليه, وإن عطبوا فيه تركوه وذموه

 : أمهية العيافة عند العرب− اًرابع
 وخرافات, بل كان بعضها اًمل تكن العيافة عند العرب كلها ختيالت وأوهام

ّواقعية حقيقية, كام يتبني يف قصة حذام بنت الريان التي  عىل أحداث ا مبنياًحدس
ّاستدلت بمراقبة القطا عىل قدوم عاطس بن خالج وقومه لغزو قومها, فحثتهم 

َ ترك القطا ليلو «:عىل االرحتال والسري, وقالت َ َ ِ َ لنَاماًالُ َ وبنَت معرفتها هذه عىل »َ
ر تلك الساعة من الليل, فلم ُعلمها الدقيق بأحوال الطري, فلو ترك القطا ما طا

ٍيسم بن طارق وقال بصوت عالَيلتفت قومها إىل قوهلا, فقام د َ ُ َ ْ : 
َإذا قالـــت حـــذام فـــصدقوها ُ َ َ َ َِّ َ َِ ْ 

 

ِفــإن القــول مــا قالــت حــذام  َ َ َ َّ ََ ْْ َ َ 
 

                                                           

 ).عيف: (لسان العرب) ٢٨(
 . وما بعدها٣/٣١٣: ينظر بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب) ٢٩(



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٨

 .)٣٠(ٍفتحرك القوم وجلؤوا إىل واد قريب وامتنعوا منهم
 يف حياهتم, وكان ا أساسياًوكانت العيافة يف بعض القبائل اجلاهلية عنرص

ّللعائف مكانته وأمهيته عندهم, كام يذكر عن قبيلة مهدان التي مل تكن تزوج إال  ْ َ
ّ, وهذا يؤكد أن هذه القبيلة كانت تربط بني )٣١( بعيون املاءاً أو عاملاً أو عائفاًشاعر

الزواج وبني حاجات القبيلة يف العرص اجلاهيل, فهي حتتاج إىل شاعر يكون 
لساهنا بني القبائل, وإىل عائف يتنبأ بأمورها, ويتوقع ما سوف جيري معها, 

 . لطلبهم احلثيث للامء يف صحرائهم نادرة املطراًوكذلك إىل عامل بعيون املاء نظر
 :ِّ الزجر والعيافة والطرية يف الشعر اجلاهيل− اًخامس

ًال يمكننا أن نتوقع أن هناك باب  يقف عىل معتقدات  يف الشعر اجلاهيلا خاصاّ
ّفنا عاداهتم وتقاليدهم التي تبني طبيعة حياهتم ِّالعرب وأفكارهم التي يؤمنون هبا, ويعر

 اًوجهاواألسس التي قامت عليها إىل جميء اإلسالم وتغيريه للعقلية العربية وإعطائها أ
ختلفة, ّإنسانية وفكرية جديدة, إال أننا نجد هذه األمور مبثوثة يف موضوعات الشعر امل

 .فقد تكون يف الفخر أو املدح أو اهلجاء أو الرثاء أو الغزل وغريها
ّوال نحسب أن الشعراء اجلاهليني مجيعهم قد بثوا يف شعرهم معتقداهتم, 
فقد نجد مثل هذا عند شاعر ما, يف حني خيلو شعر شعراء آخرين من ذلك, 

 وصل إىل عرص ّولعل سبب ذلك ضياع كثري من الشعر اجلاهيل يف مسريته حتى
ما انتهى إليكم مما قالت العرب «: ننسى قول أيب عمرو بن العالءالتدوين, وال 

                                                           
 .٢/١٧٤: جممع األمثال) ٣٠(
 .٢/٢١٧: املصدر السابق) ٣١(
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٤٢٩

 . )٣٢(» جلاءكم علم وشعر كثرياًإال أقله, ولو جاءكم وافر
ّومع ذلك نجد مادة وفرية يف الشعر اجلاهيل تبني أهم ما تطري به العرب, 

 موقف املجتمع اجلاهيل ّوتوضح موقف الشعراء من العيافة والطرية, مما يعكس
 .عامة ألنه جزء ال ينفصل عنه

 للشؤم والفراق, اًوقد كان للغراب النصيب األوىف يف أشعارهم, فكان رمز
ّولعل سبب ذلك يعود إىل لونه وعمله واسمه, ويؤكد هذا ما ذكره اجلاحظ عنه, 
ّفقد ذكر أن العرب تتطري منه إن كان أسود لسواده, والختالف لونه إن كا ن ّ

ّألنه ال يوجد يف ) غراب البني(الغرتابه وغربته, و) غراب: (أبقع, كام قالوا
ابن (ّموضع خيامهم إال عند مباينتهم ملساكنهم ومزايلتهم لدورهم; كام سموه 

ِألنه ينقب عن الدبر حتى يبلغ إىل دأيات العنق وما اتصل هبا من خرزات ) داية َ َ ََ َّ ّّ
ّالصلب وفقار الظهر, وسموه   .)٣٣(إذ كان حيتم الزجر به عىل األمور) ًاامتح(ُّ

ّوهو عند العرب خمادع خبيث ال عهد له, فقد ذكروا يف قصصهم أن الديك 
ً له, وأهنام رشبا اخلمر عند مخار ومل يعطياه شيئًكان نديام ّ , وذهب الغراب ليأتيه اّ

 .)٣٤(اًبالثمن حني رشب, ورهن الديك فخاس به, فبقي حمبوس
ًوأن نوح ًه السالم حني بقي يف اللجة أيام علياّ  أرسله فوقع عىل جيفة ومل اّّ

ّيرجع, ويف غدره قال أمية بن أيب الصلت ّ)٣٥(: 
                                                           

 .٢٢: طبقات فحول الشعراء) ٣٢(
َمجع الدبرة: َّوالدبر. ٣/٤٣٩: ينظر احليوان) ٣٣( َ فقار : َّوالدأية.  وهي قرحة الدابة والبعري:َّ

 .الكاهل يف جمتمع ما بني الكتفني من كاهل البعري خاصة
 .غدر به: َوخاس به. ٢/٣٢٠: املصدر السابق) ٣٤(
 .٢/٣٢١: , وينظر احليوان٣٣٨: ديوانه) ٣٥(



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٣٠

ــــل يشء ــــق ك ــــام ينْط ــــة ق ٍبآي ُّ ُ ِ َِ َ 
 

ــراب  ــديك الغ ــة ال ــان أمان ُوخ ِ ِّ 
 

 .)٣٦(ما هو إال غراب نوح: والعامة ترضب به املثل وتقول
 :)٣٧(به ولونه األسود نذير شؤم وفراق لألحبةّولذلك نرى النابغة يتطري منه وجيد يف نعي
ًزعــم البــوارح أن رحلتنــا غــدا ّ ُ َ 

 

ِوبذاك تنْعاب الغراب األسـود  ِ ُ َ 
 

َوهذا ما أوحى به صوته لزهري بن أيب سلمى, فقد فقد األمل بلقاء األحبة,  ْ َُ َ َ َ ُ
ٌوعلم أن فراقهم أمر مؤكد عندما سمع نعيق غراب البني ّ)٣٨(: 

ّفعد عام ترى  ِّ َ  ُ, إذا فـات مطلبـهَ
 

ِأمسى بذاك غراب البني قد نعقا  ُ 
 

ّوها هو ذا أحد الشعراء اجلاهليني يتمنى لو أنه مل يسمع نعيبه, ملا حيمله هذا 
 :)٣٩(النعيب من إنذار بالبني والفراق

َنعــب الغــراب وليتــه مل ينعــــب ُ َ َ َ 
 

ِبالبني من سلمى وأم احلوشب  َ ْ َ ِّ 
 

 :)٤٠( بفرقة األحباباً فصيحاًدعاء رصحيويرى حسان بن ثابت يف صوته 
ٍوأسمعك الداعي الفصيح بفرقـة َ ُ َْ َ ُْ َ َِ ّ َ 

 

ُوقد جنَحت شمس النّهار لتغربا  ْ َ ِْ ِ ُ َ َْ 
 

ُوبني يف صوت الغـراب اغـرتاهبم ُ َ َ ِّ ِ ُ ِ ْ َ ََ 
 

ـــا  َعـــشية أوىف غـــصن بـــان فطرب َ ْ ْ ّّ َ َ ٍَ ُ َ ِ َ 
 

َويف الطري بالعلياء إذ عرضـت لنَـا ْْ َ ََ ِ َ َ َِ ّ 
 

َومـــا ا  َلطـــري إال أن متـــر وتنْعبـــاَ َ ََ ّ ُ َ ّّ ُ 
 

                                                           
 .٢/٦٧:جممع األمثال) ٣٦(
 .٨٩: ديوان النابغة الذبياين) ٣٧(
 .٦٩: ُيب سلمىديوان زهري بن أ) ٣٨(
 .١/١٢٦: الشعر والشعراء) ٣٩(
 .١٩: ديوان حسان بن ثابت) ٤٠(
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٤٣١

 :)٤١(َّيف حني نجد التطري منه أشد عند عنرتة إذ يقول
ُظعـــن الـــذين فـــراقهم أتوقـــع َ ََّ 

 

ُوجــرى بيــنهم الغــراب األبقــع  ْ ُ َُ ُ ُ 
 

َّحرق اجلناح كـأن حليـي رأسـه ُ ِ َ 
 

ــع  ــش مول ــار ه ــامن باألخب ُجل َُ ٌَّ َ ْ َ ُ َ 
 

ـــراقهم ـــت يل بف ـــذين نعب ْإن ال ِ َ ْ َ ََ َّ 
 

ْم أسهروا لييل التامم فأوجعواُه  َْ َ ُ ْ ّْ َ 
 

ُوقد تطري منه ألمور عدة, ألنه غراب, وألنه أبقع, وحرق اجلناح, كام جعل  ِ َ ّ ّ ّ
َحليي ْ , وكان نعيبه عنده اً مولعا رأسه جلمني, واجللم يقطع, وجعله باألخبار هشِ

 .)٤٢(كاخلرب املفهوم
 والغراب ّتشاءمون به إالوال يشء مما ي«: ربوهذا يؤكد قول اجلاحظ عن الع

ًعندهم أنكد منه, يرون أن صياحه أكثر أخبار ّ, وأن الزجر فيه أعماّ ّ ّ«)٤٣(. 
ّ مما يتطريون منه اًوكانوا لشدة بغضهم له وتشاؤمهم منه كلام ذكروا شيئ

 :)٤٤(ذكروا الغراب معه, فها هو ذا األعشى يذكر الغراب وشؤمه مع التيس
ِما تعيف اليوم يف الطري ْ ََّ ُ ِ ْ الـروحَ َ َّ 

 

ْمن غـراب البـني أو تـيس بـرح  َ ْ َ َْ ٍْ ِ ِ ِ 
 

 :)٤٥(وهذا ما نجده عند عدي بن زيد العبادي يف قوله
                                                           

 .٢٦٣: ديوان عنرتة) ٤١(
َواجللم. ٣/٤٤٢: ينظر احليوان) ٤٢( : ُّالذي جيز به الشعر والصوف, وطائر حرق اجلناج: َ

ّإذا نسل ريشه, كأنه حيرتق فيسقط َواجللامن. َ  .لالشديد الطو: ِّشفرتاه, وليل التامم: َ
 .٢/٣١٦: املصدر السابق) ٤٣(
 .٢٧٣: ديوان األعشى) ٤٤(
ًطائر ضخم الرأس يصطاد العصافري, ومن أسامئه أيضا : , والرصد٣/٤٣٧احليوان ) ٤٥(

 .٢/١٠٠٩: , والعمدة)وقى: (القاموس املحيط. األخيل واألخطب



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٣٢

ٍدعا رصد يوما عىل غصن شـوحط َ ْ ْ ٌِ ً َُ 
 

ُوصاح بذات البني منها غراهبـا  ِْ ِ 
 

 ٌةْ وغربــٌطٌأتــرصيد وشــح: تفقلــ
 

ــا واغرتاهبـــا  ــذا لعمـــري نأهيــ ــ ُفهـ ُِ 
 

 هنا مل يتشاءم من صوت الغراب والرصد فحسب, اديّ أن عاًويبدو واضح
ّوإنام تشاءم من اسميهام واسم شجرة الشوحط معهام, فالعرب يتطريون من 

, فالرصد من الترصيد وهو الربد, والشوحط )٤٦(أشياء كثرية من جهة التسمية
 .من الشحط وهو البعد, والغراب من الغربة

همت يف تكوين مفهوم العيافة فاجلاهليون استمدوا من اللغة عنارص أس
والزجر, وكانوا يقيسون النظائر اللغوية بالنظائر احلياتية, ويقارنون بني األلفاظ 
َّاملتشاهبة واملتباينة يف ضوء حدسهم اللغوي, وهذا ما يتبني من قول سوار بن 

ًاملرضب متطري  :)٤٧( من شجريت الغرب والباناّّ
ــــى الطــــائران ببــــني لــــيىل  ِتغنّ

 

ِني مــن غـــرب وبــانعــىل غــصن  ِ ْ َ 
 

ــان أن بانــت ســليمى ُفكــان الب ْ ُ 
 

ِويف الغــرب اغــرتاب غــري دان  ُ ٌ ْ َ 
 

 .فاشتق االغرتاب من الغرب, والبينونة من البان
 :)٤٨(ويتضح كذلك يف قول جران العود
ِجـرى يـوم رحنـا بـاجلامل نزفــُّها ُ ْ ُ 

 

ُعقاب وشحاج من البني يـربح  َ َّ ٌْ َ ُ 
 

ُفأما العقاب فهـي منهـا   عقوبـةَّ
 

ُوأما الغراب فالغريـب املطـوح  َّ ُ ّ 
 

                                                           

 .٢/١٠١٢: العمدة) ٤٦(
 .٣/٤٤٠: احليوان) ٤٧

 .البعيد: ّلغريب املطوح, وا٣/٤٤١: املصدر السابق) ٤٨(
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٤٣٣

 .فقد اشتق من العقاب العقوبة, ومن الغراب الغريب
ومل يقف تشاؤم العرب عىل ما ذكر من طري وحيوان ونبات فقد تشاءموا 
بطيور أخرى كاجلراد والبازي والرخم والوطواط والبوم وطيور الليل عامة, 

, وتشاءموا من )٤٩( والقعيدة والنطيحوبحيوانات أخرى كالثور األعضب واألبرت
ً ألهنا حتمل الظعائن وتشتت اخلالن وتفرقهم, حتى إن عوفاًاإلبل أيض ّ  اّ
ّ ذم النّاس الذين يتشاءمون من الغراب, ورأى أن التشاؤم من اإلبل )٥٠(ّالراهب ّ

 :)٥١(أوىل
ٍغلط الذين رأيـتهم بجهالـة ْ َ َ 

 

ُيلحــون كلهــم غرابــا ينْعـــق  َ َ ً ْ َ َُ ُ ُّ َْ 
 

َّا الــذنب إال لألبــاعر إهنــامــ ِ َّ ُ َّ 
 

ــرق  ــشت مجــيعهم ويف ــا ي ُمم ِّ ْ ُ ُُّ ِ 
 

 ما قد يصدر عن اإلنسان واحليوان من أفعال اًويدخل يف الطرية أيض
 :)٥٢(ًالوحركات كالتثاؤب والعطاس, وها هو ذا امرؤ القيس يتشاءم بالعطاس قائ

ٍوقد أغتدي قبل العطاس هبيكل ِ َ ُ 
 

َشديد مشك اجلنْب ف  ِّ َ َ ِعم املنَطقِ َّ ُ ِ ْ 
 

فكان الشاعر يذهب للصيد قبل أن يستيقظ النّاس من نومهم ويسمع 
 .عطاسهم فيتشاءم بذلك

                                                           
. ٦/٧٩٧: ّ, واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم١٠٠٩−٢/١٠٠٨: العمدة) ٤٩(

ما أتاك من ورائك : مقطوع الذنب, والقعيدة: مكسور القرن, واألبرت: واألعضب
 .ما استقبلك من أمامك من طائر أو ظبي أو وحش: من ظبي أو طائر, والنطيح

 .٢٧٦: نظر ترمجته يف معجم الشعراءكاهن وشاعر جاهيل, ي) ٥٠(
 .١/٣٤٩: الزهرة) ٥١(
). عطس(انفجار الصبح, اللسان : وقيل معنى العطاس. ١٧٢: ديوان امرئ القيس) ٥٢(

 .ممتلئ اجلوف: ّشديد مغرز اجلنب يف الصلب, وفعم املنطق: ّوشديد مشك اجلنب
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٤٣٤

ولكن مل يكن النّاس مجيعهم يف العرص اجلاهيل يؤمنون بالطرية, وكان 
 اً ال يستند عىل حجة أو منطق أو عقل, ولذلك نرى أناساًبعضهم يرى ذلك ومه
ّا هبا, وقد ندد كثري من الشعراء اجلاهليني هبا, ورأوا أهنا منهم أنكروها ومل حيفلو ٌ ّ

ام, ومن هؤالء الشعراء جحوجهتهم وتدعوهم إىل الرتاجع واإلُّترد النّاس عن 
ْخزز بن لوذان السدويس الذي يقول َ ُ َ ُ)٥٣(: 
ـــــــك مـــــــن بغـــــــا  ال يمنعنّ

 

ــــــتامئم  ــــــد ال  ِء اخلــــــري تعقي
 

ــــت ال ــــدوت وكن ــــد غ  ولق
 

ِأغـــــدو عـــــىل واق وحـــــاتم  ٍ 
 

 فــــــإذا األشــــــائم كاأليــــــا
 

ــــائم  ــــامن كاألش ــــن واألي  ِم
 

 وكــــــــــذاك ال خــــــــــري وال
 

ِرش عـــــــىل أحـــــــد بـــــــدائم  ٍ ّ 
 

َوينصح احلارث بن حلزة اليشكري املزمع عىل الرحلة أال يثنيه زاجر الطري  ِّ ِ
 :)٥٤(وال يعوقه الغراب وال احليوان مكسور القرن الذي يأتيه من خلفه

َّيـــا أهيـــا املزمـــع ثـــم انثنـــى ُ ِ 
 

ِال يثنك احلازي وال ا  َ ِ ُشاحجلـْ ِ َّ 
 

ُوال قعيـــــد أعـــــضب قرنـــــه ٌُ ٌْ 
 

ـــع هـــائج  ـــه مـــن مرب ُهـــاج ل َ َِ ٍ ْ َ 
 

ًوزبان بن سيار الفزاري كان ينكر الطرية أيض  مع اً ويدفعها, فقد خرج يوماّ
النابغة الذبياين للغزو, وكان النابغة من املتطريين, فبينام مها يريدان الرحلة 

                                                           

 .الغراب: الرصد, واحلاتم: والواقي. ١٠٢:معجم الشعراء) ٥٣(
. الغراب: والشاحج. زاجر الطري: واحلازي. , ومل أجدها يف ديوان احلارث٣/٤٥٠احليوان ) ٥٤(

 .مكسور القرن, وكانت العرب تتشاءم منهام: الذي يأيت من اخللف, واألعضب: والقعيد
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٤٣٥

ّ النابغة فتطري وعاد, وأما زبان فمىض وعاد من تلك سقطت جرادة عىل ثوب ّ ّ
ّ, فأنشأ يذكر شأن النابغة, ويبني أن الطري ال أثر هلا يف حياة ً غاناماًالغزوة سامل

ًاإلنسان, وأن ما يتحقق منها ليس إال رضب  :)٥٥( من املصادفةاّ
ٌختـــــرب طـــــريه فيهـــــا زيـــــاد ُ َ ْ َ َّ 

 

ُلتخـــــربه ومـــــا فيهـــــا خبـــــري  َ ِ ْ 
 

 ٍ لقـــامن بـــن عـــادَّأقـــام كـــأن
 

ــــشري  ــــه م ــــه بحكمت ُأشــــار ل ُ ْ 
 

ـــــــري إال ـــــــه ال ط ـــــــم أن ّتعل ّ ْ َّ 
 

ــــور  ــــو الثب ــــري وه ــــىل متط ُع ُِّ ُّ ٍ 
 

ـــق بعـــض يشء ـــىل يشء يواف ٍب ٌ 
 

ـــــــري  ـــــــه كث ـــــــا وباطل ُأحايين ُ ُ 
 

 −ّوهذا ما يؤكده طرفة بن العبد الذي رأى أن العواطس والظباء والعقاب 
رزق العبد, وال يدفع التشاؤم منها ما  ال تؤثر يف −ّوهي مما يتشاءم منه العرب 

 :)٥٦(يمكن أن يصيبه
ٌلعمري لقد مرت عواطس مجة ّ ُ ِ ْ َّ 

 

ُومر قبيل الصبح ظبـي مـصمع  َ َّّ ُ ٌ َِّ 
 

ــاح كأهنــا ّوعجــزاء دفــت باجلن َْ ّ 
 

ع  ُمع الصبح شيخ يف بجاد مقنـَّ ٌ 
 

ُفلــن متنعــي رزقــا لعبــد ينالــه ً ِ 
 

ُوهل يعدون بؤساك مـا يتوقـع  َ ْ ََّ ِْ ُ 
 

, وقومه كذلك إذ اًف بن عطية بن اخلرع التيمي ال يعبأ بالطري أيضوعو
 أينام اجتهت وطارت, ايقصدون البالد كام يريدون غري متوجسني من الطري رش

 :)٥٧(ّوال فرق عندهم بني السانح منها والبارح
                                                           

 .اهلالك واخلرسان: والثبور. ٣/٤٤٧: احليوان) ٥٥(
عرب يتطريون من العطاس, مجع عاطس, وكان ال: والعواطس. ١٧٥: ديوان طرفة) ٥٦(

العقاب, وجعلها عجزاء : والعجزاء. صغري األذنني, وقيل هو األقرن: ّواملصمع
 .رضبت به: ّلبياض عجزها, ودفت بجناحها

 .٤١٥: املفضليات) ٥٧(
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٤٣٦

ــــاء ــــب اللق ــــبالد حل ــــؤم ال ِن ِّ ِّ َُ ُِّ َ ِ ُ َ 
 

َوال نتقــي طــائرا حيــث طــارا  ًَ ُ ِ ِ َّ َ 
 

ًســـــنَيح ًا وال جاريـــــا بارحـــــاَ ًِ ِ 
 

َعــىل كــل حــال نالقــى اليــسارا  َ َ ِ ُ ٍ ِّ 
 

ّومل يقترص علقمة بن عبدة التميمي عىل إنكار التطري بل رأى أنه شؤم عىل  ّ
 :)٥٨(ّمن يؤمن به; ألنه يمنعه عن غايته وحتقيق مراده

ُومن تعرض للغربـان يزجرهـا َُّ َ ِ ِ َ 
 

ُعـــىل ســـالمته ال بـــد مـــشؤوم  َّ 
 

 خامتة
ه تطوافة رسيعة, وملحة موجزة عن الزجر والعيافة والطرية يف الشعر وبعد, فهذ

ّ كيف استطاع هؤالء الشعراء أن ينقلوا إلينا صورة صادقة حية ااجلاهيل, وقد بدا جلي
ّعن هذا املعتقد الذي كان له كبري األثر يف العرص اجلاهيل, فمن آمن به وصدقه ضمنه 

 ألفكار الشعراء ورؤاهم وتطلعاهتم وعواطفهم اينً أمًالَشعره الذي كان وال يزال ناق
ًوأحاسيسهم, ومن مل يعتقد به ودحضه مل يأل جهد  .اً يف بيان ذلك يف شعره أيضاُ

وقد جاء اإلسالم ليبني صحة ما ذهب إليه هؤالء الذين رفضوا العيافة 
ل َّ كل العادات السقيمة واملعتقدات املريضة التي ال دور للعقاًوالطرية, دافع

َّوالفكر فيها, فهو الدين القويم الذي رد اجلهل واألوهام واخلرافات وأقر عقيدة 
َالتوحيد, وبني أن اهللا وحده عامل الغيب وبيده وحده قضاء حاجات النّاس  ّ َّ

ِقل ال يعلم من يف الساموات واألرض : ومتطلباهتم; فقد قال سبحانه وتعاىل ْ َ َّ َ َُ َ َ ْ ْ َِ ِ َ ْ ُ
َّالغيب إال اهللاَُّ ِ َ ْ َ َ وما يشعرون أيان يبعثونْ ُ َ ََ ْ ُ َّ ُ َ ََ ُ َْ ]٥٩(]٦٥:النمل(. 

ّ أن الطرية من صنيع أعداء الرسل,ّوبني   وذلك قوله تعاىل عن قوم ّ
                                                           

 .٦٧:ديوان علقمة الفحل) ٥٨(
 .١٣/٢٢٦: وينظر اجلامع ألحكام القرآن) ٥٩(
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٤٣٧

َفإذا جاءهتم احلسنَة قالوا لنَا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا بموسى : فرعون ُ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َِ ُ َّ ٌ ْ َ ُ َ ََ ِّ ُ ْ َ ََ ِْ ُ ِ ِِ ِ َ َ ُ ْ
ِومن معه أال إ َ ُ َ ْ ََ َنام طائرهم عنْد اهللاَِّ ولكن أكثرهم ال يعلمونَ َ َُ ْ َ ْ ُ ََ َْ َ َّ َُ ُْ َ ِ ِ َِ َّ ]٦٠(]١٣١:األعراف(  

نحن : فقد كان آل فرعون إذا أصابتهم احلسنة من خصب وسعة وعافية قالوا
ّجديرون هبا, وإن تصبهم سيئة من بالء وقحط يطريوا بموسى ومن معه فيقولون َّ هذا : َ

 .ّابنا شؤمهم, وإنام الشؤم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسلهبسبب موسى وأصحابه, أص
 إلبداهلا بالفأل  بنفي الطرية وحتريمها, ودعا رسول اهللا اًوجاءت السنة الرشيفة أيض

الكلمة الصاحلة يسمعها «: وما الفأل? قال:قالوا» ال طرية, وخريها الفأل«: احلسن فقال
 .)٦٢(»لفأل الصالحة وال طرية, وأحب اال عدوى وال هام «اًأيضوقال . )٦١(»أحدكم

ُّوهكذا كان اإلسالم حيث عىل التفاؤل الذي يقوي العزيمة, وحيض عىل العمل 
ويدعو اإلنسان إىل التقدم, يف حني تكرس الطرية نيته وتثنيها, وتصده عن وجهته, فال 

ٍحيقق مرامه وأهدافه بسبب خرافات وأوهام ال جيوز لعاقل فطن أن يعتقد هبا ِ َ. 
 املصادر واملراجع

 .م١٩٨٢عبد الرحيم حممود, دار املعرفة, بريوت: لزخمرشي, حتقيق ل:أساس البالغة −١
 .م١٩٨٠أليب عيل القايل, منشورات دار اآلفاق اجلديدة, بريوت: األمايل −٢
 .آللويس, منشورات دار الرشق العريب, لبنانل: بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب −٣
 .م وما بعدها١٩٦٥, مطابع حكومة الكويتيلزبيدل :تاج العروس −٤
 .م٢٠٠١األزهري, حتقيق حممد عوض مرعب, بريوتأليب منصور : هتذيب اللغة −٥
 .م١٩٨٥أليب عبد اهللا حممد القرطبي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت : اجلامع ألحكام القرآن −٦
 .م١٩٨٧ر العلم للماليني, بريوت رمزي بعلبكي, دا. بن دريد, حتقيق دال: مجهرة اللغة −٧

                                                           
 .٧/٢٦٤: وينظر اجلامع ألحكام القرآن) ٦٠(
 .٥/٢١٧١: صحيح البخاري) ٦١(
 .٤/١٧٤٦: صحيح مسلم) ٦٢(
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