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 :قراران

أقر أنا مقدمة ىذه الرسالة أنني قدمتيا إلى جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة 
الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ أبحاثي 

 .لنيؿ أية درجة عميا بأم جامعة أك معيد

 

 كفاء ناىض عمر البرغكثي: االسـ

                         :التكقيع
 
 
 
 
 
 



 

 ب 
 

 

 :انىػػداء   
 

التي  ، ككانا الحاضنةالمعرفةك ذيف تعممت منيما أبجدية الحب مإلى أمي كأبي، ال
 أعطت لحياتي أبعادان ليا ألكاف قكس قزح،

 .فصرت عمى ما أنا عميو
 

 ، زكجي كصديقي الذم تخطى ذاتو، فكاف نيران مف الحب كالخير دربيإلى رفيؽ 
 أطمقت في مداه أشرعتي، كسافرت في رحمة العمـ الذم

 .فكاف قكة اإلسناد األكلى
 

ادم، حذيفة، شيد، ىند، عبد الرحيـ، الذيف صبركا، كتحممكا إلى أبنائي، كرمز امتد
 الذيف أردت أف أقدـ ليـ نمكذجا مختمفان،  بصمت،

 .ىي األـ أكالن كعاشقة المعرفة ثانيان 
 

إلى إخكتي كأخكاتي، الذيف في سياؽ كجكدىـ كمشاكساتيـ كحبيـ تعممت معنى أف 
 .أككف أنا

 
 إلى كؿ ىؤالء أىدم عممي ىذا

 .بالجميؿ ان عترافكا كفاءن 
 

 كفاء
 

                   



 

 ج 

 

  :شكـر وتقـدير

أحمدك اهللا حمداً أنت أهله، تبارك اسمك وعزت كلمتك، ألتمس رضاك، وأصلي على خير    
 .خلقك، وأسلم تسليماً

  
يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي الفاضل، األستاذ الدكتور خليل   

الرسالة وقدم لي النصائح النافعة، واإلرشادات القيمة، فوجدت منه كل  عودة، الذي أشرف على
  .لي إلتمام هذا البحث اًتشجيع ورعاية، والذي كانت سعة صدره وطول صبره معين

  

ألساتذتي األفاضل في جامعة القدس، الذين ما  علي وحقاً كما أني أجد في الشكر العميق ديناً  
  .ضنوا بعلم وما بخلوا بجهد

  
  الدكتور جمال غيظان:ا وأشكر األستاذين الفاضلينكم
  

  األستاذ الدكتور حسن السلوادي                              
  

  .لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة 
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  : الملخص 

دراسة موضوعية فنية،  ؛عر حسان بن ثابتتناولت هذه الدراسة موضوع القيم اإلنسانية في ش   

  .في كال العصرين الجاهلي واإلسالمي

قومه، ودورها فـي   هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهم القيم التي تمثلها حسان في نفسه وفيو   

  .سمو النفس اإلنسانية، ورقي المجتمع وتطوره

ت المنهج التاريخي في التمهيـد،  اعتمد إذقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التكاملي،    

  .والمنهج الوصفي التحليلي في الفصلين األول والثاني، والمنهج الجمالي في الفصل الثالث
  

  :من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسةو

، أبي النفس، إن حسان بن ثابت شاعر القيم واألخالق في جاهليته وإسالمه، فهو نبيل الخلق

، عفبف، وقد تضمنت أغراضه الشعرية كثيراً من هذه الفضائل حتـى تبـوأ   كريم، شريف

 مكانة مرموقة 

وهذه الدراسة تفتح باباً واسعاً للبحث، وتشير إلى بعض األمور التـي تحتـاج إلـى تعمـق        

وتمحيص، مثل التغيير الذي أحدثه اإلسالم في قيم المخضرمين، وكذلك حاجة أشـعارهم إلـى   

ن جّل هذه الدراسـات  إمع ما بين اللغة والصورة والموسيقى في آن واحد، إذ دراسة أسلوبية تج

  .ومثل هذه الدراسات تثري األدب والنقد العربي. كان حول شعراء معاصرين

  



 

 � 

 

Abstract 
 

   This study deals with the subject of human values in the poetry of Hassan 

Bin Thabit as an objective artistic study , in both pre-Islamic and Islamic 

eras.  

 

   This study aims to highlight the most important values represented by 

Hassan himself and his close people, and its role in transcendence of  

human psyche, social progress and development.  

 

   In this study, I have adopted the integrative approach, where I have 

adopted the historical approach in the preliminary and the  descriptive 

analytical approach in the two chapters ;the first and the second chapters 

and aesthetic approach in the third chapter. 

  

The most important findings in this study:  
 

Hassan Bin Thabet is the poet of values and ethics in pre-Islam and Islam. 

He had noble ethics , brave, generous, honest .His poetical purposes had 

included many virtues .He had occupied high status among his tribe ,  as 

his sayings matched his actions . On the other hand, this study has 

highlighted two heroes. Hassan poetry has been classified as charity 

poetry , he used it to serve his society , charity and reform. 

   This study opens the door wide for research, and refers  to some matters 

that need deepening  and scrutiny, such as the change resulted from Islam 

in the values of poets in the two eras (pre-Islam and Islam), as well as the 

need of their poetry to stylistic study that combines between  language, 

image and music at the same time, since most of these studies was about 

contemporary poets as such studies enrich the literature and the Arab 

criticism.  
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  :المقدمة

  

 دين، وقائد الغرتهللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا الصادق األمين، إمام المهالحمد    

وإِنـك  �: ، وقال فيه�1وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ�: ه فأحسن تأديبه، وأنزل فيهالمحجلين، أدبه رب
الضاللة، فأشرقت به األرض بعد فختم به الرسالة، وهدى به من . �2  لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ

  :وبعد. ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها

موضـوعه  وهذا البحث مقدم الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، ف   

أتناول فيه دراسة القـيم فـي   ". القيم اإلنسانية في شعر حسان بن ثابت؛ دراسة موضوعية فنية"

  .ابت رضي اهللا عنه في كال العصرين الجاهلي واإلسالميشعر حسان بن ث

أهمية شعر حسان بن ثابت، فهو يمثـل  : قد دفعتني أسباب عديدة لدراسة هذا الموضوع منهاو  

وتعد دراسة شعر حسان بن . أدب عصرين عظيمين متتاليين، يقوم عليهما تراثنا األدبي الضخم

، ال سيما أن حسان قد عـاش  ااتهما وخصائصهمثابت خير ما يمثل هذين العصرين بكل اتجاه

ومن جانب آخر تبرز هذه الدراسة مدى تـأثر  . حياة طويلة خصبة مليئة باألحداث والتطورات

فنه ومثله وقيمه، بخاصة ما أضفته عليه صحبة  فيحسان بالدين الجديد، ومدى تأثير هذا الدين 

وبشعره حتى غدا منـارة مـن    ت بهرتقالنبي الكريم صلى اهللا عليه وسلم من تغيير ملموس، ا

  .منارات الفن اإلسالمي، فزادته هذه الصحبة قدراً على قدره، ورفعة على رفعته

فإن هذا . تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على القيم اإلنسانية في كال العصرينو   

ناية والدراسة والتحقيـق  الجانب لم ينل من مؤرخي األدب العربي ونقاده ما هو جدير به من الع

ما نالته منهم االتجاهات األخرى من شعر حسان بن ثابت، بخاصة أن دراسة القـيم اإلنسـانية   

وتتبعها في مختلف الميادين باتت من القضايا التي تشغل بال الدارسين، وتحظى باهتمامهم فـي  

  .عصرنا الحاضر، وكأنها فرضت نفسها على اإلنسان المعاصر فرضاً

   

                                                           

 .68/4سورة القلم، .  1

 .42/52سورة الشورى، .  2
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اعتمدت في بحثي هذا على المنهج التكاملي، فاتبعت المنهج التاريخي في ترجمة حياة حسان قد و

فـي   الوصـفي التحليلـي   يناعتمدت المنهج في حين. ابن ثابت، وفي تحديد مناسبات القصائد

أما المنهج الجمالي فقد أعانني على إتمام الفصل الثالث، وهو الدراسـة  . الفصلين األول والثاني

  .لشعر حسان بن ثابت الفنية

تناولت في التمهيد حياة حسان بن ثابت في . قسمت الدراسة إلى تمهيد وثالثة فصول وخاتمةو   

  .الجاهلية واإلسالم، مما سلط الضوء على العديد من القضايا التي جاءت في شعره

في ثالثـة   ، وقد جاء)المعاني اإلنسانية في شعر حسان الجاهلي(أما الفصل األول فكان بعنوان 

مباحث، تناولت في المبحث األول المعاني اإلنسانية في حديثه عن المرأة، وقد بينت نظرته إليها 

عـن   يتحـدث  المبحث الثاني تحدث في حين. تبعها في معاملته معهااوأهم المعايير والقيم التي 

 وأما. رموز قومهالمعاني اإلنسانية في حديثه عن ذاته، وتهذيبه وصقله لها، حتى غدا رمزاً من 

حول حديثه عن قبيلته، وأهم المثل والقيم السائدة فيهم حتى أصبحوا ذؤابـة   دارف المبحث الثالث

  .يثرب

، وضـم أربعـة   )المعاني اإلنسانية في شعر حسان اإلسالمي(أما الفصل الثاني فهو بعنوان    

اتخذ من الشعر وسـيلة  ن اإلسالم إمباحث، جعلت المبحث األول في عالقة الشعر بالدعوة، إذ 

ودار المبحث الثـاني حـول   . إيضاحية لمبادئه وقيمه السامية، فقام حسان بهذا الدور خير قيام

وجاء . تباعه سبل الخير والقيماأن الشعر ال يسقط وال يلين ب ليتضحعالقة الشعر بالخير والشر 

حياته الجاهلية واإلسـالمية،   المبحث الثالث عن التقليد والتجديد في القيم التي انتهجها حسان في

نت فيه أن الهجاء لـيس غرضـاً   وكان المبحث الرابع بعنوان الهجاء، بي. وعبر عنها في شعره

  .إنما يخرج أحياناً لهدف التقويم والتهذيبووالقذف،  للسب

، وقد قام على دراسة أسلوبية لما ورد مـن قـيم   )دراسة فنية(أما الفصل الثالث فهو بعنوان    

  . شعر حسان بن ثابت، أهمها العفة والشجاعة والكرم والمروءة  في يةإنسان

قد استقيت مادة البحث من ديوان حسان بن ثابت، تحقيق سيد حنفي حسين، وقـد اسـتعنت      

بكثير من المصادر القيمة التي تناولت سيرة حسان وشعره، كالسـيرة النبويـة البـن هشـام،     

ر العسقالني، ومؤلف األغاني ألبي الفرج األصـفهاني،  واإلصابة في تمييز الصحابة البن حج



 

 ح 

 

كتاب حسان بن  من أفدتومقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون، ومن المراجع الحديثة فقد 

  .ثابت لمحمد طاهر درويش، وكذلك خصائص شعر المخضرمين ليحيى الجبوري

، وأهم التوصيات التي ارتأيت وختمت الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها   

  .مجالهافي  اًأنها تقدم كثير

قد واجهتني صعوبة واحدة إلتمام هذا البحث، إال أنها تعد عقبة رئيسية، وهي قلة المراجـع  و   

التي تناولت موضوع القيم من الناحية األدبية، إال من بعض اإلشارات المتناثرة هنـا وهنـاك،   

ا تحمل مدلول النزعة اإلنسانية هكانت في أغلبواء معاصرين، والتي كانت في أغلبها حول شعر

لكننـي  . لى حد ما بين المدلولينإأو اإلتجاه اإلنساني مما يؤدي إلى اختالف في الرؤى واألبعاد 

بحمد اهللا تغلبت عليها بفضل المخزون الديني واألخالقي الذي يحمله كل عربي ومسـلم منـا،   

  .عر حسان بن ثابت ولغتهفضالً عن السهولة النسبية في ش

ال أدعي أنني وصلت ببحثي إلى غاية الكمال، فالكمال هللا وحده، ولكن حسبي أننـي  : وأخيراً   

بذلت قصارى جهدي، وحرصت على الدفاع عن شاعر الدعوة الطاهرة الذي كاد له الكثيـرون  

شر الذي ال ينطـق  لهم ذلك وقد زكاه خير الب ، واتهموه بضعف شعره وهنته، فأنّىوتقولوا عليه

  .عن الهوى محمد صلى اهللا عليه وسلم

، وإن كنت قصـرت فمـن نفسـي،    ةفإن كنت أصبت في بعض جوانبها فهذا فضل من اهللا ومنّ

  .وحسبي أنني بذلت الجهد
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 : التمييد 

 
 :حساف بيف الجاىمية وانسالـ

 
رك بف مالؾ بف ىك حساف بف ثابت بف المنذر بف حراـ بف عمرك بف زيد مناة مف عدم بف عم

الفريعة بنت خالد بف خنيس بف  أمو. شاعر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ. النجار األنصارم
كبذلؾ يككف حساف بف ثابت خزرجيان مف . لكذاف، خزرجية أيضان، أدركت اإلسبلـ فأسممت كبايعت

كأبك عبد الرحمف،  األشير، ىيالكليد ك  أبكككنيتو . بطكنيا جميعان  أقكلمعان، كمف  كأموجية أبيو 
 1.المضرب، كأبك الحساـ كأبك
 

نحدد تاريخ مكلده عمى كجو الدقة، كال سنة كفاتو  أفاء المكثكقة ما يتيح لنا نبليس لدينا مف األ
فأكثر الذيف ترجمكا . كركاية المؤرخيف القدامى في ىذا الشأف ال تخمك مف اضطراب كتناقض. أيضان 

معتمديف  ،لجاىمية كنصفيا اآلخر في اإلسبلـنصفيا في ا. سنةلو يذكركف أنو عاش مائة كعشريف 
 2.بف ىشاـ في سيرتوانو، كالذم أكرده في تحديد سنة كالدتو عمى الخبر المركم عمى لسا

 
شماؿ  إلىنزحكا  3ر،عمرك بف عام أبناءكأىؿ الرياسة فييا، كىـ . كاف قكـ حساف سادة اليمف

ي البمداف، فنزؿ رؿ جفنة الشاـ، كنزلت األكس كالخزرج الجزيرة عند خراب سد مأرب، كتفرقكا ف
 4. ةحير يثرب، كنزؿ المخميكف ال

 
ي ذلؾ الحي مف األنصار ككانت الخزرج أعظـ قبائؿ المدينة قاطبة كأقكاىا، ككانت العرب تسم

 .كأقامت كسط البمدة حيث تقـك المدينة، رجيا كأكسيا، كليذا تكلت الزعامةبالخزرج، خز 
 

                                                           
ابف عبد البر، اإلستيعاب، ؛ 3/030بك الفرج األصفياني، األغاني، أ؛ 7/27ابف حجر العسقبلني، اإلصابة، : ينظر 1

 .07/326ريخ مدينة دمشؽ، ابف عساكر، تا ؛ 7/2ابف األثير، أسد الغابة،  ؛0/330
 .076ابف ىشاـ،السيرة النبكية، :ينظر 2
 ، ىك أعظـ ممكؾ اليمف الجاىمييف،ككانت لو تحت سد مأرب مف الحدائؽ ما ال يحاط بو،(بمزيقياء)عمرك بف عامر الممقب  3

 .5/66الزركمي،األعبلـ،:ينظز. رحؿ بعد خراب سد مارب إلى كادم عؾ،كاعتؿ فيو ثـ مات
 .0/07س،. ـابف ىشاـ، :ينظر 4
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شير بطكنيا بنك النجار، رىط حساف بف ثابت، فكانكا ذؤابة الخزرج في الكثرة كالمحؿ ككاف مف أ
 كفييـ 1.كاألرفع، كليـ في رؿ ىاشـ بف عبد مناؼ رحـ، كبرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قرابة

  .س ككـرأنجدة كب
   

الحكـ في يـك حساف ذات شأف عظيـ في الجاىمية كاإلسبلـ معان، فجده المنذر كاف  أسرةكانت 
ردت قضاء غيره، كأبكه ثابت مف سادة  أفسميحة، الذم التقت عميو الخصكـ فقبمت بقضائو بعد 

ذكك ك قكمو كأشرافيـ، كلو فييـ ما تقتضيو السيادة مف البذؿ كالنصرة، ككذلؾ أخكالو بنك ساعدة 
مف شيد العقبة م كس بف ثابت ككافأفأخكه ألبيو . أما أخكاه فميما ببلء حسف في اإلسبلـ.قرباه

الرسكؿ صمى ا  رخى، كنزؿ عميو الصحابي الجميؿ عثماف بف عفاف حيف 2األخيرة مف األنصار
. بف ثابت كأخكه الثاني أبيٌ  .4حدأ، ككاف ممف استشيد يكـ 3عميو كسمـ بيف المياجريف كاألنصار

 .6بنك سميـ مف المسمميفشييدان مع مف غدر بيـ  5ككاف ممف شيد بدران كأحدان، كقتؿ يكـ بئر معكنة
 .6المسمميف

 
بينما تزكج في اإلسبلـ مف . 8كعمرة األكسية، 7سعثاء األسمميةتزكج حساف في جاىميتو مف 

  سيريف القبطية أخت مارية القبطية زكج الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، كقد كىبيا لو الرسكؿ صمى
 10.ابنو عبد الرحمف ، كقد أنجبت لو9.ا عميو كسمـ تعكيضان عف ضربة صفكاف بف المعطؿ
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 .7/66 ابف ىشاـ، ـ،ف، 2
 .7/036 ،ف.ـابف ىشاـ،  3
 .3/002 ،ف.ـابف ىشاـ،  4
لى عامر إرجبلن مف المسمميف، بعثيـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  فك سبع بني عامر كحرة سميـ، استشيد فيياىي أرض  5

، اإلصابة العسقبلني؛ ابف حجر 3/006 ـ،ف ،ابف ىشاـ :ينظر .بف مالؾ فاغتاليـ ىناؾ كاستغاث عمييـ بقـك مف بني سميـا
3/063. 

 .3/367،ابف سعد، الطبقات الكبرل  6
 .كما بعدىا 02/027األصفياني،األغاني،: ينظر.ف الييكدىي امرأة مف أسمـ،كقيؿ أنيا مف بني ماسكة م 7
إلى أف تكمـ حساف بأمر  ىي عمرة بنت الصامت بف خالد األكسية،تزكجيا حساف ككاف كؿ كاحد منيـ معجبان بصاحبو، 8

 .3/00ف،. األصفياني، ـ:ينظر. فعيرتو بأخكالو فطمقيا، فأصابيما مف ذلؾ ندـ كشدة، كلو في ذلؾ شعر أغضبيا،
ىك صفكاف بف المعطؿ بف رخصة بف المؤمؿ،صحابي جميؿ شيد الخندؽ كما بعدىا،كىك الذم تقكلكا عميو في حديث اإلفؾ  9

كقيؿ إنو ضرب حساف بف ثابت إثر ما بمغو مف ذلؾ، فشكا حساف إلى النبي صمى ا عميو كسمـ  فبرأه ا عزكجؿ،
 .7/350ابف األثير،أسد الغابة،:ينظر.ريف الجاريةفعكضو النبي صمى ا عميو كسمـ بحائط مف نخؿ كبسي

 

 .3/766 ،ابف ىشاـ، السيرة النبكية 10



 

3 
 

العباس  أبكة فيو، قاؿ فييا قسرة حساف بالبياف، ككانت مكصكلة النسب بالشعر، معر أعرفت 
كأعرؽ قكـ كانكا في الشعر رؿ حساف، ف نيـ يعتدكف ستة في نسؽ كميـ شاعر، كىـ سعيد " :المبرد

 1".بف عبد الرحمف بف حساف بف ثابت بف المنذر بف حراـا
 

اضرة زاىرة تكافر فييا الخصب ككثر الماؿ، كما يصحب ذلؾ مف مجالس الميك كانت المدينة ح
مذ نشأ فييا، كشيد أيضان الحركب المستعرة بيف األكس  مراتع المذة، كقد شيد حساف ذلؾ كموك 

قسـ استكفى فيو حؽ الشباب مف :ف حياتو في الجاىمية كانت قسميفإلذلؾ يمكننا القكؿ . كالخزرج
. ، كمف حياة النعيـ كالميك شأنو شأف أقرانو مف الشباب المزىكيف بماليـ كجماليـالرغائب كالشيكات
ككاف عفيفان  ،شفحكيتباعد عف اإلفراط كالعربدة كال ،الرفاؽ كالندماء ريخكاف يت نفسولكنو في الكقت 
خكتيـ األكس في الصراع ال. في حبو كغزلو ذم كقسـ رخر قاـ فيو بدكره المحتكـ بينو كبيف قكمو كا 

، يفاخر بمآثرىـ كيشارؾ حساف في ىذه الحركب مع قكمو الخزرج. تقتتؿ فيو القبيمتاف كتنناحراف
كؿ  في فقد ىجـ كىجا كفخر. حتى ال نكاد نجد إلى جانبو شاعران خزرجيان رخر،  يـعائقك كيسجؿ 

 .بالمرصاد، فأصابيـ كناؿ منيـ ئيـمكقعة، ككقؼ لشعرا
 

عصرئذ، فقد عرض شعره بسكؽ عكاظ مجمع الشعراء  يةدباألكاف لحساف مشاركة في الحياة 
، كجعمو بكاءهإذ جعميا  -في ركاية -عمى النابغة الذبياني، ناقد عصره، ففضمو عمى الخنساء

 2.النابغة مف و أشعرنأعي دٌ افغضب حساف ك  -أخرلكفضميا عميو في ركاية . شاعران 
 

يف جمؽ الغساسنة كحيرة المناذرة، قؿ في أسفاره بتنفطفؽ يطمحت نفس حساف إلى الممكؾ، 
 في سعة الشيرة، الحريص عمى حع عف االبتزاز كاالنتياز، الطامترفٌ لميمدح ممكؾ الدكلتيف، مدح ا

لى قمكبيـ أقرب ،غير أنو كاف عمى الغساسنة أحرص، مجالسة العظماء مف أمراء كشعراء  ،كا 
، كيدان ألكاصر القرابة كالنسبعمييـ تأ و كجد في قدكموكلعمٌ  .حتى انقطع لبني جفنة ،كبمدحيـ أحفؿ

 .مجد قكموبيرل فيو استمرار التغني ، لنفسوففي مدحو ليـ فخر 
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   بفاالحارث كمف أشير ممككيـ الذيف مدحيـ ، اف كأمراؤىا يعرفكف لو نسبو فييـكاف ممكؾ غس

 إسبلـتى بعد الذم ظؿ مقيمان عمى عيد حساف ح 3كجبمة بف االييـ، 2كعمرك بف الحارث ،1شمر
مف اتصؿ  أسماءكمف الصعب تتبع كؿ الذيف مدحيـ حساف في ببلط الغساسنة، كمعرفة  .4حساف

، فرادان عمى عادة المادحيفأمدحيـ لـ ي ، ألنوممدكحيو أسماءما يذكر قمٌ  ، فيكبيـ عمى كجو الدقة
 .القرابة بينيما ألكاصرتأكيدان ، أسرةبيـ  كيفخر، كاف يمدحيـ جممة إنما
 

التي  األماكففي معرفة  أفادنافقد  ،ممدكحيو مف الغساسنة بأسماءف عمينا شعر حساف ضف ئلك 
بتحديد معالميا  كاف مككبلن  ككأنوكصكر لنا جانبان مف حياتيـ الحضرية المترفة، ، كانكا ينزلكف بيا

 .5كتعييف مدنيا
 

ذاحظ المناذرة منو، فقد كاف دكف حظ الغساسنة،  أما إلى تحدثنا عف كفكده  باألدكانت كتب  كا 
عمى  ،لشاعر نفسو لـ يثبت تمؾ الركاياتديكاف ا أف إال، حظكة المرجكةبالممككيا  الحيرة، كفكزه مف

حساف كفد  أفممخصيما  ،في ركايتيف بينيما اختبلؼ يسير األصفيانيالفرج  أبك أكردهما م الرغـ
 أفالفرج  أبككذكر ، كأبعدهبغة كجافاه لمنا جفكاف قد قمب ظير الم أفبعد  6عمى النعماف بف المنذر

كلكف ليس في ديكاف حساف عمى طكلو ككثرة  .7حساف ظفر مف النعماف بعطايا سخية تميؽ بمنزلتو
تككف الكفادة  أف ماا  ك يككف الخبر مف كضع الركاة  أف فأمامدائحو كاحدة تخص النعماف بالمدح 

كالعارض ال  ،يطكؼ بالمناذرة مف بعيد ان ارضع ان مما نجد في ديكانو ذكر قك  .8كقعت لكف الشعر ضاع
ساف ىذه الرحمة الطكيمة حيرحؿ شاعر ك أفيتصكر  أفنو ال يمكف لممرء أفضبلن عمى  ،ال يعتد بو

يعرض في تمؾ السكؽ النافقة  أفجمع أك ، عد العدةأيككف قد  أفممؾ عظيـ مثؿ النعماف دكف  إلى
 .بضاعتو

 
                                                           

مف أمراء غساف أدرؾ اإلسبلـ،أرسؿ إليو النبي صمى ا عميو كسمـ رسالة مع  ،(ـ036-ىػ6ت)الحارث بف شمر الجفني 1
 .7/055الزركمي، األعبلـ، :ينظر.بشجاع بف كى

ينظر خبره  بف عمرك بف عدم بف حجر،كاف شديد الممؾ،بعيد الصيت،تكلى بعد كالده عمرك بف حجر، عمرك بف الحارث2
  .2/25كامبلن عند األصفياني،األغاني،

عصر الجاىمي،كقاتؿ ،مف رؿ جفنة،رخر ممكؾ الغساسنة في ببلد الشاـ،عاش زمنان في ال(ـ030-ىػ76)جبمة بف األييـ 3
 .7/000:س. الزركمي، ـ:ينظر.ق،ثـ أسمـ كىاجر إلى المدينة ثـ ارتد كخرج إلى ببلد الرـك07المسمميف في دكمة الجندؿ

 .0/360ابف قتيبة، الشعر كالشعراء،  4
 .72،36،32،706:القصائد رقـ :ينظر 5
فعزلو  ظؿ حاكمانعمييا إلى أف نقـ عميو كسرل مية،في الجاى ، مف أشير ممكؾ الحيرة(ـ066-ىػ05ت)النعماف بف المنذر 6

 .6/33الزركمي، األعبلـ : ينظر.عنيا كنفاه إلى خانقيف كسجف فييا
 .كما بعدىا 00/72األصفياني، األغاني، :ينظر 7
 .053محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت  :ينظر 8
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نو لساف حاؿ أ أكليما: أساسييفمف حياتو بعديف  األكلى حقبةقد صكر شعره عمكمان في ال
 األكسيةخاصة القبائؿ ب ،األخرلمف القبائؿ  يائكأعداالمناقض لشعراء منافسييا  الخزرج

خصاليا عمى الخصكـ بيبرز شخصيتو المعتدة بنفسيا كبفضائميا ك  ثانييماك  ،كمناصرييا
 .كالمنافسيف

 

بف اف حساف كشاعر لمخزرج كبيف قيس يضات با شجر مف مناقممشخصية فيلاألكؿ نممح البعد 
قيس مكقؼ  فف يقؼ مأك  ،كقد استطاع حساف أف يشيد بالخزرج كأياميا ،كسكشاعر لؤل 1الخطيـ

فمنزلو ، و المثؿ العميا لشخصيتوفييرسـ حساف ، ر البعد الثاني في إطار فني رائعيظيك  .دد بالنٌ النٌ 
كال  ،ؿ جارهيذ فبل. عيف يجد كؿ عنده األمف كالقرلؼ المعكزيف كالجائألكم، الغنيالفقير ك  ميبط

، مف أسباب الغنى المادم فقط كيرل أف الفرد ال تعمك منزلتو كال تسمك رتبتو لما يحكزه، يياف حميفو
 .إنما بما يتمتع بو مف قيـ عميا معنكية كالشجاعة كالكـر كاإلباء كاألنفة كالنجدة كالعفة

 

كالمناقضات كالمفاخرات  كاألحداث األياـ بكثير مفو حساف في جاىميت ةكىكذا عجت حيا
كرككا ما شيدكا كسمعكا ، النبكة حيف قفؿ الناس مف المكسـ أمررؼ في يثرب عي  أف إلى، كالرحبلت

لكثرة ما حدثيـ بو مف غيرىـ  بأمرهعرؼ أكالخزرج  األكسكلعؿ  .مع قكمو األميٌ النبي  اءنبأعف 
جده عبد المطمب  أخكاؿالخزرج عامة كبني النجار خاصة  أفعف  فضبلن ، الييكد ىناؾ أحبار
 . أخبارهشد اىتمامان بظيكر ىذا النبي كتتبع أفكانكا 

 

باتصاؿ حساف بالرسكؿ صمى ا  األكلىال تعطينا كتب السيرة كالركاية صكرة كاضحة لممراحؿ ك 
غمب أف. كالثانية األكلىقبة ذكره في بيعتي العبتعريؼ ل أك، إسبلموكال لتاريخ دقيؽ لبدء  ،عميو كسمـ

بعد كصكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يثرب كنزكلو في  لئلسبلـيككف صدره قد انشرح  أفالظف 
كبنزكؿ ، مف كرامة بنزكؿ الرسكؿ في دكرىـقكمو  أصابنو اىتز لما أكال شؾ ، دار بني النجار

  .ـاإلسبلكس فدخؿ فيما دخؿ فيو قكمو مف أ أخيوعثماف بف عفاف عمى 
 

النبي صمى ا  إمرةكضع مكىبتو الفذة تحت  إذ، حساف فاتحة عيد جديد في حياتو إسبلـ كاف 
كشحذ لسانو لمدفاع ، خمص لمدعكة الجديدةأك  ،الجاىمية أكزاركخمع  ،أصابكطاب بما ، عميو كسمـ

 غازيان  فكاف ،التي تكالت عمى المسمميف حداثاأللجميع  فكاف شعره في ىذه الحقبة سجبلن ، عنيا
 ،حفيظة كحمية كفصاحة أىؿكالقكـ ، وفيكطعف  إال األعداءكلـ يترؾ مكضعان مف ، بشعره كلسانو
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ىجاىـ  ]: نيـ القكؿ ما ينالو الرمح كالسيؼ، حتى قاؿ عنو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـيناؿ م
لشريفة في ا األحاديثكقد كرد عنو صمى ا عميو كسمـ كثير مف  1 [حساف حتى شفى واستشفى

ىذا الصدد، كالتي تكضح تأييده صمى ا عميو كسمـ لحساف كشعره، كالتي ربطت اسـ حساف بف 
 كثيران  أفحتى . 2، كاالنتصار لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـاإلسبلميةبالدعكة  ثابت ربطا تبلزميان 
 .لفف الشعرما لـ يعادً  اإلسبلـ أفحساف لمبرىاف عمى  خبارألكف عمى مف الدارسيف يعكٌ 

 

العكامؿ التي كانت تدفعو في جاىميتو  أفلـ تتكقؼ طبيعة حساف الفتية عف قكؿ الشعر، خاصة 
بيف  ، فالقتاؿ ناشب بيف المسمميف كالمشركيف كما كاف ناشبان إسبلمونظمو استمرت تدفعو بعد  إلى

غزكات الرسكؿ  مفك  ةكانفعؿ بيا، فميس ىناؾ مف غزك  حداثاألالقبائؿ الجاىمية، كقد عاش حساف 
نو لـ يشترؾ في أم منيا اشتراكان أرغـ عمى ال -كنجد فييا لحساف شعران  إالصمى ا عميو كسمـ 

 .مناقضاتيـ كالرد عمييـفي  أكفي ىجاء المشركيف  ماإ -فعميان 
 

ذلؾ يككف حساف قد قضى عشر سنكات في ظؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، مستمتعان ب
، حتى حؿ ذلؾ الرزء لئلسبلـالتقدير، شديد الحب لمنبي الكريـ، قكم العصبية بالحياطة كالعطؼ ك 

نو فقد أحساف حينيا  فأدرؾجكار ربو،  إلىالعظيـ بالمسمميف، كانتقؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
كالمنعة كالحصانة، إذ كانت شخصية النبي الكريـ مميمة حساف  عزكؿ، كفقد معو الؤ راعيو المس
يبكيو كيرثيو، كلكف المصاب جمؿ، أكبر مما  أفلمضاء، ككانت سراجو كىداه، فحاكؿ الحماسة كا

  .3قاؿ فيو حساف
 

بعد أقصيدة، أك قصائد، كمف جياد قصائده التي كاف ليا  إسبلميةكلحساف في كؿ مناسبة 
 سمت ىذه القصيدة دسنة ثماف، كق –فتح مكة  –الذكر عف المسمميف، قصيدة الفتح  كأحسف، األثر

فالنفس اإلسبلمي فييا كاضح متميز، كيعبر عما  .رخر إسبلميبحساف سمكان لـ يدركو شاعر 
 .يجيش في نفكس المسمميف مف الحؽ كاإليماف

 

عشرة األعكاـ األخيرة مف حياة النبي صمى ا عميو كسمـ، ككاف لو الجاىد حساف بمسانو طكاؿ 
د شعره مصدران مف مصادر التاريخ مف مكاقؼ المسمميف شعر كنظـ، لذلؾ يع قؼفي كؿ مك 

يب بف عدم، باإلسبلمي لتمؾ السنكات، فقد جاىد بمسانو في يكـ بدر، كيكـ أحد، كرثى حمزة كخ
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 ،يـ فأفحـ شاعرىـتمتصدل لكفد ك ( كعبد ا بف ركاحة ،زيد بف حارثة، كجعفر)رثى شيداء مؤتة ك 
 .و الراقيةتيناإلسبلـ بعد عي إلىكرؿ حاؿ الكفد 

 

بكر  أبيخبلفتي  عيدفي بخاصة  ،كفاة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بعد شاط حسافن ىدأ
كلما كلي عثماف الخبلفة برز اسـ حساف في المشاحنات التي نشبت في . كعمر رضي ا عنيما

 .1نضـ حساف إلى الجانب العثمانيات إلى الفتنة التي سجميا التاريخ، إذ ، كأدٌ حقبةتمؾ ال
 

نو أكيبدك . 2بعد مقتؿ عثماف رضي ا عنو، كقد كؼ بصره أكاخر حياتو أخباره اختفتثـ 
ر نحكان مف مائة و عمٌ نٌ أتتفؽ األقكاؿ عمى إذ  -كـر ا كجيو -تكفي بعد مقتؿ عمي بف أبي طالب

تاريخ اإلسبلـ بعد أف كاف ىك نفسو مؤرخان ليذا  مفكبذلؾ تككف سيرة حساف حمقة . 3كعشريف سنة
 .دالتاريخ العتي

 

خذيف عميو كبيف دحضيما عنو، أف، كتكالت الركايات بيف تأكيد ىذيف الماخذ عمى حساف مأخذأي 
ف كن. شتراكو في حديث اإلفؾاو، ك بنكىما ج ي الخكض فييما، لكنن أحبذ لـفي بداية األمر  تكا 

 أفتصاليما بمكضكع دراسة القيـ اإلنسانية، فبل يعقؿ ، الفييماالحديث  تثر رذلؾ ك  فع تعدل
 .بيما شاعر القيـ كالفضائؿ يكصؼ

 

إعراضان  أككاران عميو نال نرل إنفسو كلكننا في الكقت . 4نرل أكثر مف أرخكا لو يصفكنو بالجبف
 أفبؿ نرل . جمعيفأحد صحابتو رضكاف ا عمييـ أ مف أكمف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، 

ر، عمى حيف أنو كاف عميو السبلـ ال قر  مر المخذ األأرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يأخذ ذلؾ م
يعذر متخمفان قادران عف القتاؿ، كما كاف شعر حساف ليعفيو عف المشاركة في القتاؿ في سبيؿ ا، 

ديف ا، كقاتبل مع ذلؾ مع  إلىفقد كاف لو مف قكمو صاحباف شاعراف، ككاف ليما فضؿ السبؽ 
 .5كاحةرسكؿ ا، كىما كعب بف مالؾ كعبد ا بف ر 

 

يككف عمى حاؿ تجعمو قميؿ الغناء عذر لحساف يقعده عف القتاؿ، ك  ثمةف يككف أالبد  مما تقدـ
حساف عف ركيت  التي السف، فيذه األخبار جميعان  إلىكالمشاركة في الحركب، كلعؿ السبب يعكد 

                                                           
 .23،23،25،20،22،26 :تنظر القصائد 1
 .0/360ابف قتيبة، الشعر كالشعراء،  2
 .07/333ابف عساكر، تاريخ دمشؽ،  :؛ ينظر7/23ابف حجر العسقبلني، اإلصابة،  3
الذىبي،  ؛3/2، أسد الغابة ،ابف األثير ؛0/336 ،ابابف عبد البر، االستيع ؛0/365،ابف قتيبة، الشعر كالشعراء  :ينظر 4

 .00/727؛ الصفدم ، الكافي بالكفيات، 7/570أعبلـ النببلء،  سير
 .022محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت،  :ينظر 5
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. 1ي قتاؿيساىـ ف أكيدخؿ حربان  أفكقد بمغ الستيف مف العمر، كرجؿ في مثؿ ىذه السف ال يقكل 
أكحمو كاف قد قطع في الجاىمية، فمـ  أفكىي . عمة أخرل أشار إلييا صاحب األغاني ثمة أفغير 

 3:يقكؿ حساف. 2يكف يضرب بيده
 ]المتقارب[                                                                                         

 ىورِ الػػػػػػػػػػػد   ر  سػػػػػػػػػػػمي َمػػػػػػػػػػػجِ بِ  ر  َضػػػػػػػػػػأَ 
 

 ؿُ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْ ي الَ دِ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ راعَ ِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػافَ  
 

 وبِ رُ الُحػػػػػػ فَ يْ َعػػػػػػ يدُ ْشػػػػػػأَ  تُ ْنػػػػػػوقػػػػػػد كُ 
 

 ؿُ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْ ي المُ ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كَ  ر  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػحْ ويَ  
 

 

 ،سبلميةإالكقائع التي استشيد بيا اإلخباريكف عمى جبف حساف كميا كقائع  أفجدير بالمبلحظة  
 يـية التي ألصقيا بعضكلعؿ القكؿ الفصؿ في دحض ىذه الفر . كحمو كاف في الجاىميةأف قطع أك 
كمع ذلؾ لـ  ،ناؿ منيـ، كأكجعيـ، بؿ أفحش فييـقد ك  كاف يياجي خمقان كثيران  وأنشاعر النبكة، ىك ب

   .كالفرار مف الحركبيعيره أحد منيـ بالجبف، 
 
منزلتو مف  إلىأشد التيـ بالقياس  مفقد سجمت المصادر عمى حساف تيمة أخرل، كىي ك  

إال . 4و الحديلو فيو، كأنو قد أقيـ عمسمـ، كىي اشتراكو في حديث اإلفؾ كتقكٌ النبي صمى ا عميو ك 
جاء في تفسير   فقد. كما كرد في بعض التفاسير نفييا يبقى مثار جدؿ أكإثبات ىذه التيمة  أف

ُهْم َلُو َعَذاٌب َعِظيمٌ : اإلماـ الطبرم لقكلو تعالى َرُه ِمندْ َوالَِّذ  تَدَولَّى ِكبدْ
بدأ الخكض في  الذم أف" :5

كمعظـ  هكبر  التأكيؿ في الذم تكلىٌ  أىؿكقد اختمؼ . لو عذاب عظيـ وحديث اإلفؾ، كتحمؿ معظم
كالراجح . بي سمكؿأبف ابي أالحديث، فقاؿ بعضيـ حساف بف ثابت، كقاؿ رخركف ىك عبد ا بف 

لكريمة السابقة سابكرم في تفسير اآلية انيال ككذلؾ جاء في تفسير القميٌ  ،6"ىك القكؿ الثاني
 .7"نو عبد ا رأس النفاؽأكاألشير "

 
قد تككف تمؾ فرية مف أعداء ا عمى صحابة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كالذيف رككه 
كنصركه، كدافعكا عنو بأيدييـ كألسنتيـ، كما اتياميـ لحساف إال ليقممكا مف قيمتو في نظر 

                                                           
 .006سيد حنفي حسنيف، حساف بف ثابت،  :ينظر 1
 .كحؿمادة  ،المسافابف منطكر، ع يفصد أك يحقف، كريد في كسط الذرا: كاألكحؿ. 3/020األصفياني، األغاني، : ينظر 2
 .357حساف، الديكاف،  3
 .كما بعدىا 726ابف ىشاـ، السيرة النبكية،  4
 .00 /73، سكرة النكر 5
 .5/573م القررف، راإلماـ الطبرم، تفسير جامع البياف عف تأكيؿ  6
 .5/002يسابكرم، تفسير غرائب القررف كرغائب الفرقاف، لنا القميٌ  7
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النبي صمى ا عميو كسمـ، كالشعر في نظر العرب  المسمميف، فالمسممكف يعظمكنو ألنو شاعر
 .أقكل مف السيؼ، فيك يرفع بالمدح كيخفض بالذـ

 

ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكمْ : كقد أشار سيد قطب في الظبلؿ في تفسير قكلو تعالى
1 ،

نما ىـ عصبة مج" قاؿ بي أىدؼ كاحد، كلـ يكف عبد ا ابف معة، ذات تىـ ليسكا فردان كال أفرادان، كا 
نما ىك الذم تكلى معظمو، كىك يمثؿ عصبة الييكد أسمكؿ كحده ىك الذم   أكطمؽ ذلؾ اإلفؾ، كا 

 ،يف عجزكا عف حرب اإلسبلـ جيرة، فتكاردكا كراء ستار اإلسبلـ ليكيدكا لئلسبلـ خفيةذالمنافقيف ال
رأتو السيدة عائشة رضي ا عنيا في بعض كقد ب. 2"حدل مكائدىـ القاتمةإككاف حديث اإلفؾ 

 . 3الركايات
 

نو أمـ يعرؼ عنو ف ،ان شريؼ النفسفقد كاف رضي ا عنو أبيٌ . أما خبللو كأخبلقو كأحكالو النفسية  
دان شريفان، الممكؾ مستمنحان عطاياىـ كنكاليـ، ألنو كاف سيٌ  إلىكلـ يرحؿ اتخذ شعره أداة لكسبو، 

الصدؽ )كىذا ما يؤكد . نو ىجا أحدان ألنو حبس عنو رفدهأعنو  كلـ يركى . لشرؼمعتزان بالسيادة كا
فقد كاف رضي ا عنو شجاع الرأم، حران . زلؼ ألحدتاىف كلـ يدفيك لـ ي. في شعره (نيفال

ان برأيو في مقتؿ فقد جاىر عميٌ  ،مف المكاقؼ ذلؾ ان كضحت كثير ك . صريحان، يكره المنافؽ كالنماـ
 .5في ارتداء جبمة بف األييـ وؾ صارح عمر بف الخطاب برأي، ككذل4عثماف

 

كنزع في شعره  ،ليكىـ افقد عاش في الجاىمية كشعرائيا، لي ،كىكذا تنقمت حياة حساف مناصفة
لكنو عامميـ معاممة ، ببلطيـ عمى ككفد ،د عمى الممكؾليو مف مفاخر كىجاء، كتردٌ إما نزعكا  إلى
نصبو ك كالفخر بقكمو حتى جاء اإلسبلـ،  ،كقد بقي عمى ىذا الزىك بنفسو .د، كالقريف لمقريفد لمنٌ النٌ 

يا، ىاجيان مف ضان عف حياالرسكؿ الكريـ صمى ا عميو كسمـ مدافعان عف الدعكة الجديدة، ذابٌ 
شاعر يتعرض ألصحابيا كشرائعيا، كقد أبمى في ذلؾ ببلء حسنان، حتى ناؿ بذلؾ أعظـ لقب ينالو 

 . كىك لقب شاعر النبكة عمى كجو البسيطة،
 

في  درشعر أىؿ المأنو أكقد اتفؽ الركاة كالنقاد عمى . نو كاف شاعران فحبلن بارعان أمف المحقؽ 
 .اليمف قاطبة أىؿعصره، كأنو أشعر 

                                                           
 .00 /73سكرة النكر، 1
 .3/7566سيد قطب، في ظبلؿ القررف،  2
 .7/2سد الغابة، أابف األثير،  ؛3/006 ،األصفياني، األغاني 3
 .22حساف الديكاف، قصيدة رقـ  4
 .7/36ابف سعد، الطبقات الكبرل،  5
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 :الفصؿ الوؿ                          

 
 ي شعره الجاىميالمعاني اننسانية ف               

 
 تياالقيـ مفيكميا كدالال: مدخؿ 

 
 المعاني اإلنسانية في حديثو عف المرأة: المبحث األكؿ

 
 المعاني اإلنسانية في حديثو عف الذات: المبحث الثاني

 
 المعاني اإلنسانية في حديثو عف القبيمة: المبحث الثالث
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 القيـ مفيوميا ودالالتيا: مدخؿ
 

اإلنساف عقمو تكظيفان شمكليان لمعرفة الذات اإلنسانية كحقائؽ الكجكد عامة، كىكذا تككنت  ؼكظٌ 
كأصبحت شيئان ضركريان لحفظ تكازنو . لديو قيـ كمفاىيـ ليذا الككف، سرعاف ما ترسخت في ذىنو

 .كبقائو كتجنيبو شر الفناء كالتبلشي
 

رتباطيا ببقاء اإلنساف، تطكرك  ىذا المفيكـ، حتى أصبح مبحثان قائمان بذاتو،  نظران ألىمية القيـ كا 
حاطة إكثرىا أيعد مف أىـ المباحث التي شغمت الفكر اإلنساني، بخاصة في العصر الحديث، كمف 

حتى غدا ىذا . العمكـك بجكانب الحياة اإلنسانية، كاإلقتصاد، كالسياسة، كالفف، كاألخبلؽ، كاألدب، 
 .حاطة كالشمكؿىك اإل إنما المفيـك ال يقتصر عمى جانب دكف اآلخر

 

كقد القت دراسة ىذا المبحث في بادئ األمر اىتمامان كبيران كعناية، بخاصة لدل ركاد الفكر 
سرار اإلنساف كككامنو، أتكشؼ  أفالمثؿ األفبلطكنية التي حاكلت ، انطبلقان مف نظرية الفمسفي

 .انية العميابالركح كبالمثؿ اإلنس ةفجردت المادة، كاقتصرت عمى مالو عبلق
 

حتى غدا نقطة تبلؽ لمختمؼ كافة تساع عمى األصعدة ثـ أخذ نطاؽ ىذا العمـ بالتبمكر كاال
ستخ. العمكـ أصبح ىذا العمـ ك . و كاستكفى مفيكمو بمعنى يختمؼ عف غيرهدمفنجد كؿ عمـ تناكلو كا 

لو أصداء كاسعة في كأصبح . يمس جميع جكانب الحياة المختمفة التي تتصؿ اتصاالن كثيقان باإلنساف
تغيير كاقعو كحالو الراىف، سعيان كراء المثؿ األعمى  إلىيـ السمكؾ اإلنساني كالتي تدفعو ك تق

 .المنشكد
 

استخدـ لفظ القيمة بداية في مجاؿ اإلقتصاد، بمعنى السعر الذم قدر لسمعة معينة، كلكف اتسع ك 
غير مادم يحدده عت ن إلىب ضافتو  مجاالت معنكية أخرل، كذلؾ ليشمؿ المفيكـ فيما بعد كتطكر

ىذا المفظ ال سيبقى يتردد ا  ك . اإلنسانية أكالخمقية  أكالدينية  أكجتماعية القيـ اال :ف نقكؿ مثبلن كأ
 .دائمان في مجاؿ األكراؽ المادية كالمستندات التجارية بكجو عاـ

 
 :القيمة لغة

 
ستكاء كبمكغ الغاية، فيي مشتقة أصبلن مف العتداؿ كاالمف الناحية المغكية عمى ا (قيمة) كممة  ؿتد 

 .عتدؿ كانتصب كبمغ كاستكلابمعنى كقؼ ك ( قاـ)الفعؿ 
 



 

07 
 

( ـ ك ؽ)منظكر مف مادة  ابفكرد أكقد  1"القيمة كاحدة القيـ، كىي ثمف الشيء: "جاء في المساف
  :المشتقات التالية

أم المستقيـ : يف القيـكالدٌ . نظامو كعماده: ، كقكاـ األمر2وََكاَن بَدْيَن َذِلَك قَدَواًما العدؿ: القكاـ
المدبر كىي مف أسماء : كالقيكـ. د كسائس األمرالسيٌ : ـكالقيٌ . الذم ال زيغ فيو كال ميؿ عف الحؽ

 .3ما استقام بو :كقكاـ كؿ شيء .عماده: ما يقيمؾ، كقكاـ العيش: كالقكاـ مف العيش. ا الحسنى
 

. حدىما مادم كىك ثمف الشيء كسعرهأ: معنييف إلىشيء تحيؿ كؿ ( ـ.ك.ؽ)مادة  أفكنبلحظ 
حدىما أيرتبط المعنياف . كمف جية أخرل. ستقامة كالعدؿ كالحؽكاآلخر معنكم كىك بمعنى اال

 .باآلخر، ألف ثمف الشيء ىك ما يساكيو، كىك معادلو كحقو
 

 :صطالحاً االقيمة 
 

ختبلؼ الىذا ا ردٌ كمدد لمقيمة، صطبلحية اختمؼ الباحثكف في كضع تعريؼ محالمف الناحية ا
كعمماء  ،عمماء النفس، كعمماء الديفك ،مباحثيفلالمنطمقات النظرية التخصصية  إلىيعزل 

كاف لكؿ منيـ مفيكمو الخاص لمقيمة كالذم  حيث .لمغةكعمماء الرياضيات، كعمماء ا ،قتصادالا
 .يتفؽ مع تخصصو

 

مكعة مف األىداؼ كالمثؿ العميا، التي تكجو مج"نيا أعمى  محمد عبد اليادم عفيفي فقد عرفيا
 4."السماكم أكجتماعي الا أكسكاء في عبلقتو بالعالـ المادم  ،اإلنساف

 
 

عتبارات سيكيكلكجية الالمرء كعنايتو  باىتماـىك جدير  كؿ ما"نيا أ 5ميبينما ترل نكرىاف في
 أكميبلن  أكم الذم يشبع رغبو المدلكؿ المعنك "نيا أ كيرل عبد العزيز حمد. "خبلقيةأكاقتصادية ك 
 6"كيشمؿ ذلؾ القيـ الكبرل الخاصة بالحؽ كالخير كالجماؿ. عقمية في الفرد أكنزعة ركحية 

 

                                                           
 .ابف منظكر، المساف، مادة قـك 1
 .75/02سكرة الفرقاف،  2
 .س.ابف منظكر،ـ 3
 .322صكؿ التربية، اليادم عفيفي، في أمحمد  4
 .36نكرىاف فيمي، القيـ الدينية لمشباب،  5
 .2ية الكبرل،فعبد العزيز حمد، القيـ الفمس 6
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 أكتصكرات يعتنقيا الفرد  أكفكار أالقيـ  أف: "لذم يستكعب التعريفات السابقة ىككلعؿ المفيكـ ا
الجماعة، ككؿ انحراؼ عنيا يكلد عند  السمكؾ يتفؽ مع ما تقبمو أكختيار الحر الجماعة تجعؿ اال

 1"لتزاـالفرد شعكران بالخركج مف قاعدة اال
 

 :أصناؼ القيـ
 

 :تقسـ القيـ إلى معنكية كمادية، أما المعنكية فتقسـ عمى مسميات متعددة ىي 
كىي القيـ التي ترتبط بالحؽ، ألنو غاية اإلنساف عندما يفكر كيبحث عف : القيـ العقمية -0

 .يحة، كعندما يسعى كراء القكانيف التي تحكـ عناصر الككفالمعرفة الصح
 أكما ىك جميؿ مف ناحية الشكؿ،  إلىكيعبر عنيا إىتماـ الفرد كميمو : القيـ الجمالية -7

بتكار الكا ففتسكد عندىـ ىذه القيمة بالالتنسيؽ، كيتميز األشخاص الذيف  أكالتكافؽ 
 .2كتذكؽ الجماؿ

                               كغرس الفضائؿ في  كبث األخبلؽ الكريمة،، المتعمقة بالخير كىي القيـ: بلقيةالقيـ األخ-3
 كتتمثؿ أىميتيا في أنيا تكجد الكازع النفسي الذم ،كالعدؿ كغيرىا الصدؽ كاألمانةك نفكس،

 أفينبغي "مطمبان يعبر عنو بصيغة  ىذه القيـ تتضمفك  .يمنع مف االنحراؼ عف الصبلح
    ."يككف

 

عمى أم منيا، كىي قيمة مطمقة  كالقيـ األخبلقية تعمك عمى جميع القيـ األخرل، ألنيا ال تتكقؼ
تستجيب لمطامح اإلنسانية، كجميع القيـ األخرل تقع "يتجاكزىا، كىي  أكيتجاىميا  أفال يمكف ألحد 

ي بالفرد مف ترتقفي أنيا  تياكتتجسد أىمي 3."تحتيا، فما الذم يعمك عمى العدؿ كالخير كالعفك
التقكقع عمى ذاتو، إلى مرحمة تتفؽ فييا أغراضو كغاياتو مع أغراض غيره كغاياتيـ، فيي مكجيات 

 .ضمنية ألنماط السمكؾ اإلنساني
 

 :والقيـ  اننساف
 

خمؽ ا جمت قدرتو الككف بما فيو كفؽ نظاـ في غاية متناىية مف الدقة كالتناسؽ، كبث فيو 
كخص اإلنساف بعقؿ أضفى عميو . إلنساف كغيره مف الكائنات الحيةالحياة التي ينعـ بيا ا

 .األحاسيس كالرؤل كاألفكار التي اقتصرت عميو دكف غيره مف المخمكقات
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 ان عامة، كلك قارنا بيف جنس كرخر لكجدنا ثمة تمايز  بكقد تباينت الرؤل كاألفكار بيف الشعك 
 أمطبيعة القيـ التي سادت  إلىاألفكار كالسمكؾ كقد يككف مرد ىذا التبايف في . كبيريف ان ختبلفاك 

 .يـ مف القضايا التي تتعمؽ بالككف كالحياةفلى مكقا  ، ك كميا مجتمع مف المجتمعات
 

أىؿ لمخير كالشر، فيك  تكجو القيـ فعاليات اإلنساف فكران كسمككان إزاء العالـ مف حكلو، فاإلنساف
نما معناه ذو ينأ"محمكد بالخير كمذمـك بالشر، كال يعني ذلؾ   أىؿنو أـ كيحمد في رف كاحد، كا 

، 1"لمكماؿ كالنقص بما فطر عميو مف استعداد لكؿ منيما، فيك أىؿ الخير كالشر ألنو أىؿ التكميؼ
 :اشتؽ مصطمح اإلنسانية كالتي تعني، كمف اإلنساف 2"بالكائف الحي المفكر"لذلؾ كصؼ اإلنساف 

 .3"الجكد ككـر األخبلؽ حكنحامد مف مما اختص بو اإلنساف مف ال"
 
ساعدت عمى حفظ  ف القيـإيمكننا القكؿ  -لمقيمة كاإلنسانية – كفؽ التعريفات السابقة  

التكازنات الحياتية لئلنساف، إذ جعمت لحياتو غاية سامية، ينشد تحقيقيا في ظؿ نكاميس معينة 
 قيمة ؛التي تتحكؿ إلى غاياتكمف تمؾ القيـ . متأثرة بتعاليـ دينية ـأسكاء أكانت ناتجة عف عقمو 

ككذلؾ قيمة العفة التي . عبلء شأنياا  ة قبيمتو ك عرف إلى ييدؼ الفرد مف كرائيا، إذ الكالء لمقبمية
 أفيتطمع اإلنساف بيا إلى صكف العرض كحفظ األنساب، ككذلؾ قيمة الشجاعة التي يرنك منيا 

لقيـ التي تحفظ لئلنساف كرامتو كغيرىا مف ا. يككف مياب الجانب، غير مستباح الحمى كالعرض
اإلنساف يتقبؿ  أفكىذا ليس معناه  ،زكاليا يتأتى مف اتفاؽ المجتمع عمييا أككثبات القيمة . كبقائو
خرل بناء عمى مزاج خاص، كلكف التطكر اإلنساني، كتعاقب الحضارات يجعؿ أيرفض  أكقيمان 

كخير مثاؿ عمى ذلؾ . الحياة الجديدةبعض القيـ نسبية كبعضيا اآلخر ثابتان كفؽ انسجاميا مع 
بعض العادات كالقيـ التي أرسى اإلسبلـ قكاعدىا كعززىا في النفكس، بالمقابؿ مع القيـ التي 

يا لمضرر المترتب عمييا كما تخمفو مف نتائ ، ألف القيـ ىي التي تكجو فعاليات أبطميا كجبٌ 
 .سمككان  أكاإلنساف فكران 
بالجانب األخبلقي كاف  رتباطيااف، القيـ في شعر حساف بف ثابت تعاممت مع مما سبؽانطبلقان 

 األقرب لمجانب اإلنساني، إذ تؤكد عمى إنسانية اإلنساف كرغباتو السامية، كتطمعاتو التي جبؿ
 .عمييا

 
 

                                                           
 .06عباس محمكد العقاد، اإلنساف في القررف،  1
 .0/56 ، المعجـ الكسيط 2
 .05 ،براىيـ حكر، النزعة اإلنسانية في الشعر القديـإمحمد  3



 

05 
 

 :المرأة عف حديثو في اننسانية المعاني: الوؿ المبحث
 

 :المرأة مف حساف موقؼ
 

 العػػػرض كىػػي ،كالحبيبػػػة كالبنػػت كاألخػػت األـ فيػػػي  رفيعػػة منزلػػػة العربػػي نفػػس فػػػي المػػرأة نزلػػت
  ،األنػػيس يػػأنس بيػػا كالقمػػكب، األلبػػاب كتأسػػر، القػػرائح كتشػػحذ، اليمػػـ تسػػتنيض التػػي كىػػي كالشػػرؼ،

 .كمعيا في عبلقات إنسانية خاصة كمميزة كيرتقي بيا
 

 العربي الشعر كديكاف ،إلياميـ مصدر فيي ،أشعارىـ في المرأةب كبيرة عناية الشعراء عني لذا
 عند فنيان  كتقميدان  مكركثان  أمران  بيا القصائد افتتاح غدا حتى عنيا الحديث مف عظيـ بجزء يحفؿ

 الحديث كأسيبكا نفكسيـ، في يختم  كما كأحاسيسيـ أشكاقيـ كيبثكنيا ديارىا، عمى يقفكفف الشعراء،
 بو يظفر لـ بما كالتشبييات نعكتكال األكصاؼ عمييا كخمعكا كالخمقية، الخمقية محاسنيا عف

 قضايا بيف كبيران  زان حيٌ  تشغؿ ميمة ةقضيٌ  ذكرىا غدا حتى العربي، الشعر مكاضيع مف رخر مكضكع
 . كالنقد األدب
 

 كمكاطف بدنيا بمحاسف فقط يعفى  فمـ اعتداؿ،ب إلييا نظر فقد حساف عند المرأة حاؿ كذلؾ 
نٌ  ،فيو الجماؿ  عف لو غنى ال كأنو ،كدؼء حناف مف بو تفيض كما ،نفسو في تأثيرىا صكر ماكا 

 الصريحة بمعانييا القيـ تمؾ تمثمت كقد ،عراضياا  ك  صدكدىا لحظات في حتى حياتو في حضكرىا
 النصائح ليا ـدكيق ،بعده مف كجتوز  عمى يخاؼ فيك ،قصائده مختمؼ في كدالالتيا رمكزىاب أك

 كأشرافيـ القكـ سادات يبغض لمكراـ، ادان حسٌ  يرةلمعش مان ظبلٌ  كاف مف بعده مف تتخذ أال كيدعكىا
ف ، كحمقان  سفاىان  أعراضيا شتـ كيمتدح بيـ، حاؽالمٌ  عف لتقصيره  في تفريطو عمى القـك عاتبو كا 

عراضان  ان غيٌ  ازداد العشيرة حؽ  : 1ليا يقكؿ  ،انصرتي عف كا 
 ]المتقارب                                                                                                                  [ 

              َتْنَكحػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػال ىمكػػػػػػػػػػػػتُ  فإمػػػػػػػػػػػػا

 اَدىاَحس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الَعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرةِ   خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوؿَ  
 

         َأْعراِضػػػػػػػػػػيا َشػػػػػػػػػػْتـَ  َحػػػػػػػػػػةً مدْ  َيػػػػػػػػػػر 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدىا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ  وُيػػػػػػػػػػػػػػػػػْبِغُض  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػَفاىا 
 

فْ                 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػرةٍ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى عاتْبتَػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  واِ 

 2اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاَدى  ي تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ ُمبَ   وناَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ  
 

  
  
 

                                                           
 .301الديكاف، حساف، 1
 .كقيعو نزلت أم  2



 

00 
 

 طياتيا في تحمؿ أنيا الإ 1"الغزؿ بأساليب حذقو بقمة" بيا نقاد اتيمو فا  ك  القيـ بعض كىنا نجد 
 كالجرأة الطاقة يممؾ ال الذم الخفر الحييٌ  ىنا فيك، كالعفة كالحياء النفس إلى محببة جميمة نيمعا
     : 2يقكؿ إذ ،كالحديث المتاع مف خمكاتيـ في اؽالعش يتبادلو ما ياكمجاذبت، إلييا الذراع مدٌ  عمى

 ]كامؿال                                                                                                                         [

 َفَيْمَنُعنػػػػػػػػػػػػػػػي  ُتجاِلُسػػػػػػػػػػػػػػػني َولقػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ الَخف وِعم ػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػذ راع ضػػػػػػػػػػػػػػػػػيؽُ  
 
 

 رِ ػَوْكػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػي َتْمػػػػػػػػػػػػػويفَ  مػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػافَ  أو                تَػػػػػػػػِردي لػػػػػػػػـ َتيػػػػػػػػويف ال ُكْنػػػػػػػػتِ  لػػػػػػػػو
 

 ُعػػػػػػػػػػػػػػػػذري واْقبمػػػػػػػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػػػػػػػاَءؾِ  فػػػػػػػػػػػػػػػػاقني                      طاِلَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ    الُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    لتيتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 
     

 كشعراء ليس فيك ،زانو إال شيئا دخؿ ما الحياء أف إال ،بالرجؿ منو بالمرأة أليؽ ىنا كالخفر
 :  3يقكؿ إذ ،المريبة بخمكاتو يجاىر الذم مثبل القيس كامرئ الجاىمي لعصرا في الحسي الغزؿ
 ]الطكيؿ                     [  

                 وانتحػػػػػػػى الحػػػػػػػي سػػػػػػػاحة أجزنػػػػػػػا فممػػػػػػػا

 عقنقػػػػػػػػػػػؿ اـكػػػػػػػػػػػر  ذي حقػػػػػػػػػػػؼٍ  بطػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػا 
 

ذا ليِني ىػػػػػػػػػػاِتي قمػػػػػػػػػػتُ  وا                   تمايَمػػػػػػػػػػتْ  َنػػػػػػػػػػو 

 الُمَخْمَخػػػػػػػػػػؿ اَري ػػػػػػػػػػ الكْشػػػػػػػػػػ  َىضػػػػػػػػػػَيـ ِعَمػػػػػػػػػػي   
 

 ؿِ ػَ كالس جنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َمْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقولةٌ   ترائُبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                     ُمفاضػػػػػػػػػػػػةٍ  غيػػػػػػػػػػػػرُ  بيضػػػػػػػػػػػػاءُ  ْفَيَفػػػػػػػػػػػػةٌ مُ 
 

 

 كانت كالتي ،4" المتجردة" قصيدتو في خاصة نسيبو بعض في أفحش الذم الذبياني ابغةكالنٌ  أك
 عمى أسبغ الذم كمثكـ فب كعمرك أك ،المنذر بف عمافالنٌ  كبيف بينو حدثت التي الجفكة في سببان 
 . 5 صرفة ةحسيٌ  نعكتان  معمقتو في فتاتو

 

بيا شعر بعض الشعراء  عف ذكر الخمكات المريبة التي ع  ارتقى حساف بشعره كعفتو
الجاىمييف، فيك اليقدـ عمى زيارة المحبكبة في كقت متأخر مف الميؿ، عندما ييجع الرقباء كيناـ 

ثار ركف النائية في أعماؽ الصحراء بعيدا عف الحي كتعفية يخرج بيا إلى األما كىك ال األىؿ،
 .المقاء مكافاألقداـ عمى الرماؿ، كي ال ييتدم أحد إلى 
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 تمنعي اقبمي أم، (عذرم اقبمي) بقكلو ذرعو كضيؽ حيائو عمى السابقة أبياتو في حساف كيؤكد
 أنو إال، الغزؿ مناى  عف بعده عمى أسمكبو دؿ ماكلربٌ  ،كخفرم حيائي ةدلشٌ  اليكل مجاراتؾ عف

ف" ،كبرل قيمة معو يحمؿ  البلفت أف إال الفنية القيمة حيث مف كاألخبلؽ الشعر بيف نربط ال كنا كا 
 إذا كلكنو. 1"المجتمع كأخبلؽ صاحبو ألخبلؽ صكرة -ضمنية بصكرة- يعكس الشعر أف لمنظر

 .جماالن  فتزيده الفني جمكذلمنٌ  تضاؼ قيمة ىناؾ أصبحت ،كتبلحما الفف مع األخبلؽ اجتمعت
 

 :2الي يقكؿ إذ شعثاء مع حديثو في القيمة تمؾ أيضان   كيرسخ

  ]     الطكيؿ[                                                                                  
            وِحْفَظتػػػػػػي َحيػػػػػػايَ  ُينسػػػػػػيني المػػػػػػاؿ فػػػػػػال

 ِمبػػػػػػػػػػػػػػرِدي َيْفُمْمػػػػػػػػػػػػػػفَ  الػػػػػػػػػػػػػػد ىرِ  اتُ َعػػػػػػػػػػػػػػقَ وَ  وال 
 

 

فيما  العذرم الغزؿ شعراء إلى كغيره مف شعراء العفة في العصر الجاىمي حساف امتد مكقؼ كقد
 مـف، مسرفة إباحة غير مف، األسمكب في كالمباشرة ،القكؿ كطير بالعفة أشعارىـ زتتاامف بعد،

 الذم بثينة جميؿ كؿق ذلؾ كمف، كجاذبيتيا أسرىا بقكة حفمكا ما بقدر الجسدم المرأة بجماؿ يحفمكا
 :  3 يقكؿ ،لبلنطبلؽ مكانان  كجد كمما ينطمؽ أف كبيف بينو الحفيظة تحكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                    [

نػػػػػػػػػػي                مػػػػػػػػػػاكمّ  الحفيظػػػػػػػػػػةنِسػػػػػػػػػػيني تل وا 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػامابِ  ؾثّػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ أَ  أفْ  ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً يَ  ؾِ قيتُػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

 

ة ريز كؿ غ يحب مف رؤيتو عند فتخمد ،فكؽ أمكر الحس تسمك عفتو بثينة جميؿ جعؿ كبذلؾ
 .كالنقاء الطير تعرؼ ال نازعة كؿ كتتبلشى ،ةحسيٌ 
 

 :4حالممكٌ  بف قيس قكؿ أيضان  كمنو
 ]الطكيؿ                                                                                                                      [

ػػػػػػػػرتْ  قػػػػػػػػريٌش  صػػػػػػػػّمت بمػػػػػػػػف حمفػػػػػػػػتُ               وجم 

 رِ ػػػػػػػػػػػػوالنح انفاضػػػػػػػػػػةِ  يػػػػػػػػػػـو بمنػػػػػػػػػػىً  لػػػػػػػػػػو 
 

            بريئػػػػػػػػػةً  حصػػػػػػػػػاناً  مّنػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػبحت لقػػػػػػػػػد

 رِ ػػػػػػػػػػػوالن كْ  الُفْحػػػػػػػػػشِ  مػػػػػػػػػف ليمػػػػػػػػػى مطّيػػػػػػػػػرةً  
 

          خنػػػػػػاماال تػػػػػػدرِ  لػػػػػػـ البػػػػػػيضِ  الَخِفػػػػػػراتِ  مػػػػػػف

 َتْسػػػػػػػري َىْجَعِتيػػػػػػػا بعػػػػػػػد يومػػػػػػػاً  ُتْمػػػػػػػؼَ  ولػػػػػػػـ 
 

 

                                                           
  . 384 ،كنصكص كفنكف قضايا الجاىمي دباأل الجميؿ، عبد حسني  1
 .037اف، الديكاف،حس  2

 

 .11 الديكاف، فيعكد فارقتيا إذا كيحيا      ياتلقي ما إذا اليكل مني يمكت  :كقكلو. 322 ،الديكاف ،ينوبث جميؿ3
 .070 ،الديكاف الممكح، بف قيس  3
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ككذلؾ  .1"الجاىمية في أصكؿ لو العذرم الغزؿ إف: "رأيو في ضيؼ شكقي فؽ معنتٌ  كىذا يجعمنا
صكرة الحب : ف مف صكر الحب كىمايف طبيعيتيمع يكسؼ خميؼ الذم جعؿ لمعاطفة صكرت

رضاء الحكاس، ىي أنثى يو الرجؿ بالمرأة مف حيثي الذم يفتف فالحسٌ  ، تحقؽ لو المتعة كالميك، كا 
كصكرة . ليوإخر في عمكمو، كليست لغاية الحب لكنيا كسيمة فتنة تدفعو إلى طمب الجنس اآل

رضاء قؽ لو متعة الركحكحي الذم يتعمؽ فيو العاشؽ بمحبكبتو، يرل فييا كؿ ما يحالر  الحب ، كا 
 . 2طر عمييا تقاليد خاصة كمثؿ معينةكىذه الصكرة تسي .، كاستقرار العاطفةالنفس
 

 عنده الكصؼ كصؿ ما فأقصى، الحسية المرأة محاسف كصؼ في يفحش كلـ يتبذؿ لـ كحساف
 : 3يقكؿ عنده، الكصؼ ىذا تكرر كقد ،المعتقة المذيذة الخمر يشبو ريقيا أف

 ]السريع                                                                                                                  [

                دٌ بػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ   َثَغػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ   فاىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ف  

 4اـْ ػمػػػػػػػػػػالغَ  الؿِ ِظػػػػػػػػػػ تَ ْحػػػػػػػػػػتَ  ؼٍ َصػػػػػػػػػػرَ  فػػػػػػػػػػي 
 

              سػػػػػػػػػػػػػػػػورة ليػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبَصػػػػػػػػػػػػػػػػْيَباءَ  ُشػػػػػػػػػػػػػػػػج  

 الِخيػػػػػػػػػاـْ  فػػػػػػػػػي ُعت َقػػػػػػػػػتْ  سٍ أْ رَ  َبْيػػػػػػػػػتِ  فْ ِمػػػػػػػػػ 
 

 

  
 في نابتتيف برديتيف تشبياف ساقييا كأف ،الساقيف كرةممك محبكبتو أف الحسية تشبيياتو مف ككرد

 : 5مركيتاف فيما ،كثير ماء
 ]الطكيؿ                                                                                                                  [

             ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبُيُيما فِ يْ اقَ الّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َمْمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورةُ 

 َغْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  ُمَتحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َبْرِدي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

 : 6 فيو يقكؿ ،ككثرتو كطكلو لغزارتو نيضت إذا يثقميا السكاد الشديد المغدكدف شعرىا فأك 
 ]االمتقارب                                                                                                                  [

                ناً ُمْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدودِ   ُترائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تْ وقاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 7ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآدَ  وِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوءُ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاإِ  
 

           ِبيػػػػػػػػػػػػػبِ الرّ  اؿِ زَ الَغػػػػػػػػػػػػػ وِ ْجػػػػػػػػػػػػػوَ كَ  يػػػػػػػػػػػػػاً جْ وَ وَ 

 8اىَ نادَ ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَ و  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً تِ  َيْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 

                                                           
 .234كقي ضيؼ، العصر الجاىمي، ش  1
 .00يكسؼ خميؼ، الحب المثالي، ص :ينظر  2
 . 384، الديكاف حساف، 3
 . الكادم، ابف منظكر،المساف، مادة ثغب ما بقي مف الماء في بطف: الثغب 4
 .390 ،س .ـ حساف،  5
 .302، الديكاف حساف،  6
 .شعر كثير ممتؼ طكيؿ، ابف منظكر، المساف، مادة غدف: شعر مغدكدف  7
ما قابمؾ مف الجبؿ،ابف  :أسنادىا .مجرل الماء مف أعمى الكادم إلى بطكف األرض،ابف منظكر،المساف،مادة تمع: التبلع  8

 .مادة سند نظكر،المساف،م
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ف، فك الجاىمي الشعراء يفعؿ ما عكس عمى صاحبتو لجسد كصفو عند كثيران  يقؼ ال كحساف  فعؿ كا 

 أكثر تأثرم رك مص" فيك، نفسو في جماليا كقع إال نيويع ال وكأنٌ ، سريعة صكرة ليا يرسـ ف نو ذلؾ
 في تثيره كما، محبكبتو نفس في المتمثمة اإلنسانية الجكانب بذلؾ فيظير. 1"يان حسٌ  كاقعيان  ران ك مص منو
 جسمو لضعؼ عميو كتحنك طفميا ترعى التي كالظبية عطكؼ حانية فيي ،عكاطؼ مف نفسو

 : 2كحسنيا مرأةال جماؿ مف تزيد قيمة كىي ،صكتو كخفكت
 ]السريع                                                                                                                  [

ػػػػػػػػػػػػػػػػْدرُ  َمْ َلُفيػػػػػػػػػػػػػػػػا               ُمْعػػػػػػػػػػػػػِزؿٌ  َظْبَيػػػػػػػػػػػػػةٌ  إال   ىػػػػػػػػػػػػػي َىػػػػػػػػػػػػػؿْ   3اـْ رَ َبػػػػػػػػػػػػػػػػ يْ ِبَنْعِفػػػػػػػػػػػػػػػػ الس 
 

           وُ َطْرفُػػػػػػػػػػػػػػ راً فػػػػػػػػػػػػػػاتِ  َغػػػػػػػػػػػػػػزاالً  يُتزِجػػػػػػػػػػػػػػ

 الُبغػػػػػػػػػػػػػػاـْ  َضػػػػػػػػػػػػػػعيؼَ  الَخْطػػػػػػػػػػػػػػوِ  ُمقػػػػػػػػػػػػػػاِربَ  
 

       
 

   .كالحياة المجتمع في بدكرىا عتراؼبللك  ،لممرأة النظر إلعادة ضمنية صكرة يقدـ بذلؾ كىك
 

 تطيب إذ، النفس إلى المحببة المعنكية الصفات مف كىي ،(لكؼباألى ) رخر مكضع في كيصفيا 
 :4يقكؿ ،كعشرتيا ألفتيا

 ]الخفيؼ                                                                                                                  [
                َخػػػػػػػػالءً  أْضػػػػػػػػَحت اَللػػػػػػػػوؼِ  دار ِتْمػػػػػػػػؾ

 َنشػػػػػػػػػػػاطِ  فػػػػػػػػػػػي َتَحم يػػػػػػػػػػػا دْ َقػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػا دَ ْعػػػػػػػػػػػبَ  
 

 
 

 أف مف يستحي تجعمو كالتي ،مرأةكال الرجؿ مابيف القائمة لمعبلقة حساف نظرة تتضح كىكذا
 العاشؽ كاف فكمما ،ةالحسيٌ  الصكرة عناصر خبللو مف يستعرض تمثاؿ ياككأنٌ  مفاتنيا يعرض
 .نفسو في تأثيرىا إلى التفت ،أصيمة كقيـ كريـ خمؽ ذا كاف ككمما ،مكشكفان  غزلو كاف ماجنان 

 

 ؿباد فقد ،الشعراء عندىا ؼكق التي المثالية الصفات مف المرأة عند الكفاء خمؽ كاف كلما
 :5 حساف قكؿ ذلؾ كمف .إنسانية قيمة ذا مقدسان  رباطان  بينيما ذلؾ ليشكؿ الكفاء المرأة الشاعر

   

 

                                                           
1
 .87 الرسكؿ، شاعر ثابت، بف حساف حسنيف، حنفي سيد 

 .384 ،الديكاف حساف،  2
 .اسـ جبؿ،ابف منظكر،المساف، مادة بـر:كالبراـ.384ص حاشية  ،ف .ـ ،حساف طفؿ، معيا أم مطفؿ، ظبية كجاء  3
 عبد تحقيؽ الديكاف في بينما  بضـ األلؼ، (لكؼألي ا) حسنيف حنفي سيد بتحقيؽ الديكاف في كردت 328،الديكاف حساف،  4

 .بفتح األلؼ (لكؼاألى ) 384ص البرقكقي الرحمف
 .382،الديكاف حساف، 5
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 ]الطكيؿ                                                                                                                [
                     ِسػػػػػر ُكـْ  ضػػػػػاعَ  مػػػػػا الَخْيػػػػػرِ  َأبيػػػػػؾِ  َلَعْمػػػػػرُ 

 َوَتْصػػػػػػػػػػػػػِرمي ِبعػػػػػػػػػػػػػاداً  َفَتْجزينػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػدي   
 

               وُ َضػػػػػِمْنتَ  ِإذْ  بػػػػػاليو  َذْرعػػػػػاً  ِضػػػػػْقتُ  ومػػػػػا

      الُمَكػػػػػػػػػت ـِ  ديثِ بالَحػػػػػػػػػ َصػػػػػػػػػْدري َكػػػػػػػػػظ   ومػػػػػػػػػا 
 

، سرىا كتماف عف يعجز ال كأنو، بذائع ليس سرىا فأك ، بالرث كليس كثيؽ عيدىا أف فيصرح
 .الغزؿ سياؽ في الشعراء تعاكرىا معافو  ياكمك  ،كاإلخبلص الكفاء أىؿ مف فيك
 
 :1حساف يقكؿك 

 ]خفيؼال                                                                                                                  [
              ورٍ ْمػػػػػػػػعَ  البػػػػػػػػفِ  مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػوؿُ ِإْذ  داُرىػػػػػػػػا

 طاطِ ِشػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػي ُقْرِبػػػػػػػػػػوِ  دِ ْعػػػػػػػػػػبَ  فْ ِمػػػػػػػػػػ َلػػػػػػػػػػجّ  
 

                 راعٍ  َخْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ   ينِ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ نّ   اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَبم غَ 

َمػػػػػػػػػػػػػػػػتْ  لمػػػػػػػػػػػػػػػػذي   راطِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػافتِ  ِبْغيػػػػػػػػػػػػػػػػرِ   َحم 
 

 

 :2أيضان  كيقكؿ
                ] كامؿال[                                                                                

                  أبػػػػػػػػػػػػػداً     أنسػػػػػػػػػػػػػاُكـُ   ال   وحمفػػػػػػػػػػػػػتُ 

 ُشػػػػػػػػػػػػْفرِ  ذو يفِ الَعػػػػػػػػػػػػ َطػػػػػػػػػػػػْرؼَ  قػػػػػػػػػػػػادَ  مػػػػػػػػػػػػا 
 

                 مػػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػػديثؾ ىأْنَسػػػػػػػػػػ ال وحمفػػػػػػػػػػتُ 

 الَخْمػػػػػػػػػػػػػػػرِ   َلػػػػػػػػػػػػػػػذاَذةَ    الَغػػػػػػػػػػػػػػػِوي    َذَكػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 

 في أضاحو  ـتقد التي البيديف كبربٌ  ،كاسعة مفازات مف يقطعف كما ،مةالمذلٌ  اإلبؿ بربٌ  حساف كيقسـ  
                         :3يقكؿ ،ان أحد حبيا عمى أحب ما كأنو ،بو عيدتو ما خير عف يتحكؿ لف وأنٌ  مكة

                               
 ]المنسرح[ 

               ومػػػػػػػػػػػػا  الُمَخّيسػػػػػػػػػػػػات  ب  رَ وَ   يّنػػػػػػػػػػػػإِ 

 َجػػػػػػػػػػػػَددِ  َسػػػػػػػػػػػػْرَب ِ  كػػػػػػػػػػػػؿ   مػػػػػػػػػػػػفْ  َيْقَطْعػػػػػػػػػػػػفَ  
 

                ِلَمْنَحرِىػػػػػػػػػػػػػا  تْ َبػػػػػػػػػػػػُقر    إذْ   والُبػػػػػػػػػػػػْدفِ 

 دِ ػِ ُمْجَتيػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػيفِ اليَ  ر  َبػػػػػػػػػػػػػػػػ َحْمَفػػػػػػػػػػػػػػػػةَ  
h 

          ومػػػػا َعِيػػػدتِ  مػػػا َخْيػػػرِ  َعػػػفْ  ُحْمػػػتُ  مػػػا

 دِ ػَأَحػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػفْ  اؾِ إّيػػػػػػػػػػػػ حب ػػػػػػػػػػػػي َأْحَبْبػػػػػػػػػػػػتُ  
 

 

 في يذكرىا ظؿ التي، ةاألكسيٌ  عمرة زكجتو مع عبلقتو عنده الكفاء قيمة يكضح ما خير كلعؿ
  معرض في ذكرىا قدك  ،عنو كانفصاليا نشكزىا مف بالرغـ أنثى بو تذكر ما بأحسف قصائده بعض

 

                                                           
 .328،الديكاف حساف،  1
 .389،ف.ـ حساف،  2
 .340 ف، .ـ حساف،  3
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 : 1يقكؿ منيـ ككنيا عنيـ سكت قد نوأك ، قكميا كسلؤل ىجائو
 ]كافرال                                                                                                                  [

                    َعػػػػػػػػػػػػػػْنُكـْ  وَسػػػػػػػػػػػػػػَكْنتُ  أكػػػػػػػػػػػػػػرْمُتكـ وقػػػػػػػػػػػػػػد

 الس ػػػػػػػػػػػػكوفُ  َنَفػػػػػػػػػػػػ َ  لػػػػػػػػػػػػو وسِ الَ  َسػػػػػػػػػػػػراةَ  
 

                       ناً َوَصػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ   ُأشػػػػػػػػػػػػػػػػػاِتَمُكـ فأَ   حيػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً 

 َسػػػػػػػػػػػػػػػميفُ  َحَسػػػػػػػػػػػػػػػبٌ  إن ػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ِلِعرضػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

                    يَرْىِطػػػػػػػػػػػػ وُقْمػػػػػػػػػػػػتُ  الن سػػػػػػػػػػػػاءَ  وأكَرْمػػػػػػػػػػػػتُ 

 يفُ ِبػػػػػػػػػػػػػأُ   أو  أنِطػػػػػػػػػػػػػؽُ   حػػػػػػػػػػػػػيف وىػػػػػػػػػػػػػذا 
 

 
 

 تجاه  كالمرأة الرجؿ بيف ما األفكار تبايف كتكشؼ الجاىمي العصر في شائعة العذؿ ظاىرة إف
كينطمؽ كؿ منيما في مكاجيتيا مف زاكية مختمفة، ففي الكقت الذم ينطمؽ فيو الرجؿ إلى  ،القيـ

تجادلو محاكلة  تقؼ المرأة التي أحب ،ى بذؿ الماؿلالتي تدفعو إ مجاراة القبيمة في قيميا كمثميا
 .صده كثنيو عف تحقيؽ مبتغاه ، كليس ذلؾ نابعا عف بخميا ، إنما حرصان عميو كعمى مالو

 
 ،شربو كثرة عمى تمكمو التي كقد صكر لنا حساف ىذا المشيد التحاكرم بينو كبيف زكجتو  

 التي لقيـانظرتو الخاصة تجاه  ليا يبيف كلكنو ،كماؿ ثراء صاحب ليصبح عنو يقمع أف منو كتطمب
 يخشاه كال ،نديمو إلى يسيئال  فيك ،سكره لحظة في حتى عنيا يتخمى الالتي ك  ،حياتو في ينتيجيا
 ،ان حي حساف ماداـ كالبأس الفقر جاره يخشى كال ،البخيؿ كال الخمؽ سيئ ينادـ كال ،سكر إذا جميسو
 :2يقكؿ فيك

 ]لمنسرحا                                                                                                                  [
 اؿ فَ ِمػػػػػػػػػ َتفيػػػػػػػػػؽُ  وْ َلػػػػػػػػػ َشػػػػػػػػػْعثاءُ  تقػػػػػػػػػوؿُ 

 

 َددِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعَ  يَ ُمثْػػػػػػػػػػػػػػػرِ  َلْلِفيػػػػػػػػػػػػػػػتَ  َخْمػػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 

 َفَمػػػػػػػػؽِ  فػػػػػػػػي مافِ الن ػػػػػػػػدْ  ديثَ َحػػػػػػػػ ىيَ َأْشػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػْب ِ    ِردِ ػػػػػػػػػػػػػػالغَ  الُمَغػػػػػػػػػػػػر دِ  َوَصػػػػػػػػػػػػْوتَ  الص 
 

 وال يـِ بالن ػػػػػػػػػػػػػػػد الَخػػػػػػػػػػػػػػػْدَش  أخػػػػػػػػػػػػػػػِدُش  ال
 

 َيػػػػػػػػػػػدي اْنَتَشػػػػػػػػػػػْيتُ  إذا َنػػػػػػػػػػػديمي ىَيْخَشػػػػػػػػػػػ 
 

 وال خيػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ البَ  ّض الِعػػػػػػػػػػػػػػػػ يديمِ َنػػػػػػػػػػػػػػػػ وال
 

 3دِ َبػػػػػػػوَ  فْ ِمػػػػػػػ تُ ْشػػػػػػػعِ  مػػػػػػػا يجػػػػػػػارِ  خػػػػػػػاؼُ يَ  
 

 

 أف يجب ال كالمرأة الرجؿ بيف العبلقة أف يرل فيك ،أخطأت إف كيمكميا نفسو يعذؿ كحساف
 شيبان  الرأس كاشتعؿ ،األربعيف اكزج كقد يتصابى أف لو ككيؼ س،مقد رباط بؿ تصابو  عبلقة تككف
 :4يقكؿ كصقمتو، التجارب كتوحنٌ  كقد

 ]الطكيؿ[                                                                                      

                                                           
 .123،الديكاف حساف،  1
 .343-340ف، ،ـ حساف،  2
 . الفقر كالبؤس،ابف منظكر،المساف، مادة كبد:كبد. الداىية،ابف منظكر،المساف،مادةعضض:العض  3
 .032 – 348، س.ـ حساف،  4



 

77 
 

 َبْعػػػػػػػػػػدما يالّتصػػػػػػػػػػابِ  ىَيْنَسػػػػػػػػػػ الو  َوَكْيػػػػػػػػػػؼَ 
 

َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجَ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفَ بً اَلرْ  رأَس  زَ َتَجػػػػػػػػػػػػػػػػػاوَ    ار 
 

          تْ واكتَسػػػػ رِ ْمػػػػالَ  فَ ِمػػػػ تي ْ َيػػػػ مػػػػا بػػػػافَ  دْ َقػػػػوَ 

 اَبػػػػػػػػػػرَ غْ مُ  بِ يْ الّشػػػػػػػػػػ فَ ِمػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػاً وْ لَ  وُ فارقُػػػػػػػػػػمَ  
 

 
 

 عرؼ مابعد فعؿ فإ بمعذكر كليس، كجيمو لمصبا يتصدل أف األريب بالعاقؿ يجمؿ ال نوأ كيرل
 : 1صابيالتٌ  يجمبو ما

 ]الطكيؿ[                                                                                       
ػػػػػبا الم ػػػػػب   ذي ءِ المػػػػػرْ   د  َصػػػػػتَ  ؼَ ْيػػػػػكَ وَ              لمص 

 ابػػػػػػػػػػػػػػر َتط مػػػػػػػػػػػػػػا إذا بَمْعػػػػػػػػػػػػػػذورٍ  ولػػػػػػػػػػػػػػيَس  
 

 

 عناية أكالىا فقد، عنده القيـ منظكمة في ميمان  مكضكعان  بالمرأة حساف عبلقة تشكؿ كبذلؾ  
 ،الجاىمية قصائده مف قصائد ثبلث ليا فردأ ؿب ،قصائده مقدمات في بذكرىا يكتؼً  كلـ، كاىتمامان 
 بيغمٌ  أف دكف كالمعنكية المادية بصفاتيا اعتنى أم ،2كمضمكنان  شكبلن  المثاؿ المرأة محبكبتو مصكران 
  تفاصيؿ حيث مف لممرأة جمالية صكرة برسـ تباركا الذيف الشعراء كبعض ، خراآل دكف ان جانب عميو
 حساف التزمو مكقؼ كىذا 3"رجكلة كفيو عفيؼ" عنيا حديثوف ،منيا الصغير حتى الصكرة أجزاء
 حيث يثرب في قكمو بيف أك ،كالغانيات القياف عندىـ كثرت الذيف لمغساسنة مصاحبتو عند حتى
 إباحة فيو ليس ،معتدؿ مكقؼ المرأة مف حساف مكقؼ أف فاضؿ كأب ربيعة كيرل .ييكد بني نساء
 .4إغكائيف كراء ساعيان  ،كراءىف اضان ركٌ  كاف وأنٌ  نقكؿ أف الضعؼ مف كأنو ،مةمتخيٌ  ادعاءات أك

 
. نظرتو إلى المرأة نابعة مف دكافع إنسانية أساسيا الشراكة في الحياة ال العبث كالميكإف 

 تفيدىاالزكجة التي يخاؼ عمييا ، كيقدـ ليا النصائح القيمة التي  فيي، مختمفةفي مكاقؼ  ىاصكر ف
 كنشكزىا عمى الرغـ مف انفصاليا حفظ غيبياي يذكرىا ما زاؿ التي كىي المطمقة بعد مكتو،

عاذلة الي تمكمو حرصان الكىي  يا كترحاليا،خبلص كالكفاء في حم  إلالحبيبة التي يبادليا ا كىي.عنو
 قيمي كفي كؿ ىذه الصكر لممرأة عكس لنا حساف نظرتو إلييا كما تحممو مف مدلكؿ. عمى مالو

 . نسانية كاستمرارىا الحياة اإل يضمف سبلمةك  ،يبيف مكانتيا

                                                           
 .349 الديكاف، حساف،  1

 

 .27مف القصيدة  بيتان  كأربعيف ثبلثة بيف مف أبيات ثبلثة باستثناء كميا ،18،19،72:الديكاف في القصائد أرقاـ  2
 .14ثابت، بف حساف اإلسبلـ شاعر االعظمي، كليد  3
 .44 األنصارم، ثابت بف ،حساف:رينظ  4
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 . الذات عف حديثو في اننسانية المعاني: الثاني المبحث
 

 :والذات حساف 
 

 الشعراء عند كجكده قؿ أمر كىذا شعره، في كتعاظميا( األنا) تعالي يمحظ حساف لديكاف المتتبع
 أمثاؿ القبيمة، في ذكاتيـ إثبات بيا أرادكا ،ما قضية عندىـ كجدت الذيف أكلئؾ عند إال ،الجاىمييف

 . الصعاليؾ كالشعراء كطرفة عنترة
 

جبار ،لمقبيمة االنتماء تحقيؽ ىي األساسية عنترة قضية كانت     بو،  االعتراؼ عمى السادة كا 
 منيا يبدأ القضية ىذه إطار في يدكر عنترة كشعر ".أمو جية مف لحقتو ىجنة عف كالتغاضي

 كثير مف باالنتماء الناس أحؽ أنو عمى الدليؿ تمك الدليؿ السادة عالـل يقدـ يفتأ كال إلييا، كينتيي
 .1"المجالس ليـ أفسحت ممف

 

 كفي الحرب، في الفرساف بو استغاث حيف كالشفاء بالبرء إحساسو العقدة ىذه عمى يدلؿ كمما   
 :2يقكؿ ألسمائيـ، ذكر قصائده بعض

 ]الطكيؿ                                                                                                                        [

 ُسػػػػػػػػْقميا وَأْبػػػػػػػػرأَ  نْفسػػػػػػػػي َشػػػػػػػػَفى وممػػػػػػػػا
 

 أقػػػػػػػػػػػِدـِ  عنتػػػػػػػػػػػرَ  ويػػػػػػػػػػػؾَ  الفػػػػػػػػػػػوارس قيػػػػػػػػػػػؿُ  
 

                  

 يةالبلى حياتو القكـ أنكر حيث خر،كاآل األنا بيف جدلية طرفة عند األنا تعالي قضيةنجد  بينما
سرافو المذة كراء كسعيو  :3يقكؿ إذ ذلؾ ينكر ال كطرفة الخمكر، في كا 

 ]الطكيؿ                                                                                                                   [

               ولػػػػػػػذ تي الُخمػػػػػػػورَ  َتْشػػػػػػػرابي زاؿ مػػػػػػػاو  

نفػػػػػػػػػػػػا َوَبْيعػػػػػػػػػػػػي   وُمْتمػػػػػػػػػػػػدي َطريِفػػػػػػػػػػػػي قيواِ 
 

                يػػػػػػػػامّ كُ  العشػػػػػػػػيرةُ  تحػػػػػػػػاَمْتني أف إلػػػػػػػػى 

 دػػػػػػػػػػػػػػػػَ الُمعبّ   البعيػػػػػػػػػػػػػػرِ  إفػػػػػػػػػػػػػػرادَ  وأْفػػػػػػػػػػػػػػِرْدتُ  
 

 

خريف، كالتي ، الذم يؤكد حضكر األنا إزاء اآلالتمرد المتفجر في شعر الصعاليؾ كذلؾ نمحظ  
لمكانة ، الذم يرتكز عمى االمقيت ، كالتمييز العنصرما رفضيـ لقكانيف القبيمة الجائرةر معييفج
ف إلحاحيـ عمى ىذا الضم. جتماعية كالمكف كالغنىاال ؿ عمى الفردية يؤكد سعييـ إلبراز ير الداكا 

 .خصكصية ما في قصائدىـ، كىي بطبلف النظرة القبمية الدكنية ليـ 
 

                                                           
 .304كنصكص، دراسات ،الجاىمي الشعر أميف، فكزم  1
 .394 شداد،الديكاف، بف عنترة  2
 .11 الديكاف، العبد، بف طرفة  3
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 مثبلن  كمثكـ بف عمرك أمثاؿ غيرىـ عند( نحف) تضخيـ الشعراء بعض عند( األنا) تعالي كيقابؿ
 بيت باستثناء الجماعة ضمير حكؿ فمكيا يدكر ،بيتان  فيكتسع ةست بمغت معمقتو،فقد في تتجمى كالتي
 المجاؿ لنفسو ئليييٌ  الممدكدة كاأللؼ بالنكف المنتيية القافية تمؾ لمعمقتو رتخيٌ  أنو حتى"، كاحد

 .1"(نا) الجماعة ضمير الستخداـ الفسيح
 

 كلسانيا األكؿ القبيمة شاعر ىك بينما تمامان، لذلؾ مغايرة ييف ثابت بف حساف قضية أما
ف -أحيانان  لنفسو ينسب أنو لدرجة شعره في( األنا) تعاظـ نجد أننا إال الناطؽ،  - قميمة كانت كا 
 . بيا يقـ لـ بطكالت

 
 عف أقعدتو كالتي، 2أكحمو قطع كىي أصابتو لعمة الذات تحقيؽ ىي األساسية حساف فقضية
 : 3ذلؾ في حساف يقكؿ األكس، كبيف قكمو بيف ائرةدال الحركب في ةالمشارك

 ]المتقارب                                                                                                                 [

           ورِ ػػػػػػػػػػػػػػػالد ى ر  َمػػػػػػػػػػػػػ  ِبِجسػػػػػػػػػػػػػمي ر  َأَضػػػػػػػػػػػػػ

 َحػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ اَلكْ  يَيػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  راعَ ِقػػػػػػػػػػػػػػػػ وخػػػػػػػػػػػػػػػػافَ  
 

 الُمْنَصػػػػػػػػػػػػػػػؿُ  َكف ػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػي ر  مػػػػػػػػػػػػػػػوَيحْ              الُحػػػػػػػػػروبِ  فَ يْ َعػػػػػػػػػ دُ يَ َأْشػػػػػػػػػ ُكْنػػػػػػػػػتُ  وقػػػػػػػػػد
 

 

 الجسمية، القكة بجكانب اقترنت جاىميتيـ في العرب عند البطكلة مظاىر أف المعركؼ مف    
 المعنكم فالجانب لمجاىمي، بالنسبة الكثير يعني أحدىما كفقداف النفسية، البطكلة جكانب إلى إضافة

 بينما كمضاء، بعزيمة قكمو يقكد ألف كيؤىمو الثقة، يمنحو كريـ كنسب كقيـ أخبلؽ مف يحممو كما
 .الحركب في انتصارات مف يجمبو لما منازع ببل القبيمة فارس يجعمو الجسدم الجانب

 

 فاضطر النفسي، الجانب يدعـ جعمو مما الجسدم الجانب إلى افتقر قد أكحمو ب صابة كحساف   
 مف يبمغ نوأ لسانو فيصؼ، ذاتو عف الحديث تكثيؼ طريؽ عف المفقكد الجانب ذلؾ تعكيض إلى

 نجد نكاد فبل كشجاعتيـ، بعدتيـ يفخركا أف القكـ عادة جرت مكاقؼ في سيفو يبمغ ال ما األعداء
 نراه الخطيـ بف قيس فييا يناقض التي قصيدتو ففي لمامان، إال درع أك رمح أك سيؼ أك لفرس ذكران 
 بقكافيو الناس يباىي نجدهإذ  إسبلمو بعد كتأكد ذلؾ بمسانو، خاصان  كفخران  بسيفو عامان  فخران  يفخر
                                                                                            : 4يقكؿ إذ األكابد

                                                                                            
                                                           

 .377الجاىمي، الشعر في دراسات خميؼ، يكسؼ  1
 .4/373 األغاني، :ينظر  2
 .142 الديكاف، حساف،  3
 .392،ف.ـ حساف،  4
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      ]الطكيؿ[                                                                                      
           فوَنػػػػػػػػػػػػػوُ رِ عْ يَ  َمْيَسػػػػػػػػػػػػػـٌ  ُأنػػػػػػػػػػػػػاسٍ  ِلُكػػػػػػػػػػػػػؿ   

 اَلواِبػػػػػػػػػػػػػػدُ  افيالَقػػػػػػػػػػػػػػوَ  فينػػػػػػػػػػػػػػا نامُ َوَمْيَسػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

 

 بنسبو فافتخر ،الحربية ذاتو فيو اضمحمت الذم الكقت في عريةشال اتوذ يبرز أف حساف فأراد
 في لفخره فكاف ،كحيائو كعفتو قكمو في كمآثره القبيمة لغيب كحفظو كبذلو كسماحتو كمكارمو العريؽ
 كاف: "ذلؾ في دركيش طاىر محمد يقكؿ. القبيمة أماـ مكقفو ليدعـ شعره في كافرن  نصيب نفسو
 قكة كزادىا كنماىا غذاىا نفسو في غبلبة قاىرة غريزة لمفخر ككاف بالخزرج،ك  بنفسو يفخر حساف
 إعبلف إلى اضطراره فكاف الممكؾ، عند العظيـ كجاىو ،الخالدات المآثر كتمؾ العريؽ، النسب ذلؾ

 .1"كالحركب المعارؾ مياديف في ذكره خمكؿ رأل حيف مفاخره
 

 ذاتو إلى االعتبار كرد ما، نقص لتعكيض المرء إلييا يمجأ التي الدفاعية الحيؿ مف كالتعكيض
 بفخر الجسدية البطكالت عف التعكيض ذلؾ إال ىك ما لذاتو كتضخيمو بشخصو، حساف كفخر
 لشاربو تخضيبو ذلؾ عمى دليؿ خير كلعؿ كالفني، كاالجتماعي العقمي تفكقو فيو يظير فردم

 .2الدـ في الكالغ كاألسد ليبدك لحيتو سائر دكف بالحناء كعنفقتو
 

، فيك مف أكابر القـك كرمة أك فضيمة فيمجأ إلى التعكيضكنحف ىنا ال نعدـ حساف مف أية م
، لكننا ابف النسب العريؽ كاألصؿ الكريـ ، كىكرأل صائب كعقؿ راجح فييـكعميتيـ، كىك ذك 

 ،فسوة بعض البطكالت الحربية إلى ن، كنسبمنطقي لتعالي األنا في بعض شعره يجاد تفسيرإنحاكؿ 
كلعؿ ىذا ىك الذم دفع المصطفى صمى ا . عف القياـ بيا بأنو عاجزيقينو التاـ  مف رغـعمى ال

 . 3عميو كسمـ إلى الضحؾ حينما ألقى حساف بعض أبياتو
 

ذلؾ بأف اإلنساف الذم يعاني مف مشكمة جسدية ما تتكلد عنده حساسية حجازم يعمؿ مصطفى 
ف ف ىمو األكؿ ىك اجتياز االمتحاف، كىذا ما يمكف " لذلؾ مفرطة تجاه ما ييدد مظيره الخارجي

ان بكبريائو كمسٌ  كىك الذم يشكؿ أكثر مكاطف الكجكد اإلنساني ضعفان، (.الجرح النرجسي)تسميتو 
العزة كالكرامة تحتبلف مكانة أساسية في خطاب ىذا  كلذلؾ ف ف. إنيا الكرامة الميددة الذاتي،
اس كميا تصبح قضايا مصيرية بالنسبة لو، ، كاالحتماء مف كبلـ النٌ فبقاء الرأس مرفكعان . اإلنساف

 4."ليذا يسعى نحك نكع مف التعكيض بما يعانيو مف نقص أك ضعؼ ألم سبب مف األسباب
                                                           

 .733 ثابت، بف دركيش،حساف طاىر محمد  1
 .ابف منظكر،المساف،مادة عنفؽ.شعرات بيف الشفة السفمى كالذقف :كالعنفقة. 4/143األصفياني،األغاني،  2
 .3/020، األصفياني، األغاني  3
 .36-35مصطفى حجازم، التخمؼ االجتماعي مدخؿ إلى سيككلكجية اإلنساف المقيكر،   4



 

70 
 

 

 عقدة( بالتفكؽ) شعكران  تظير أف تحاكؿ التي السمكؾ أنماط جميع خمؼ أف: "أدلر ألفرد كيرل   
 يخكضو الذم الصراع أف كيرل. 1قصنال مشاعر إلخفاء ةخاص مجيكدات بذؿ إلى تدعكه نقص
 ،تالمشكبل مف كثير عمى كالتغمب ،قدمان  المضي مف يمكنيـ مما قكتيـ مف دييز  األشخاص ىؤالء

 . 2إليو الكصكؿ في األصحاء يفشؿ قد ىدؼ إلى كالكصكؿ
 

 إحراز في بان سب دكيع طبيعي، أمر ىك بؿ عيبان  ليس اإلنساف أصابت لعمة بالنقص فالشعكر   
 ألف أكصمتو التي العظمة رس ىك بؿ شعره، في حساف بمغو ما كىذا منيـ، الطمكحيف عند التقدـ
 -كسمـ عميو ا صمى - النبي كشاعر الجاىمية، في األنصار شاعر ككنو :بثبلث الشعراء يفضؿ

 .3اإلسبلـ في كميا اليمف كشاعر النبكة، في
 

 ذاتو بيف ما الفصؿ يمكننا ال أنو إال بيا، يؤمف التي القيـ كبياف ذاتو كصؼ في أبدع إذ كحساف
ف( األنا) مع فقضيتو القبيمة، بيف كما  شعراء أك طرفة أك عنترة كقضية ليست شعره في تعالت كا 

كيأتي ذكرىـ لآلخر بالمعنى السمبي الذم  كاآلخر، األنا جدلية عمى تقكـ قضيتيـ فإ إذ الصعاليؾ
 نفسو مع األكلى قضيتو فكانت اآلخر، مف كالتكريـ كالعناية االىتماـ لقي حساف لكف. ييدد حياتيـ

 قدر مف منقص غير األخبلؽ، مكاـر مف أكتي كما كفضمو العريؽ بحسبو فافتخر غيره، مع ال
 جعؿ مما كامتزجا االثناف فتناغـ القبمي، شعره مع جنب إلى جنبان  الذاتي شعره سار لذلؾ قكمو،
 في حساف شخصية تتداخؿ حينما: "حسنيف حنفي سيد يقكؿ ذلؾ كفي. ان كركنق قكة شعره لكقع

 منيما كؿ في تتردد المتآلفة، المطالع ذات كاأللحاف المتجاكبة األصداء كيصبح قبيمتو، شخصية
 تمؾ كنسمع معان، قبيمتو كأمجاد نفسو مكاـر تصكير في القمة حساف فييا يبمغ كاحدة شخصية
 بينيما، مرتبطة طبيعة كمف شاعرة ركح كمف فياضة، نفس مف ةالمنبعث قصائده في النغمات
 .4فطرتيا مع منساقة

 

 يقكؿ ،الشعر في مستساغ أنو إال كادعاءن، غركران  بالخصاؿ باىيتكال النفس عف الحديث يعد كربما  
 شاعران، يككف أف إال منافرة غير في كيمتدحيا نفسو يطرم أف الناس مف ألحد ليس: "رشيؽ ابف
 .5عميو معيب غير الشعر في لو جائز لؾذ ف ف

 
                                                           

 .36بشرل، نجيب عادؿ: ترجمة اة،الحي معنى أدلر، ألفرد  1
 .78ف، .ـ أدلر، ألفرد  2
 .4/143،األغانياألصفياني،  3
 .58ثابت، بف حساف حسنيف، حنفي سيد  4
 .1/83 العمدة، رشيؽ، ابف  5
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 في اليد كسخاء كالكـر، األصيمة كالقيـ الحميدة الخصاؿ فييا يمتدح ف نو قبيمتوب يفخر إذ كحساف  
 خبلئقو أيضان  كيمتدح أعدائيا، كمعاداة غيبيا كحفظ العشيرة كنصرة كالعفة كالحياء ،كاليسر العسر

 . كالشرؼ العرض عمى كحرصو ارلمج كنجدتو كندمائو إخكانو مع كسجاياه
 

 : اآلتي النحو عمى شعره مف القيـ نستطي  توضي  مما تقدـ
 

 : لمعشيرة نصرتو
 

 كما نفسو مكاـر بيف ما فيو يكازف الذم زكجتو، شعثاء مع حديثو خبلؿ مف القيمة ىذه تتضح   
 كرفعة العشيرة اةمرض سبيؿ في كيثقميا يؤكدىا عظيـ أمر كؿ نفسو ؼميك فيك صفات، مف يقابميا
 كيتحمؿ أحد، منيا يناؿ فبل يتكعدىا مف إيعاد فيكذب كتركمو، تطمبو ما كؿ ليا فيقدـ شأنيا،
 الحسكد، كذاؾ ليس فيك بسكء، ليا يكيد مف كؿ كيقاتؿ ،اتغرام أك اتدي مف تنتابيا التي المغاـر
ف ،كحمقان  سفاىان  لذلؾ كيغتبط فيفرح،  أعراضيا ثمب مدحة يرل الذم العشيرة خذكؿ  تألم كا 

 .  كأشعمو الخطب زاد ةنازل بيا تنزل أك ةمممٌ  بالعشيرة
 

 : 1حساف يقكؿ
 ]المتقارب[                         

 يِحػػػػػػػػػػػػػػػػكَ نْ تَ   فػػػػػػػػػػػػػػػػال ىمكػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  مػػػػػػػػػػػػػػػػافإِ 
 

 َحّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدىا  العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرةِ   خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوؿَ  
 

 ىاادَ َسػػػػػػػػػػػػػػػ فْ َمػػػػػػػػػػػػػػػ ُض وُيػػػػػػػػػػػػػػػْبغِ  َفاىاَسػػػػػػػػػػػػػػػ           راِضػػػػػػػػػػػػػػػياأعْ  َشػػػػػػػػػػػػػػْتـَ  حػػػػػػػػػػػػػػػةً دْ مَ  يػػػػػػػػػػػػػػر 
 

ف  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةٍ   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  عاَتْبتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   وا 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاَدى  ِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ ُمَبيّ   تْ وناَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ولكننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽَ   ومثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػآَدى  الػػػػػػػػػػػػػػػذي نفسػػػػػػػػػػػػػػػي ُأَكم ػػػػػػػػػػػػػػػؼُ  
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإيعاَدى   وُأْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذبُ    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إ        حاولػػػػػػػػػػػػػػتْ  مػػػػػػػػػػػػػػا الَعشػػػػػػػػػػػػػػيرةَ  سػػػػػػػػػػػػػػ وِتي
 

 َناَبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرـٌ مَ  إفْ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ حْ وأَ 
 

 كاَدَىػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف بالس ػػػػػػػػػػػػػػْيؼِ  وَأْضػػػػػػػػػػػػػػِربُ  
 

 

                     2:طمعنا حساف عمى ما كاف لقكمو فيو مف أمؿ عريض عقدكه عميو، أفصح عنو بقكلوكي 
 ]الكامؿ[                                                                                                                       

          َأْمَرىػػػػػػػػػػػػا العشػػػػػػػػػػػػيرةُ  يِنػػػػػػػػػػػػمُ مّ ُتع ولقػػػػػػػػػػػد

 وَنْعَتمػػػػػػػػػػػي الُمْعِضػػػػػػػػػػػالتِ  َأْمػػػػػػػػػػػرَ  طيػػػػػػػػػػػؽُ َفنُ  
 

 

                                                           
 .103 الديكاف، حساف،  1
 .125،ف.ـحساف،  2
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 عضد يتفتت ال حتى منيـ، يصيبو مام رغـال عمى كالرحـ القرابة أكاصر عمى حساف كيحافظ
 :1فيقكؿ  ،العشيرة

   ]البسيط [                                                                                   
           ـِ ِحػػػػػػػػرَ  ذو ءَ رْ الَمػػػػػػػػ إف   ةَ ْيَشػػػػػػػػىَ  ابػػػػػػػػفُ  لػػػػػػػػوال

 2يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ َأظْ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبَزواءِ  لْنَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبتُ  إذا 
 

 
 كىذا كمحبة، كالء مف صدره في ليـ يكنو كما لعشيرتو، كسعيو حبو مقدار عمى ا شيدكيي 
 كيحفظ عاداىـ، مف يصالح فبل ،نصرتو عف يكمان  يبطئكا لـ الذيف قكمو كبيف بينو ما متبادؿ شعكر
 كدرعو القاطع سيفو منتطقان  لنصرتيـ دكمان  كيسعى، حقيـ في بقبيح لسانو يجرم فبل يـ،غيب

 :3يقكؿ الفضفاضة،
 ]البسيط[                                                                                    

                 ـُ يِ يّ َحػػػػػػػػػػػلِ    ىعَ َأْسػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا  ـُ َمػػػػػػػػػػػعْ يَ   اهلل

 العيػوَأْضػػػػػػػػػ َصػػػػػػػػػْدري بػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػبُ غِ يَ  ومػػػػػػػػػا 
 

                َسػػػػػػػْعُيُيـُ  كػػػػػػػافَ  وـٍ َقػػػػػػ ُجػػػػػػػؿ   عمػػػػػػػى أسػػػػػػعى

 4َدْعػػػػػػػػداعِ  يػػػػػػػػرَ غَ  يواً َسػػػػػػػػ الَعشػػػػػػػػيرةِ  َوْسػػػػػػػػط 
 ج

 وَأخػػػػػػػػػػُذُليـ  وادُ عػػػػػػػػػػاَ  فْ َمػػػػػػػػػػ   ُ أصػػػػػػػػػػالِ  وال
 

 ذاعِ ػػػػػػػػػػػػػػقْ ب َ   يومػػػػػػػػػػػاً   َلْيػػػػػػػػػػػػـْ   أغيػػػػػػػػػػػبُ   الو  
 

        ُمْنَتطقػػػػػػػػػا  ي  الَحػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػاـَ أَ  أرانػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػد

 اعِ ػػػػػػػػػػػػطّ قَ   مػػػػػػػػػ ِ المِ  لػػػػػػػػػوفِ  ثػػػػػػػػػؿِ م ِبصػػػػػػػػػارـٍ  
 

                  سػػػػػػػػابغةً  يؼِ الس ػػػػػػػػ ِنجػػػػػػػػاد نػػػػػػػػيعَ  َيْحِفػػػػػػػػزُ 

 5بالقػػػػػػػػاعِ  يػػػػػػػػيِ الن   مػػػػػػػػْورَ  النامػػػػػػػػؿَ  ىَتْغَشػػػػػػػ 
 

 
 

التـز قضاياىا، كناضؿ ف، لدرجة شعر معو أنو خمؽ ألجؿ قبيمتو، ارتفع الحس القبمي عند حساف
الصادؽ  القبمي كلعؿ حسو. أعمى درجات االلتزاـ عنيا بالسبلح الذم تمرس، كىك الشعر، معمنان 

 .نحك الجماعة التي ينتمي إلييا ىك الذم أىمو ليككف شاعر الدعكة فيما بعد
 

 :اليذر الكالـ عف ترفعو
              

 كضعو لك بأنو كصفو الذم لسانو عمييـ كيسمط أعادييا ييجك األكؿ، الخزرج شاعر حساف كاف   
 مف فييا يدكر كما كالمعارؾ الحركب في ذاؾ كاف كلكف، 6لفمقو صخر ىعم أك لحمقو شعر عمى

                                                           
 .252 ،الديكاف حساف،  1
2
 .252،ف.،ـمنزؿ بني رفاعة مف بني سميـ ، حساف :  البزكاء  

 .336 -335 الديكاف، حساف،  3
 .دعع مادة المساف ابف منظكر،، المدفكع القصير:  دعداع  4
 .نيي مادة ،المساف ابف منظكر، ،نجد أىؿ لغة في الغدير كقيؿ يفيض، أف الماء ينيى حاجز:  النيي  5
 .0/365، كالشعراء الشعر قتيبة، ابف  6
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 يتعرض لـ الخاصة حياتو معرض في كلكف .1"لؤلبطاؿ األبطاؿ ىجاء إنو" ،كمناقضات أحداث
 فيك تسكءه، بصفات يتصؼ أف القكؿ مف ينشئو كما حسبو لو يأبى إذ قكؿ، بقبيح ألحد حساف
 يسرؽ ممف ليس كىك .يكارمو مف يكاـر فيك ،ءالردم الكثير ـالكبل يقكؿ الذم اليذر بالرجؿ ليس

 2:يقكؿ شعره، مف المتركؾ الميمؿ يكازف ال فشعرىـ معانييـ، الشعراء
               ]الكامؿ           [                                                                        

                يػّنػػػػػػػػػػػػػػػكاِرمُ يُ   فْ َمػػػػػػػػػػػػػػػ ـُ ُأكػػػػػػػػػػػػػػػارِ  يإّنػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُظْفػػػػػػػػػػػػػػِري َيْنتِحػػػػػػػػػػػػػػي كاِشػػػػػػػػػػػػػػ ِ المُ  وعمػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 ْذرِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػباليَ   تُ ْسػػػػػػػػػػػػػػػلَ   ؾَ مػػػػػػػػػػػػػػػرُ عَ لَ   يإّنػػػػػػػػػػػػػػػ                يواِزُننِ ُيػػػػػػػػػػػػػ فْ َمػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػقاطي يعِيػػػػػػػػػػػػػت
 

              واػَنَطقػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػا الش ػػػػػػػػػػػػعراءَ  أْسػػػػػػػػػػػػرؽُ  ال

 ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعري  عُرُىـِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي ال ِإذ 
 

 

 رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ خالصّ  كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال    ومقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                 يبِ َسػػػػػػػػػػػحَ  ـذلُكػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػي ىَبػػػػػػػػػػػأَ  يّنػػػػػػػػػػػإ
 

 

 كـر كشيمتو كيحفظو، الحياء يمـز بأنو يفخر الذم زىير بف كعب قكؿ مف قريب ىذا كقكلو
 :3يقكؿ ،الكبلـ مف الفحش كتجنب الطبيعة،

 ]الكامؿ          [                                                                         
           تيوشػػػػػػػيمَ  الحيػػػػػػػاءَ  ىأقنػػػػػػػ امػػػػػػػرؤ إنػػػػػػػي

 نػػػػػػػػػػػػػػػػاوالخَ  جنػػػػػػػػػػػػػػػػبُ والتّ  ةِ بيَعػػػػػػػػػػػػػػػػالطّ  كػػػػػػػػػػػػػػػػرـُ  
 
 
 

 

َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو  : الكريمة القررنية اآلية في جاء مما( باليذر لست)  حساف قكؿ أقرب كما
 .4ُمْعِرُضونَ 

 
 :5 خميمو يذاءإ مف لسانو يحفظ كىك

 ]الخفيؼ[                                                                                     
            خميمػػػػػػػػػػي َيخػػػػػػػػػػاؼُ  ومػػػػػػػػػػا ُرْحنػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػوـَ 

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػاطِ نانِ  خياَنػػػػػػػػػػػػػػػػة ِلسػػػػػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 
 

 

 

                                                           
 .060 ، ثابت بف فحسا حسنيف، حنفي سيد  1
 ىماأكال ؛ فيميمت فيقضيت تحمؿ إذ القديـ العربي النقد في الميمة القصائد مف القصيدة ىذه تعد.  062 الديكاف، حساف،  2

 .الشعر شياطيف قضية كثانييما.  الشعرية السرقات قضية
 .11الديكاف، زىير، بف كعب  3
 3 /23 ،المؤمنكف سكرة  4
 .171الديكاف، حساف،  5
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 كفي بالسيؼ، ينالو ال ما بمسانو منو فيناؿ باإلساءة، لو يتعرض مف عمى دير  ذاتو الكقت في كلكنو
 :1ذلؾ إلى إشارة األكس شاعر طيـالخ بف قيس عمى فييا يرد التي قصيدتو

 
 ]الطكيؿ [                                                                                      

        اَبػػػػنَ  مػػػػا شػػػػعثُ  يػػػػا الَخيػػػػرِ  بيػػػػؾِ أَ  رُ ْمػػػػعَ لَ  

   َيػػػػػػػػػِدي وال وبِ ُطػػػػػػػػػالخُ  فػػػػػػػػػي يِلسػػػػػػػػػانِ  مػػػػػػػػػي  عَ  
 

          كالُىمػػػػػػػا  مافِ صػػػػػػػارِ   ِفييْ وَسػػػػػػػ ِلسػػػػػػػاني

 ِمػػػػػػػػػْذودي  الس ػػػػػػػػػيؼُ  َيْبمػػػػػػػػػغُ  ال مػػػػػػػػػا غُ مُػػػػػػػػػبْ يَ وَ  
 

 

 ،باإلساءة لو تعرض مف كؿ بناره يصطمي الذم كبمسانو األصيؿ بنسبو يفخر خرر مكضع كفي
 :2يقكؿ

 ]كامؿال[                                                                                 
          ديوِمػػػػػػػْذوَ  الكػػػػػػػراـِ  فػػػػػػػي صػػػػػػػيؿٌ أَ  َنسػػػػػػػِبي

 ىالُمْصػػػػػػػػػػػػػَطم ُجنػػػػػػػػػػػػػوبَ  وُ مواسػػػػػػػػػػػػػمُ  تكػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 

 عدـ كذلؾك  الجاىمية، في العرب عند سادت التي المثالية الخصاؿ مف المقدرة عند العفك كلعؿ
 الرد عف يترفع  فنراه بمجامعيما، حساف أخذ كقد،  أيضا جميمة قيمة كالضيـ اإلىانة عمى السككت
كرام لعرضو صكنان  أحيانان   .3ذلؾ في فيقكؿ لذكيو، ان كا 

 ]الكافر[                                                                                  
             َعػػػػػػػػػػػػنْكـ وسػػػػػػػػػػػػكْنتُ  أكػػػػػػػػػػػػرمُتكـ وقػػػػػػػػػػػػد

 الس ػػػػػػػػػػػػػػكوفُ  َنفػػػػػػػػػػػػػػ َ  لػػػػػػػػػػػػػػو وسِ الَ  َسػػػػػػػػػػػػػػراةَ  
 
 

             وناً َصػػػػػػػػػػػػػػػوَ   أشػػػػػػػػػػػػػػػاِتَمُكـْ  فأَ   يػػػػػػػػػػػػػػػاءً حَ 

 يفُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسم سػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ ح إّنػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ِلعرضػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 
 

            يَرْىِطػػػػػػػػػػػ وقمػػػػػػػػػػػتُ  سػػػػػػػػػػػاءَ النّ  وأكرمػػػػػػػػػػػتُ 

 فُ ػُأبيػػػػػػػػػػػػػػػػػ أو ؽُ ػأنطػػػػػػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػػػػػػيف وىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 
 

 
 

 :الكـر  
 

 نكعان  كجفاؼ طقح مف بو تميزت كما العربي عاشيا التي القاسية كالبيئة القاىرة الظركؼ شكمت
غاثتو، الضيؼ قرل عمى حرصكا لذلؾ العرب، بيف اإلنساني التعاطؼ مف  أف يدرؾ بيفالعر  كا 

 كلد كالضعؼ بالعجز المشترؾ فالشعكر يكرمو، مف فيجد قفر مكاف إلى ما يكـ في تقكده قد راحمتو
 . مفاخرىـ مف كعدكىا ،كاإلغاثة كالمركءة كالنجدة الكـر تقديس عندىـ
 

                                                           
 .132،يكافالد حساف،  1
 .125،ف.ـ حساف،  2
 .321،ف.ـحساف،  3
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 التي القيـ مف أنيا كيرل ،شعره في كثيران  بيا كيفتخر ،الجميمة القيمة بيذه اتصافوب يعتد كحساف
ف الحاجات ذكم عمىيجكد  فيك صاحبيا، قدر مف ترفع  بيا ليستدؿ ناره كيكقد مجدبان، كاف كا 

 يحتفي وكأنٌ ، 2الريح مطاعيـ مف أنو كيفخر ،1القرل نار تسمى نار لمعرب كاف إذ األضياؼ
 رحبان  مكانان  نزلتـ :ليـ قائبلن  كالطبلقة كالسركر بالبشر فيستقبميـ كالفزع كالبؤس الشدة كقت بأضيافو
 كجيو، في باشان  المضيؼ يبلقيو أف مف الضيؼ نفس في أكقع يءشي ةثمٌ  ليس إذ أىبلن، كقصدتـ
 : 3يقكؿ المطر، مف أسبؽ ىذا كرمو في فيك بقدكمو، مرحبان 

 ]الطكيؿ[                                                                                
ف             بػػػػػػػػػو  دْ ُجػػػػػػػػػأَ  كثيػػػػػػػػػرٍ   مػػػػػػػػػاؿٍ  ذا أؾُ  وا 

ف   دِ ُيْحَمػػػػػػػ دالَجْيػػػػػػػ عمػػػػػػػى يعػػػػػػػودِ  ُيْعَتصػػػػػػػر وا 
 

ّنػػػػػػ            ؿٌ وقاِئػػػػػػ  َوَجػػػػػػْدتُ   مػػػػػػا  طٍ ْعػػػػػػمُ لَ   يوا 

 دَأْوِقػػػػػػػػ   ي ِ الػػػػػػػػرّ    ليمػػػػػػػػةَ    نػػػػػػػػاِري  وقػػػػػػػػدِ لمُ  
 

ّنػػػػػػػ            َمْرَحبػػػػػػػاً   ث  الَبػػػػػػػ   ذِ لػػػػػػػ واؿٌ لَقػػػػػػػ  يوا 

 َمْرَصػػػػػػدِ   َغْيػػػػػػرِ   فْ ِمػػػػػػ جػػػػػػاءَ  مػػػػػػا إذا وَأىػػػػػػالً  
 

ّنػػػػػػػػ            جيُبػػػػػػػػوُ ف َ   الن ػػػػػػػػد   ونيعُ دْ لَيػػػػػػػػ  يوا 

 دِ ِوق ػػػػػػػػػػتَ المُ   ارضِ الَعػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيَض    وأضػػػػػػػػػػِربُ  
 

 

ليمؤل بيا معدان فارغة ألناس ضمت بيـ  ف محصكران في تقديـ كجبات الطعاـيكف كـر حسالـ    
نفسي عز  كاف لكرمو ىذا بعد بؿجماعات نفد منيـ الزاد كالمؤكنة،  الطريؽ في صحراء مقفرة، أك

( البث) بمفظةنظيره ، يتمثؿ في تخفيؼ المعاناة عف ىذا الضيؼ، كىذا ما يكضحو البيت الثالث 
 .أم سكء الحاؿ كالحزف

 
 فيقكؿ يعكليـ، سكاىـ أىبلن  أىمو إلى ليضـ بالماء مكتفيان  جائعان  فيبيت نفسو، عمى حساف كيؤثر

 : 4السابقة داليتو في
 ]الطكيؿ[                                                                                   

               سػػػػػػػػػػػواُىـ يػػػػػػػػػػػاؿٍ عِ  فْ ِمػػػػػػػػػػػ يِمػػػػػػػػػػػَأىْ  رُ كثّػػػػػػػػػػػأُ 

 الُمَبػػػػػػػػر دِ  احِ رَ الَقػػػػػػػػ المػػػػػػػػاءِ  عمػػػػػػػػى  وأطػػػػػػػػوَ  
 

 

                                                           
 أكقدكىا كربما أشير، لتككف المرتفعة األماكف في يكقدكنيا ككانكا المنزؿ، عمى األضياؼ ليستدؿ العرب يكقدىا نار كىي  1

 األلكسي، .العمياف إلييا لييتدم بو يتبخر مما كىك اليند ببلد مف بمدة كىي مندؿ إلى ينسب عطر كىك الرطب بالمندلي
 .70/ 1 العرب، أحكاؿ معرفة في األرب بمكغ

 الجبكرم، يحيى .كالجدب البرد في إال تيب ال ايألن الصبا خصكا كقد الصبا، تيب حيف كيذبحكف ينحركف الذيف كىـ  2
 .63كفنكنو، خصائصو الجاىمي الشعر

 .133 – 132  الديكاف، حساف،  3
   .132،ف.ـ حساف،  4
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 : 1الكرد بف عركة قكؿ مف ىذا قكلو أقرب كما
 ]الطكيؿ                                                                                       [

ػػػػػػػـ             كثيػػػػػػػػرةٍ  جسػػػػػػػػوـٍ  فػػػػػػػي ِجسػػػػػػػػمي أقس 

 بػػػػػػػػػػػاردُ  والمػػػػػػػػػػػاءُ  المػػػػػػػػػػػاءِ  َقػػػػػػػػػػػراحَ  وأحسػػػػػػػػػػػو 
 

   
 في المقيد ربالحما كحرصان  شحا   ينفقو فبل مالو يكنز الذم البخيؿ اإلنساف كيشبو البخؿ حساف كيذـ 

 : 2فحسا يقكؿ ،بطنو مؿء إال لو ىـ ال الذم الخبلء
 ]الطكيؿ[                                                                                    

          بطُنػػػػػػػػػػو ةُ الذميَمػػػػػػػػػػ خػػػػػػػػػػؿِ البُ  ذو كػػػػػػػػػػافَ  إذا

 ي ػػػػػػػػػػدِ قَ المُ  الءِ الَخػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػارِ الحِ  فِ طْ كػػػػػػػػػبَ  
 

 

 :3 البخيؿ ذامان  ىسمم أبي بف زىير يقكؿ عاـ، بكجو الجاىمي الشعر في عامة ظاىرة البخؿ ـكذ
 ]الطكيؿ                                                                                    [

           بَفْضػػػػػػػموِ  َفْيبَخػػػػػػػؿْ  َفْضػػػػػػػؿٍ  ذا يػػػػػػػؾُ  َومػػػػػػػفْ 

 ُوْيػػػػػػػػػػػَذمـِ  َعْنػػػػػػػػػػػوُ  يسػػػػػػػػػػػَتْغفَ  قوِمػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى 
 

 

 يعد بؿ كالكثرة، النعيـ اؿح في الضيكؼ يقرم الذم المرء في خيران  يرل ال الجاىمي ككاف
 الظاىرة ىذه الحاكم إيميا كيرل عندىـ، المتكارثة األصيمة الشيـ مف كالجدب الفقر كقت في إكراميـ
 شركط تخطى قد الظاىرة بيذه العربي كأف كالعطاء، كالبخؿ كالغنى الفقر بيف ما قائـ نزاع أنيا عمى

 اإلنساف فيو يتدنؽ الذم الحيف في الكـر سبيؿ في الفقر يؤثر فبات المألكؼ، البشرم المصير
ف مالو عمى كيحرص  .4 الثراء أك االكتفاء مف حالة في كاف كا 

 

 عف يتخمى كيدعو اإلنساف يرىؽ الذم الحتـ مف ضرب ىك الفقر فإ:" بقكلو الظاىرة ىذه كيعمؿ
 عسره حالة في يبذؿ الجاىمي كأف حياتو، عف فضبلن  اآلخريف حياة كتحفظ كرامتو، تصكف التي القيـ

 لمقيـ كتبعان  ليقينو كفقان  يتصرؼ حران  ليبقى الضركرة، كليذؿ كالحاجة الحياة لعبكدية ليتصدل
ف الشدة كقت في مالو عمى اإلنساف يحرص أف الطبيعي مفو ألنٌ  .5" بيا يؤمف التي إلنسانيةا  كا 

 :كجؿ عز قكلو إلى نظرا نفسو، في القيمة تمؾ أصكؿ ليرسخ كرمان  يزداد العربي كلكف ،مكسران  كاف
 ٌَويُدْؤثُِروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة

6. 
                                                           

 .124 الديكاف، الكرد، بف عركة  1
 .132 ،الديكاف حساف،  2
 .110 الديكاف، سممى، أبي بف زىير  3
 .2/195 األدبي، النقد في الحاكم، إيميا  4
 .2/195ف، . ،ـالحاكم إيميا  5
.59/9ر،الحش سكرة  6  
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 :شرفو عمى وحرصو عفتو
 
 يتباىى التي كقيمو مثمو رأس عمى كجعميا الجاىمي بيا زاعت طالما جميمة، إنسانية قيمة العفة   
 . كالمركءة ءالحيا يخدش ما ككؿ الدنية كاألطماع المحاـر عف فتبعده بيا،

 

 عالجت كقد كفعبلن، قكالن  كالشرؼ العرض كصكف العفة لكاء رفعكا الذيف الشعراء مف كحساف   
 شعره في حدتيا مف بمغت كالتي ،عنده القيمة ىذه كأكضحت السابؽ، المبحث في عفتو مف جانبان 
. دنية حسية كؿ عف لترفعو 1كالغزلييف الغزؿ بأساليب حذقو بقمة كصفو قد دركيش طاىر محمد أف
نما ،المحركميف تعمة أك العاجزيف حمية ليست" فيي ،بيا فخره كثر كقد  كمفخرة الرجاؿ حمية ىي كا 
 . 2" األبطاؿ مفاخر مف

 

 يبمكر فيك عنده، الشرؼ كفة كرجحاف كالماؿ، الشرؼ بيف مكازنوال عال ت الدراسة مف الجزئية ىذه  
 يجعؿ أف عميو كالشرؼ كالسمعة الذكر طيب يككف أف دأرا مف أنو مفادىا بحكمة الماؿ إلى نظرتو
ف كعرضو لكالده فداء مالو  مف نابعاف الشرؼ عمى كالحرص الجكد ،ألف ذلؾ عف سأؿيي  لـ كا 

 :3يقكؿ عميو، مفركضاف ال اإلنساف
 ]الكامؿ                                                                                     [

                  وُ َماَلػػػػػػػػػ يجعػػػػػػػػػؿُ  حمػػػػػػػػػدَ ال ُيحػػػػػػػػػب   ىفتًػػػػػػػػػو 

فْ  والػػػػػػػػػػػػػػػدهِ  ُدوفِ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػفْ    سػػػػػػػػػػػػػػػ ؿِ يُ  َلػػػػػػػػػػػػػػػـْ  وا 
 

 
 : 4سممى أبي بف زىير بقكؿ قكلو أشبو كما

 ]الطكيؿ[                                                                                    
           ِضػػوِ ِعرْ  دوفِ  مػػف المعػػروؼَ  َيْجعػػؿ وَمػػفْ  

 ُيْشػػػػػػػػػػَتـِ   الش ػػػػػػػػػػتـَ   يت ػػػػػػػػػػؽِ  ال وَمػػػػػػػػػػفْ   َيِفػػػػػػػػػػْرهُ  
 

 
، بؿ إف العفة بمعنى الحفاظ عمى كالكـرفالعفة في ىذا الجانب تعد قيمة كبرل كالشجاعة   

العرض، كرعاية الحرمات ىي األصؿ في القيـ، فأم قيمة يفخر بيا العربي إذا ضاع الشرؼ 
 .كانتيؾ العرض

 
                                                           

.272، ثابت بف حساف دركيش، طاىر محمد  1  

. 283الجاىمي، الشعر مف العربية الحياة الحكفي، أحمد  2  

.125الديكاف، حساف،  3  
. 109 الديكاف، سممى، أبي بف زىير  4  
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 بيف تحكؿ كريمة خصاؿ فيي كالحشمة، كالحياء العفة مف كاجبو ينسيو ال الثراء أف حساف كيرل
 العطاء مف كاجبو أداء عف انوتقعد ال كصركفو الدىر نكازؿ أفك  يميؽ، ال ما فعؿ كبيف صاحبيا
 غزلو معرض في يقكؿ.1" فخره في رقيان  غزلو في حساف اعتداؿ إلى أضافت المعاني كىذه." كالقرل
 :2 بشعثاء

 ]الطكيؿ                                                                                  [
         يوِحْفَظِتػػػػػػػ يػػػػػػػايَ حَ  سػػػػػػػيِنينْ يُ  المػػػػػػػاؿ فػػػػػػػال

 ِمْبػػػػػػػػػػػػرِدي َيْفُمْمػػػػػػػػػػػػفَ  الػػػػػػػػػػػػد ْىرِ  اتُ َعػػػػػػػػػػػػقَ وَ  وال 
 

 

 عف فاعلمد المستميتيف مف أنو عمى كدليؿ ة،حسيٌ  كؿ عمى تسمك عفة ىذا مكقفو في كلعؿ
 بذلو أف يرل حيث بالماؿ، يبالي ال الذم العبدم المثقب مكقؼ مف ىذا مكقفو أقرب كما الشرؼ،

 :3فيقكؿ  العرض، لصكف الـز
 ]الرمؿ                                                                                     [

           بػػػػػػػػػػػػػػو  فسِ الػػػػػػػػػػػػػػنّ  بُ ّيػػػػػػػػػػػػػػطَ  يبػػػػػػػػػػػػػػالِ يُ  ال

 سػػػػػػػػػػػػػػمـ العػػػػػػػػػػػػػػرُض  إذا ؿالمػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 

          جنػػػػػػػػػػػػػػة لعرضػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػاؿ أجعػػػػػػػػػػػػػػؿ

 الػػػػػػػػػػػػػػذمـ أد  مػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػاؿ خيػػػػػػػػػػػػػػر إف 
 

 

 مع كزف ما إذا قيمة ببل كلكنو عميو، الحصكؿ في كيشقى يىًجد   اإلنساف، عمى عزيز فالماؿ
 . كالعرض الشرؼ

 
 :وندمائو  رفاقو عمى حفاظو

 

 الخؿ ليـ فكاف كندمائو، رفاقو عمى فظحا ،كعرضو كشرفو محبكبتو عمى حساف حافظ كما    
 الذيف كندماءه رفقاءه يتخير يكف .هؤ كيسك  يشينو ما عنو يصدر ال الذم المخمص كالصديؽ الكفي،

 :4 يقكؿ أزره، بيـ يشد ، أخبلقو مثؿ مف ىـ
 ]الطكيؿ                                                                                     [

           َكف ػػػػػػوُ  الَخْيػػػػػػرَ  ُتْمِطػػػػػػرُ  ِصػػػػػػْدؽٍ  وَنػػػػػػْدمافِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػياتِ  َفّيػػػػػػػػػػػػػػػػاَض  راحَ  إذا   مارِ ِخْضػػػػػػػػػػػػػػػػ الَعش 
 

            يتِ ِشػػػػػػيمَ   َوَخػػػػػػالطَ  كفػػػػػػي   ِبػػػػػػوِ  ْمتُ َوَصػػػػػػ

مػػػػػػػػػا  الن ػػػػػػػػػدامى  فػػػػػػػػػي ِسػػػػػػػػػّباً  أؾُ  ولػػػػػػػػػـ   5ُمَمو 
 

                                                           

.00سبلـ، اإل شاعر ربيعة،حساف كأب فاضؿ  1  

. 037 الديكاف، حساف،  2  

كراـ الجار كتحاشي الغيبة كالنميمة.22 المفضمية المفضميات،ديكاف  .كقد تناكلت ىذه القصيدة قيمان رفيعة كالكفاء كا  3  

.076 ،س.ـ حساف، 4  
 في النابغة أماـ أنشدىا قد حساف فإ إذ ،كذلؾ ياأظنٌ  لكني الجاىمي، حساف شعر ضمف يكرد محقؽ الديكاف ىذه القصيدةـ ل 5

  .420-12/419، تاريخ مدينة دمشؽ، ، ابف عساكرينظر نقد، فييا كلو الجاىمية،
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 كحساف. يحرص كال يقتر فبل ،كفو الخير تمطر، مثمو جكاد نفسو، صنك نديمو أف حساف يرل
 في كأف بكرامتو، مرتبط ذلؾ أف يرل إذ، شنيع فعؿ عمى يبلـ ال مثالي فيك المنادمة أصكؿ يصكف
 .حكلو كمف لممرء سعادة األخبلؽ كرفعة الكـر
 

 ما عنو يصدر أف كقكمو كلسانو سيفو لو يأبى إذ، العبلقة تمؾ أصكؿ يكضح ىك ثـ كمف  
 يخشاه كال بخدشو، كلك نديمو إلى يسيئ ال كىك سكره، لحظة في حتى عميو يؤاخذ كما هؤ يسك 

 : 1ندمائو مف مكقفو لشعثاء مكضحان  فيقكؿ البخيؿ، كال الخمؽ سيئ ينادـ كال جميسو،
 ]المنسرح                                                                                  [

                  ؿا فَ ِمػػػػػػػػػػ تفيػػػػػػػػػػؽُ  وْ َلػػػػػػػػػػ َشػػػػػػػػػػعثاءُ  وؿُ ػتقػػػػػػػػػػ

 َددِ ػالَعػػػػػػػػػػػػػػ   َ ُمثْػػػػػػػػػػػػػػرِ   فيػػػػػػػػػػػػػػتَ للُ   َخْمػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 

 2َيػػػػػػػػػػػدي ْيتُ َشػػػػػػػػػػػتَ انْ  إذا َنػػػػػػػػػػػديمي َيخشػػػػػػػػػػػى                  وال بالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ الَخػػػػػػػػػػػػػػػػػدَش  ُش ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ أَ  ال
 

 وال خيػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ البَ   ض  الِعػػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػديمي وال
 

 َوَبػػػػػػػػدِ  فْ ِمػػػػػػػػ شػػػػػػػػتُ عِ  مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاري يخػػػػػػػػاؼُ  
 

 

 إنيا مختمفة، نظره زاكية مف المسألة كلكف و،مال عمى حريصة ألنيا تمكمو شعثاء زكجو ىي ىاك 
 ما كؿ ليا كقدـ ،غيره بكجكد اعترفت إذا إال الذات تتحقؽ كال الماؿ، عمى الحرص ال الذات تحقيؽ
 يؤذم فبل سكران  عقمو يختمط كال أمثالو، الكراـ إال ينادـ ال فيك كأخبلقياتو، مجتمعو قيـ عميو تمميو

 اذ يجعمو ساميان  ىدفان  يحقؽ معيـ عبلقاتو في فيك. الجكار حؽ عمى محافظان  كيبقى جميسو،
 التي القيـ كفؽ معيـ تصرفاتو خبلؿ مف بتقديرىـ ىكتحظ الجميع اىتماـ تناؿ، متميزة شخصية

 . بيا يؤمف
 

 كؿ ليـ كبذلو لمركب، بيدايتو يفخر إذ السفر، في رفاقو مع كقيمو أخبلقياتو عمى حساف كيدلؿ
 : 3بقكلو ذلؾ كيصؼ األىؿ، بمنزلة منيـ فيككف كاليسر، سرالع في كمساعدة عكف

             ]الكامؿ                                                                                   [
             أْىَمُيػػػػػػػػػػػػػػػـُ   الر كػػػػػػػػػػػػػػػبَ  أْريػػػػػػػػػػػػػػػتُ  ولقػػػػػػػػػػػػػػػد

 ُغْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ   وٍ ياِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمَ    وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديُتُيـْ  
 

 َلُيػػػػػػػػػػػػػػـ تُ وكنػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػيحْ رَ  ذا وبػػػػػػػػػػػػػػذلتُ 
 

 والُيْسػػػػػػػػػػػػرِ  الُعْسػػػػػػػػػػػػرِ  فػػػػػػػػػػػػي وِ ِبػػػػػػػػػػػػ َسػػػػػػػػػػػْمحاً  
 

 
 : 4الصيد رحبلت إحدل في خمقو عف كيقكؿ

                                                           

.151-150 ،الديكاف حساف، 1  

.يدم غضبت إذا جميسى يخشى:  التالي النحك عمى البيت عجز 150ص حاشية في كرد  2  

. 189-188 ،ف.ـ حساف، 3  

.171 ف، .ـ حساف، 4  
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 ]الخفيؼ                                                                                      [
              َخميمػػػػػػػػػػػي يخػػػػػػػػػػػاؼُ  ومػػػػػػػػػػػا ُرحنػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػـو

 نبسػػػػػػػػػػػػػػػاطِ اال  خيانػػػػػػػػػػػػػػػةِ  لسػػػػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 

 سكر عمييا الحفاظ عف وييمي كال بشركطيا، يخؿ ال محرمة، دائرة رفاقو مف حساف يجعؿ ذلؾكب   
 مف عاؿ قدر عمى يككف أف بد ال األخبلقيات مف ىذه أشعاره تضمنت كمف ماؿ، عمى حرص أك

 صمى الكريـ الرسكؿ مع عبلقتو في إسبلمو بعد فاحس أثبتو ما كىذا كالقبيمة، اآلخريف تجاه االلتزاـ
 إال الشرب رفقاء كمف رالخم مف اإلسبلـ مكقؼ مف الرغـ كعمى. الكراـ كأصحابو كسمـ عميو ا

 القيـ فبقيت إسبلمو، بعد حتى راسخة بقيت كالتي معيـ انتيجيا التي النبيمة القيـ نبحث أننا
 .   الندماء مف بدالن  اإليماف صحبة ا أبدلو، كقد األصيمة

 
 :والجمد الصبر

 

 الشعراء مف كغيره فاكحس الجزع، كعدـ الصبر اإلنساف مف بمتتط الجاىمية الحياة طبيعة إف 
 الحكادث، تضعضعو ال منيع صمب قكم بأنو نفسو يصؼ فيك شعرىـ، في نصيب لمجمد كاف الذيف
 :1يقكؿ الصعاب، عزمو مف تفت كال

                ]الكامؿ                                                                                   [
           ُتَضِعْضػػػػػػػػػػػػػػػِعني ال الحػػػػػػػػػػػػػػػوادثُ  فػػػػػػػػػػػػػػػإذا

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدِري بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجتي َيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؽُ  ال إذ 
 

 
 كالصبر القكة نعكت نيايضمٌ  التي ناقتو عمى كجمده صبره يسقط في القصيدة نفسيا كلعمو
 مكحشة مفازة راكبياب قطعتك  الزماف، كقسكة المكاف شدة بيف ما سيرىا في جمعت فقد ،كالتحمؿ

 ثـ القبر، صاحب المفجكع ينعى كما ةقالناع البكـ أصداء إال فييا يتجاكب ال ظمماء ليمة في مقفرة
 ال كاألىكاؿ كالمخاكؼ النكازؿ تمؾ كؿ أف عمى ليدلؿ السابؽ بالبيت الكصؼ ىذا كؿ بعد يأتي

 :2حساف يقكؿ .صبره تكىف كال تفجعو
 ]الكامؿ                                                                                   [

                لنػػػػػػػػػػػػػػػػا الّنيػػػػػػػػػػػػػػػػارُ  دَ َكػػػػػػػػػػػػػػػػرَ  ذاإِ  كنػػػػػػػػػػػػػػػػا

 3ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعر   بٍ ِبَنجاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   وُ تالُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ نَ  
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػا  َيْعتمػػػػػػػػػػػػػػيفَ   نػػػػػػػػػػػػػػواجٍ   عػػػػػػػػػػػػػػوجٍ 
 

 والز ْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ص   دوفَ  ُيعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفَ  
 

 4رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَقف ةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومَ مُ يْ الدّ  في القوـِ ػػػػػػػػػػػػػػب  ُأِدْلُجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءَ    والميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَ 
                                                           

.189 ،الديكاف حساف، 1  

.188 -187،ف.ـ حساف، 2  
 .المكائؿ الرؤكس،ابف منظكر،المساف،مادة صعر:الصعر  3
 .المفازة ال ماء فييا،ابف منظكر،المساف، مادة دمـ:الديمكمة  4
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ػػػػػػػػػػد نعػػػػػػػػػػىي  كمػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػاهُ  فييػػػػػػػػػػا  الص 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  نعػػػػػػػػػػػػػػػػىي   الَقْبػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  صػػػػػػػػػػػػػػػػاحبَ  الُمَفج 
 

 ُتَضْعِضػػػػػػػػػػػػػػػػُعني ال الحػػػػػػػػػػػػػػػػوادثُ  فػػػػػػػػػػػػػػػػإذا
 

 يَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجتي يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؽُ  ال إذ 
 

 

 كراءه ما كاستظيار النص الستنطاؽ الناقة إلى فعمد ،الصبر قيمة عمى يبرىف أف حساف أراد
 كعزمو، الشاعر نية إلى جية مف ترمز"  فيي ،العربي الشعر في داللة ذات فالناقة مكنكنات، مف
 .1"القبمية الحياة أساس بصفتيا نفسيا القبيمة إلى ترمز أخرل جية كمف
 

 . 2الشدائد كتحمؿ الصبر فةص لبياف بالجماؿ الرجاؿ تشبو العرب أف: " صياـ زكريا كيرل    
 الصبر قيمة عمى تدلؿ النص مف الجزئية ىذه أف إال بعيدة كمراـو  كاسعة دالالت ذات الناقة كصكرة
ف المكاره، عمى  الدكافع، مف مضمكنيا تستمد الصكرة" فإ إذ لميدؼ، مطابقة جاءت الناقة صكرة كا 
 .3"النبات في النسغ يذكب كما الصكرة في الحاجة تذكب بحيث

 
 : الجار نجدة

 

غناىـ  حاؿ في كالعكف المساعدة لو كيقدمكف، عنو يدافعكف العرب، عند متبعة سنة لمجار    
 :4عطية بف عكؼ ليـ،يقكؿ إىانة إىانتو كيعدكف ،كفقرىـ

 ]المتقارب                                                                                     [
            الُمْجِحفػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف اريجػػػػػػػػػػػػ وأمنػػػػػػػػػػػػ 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػارَا َحْيػػػػػػػػػػػػػػػػثُ  ُمْمَتَنػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  والجػػػػػػػػػػػػػػػػارُ  تِ  
 

 
 يمثميا أنو يرل كالتي العميا لممثؿ إطاران  فيرسـ قيمو، منظكمة إلى القيمة تمؾ حساف كيضـ

 : 5يقكؿ الدنيا، بو ضاقت إف القرل األمف عنده يجد ،ىكالغن الفقر في الجار نعـ فيك ،جميعان 
 ]الطكيؿ                                                                                   [

 بيتُػػػػػػػو ُيْؤَلػػػػػػػؼُ  الجػػػػػػػارِ  ِبػػػػػػػنعـَ  ألسػػػػػػػتُ 
 

 وُمْعػػػػػػػػػػِدما كثيػػػػػػػػػػرٍ  مػػػػػػػػػػاؿٍ  ذا رؼِ الُعػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػِذي 
 

 

                                                           

.15كتحميؿ، دراسة الجاىمي، الجعافرة،الشعر ماجد: عف نقبل ،  64 العبكر، كسكطق العربية القصيدة ستيتفتش، سكزاف  1  
.14 اإلسبلـ، كصدر الجاىمي العصر في العربي األدب صياـ، زكريا   2  

.235الجاىمي، الشعر في مقاالت اليكسؼ، يكسؼ  3  
.124 المفضمية المفضميات،ديكاف   4  

.128الديكاف، حساف، 5  
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 كأف المفردة، ذاتو عف البيت ىذا في ثديتح فاحس أف" بقكلو ذلؾ عمى ربيعة كأب فاضؿ كيعمؽ
 كيتحمؿ جاره يجكع حيف في كجاه عز في يككف أف يحتمؿ ال ألنو كالكـر عطاءكال الغيرية طبعو مف
 .1"ىردال تامشق
 

 داـ ما فقران  أك بؤسان  يخشى فبل كرعايتو، كنفو في باؽو  جاره أف عمى يدلؿ ما أيضا شعره كمف
 :2حيان  حساف

 ]المنسرح                                                                                  [
 وال البخيػػػػػػػػػػػػؿُ  وال الِعػػػػػػػػػػػػض   نػػػػػػػػػػػػديمي وال

 

 َوَبػػػػػػػػدِ  مػػػػػػػػف ِعْشػػػػػػػػتُ  مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاري َيخػػػػػػػػاؼُ  
 

 

 معيا كسمت ذاتو، بذلؾ فسمت شعره، في كانتيجيا حياتو، في حساف التزميا التي القيـ ىي تمؾ 
 .    الناطؽ كلسانيا األكؿ الخزرج شاعر غدا حتى قكمو، في مكانتو

 

                                                           

. 59 الرسكؿ، شاعر افحس فاضؿ، أبي ربيعة 1  

.343 ، الديكاف ،حساف  2  



 

32 
 

 :ي اننسانية في حديثو عف القبيمةالمعان: المبحث الثالث
 

 

 :االنتماء القبمي
 

 ،1المجتمع الجاىمي مجتمع قبمي بالدرجة األكلى، يرتبط أفراده بعرل كثيقة مف النسب كالقرابة  
ال كاف الخمع ىك  كتحكميـ عادات كتقاليد كأعراؼ ال يمكنيـ التحمؿ منيا أك الخركج عمييا، كا 

ف كاف ذاؾ الفرد ذا مكانة كشرؼ  ،ع القبيمةالخارج عمى إجما ءمسيلمفرد ال كبرالعقاب األ حتى كا 
النظر عف ىدفو، أك  صرؼفي قكمو، كعركة بف الكرد الذم رفضتو القبيمة العتراضو أرزاؽ الناس ب

سرافو الماؿ في الميك كشرب الخمر، كطرفة بف العبد الذم أفردتو إفراد البعير المعبٌ  كقد د لتبذيره كا 
                                                     .في معمقتو جميان  برز ذلؾ

كانتماء العربي لمقبيمة ككالؤه ليا ىك حاجة نفسية كاجتماعية، إذ ال يمكف لمفرد أف يعيش في عزلة   
عف اآلخريف، كيعتمد عمييـ في تحقيؽ مطالبو، فيصبح في ذاتو الفردية جزءان منصيران في الذات 

 .تيـ كمصالحيـيعند حدكد حر  ر بيـ، كتنتيي حدكد حريتوعية، يؤثر كيتأثالجما
 

القبيمة أف الجرائر التي يرتكبيا بعض  كما كاف لظاىرة الخمعاء لتكجد في ذلؾ المجتمع لك لـ ترى 
 .الخمعاء تيدد الجماعة كاالنتماء إلييا 

 

العرب، منيا العادات الحميدة التي كقد قامت القبيمة عمى أساس مف القيـ كالعادات المتبعة لدل    
كمنيا العادات السيئة . اإلسبلـ أرسيت قكاعدىا ءيقكـ عمييا أساس كؿ مجتمع، كالتي عند مجي

مريف التي سادت في المجتمع الجاىمي كقد رفضيا اإلسبلـ بعد ذلؾ كقطع دابرىا، كلكف في كبل األ
 .يا أك الخركج عمييامتبعة ال يمكف لمجاىمي تجاىم ان سنن كانت تمؾ العادات

 

كما نحف بصدده في ىذه الدراسة ذكر القيـ األصيمة كالعادات الحميدة التي انتيجيا العرب،    
غاثة المميكؼ كنجدة الجار ،ة، كتحمييـ بصفات الكـر كالمركءةكالكالء لمقبيم كالحفاظ عمى  ،كا 

مي بتمؾ األخبلؽ مما زاد مف التعاكف كقد تخمؽ الجاى. العيكد كالمكاثيؽ كالعدؿ كالحمـ كاألناة كالحـز
ف كاف مف بعض ىدفو الذكر الطيب، كالثناء الحسف  .كالتكافؿ بيف أبناء القبيمة كا 

 

                                                           
الرابط الذم يكحد "، 313/ 4 ،مفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، الابف منظكر، المساف، مادة، قبؿ؛ جكاد العمي: ينظر  1
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في شعره، كافتخر بكجكدىا في قبيمتو، فيك ممـز  يجابيةاإل القيـب بيذه الشاعر الجاىمي قد تغنىك    
قكؿ كقكة بياف لتككف النمكذج األمثؿ في  أف ينافح عف قبيمتو كيدافع عنيا بما أكتي مف سحر طكعان 

ال لـ كاف ذلؾ االحتفاؿالكماؿ كالرفعة كالس  .1الذم تقيمو القبيمة عند نبكغ شاعر فييا ؤدد، كا 
  

كحساف بف ثابت كغيره مف الشعراء الذيف ضمنت أشعارىـ تمؾ القيـ اإلنسانية األصيمة المتعارؼ    
 .مع الفضائؿ كالمحامد كالمكرمات عمييا بيف القبائؿ، كالتي رأل أنيا مج

 
 :في شعرهومف أبرز تمؾ القيـ اننسانية التي تغنى بيا 

 
 :الوالء لمقبيمة 

 

 الدفاعاستطاع حساف أف يحتؿ مركز الشاعر القبمي األكؿ في قبيمتو لما قاـ بو مف   
 .كالرد عمى  أعدائيا، عنيا،كاإلشادة بأمجادىا

 

 ،إخبلص حتى ذابت في ذلؾ فرديتو التي قد صبغ بيا بعض شعرهقد أخمص حساف لقبيمتو أيما    
 :2يقكؿ .فيك يرل أف خير القبيمة خير لو

 ]الطكيؿ                                                                                       [
              َمتَػػػػػػػػى َتسػػػػػػػػ َِلي عّنػػػػػػػػا  ُتَنب ػػػػػػػػي  بَ ن نػػػػػػػػا     

 ـِ ْىػػػػػػػػػػُؿ   ِعػػػػػػػػػػز   ُمقػػػػػػػػػػػد  ّنػػػػػػػػػػا   أَ َوأَ  ِكػػػػػػػػػػراـٌ   
 

 ومػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػي ُد الَجّبػػػػػػػػاُر حػػػػػػػػيف  ُيريػػػػػػػػُدنا
 

ـِ    ِبَكيػػػػػػػػػػػػػٍد  عمػػػػػػػػػػػػػى   أرماِحنػػػػػػػػػػػػػا   بُمحػػػػػػػػػػػػػَػر 
 

               نبػػػػػػػيُ  ِحمػػػػػػػى ذي العػػػػػػػز  حػػػػػػػيف نريػػػػػػػُده 

ـِ    وَنْحمػػػػػػػػػػي  ِحمانػػػػػػػػػػا بالَوشػػػػػػػػػػيجِ   الُمَقػػػػػػػػػػو 
 

 3وجػػػػػػػاَدْت عمػػػػػػػى الُحػػػػػػػاّلِب بػػػػػػػالموِت والػػػػػػػّدـِ            ّؿ ِصػػػػػػػراُرىا   ُف إذا مػػػػػػػا الَحػػػػػػػْرُب ُحػػػػػػػحػػػػػػػون
 

 فمػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػرَج إال  ُكػػػػػػػػػؿ   أروَع  ماجػػػػػػػػػدٍ 
 

ـِ    شػػػػػػػػػػػديِد   القُػػػػػػػػػػػو   ذي  عػػػػػػػػػػػّزٍة   َوَتَكػػػػػػػػػػػر 
 

ـَ القائػػػػػػػديف إلػػػػػػػى الػػػػػػػَوغى              نكػػػػػػػوُف زمػػػػػػػا

ـِ    إذا  الَفِشػػػػػػػػػػػُؿ  الر عديػػػػػػػػػػػُد  لػػػػػػػػػػػـ   َيَتقػػػػػػػػػػػػػد 
 

 
نصركنيا عمى أعدائيـ، كيبيحكف حمى األعزة إف فيك يرل أنيـ يدينكف بالكالء لقبيمتيـ، كي

، قادركف عمى الصراع  ،أرادكىـ بسكء، دكف أف تستباح حماىـ، فأبطاليـ شديدك القكة، ماضك العـز

                                                           

. 1/153ابف رشيؽ، العمدة، :ينظر  1  

.183 -182حساف، الديكاف،  2  
 .جعؿ لمحرب صراران كصرار الناقة، ف ذا حٌؿ صرارىا حمبت دمان كما تحمب الناقة المبف  3
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كييرب القادة رعبان  ،لشجعاففي الحيف الذم تجبف فيو أفئدة ا، كأف قكادىـ متقدمكف في الحرب
 :يات قكلو أىـ قيمة نمحظيا في ىذه األب كلعؿ. كخشية

 ]الطكيؿ                                                                                  [
          ُد الجّبػػػػػػػػاُر حػػػػػػػػيف يرُيػػػػػػػػدنا  ومػػػػػػػػا الس ػػػػػػػػي  

 اِحنػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبُمحػػػػػػػػػػػػػػػػّرـ ِ مِبكيػػػػػػػػػػػػػػػػٍد عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أر  
 

 

عمييا إال إذا أريد  كف باعتداءأم أنيـ ال يستبيحكف حمى القبائؿ كال يبدأ( حيف يريدنا)فيك يقكؿ 
 .ة المشتاقة إلى الدماء في كجكه الجبابرة الطغاةيشرعكف سيكفيـ المشرئبٌ  حينيا، ذلؾ بيـ

 

 :1كيؤكد ذلؾ بقكلو 
 ]الطكيؿ                                                                                     [

              َمَنْعنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى َرْغػػػػػػػػـِ الَقبائػػػػػػػػِؿ َضػػػػػػػػْيَمنا

ػػػػػػػػػػػػْقؿِ    ِبُمْرَىفػػػػػػػػػػػػٍة كػػػػػػػػػػػػالِمْمِ  ُمْخَمَصػػػػػػػػػػػػة الص 
 

 
 

 

العصبية )د في شعره كىذا يقكدنا إلى حديث رخر يزيد مف كماؿ تمؾ القيمة كىك أنو لـ ترً 
نما جؿبمعناىا الجاىمي كىك أنصر أ( القبمية ما كرد في شعره انتماؤه  خاؾ ظالمان أك مظمكمان، كا 
فالكالء لمقبيمة ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ . النفس كالنفيس ألجميا ـعداد لتقديكاالست ،لمقبيمة ؤهككال

نما ىك أف يككف مستعدان أف يبدأ اإلنساف بالظ ( إف أريد بيا الكيد)لممنافحة عف القبيمة  مـ كالبطش كا 
 :2بيف قكؿ عمرك بف كمثـكك  بيف قكؿ حساف في ىذا المجاؿ ىناؾ مفارقة عظيمةك  . أك أحيؽ بيا 

 ]الكافر                                                                                        [
           لنػػػػػػػا الػػػػػػػد نيا َوَمػػػػػػػْف َأْضػػػػػػػَحى َعَمْييػػػػػػػا    

 َوَنػػػػػػػػػػػػػػػْبِطُش حػػػػػػػػػػػػػػػيَف َنػػػػػػػػػػػػػػػْبِطُش قاِدرينػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

               ُنسػػػػػػػػػػّمى  ظػػػػػػػػػػالميَف ومػػػػػػػػػػا  ُظِمْمنػػػػػػػػػػا  

 ظاِلمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنْبَدأُ      اَولكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

بصبر رجاليـ عند المقاء، كبذكدىـ عف ديارىـ كحماىـ، مشبيا  في مكاضع أخرل يفخر حسافك    
 4:في معارضة لقيس بف الخطيـ في يـك السرارة 3إياىـ باألسكد التي تحمي العريف، فقاؿ

 ]الطكيؿ                                                                                  [
           ُحسػػػػػػػػػػػػاـٌ  وأرمػػػػػػػػػػػػاٌح  بَ يػػػػػػػػػػػػدي َأِعػػػػػػػػػػػػز ٍة    

ـْ  يػػػػػػػػا ابػػػػػػػػَف الَخطػػػػػػػػيـ  َتَبم ػػػػػػػػدِ    َمتَػػػػػػػػى  تَػػػػػػػػَرُى
 

         لػػػػػػد  اَلْشػػػػػػػباِؿ َتْحمػػػػػػي عريَنيػػػػػػػا    ليػػػػػػُوثٌ 

 مػػػػػػػػػداعيُس بػػػػػػػػػالَخط ى  فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ  َمْشػػػػػػػػػَيدِ  
 

 

                                                           

.321حساف ،الديكاف ، 1  
.73عمرك بف كمثـك ، الديكاف ، 2  

.133س،.، ـحساف 3  
س عمى مف يـك مف أياـ األكس كالخزرج ، كسببو أف رجبلن مف الخزرج قتؿ رجبلن مف األكس، فعدت األك  :يـك السرارة ىك 4

  .1/662ابف األثير،الكامؿ، :ينظر. قتمو، فخرج الحٌياف كاقتتبل قتاالن شديدان بالسرارة 
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:
 كيقكؿ1

 ]الطكيؿ                                                                                                             [

          متػػػػػػػى مػػػػػػػا َتِزّنػػػػػػػا ِمػػػػػػػْف َمَعػػػػػػػد  ُبعْصػػػػػػػَبٍة   

 وغسػػػػػػػػػػػػػاَف َنْمَنػػػػػػػػػػػػػ  حْوَضػػػػػػػػػػػػػنا أف ُيَيد مػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

         الشػػػػػػػاج ِ  الَحػػػػػػػُو    يبكػػػػػػػؿ فتػػػػػػػًى عػػػػػػػار 

 2ِقػػػػػػػػػػراُع الكمػػػػػػػػػػاِة ْيرَشػػػػػػػػػػُ  الِمْسػػػػػػػػػػَؾ والػػػػػػػػػػد ما 
 

 

بة بحرىا لخفتيا، كعذك كأنيا نشيد الخزرج الكطني ، قصيدة اعتبرت ك 3بيعي يكـ الر كقاؿ حساف ف
 :5، يقكؿليثرب ء، كما فييا مف كالء كانتما4كركحيا الحماسية الدافقة 

 ] المتقارب                                                                                 [
ـُ أّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاويثػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُب َتْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 إذا َأ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ميزاُنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـُ أّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                   ويثػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُب تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إذا  َقَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  الَقْطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  نوآُنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـُ أّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                   ويثػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُب تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا َخاَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الوَس جيرانُ  
 

 

 ،ة الشاعر كىدفويكشؼ عف رؤي مترابطان  أعطى لؤلبيات بناءن ( كيثرب تعمـ أنا بيا)تكرار  كلعؿٌ    
كىك الكالء لمقبيمة في لحظات الشدة كالبؤس، فيـ ميزاف الحؽ فييا، كىـ القطر كالندل إف ضنت 

 .السماء، كىـ ناصركىا إف خافت جيرانيا
 
 داللة أعمؽ مف االنتماء لمقبيمة، كىي داللة االنتماء لممكاف  ( يثرب)كمف جية أخرل يحمؿ تكرار   
صب إذا ما أصاب الجدب مخفيـ ال ييرعكف إلى البحث عف مكاف  ،الكطف كاالستقرار فيوك  

 .ناليـ سكء كضيؽ مف جيرانيـديارىـ، أك 
  
لقد أرسى حساف في بعض قصائده مفيكـ الكطف، كرسخ مفيكـ االرتباط باألرض، كعمؽ مفيـك   

نية، كاالنتماء كبقعة مكا التعمؽ بالمكاف، خبلفان لما انتيى إليو بعض الدارسيف مف أف فكرة الكطف
لـ يكف ليا حضكر في الشعر  إليو، كاالستماتة في سبيمو، كبذؿ الغالي كالنفيس مف أجمو، كميا قيـ

ألف عبلقة الجاىمي بالمكاف كانت مرتبطة ارتباطان كميان بالماء كالكؤل، ف ذا أعكزاه طكل القديـ، 

                                                           

  1  .130الديكاف، حساف، 
 .يريد أنيـ إذا جرح أحدىـ ساؿ دمو برائحة طيبة  .عركؽ في ظاىر الكؼ،ابف منظكر،المساف،مادة شجع:األشاجع  2
ل عمى أحد رجاؿ بني النجار الخزرج كسٌمي كذلؾ نسبة إلى ربيع الظفرم الذم اعتدىك يـك مف أياـ األكس ك :يـك الربيع   3

 .1/672ابف األثير،الكامؿ،  :، فتجٌمع الحٌياف كالتقكا بالبقيع ، كاقتتمكا قتاالن شديدان حتى كادكا يتفانكف ، ينظرفقتمو
.434، قصة األدب في الحجاز ، كزميمو عبد ا عبد الجبار  4  
.314-313، ديكافحساف، ال  5  
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كقد  .كيطيب لو المقاـ كطنو، كأكدعو ظير راحمتو، كجمس فكقو، كظعف حيث يصفك لو العيش،
 .يثرب، ببلدنا، حمانا: استعاف حساف لترسيخ ىذا المفيـك بألفاظ ليا دالالت ىذا المفيمـ منيا

 
، كمف 1لمقبيمة كنصرتيا كاالستماتة لمدفاع عنيا في عصر ما قبؿ اإلسبلـ ع  بصكر الكالء شعرهك  

 . صدؽ ىذا الكالء أنو ظؿ يفخر بأمجادىا حتى بعد إسبلمو دالئؿ
 

 : حسف الجوار
     

    

كاف ىذا القانكف مف أكثر قكانيف المجتمع الجاىمى شيكعان، كمف أكثر نظمو أىمية في حياتيـ،    
حتى غدا التمسؾ بو قيمة أخبلقية عالية، فبل يكاد يخمك ديكاف مف دكاكينيـ أك قصة مف قصصيـ 

غاثة المميكؼ نصيب فيو، كلعمنا ال  القيمة اإلنسانية  ىذهنبالغ إف قمنا أف إال ككاف لحؽ الجكار كا 
، كما تجسدت عند العرب، إنيا  لـ تتجسد عند أمة مف األمـ، كلـ ترفع إلى جانب المآثر كالمكاـر

 .قانكف يصؿ إلى حد التقديس
 
أكجدتو ضركرات الحياة العربية قبؿ اإلسبلـ كبديؿ لمسمطة المركزية، كىك بديؿ " كلعؿ ىذا النظاـ   

مف  ان اقصان استطاع بدرجة أك بأخرل أف يؤدم كظائؼ السمطة العامة، كأف يكفر قدر ميما كاف ن
 يعيد إلييـ حقكقان مف الظمـ كاالضطياد، ك  ك يدفع عنيـ بعضان  ألفراد المجتمع األمف كالطمأنينة

 . 2" مغتصبة كأمكاالن منتيبة
 

مجأ إليو بعض القبائؿ كيرل يكسؼ خميؼ أف ىذا النظاـ قد نشأ في أعقاب قانكف الخمع الذم ت
عمى قبائميـ، فكاف قانكف  ثقيبلن  لخمع أفراد ساء سمككيـ أك كثرت جرائرىـ فأصبحكا عبئان  أحيانان 

 .3الجكار يعكضيـ عف االنتماء القبمي المفقكد
 

                                                           

.19-13، األبيات 13:قصيدة رقـ :القصائد التالية  :ينظر  
1 

 .29-27:، األبيات 27: قصيدة رقـ   
 .18-16: األبيات ،30 :قصيدة رقـ  
 .      27-17:األبيات ،70 :قصيدة رقـ   
  .13-11:،األبيات215:قصيدة رقـ   

. 113محمكد محمد زناتي، نظـ العرب قبؿ اإلسبلـ ،  2  

.95الشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي، ،يكسؼ خميؼ 3  
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ىذا النظاـ نشأ بسبب البيئة الحربية التي أكجبت عمى العربي القياـ بمحالفات ما بيف  كقد يككف   
أك ما بيف القبائؿ بيدؼ تعزيز القكة كالجماعة، إذ ال جيش يحمي كال قانكف يعصـ، كىـ األفراد 

 .بالتمسؾ بيذه القيمة يكفركف ذلؾ 
 

، كال دسكا ىذا القانكف فضمنتو أشعارىـحساف بف ثابت كغيره مف شعراء ذلؾ العصر الذيف ق
، كلعؿ لمميكؼ المستجير بيـتمبى دعكة ا كأال، سيما أف حساف مف أصؿ كريـ يأبى أف يضاـ جاره

 .عنو كعف دعكتو حجة بالغة عمى ذلؾكالذكد  ـى ا عميو كسمسكؿ الكريـ  صمفي نصرة قكمو لمر 
 :1يقكؿ

 ] الطكيؿ                                                                                                            [ 

        ْعتَػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػ تي بالَدَنػػػػػػػػػا    َلَعْمػػػػػػػػػُرَؾ مػػػػػػػػػا المُ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ    ِلَنْمَنَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو  بالّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئِ   الُمَتَيض 
 

 ومػػػػػػػػا َضػػػػػػػػْيُفنا عنػػػػػػػػد الِقػػػػػػػػر   بُمػػػػػػػػَدف  
 

 وال جاُرنػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي الّنائبػػػػػػػػػػػػػػػاِت ُبْمسػػػػػػػػػػػػػػػَمـِ   
 

 

 : 2كفي مكضع رخر يفخر بنجدة قكمو لمصريخ كحمايتيـ لمجكار ، يقكؿ
 ]البسيط                                                                                     [

      فػػػػػػػػػػي فتيػػػػػػػػػػٍة كسػػػػػػػػػػيوِؼ الِيْنػػػػػػػػػػِد أوجُيُيػػػػػػػػػػـ   

َب الػػػػػػػػّداعي ػػػػػػػػريِ  إذا مػػػػػػػػا ثُػػػػػػػػو   3نحػػػػػػػػو الص 
 

 
 :4كقكلو

 ]السريع                                                                                      [
            جػػػػػػػػػػػػاِر إْف َأْقَبَمػػػػػػػػػػػػْت  َقػػػػػػػػػػػػوِمي َبنػػػػػػػػػػػػو الن  

 َشػػػػػػػػػػػػػػْيباُء  َترِمػػػػػػػػػػػػػػي  َأْىَميػػػػػػػػػػػػػػا  بالَقتػػػػػػػػػػػػػػاـْ  
 

ـُ الَمػػػػػػػػػػوْ   ال َنْخػػػػػػػػػػِذُؿ الجػػػػػػػػػػاَر َوال ُنسػػػػػػػػػػِم
 

ـُ َيػػػػػػػػػػػػػػػػْوـَ الِخصػػػػػػػػػػػػػػػػػاـْ    لػػػػػػػػػػػػػػػػى وال ُنْخِصػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 :5كيتشارؾ قكمو مع القبائؿ األخرل كقت المعضبلت
                                                           

.183حساف ، الديكاف ،   1  
.336، ف.ـحساف،    2 

 

جابة . لكح بيديو  :ب الداعي ثكٌ  3 كتتمثؿ ىذه القيمة كثيرا في أشعارىـ كقكؿ كداؾ بف نميؿ المازني الذم يمدح النجدة كا 
  :الصريخ 

 .1/130الحماسة ،ديكاف                    .    ـ     ألية حرب أك بأم مكافإذا استنجدكا لـ يسألكا مف دعاى 

 :كقكؿ سبلمة بف جندؿ 
 .22المفضمية  ديكاف المفضميات،                  . نانيبظكأف الصراخ لو قرع ال        ككنا إذا ما أتانا صارخ فزع  
 . 187،  الديكافحساف،  4
 .303، ف.ـحساف،  5
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 ]المتقارب                                                                                     [
 نِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  القبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ إخوانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    اًل   ونحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف إذا نزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُمْعِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

، فيشنكف حربان لمذب عف الشرؼ لجار المحمي مثيرا لحفيظة العربيقد كاف االعتداء عمى اك     
تدح مف تمسؾ الممتيف، كقد أدرؾ حساف ىذا المعنى فقاـ بدكر جميؿ في تأصيؿ تمؾ القيمة، فام

إال تأكيدا  1كما ىجاؤه لسمير قاتؿ حميؼ مالؾ بف عجبلف. كشف حربان عمى مف لـ يمتزميا ،بيا
بعد ىكاف إال بيـ مف  د أف تخمى عنو قكمو فعزٌ بع ان ليذه القيمة، كما مدحو لقكمو الذيف نصركا مالك

 :3كمف ىجائو لسمير.2تعزيزا لتمؾ النصرة كالنجدة 
 ]المنسرح                                                                                     [

 يا ػػػػػػػػػػغى سػػػػػػػػػػػػفٌد طَ ػػػػػػػػػػػػيرًا عبػػػػػػػػػػػسم إفّ  
        

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَعُده َأْعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 :4يضا كقاؿ فيو أ .عف نصرة مالؾ بف عجبلفكناية عف ازدرائو لمف عز ( أعبد)و كفي قكل
 ]الطكيؿ                                                                                      [

          وَذؿ  ُسػػػػػػػػػػػػػَميٌر َعْنػػػػػػػػػػػػػَوًة جػػػػػػػػػػػػػاَر مالػػػػػػػػػػػػػٍؾ  

 عمػػػػػػػػػػى َرْغِمػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػت خم ِط والَجْيػػػػػػػػػػؿِ  
 

 

اضت إليو الخصـك افتخر حساف بحكـ أبيو في تمؾ الحرب، إذ كاف الحكـ كالفصؿ الذم تق كقد
 :5فقبمت بقضائو

 ]الخفيؼ                                                                                                      [

 وأبػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػَميجة القائػػػػػػػػػػُؿ الفػػػػػػػػػػا  
 

 6صػػػػػػػػػُؿ حػػػػػػػػػيف التقػػػػػػػػػْت عميػػػػػػػػػو الُخُصػػػػػػػػػـو 
 

 

في قمب العربي كأدعى لفخره مف أف  أكقع ءفقكمو أعزاء عز بيـ المستجير، إذ ليس ثمة شي
 .حريصيف عمى مف يجاكرىـ  يككف قكمو

 

 يقدمكفك  يأككنوبيـ، جكار مف استجار  أحسنكا، فبرعاية أحبلؼ القبيمة كمعاىداتياالتـز العرب 
، كيعتبركف يشارككنو أفراحو كأحزانو كمغارمو، ك اية، كيتحممكف عنو زالتو كعثراتولو الرعاية كالحم

                                                           
سيد الخزرج كاألكس في زمانو، اشتير في حربو مع بني عمرك بف عكؼ،ككاف إذا حارب تنكر :ف العجبلف الخزرجيمالؾ ب  1

 . 5/703الزركمي، األعبلـ،: ينظر. كغير لباسو لئبل يعرفو خصكمو فيقصدكنو، كىك الذم أذؿ الييكد لؤلكس كالخزرج
 

.62، أياـ العرب في الجاىمية ،  البجاكم؛ محمد  3/18 ،األغاني األصفياني،: ينظر الخبر  2  
.مف الديكاف 317كرد ىذا البيت في حاشية ص   3  

.321، الديكاف ،حساف 4  
.كىي مف شعره اإلسبلمي .81، حساف، ـ ف  5  

.4/462، البغدادم ، خزانة األدب (سميحة) ت كركي ،األكس كالخزرج ابئر قرب يثرب تحاكمت عندى  6  
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، كلف يجكع رجؿ كجاره ميسكر الحاؿ كلف يذؿ رجؿ كجاره عزيز. ة إلييـالمكجية إليو مكجياإلىانة 
 .، لقد أصبح إكراـ الجار حقان مف الحقكؽ المترتبة عمى العربي 

 
 :الكـر

 

، فيي تحتؿ قائمة الفضائؿ عندىـ، كقد تضافرت  لـ تكف عند العرب خصمة تفكؽ خصمة الكـر
كقد يمجأ إلييا  .رحاؿ كالفقرككثرة التٌ  طإنسانية سامية، كالجفاؼ كالقح عكامؿ كثيرة جعمت منيا قيمة

 .صير كالتكاني قكخكفو مف الذـ كالتشيير بيف القبائؿ بالت ،العربي لطمب الثناء كحسف األحدكثة
 

مكقؼ العربي مف الماؿ كنظرتو إلى الفناء كالمكت قد رسخ تمؾ القيمة فأغدؽ عمييا،  كلعؿ
فكانت غايتيـ  ،ى ذلؾ بركز طبقة الصعاليؾ الذيف ثاركا عمى أصحاب األمكاؿكخير الدالئؿ عم

 .أخذ تمؾ األمكاؿ كتقسيميا بيف الفقراء كالمعكزيف 
 

كقد كاف لمعرب سنف متبعة ترقى بتمؾ الخصمة كتسمك بيا، كذبح المكسريف اإلبؿ ألبناء القبيمة   
مى الكثباف كالجباؿ ليداية التائييف كالضاليف كالمعكزيف كالضيفاف، كمف سننيـ أيضا إشعاؿ النار ع

في الفيافي كالقفار، كقد بمغ مف حد كرميـ أف كبلبيـ ال تنبح الضيكؼ لكثرة الغاديف كالرائحيف، بؿ 
، كقد امتدح حساف في رؿ جفنة ذلؾ السبيؿ في ىداية الضيفاف 1ككنكا عف كـر الرجؿ بجبف كمبو

 :2بقكلو
 ]الكامؿ                                                                                        [

             ُيْغَشػػػػػػػػػػْوَف حتػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػّر كالُبيػػػػػػػػػػـ 

 وال َيسػػػػػػػػػػػػػ َلوف عػػػػػػػػػػػػػف الس ػػػػػػػػػػػػػواِد الُمْقِبػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 

 

كذكر . أبمغكا األنصار أف شاعرىـ أشعر العرب حيث يقكؿ":فقاؿيذا البيت بالحطيئة  أشادكقد 
 3."البيت

 
و العامة كما قاـ حكؿ بيكتيـ مف القدكر الضخمة، كالتي شبييا بجماعات مخر حساف بكالئـ قك افت  

كالضيكؼ دكف دعكة فيجدكف  كفمف الخيكؿ الدىـ في أياـ الشتاء الباردة المقحمة، يفد إلييا المحتاج
الفياضة كيفخر حساف في أنيـ يقدمكف في تمؾ الكالئـ . مف فيض كالئميـ ككرميـ بحران مف سميحة 

خير الطعاـ كأجكده مف شحـ اإلبؿ السميمة المعافاة مف كؿ عمة، إذ كانت العرب تعير مف ضف 

                                                           

.68، العصر الجاىمي ، شكقي ضيؼ  1  
 .123 ،حساف، الديكاف 2

 .0/332ابف عبد البر، االستيعاب،   3
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بأجكد ما عنده في القرل، كلعؿ تمؾ القيمة ظمت متبعة في اإلسبلـ إذ كاف شرطا في األضاحي أف 
  2:يقكؿ .1تككف سميمة مف أم عيب

 ]الطكيؿ                                                                                      [
 

ػػػػػػػػيَؼ إف جػػػػػػػػاَء طارقػػػػػػػػًا    نػػػػػػػػا لَنْقػػػػػػػػري الض             وا 

 ـِ مػػػػا َأْمَسػػػػى َصػػػػحيحًا ُمَسػػػػم مامػػػػف الش ػػػػحْ  
 

          َبػػػػػػػػر  آَفػػػػػػػػػاُؽ  الس ػػػػػػػػػماِء  َف ْصػػػػػػػػػَبَحت     إذا ْاغْ 

 3كػػػػػ ف   َعمييػػػػػا  ثػػػػػوَب  َعْصػػػػػٍب  ُمَسػػػػػي ما 
 

              َر  الّصػػػػػػػػاِد َحػػػػػػػػْوَؿ ُبيوِتنػػػػػػػػا   قُػػػػػػػػدو  حسػػػػػػػػبتَ 

 قنابػػػػػػَؿ  ُدْىمػػػػػػًا  فػػػػػػي   الَمَحم ػػػػػػِة   ُصػػػػػػي ما 
 

           يظػػػػػػػػػؿ    لػػػػػػػػػدييا   الواِغمػػػػػػػػػُوف    كَ ن مػػػػػػػػػا    

 ينوبػػػػػوَف  َبْحػػػػػرًا   ِمػػػػػْف ُسػػػػػَمْيَحَة   ُمَعم مػػػػػا 
 

           لنػػػػػػػػػا  حاضػػػػػػػػػٌر  َفْعػػػػػػػػػـ  وبػػػػػػػػػاٍد   ك ّنػػػػػػػػػػُو      

 َضػػػػػػػػو    عػػػػػػػػز ًة    وَتَكر مػػػػػػػػاشػػػػػػػػماريُ   ر  
 

 

، فيـ يطعمكف متبلزميف فيكيقرف حساف ما بيف الكـر كالدفاع عف القبيمة فيجعميما صنك     
 الضيكؼ كالفقراء في المشتى إذا أجدبت األرض ككفت السماء، كىـ أيضا يطعنكف أجساد األعداء 

 
 :4القنا في الحركبب

    ]الطكيؿ[                                                                                       

ـُ بالَمشػػػػػػػػػػػَتى َمطػػػػػػػػػػػاعيُف بالَقَنػػػػػػػػػػػا          مطػػػػػػػػػػػاعي

ـِ    إذا الَحػػػػػػػػػػْرُب كاَنػػػػػػػػػػْت كػػػػػػػػػػالَحريِؽ الُمضػػػػػػػػػػر 
 

  :5كيقكؿ أيضا 
 ]سريعال                                                                                       [

             ِمّنػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػذي ُيْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػُد معروفُػػػػػػػػػػػػػػػػُو     

 َوَيفػػػػػػػػػػػػػُرُج  ال مْزَبػػػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػػػوـَ  الز حػػػػػػػػػػػػػػاـْ  
 

                                                           
ال يضحي بالعرجاًء بٌيفه ظمعيا كال بالعكراًء بٌيف عىكىريىا، كال بالمريضًة بٌيف ": بي صٌمى ا عميو كسٌمـ أنو قاؿف النعفقد كرد  0

يا، كال بالعجفاء التي ال تينقى    (.1497 :)ركاه الترمذم ، حديث رقـ" مرضي
: كقد اقترب قكؿ حساف ىذا مف قكؿ أبك ذؤيب اليذلي إذ يقكؿ    .130 – 129، ، الديكافحساف  2 

 إذا البزؿ راحت ال تدر عشارىا        نؾ لك ساءلت عنا فتخبرمف
 خيارىا  النفكس   مف   يكمفو   ألنبئت أنا نجتدل الحمد إنما     

  78/ 1ء الناس قؿ قطارىا         ديكاف اليذلييف ، إذا ما سما     لنا صـر ينحرف في كؿ شتكة 
 :كقكؿ لبيد بف ربيعة 

 عظاـ الجفاف كالصياـ الحكافبل     كأعطكنا حقكقا ضمنكىا كراثة 
 142، الديكاف ، نجد تسكؽ األفائبل         لبيد إذا أصبحتتكزع  صراد الشماؿ  جفانيـ      

ابف منظكر، المساف، مادة .غربي، يظير في سني الجدباألفؽ ال راه فيبركد اليمف أكغيـ أحمر تضرب مف  :عصب 3
 . عصب

.184، حساف، الديكاف 4  
.187، ف.حساف، ـ 5  
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        الواِىػػػػػػػػػػػػػػػب البػػػػػػػػػػػػػػػازُؿ  يومػػػػػػػػػػػػػػػًا  إذا       

 مػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػاَؽ بػػػػػػػػػػػالُعْرِؼ ُصػػػػػػػػػػػدور الم ئػػػػػػػػػػػاـْ  
 

 
 : 1كيقكؿ

 ]المتقارب                                                                                                            [

          ويثػػػػػػػػػػػػػػػػرُب َتعمػػػػػػػػػػػػػػػػـ أّنػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػا     

 إذا َقَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر نوآنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

كقؿ ما بيديو  ،فبل يتريث في العطاء ميما قست الحياة ،(تعمى العبٌل )كيفخر بكـر سيد القبيمة   
 : 2مف غكث

 ]الطكيؿ                                                                                       [
ـِ     جػػػػػػػواٍد عمػػػػػػػى الِعػػػػػػػاّلِت َرْحػػػػػػػب فنػػػػػػػاؤه        إذا ُسػػػػػػػػػػػػػػػئؿ المعػػػػػػػػػػػػػػػروؼَ لػػػػػػػػػػػػػػػـ َيػػػػػػػػػػػػػػػَتجي 

 

 

 :3إياىا بشجاعتيـ فيقكؿ كيتحدث حساف عف اتصاؼ أخكالو بتمؾ القيمة مقرنان 
 ]الكامؿ                                                                                       [

 وَأنػػػػػػػػػػػا  ِمػػػػػػػػػػػَف  القػػػػػػػػػػػوـِ  الػػػػػػػػػػػذيف  إذا  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاُء محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلَؼ الَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدبِ    َأِزـِ الش 
 

              َأْعطػػػػػػػػػػػػػػى ذوو اَلمػػػػػػػػػػػػػػواِؿ ُمْعِسػػػػػػػػػػػػػػَرُىـ

 والّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربيف بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِطِف الر ْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  
 

 

 

  : 4كيقكؿ
 ]الرمؿ                                                                                        [

        ُرب  خػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػو َأْبَصػػػػػػػػػػػػػػػػْرِتِو   

 َسػػػػػػػػػِبَط الِمْشػػػػػػػػػَيِة فػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػوـِ الَخِصػػػػػػػػػػرْ  
 

           يوِقػػػػػػػػػػػػػػػُد الّنػػػػػػػػػػػػػػػاَر إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا ُأْطِفَئػػػػػػػػػػػػػػػْت  

 ُيْعِسػػػػػػػػػػػػػُؿ  الِقػػػػػػػػػػػػػْدَر ِبَ ْثبػػػػػػػػػػػػػاجِ   الُجػػػػػػػػػػػػػُزرْ  
 

 

مة بكـر قكمو، رنذاؾ كالتي ليا ص كقد افتخر حساف في بعض قصائده ببعض العادات المتبعة
نيا مف العادات التي حرميا الديف إإال أننا لسنا بصدد ذكرىا في ىذا المقاـ، إذ ، كالميسر كالمقامرة

ف كاف مف بعض ىدفيا اإلنفاؽ عمى القكـ في زمف الجدب كالقحط، فينحركف فييا ك الحنيؼ،  ا 

                                                           

.313،  الديكافحساف ،  1  
.184ف ،  .حساف ، ـ 2  
.194، ف.ـحساف ،  3  
.سبط الكفيف:  الصفحةكجاء في حاشية .  192، ف.ـحساف ،   4  



 

32 
 

 يقكؿ ا عز كجؿ في ذلؾ. 1نقطاع المبفالجزكر إلطعاـ ذكل الحاجة خاصة في أكقات الشتاء كا
 ِْعِهَماَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَدُر ِمن ندَّف

2. 
 

مف  فيياكبذلؾ يككف حساف قد صكر تمؾ القيمة اإلنسانية الجميمة في قكمو أجمؿ تصكير لما 
كحفظ لماء كجكىيـ مف الذلة كالسؤاؿ، كقد امتدح حساف فاعمييا كما في  ،إنقاذ لمفقراء كالمعكزيف

 :3لمنعماف بف المنذر مدحو
 ]الطكيؿ                                                                                   [

 تػػػػػػزوُر امػػػػػػرءًا َأعَطػػػػػػى عمػػػػػػى الَحْمػػػػػػِد ماَلػػػػػػُو  
 

 مػػػػػػػػػف ُيْعػػػػػػػػػِط أثمػػػػػػػػػاَف المحامػػػػػػػػػِد ُيْحمػػػػػػػػػدِ و  
 

              وأَْلَفيتُػػػػػػػػػػػػو   بحػػػػػػػػػػػػرًا   كثيػػػػػػػػػػػػرًا   ُفُضػػػػػػػػػػػػوُلو  

 جػػػػػػوادًا متػػػػػػى  ُيػػػػػػذكْر لػػػػػػُو الَخْيػػػػػػُر  َيػػػػػػْزَددِ  
 

 

ف ما جاء في شعر حساف مف  فخر بكـر قكمو أصيؿ فييـ، أليسكا ىـ بني إإف قمنا  غمك كال
 .كبيف المياجريف أمكاليـ كأمبلكيـأنفسيـ  كقسمكا بيف النبي الكريـ كنصركه،النجار الذيف رككا 

 
 : الحمـ والناة

 
 جمعتأبيات في قصيدة كاحدة، كلكنيا ةثبلث لـ نجد في ديكاف حساف الجاىمي حكؿ تمؾ القيمة إال 

محاسف تمؾ القيمة اإلنسانية، إذ ال تخمك القبيمة مف أفراد فييـ طيش كنزؽ كخضكع لؤلىكاء، كلكف 
 .بقي عمييـ أبناء ليا حتى يستقيـ اعكجاجيـ كيخضعكا لقكانينيا بحمميا تي القبيمة 

   
فيو العرب  قيمة فضيمة مف الفضائؿ كعنكاف السيادة في الكقت الذم يعدقد جعؿ حساف مف تمؾ ال 

 :4مف مظاىر القكة كالشجاعة، يقكؿ حساف  سرعة االنفعاؿ كالثكرة مظيران 
 ]الطكيؿ                                                                                      [

             لػػػػػػو  ُوزِنػػػػػػَت  َرْضػػػػػػو    بِحْمػػػػػػـ  ُسػػػػػػراِتنا  و 

 لمػػػػػػػػػػػػاَؿ ِ بَرضػػػػػػػػػػػػو   ِحْمُمنػػػػػػػػػػػػا  َوَيَمْمَمػػػػػػػػػػػػـِ  
 

ػػػػػػبا                   فػػػػػػنحُف كػػػػػػذاَؾ الػػػػػػد ىَر مػػػػػػا ىب ػػػػػػت الص 

 نعػػػػػػػػػػػػوُد  عمػػػػػػػػػػػػى  ُجّيػػػػػػػػػػػػاِلِيـ   بػػػػػػػػػػػػالت َحم ـِ  
 

            وا  ُرْشػػػػػػػَد َأْمػػػػػػػرِِىـ   مػػػػػػػوا  أو وفقػػػػػػػفمػػػػػػػو َفيِ 

 َلُعػػػػػػػػػْدنا عمػػػػػػػػػيِيـ  بعػػػػػػػػػَد  ُبؤَسػػػػػػػػػى  بػػػػػػػػػَ ْنُعـِ  
 

                                                           
كأحمد الحكفي ، ؛ 486بار ، قصة األدب في الحجاز ، بد الجععبد الجميؿ  ؛71اىمي، شكقي ضيؼ، العصر الج: ينظر 1

  .362الحياة العربية مف الشعر الجاىمي، 

.219 /1سكرة البقرة   2  
.133، حساف، الديكاف  3  
.183، ف.ـ، حساف  4  
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يفخر حساف في ىذه األبيات بقكمو كأنيـ أصحاب حكمة، كأف حمميـ إذا ما كزف بجبمي رضكل    

عادكا إلى رشدىـ  ف ذا ما ،كيمممـ لفاقيما ثقبلن كرسكخان، كىـ يتحممكف عمى الجياؿ ذكم الطيش
 .عادكا عمييـ بالنعماء 

 

 دليبلن ء معنى التظاىر بالشي تدأفاف( ؿتفعٌ )كالتي جاءت عمى كزف ( ـ التحمٌ )في قكلو  كلعؿٌ    
 .ليـ مف حماقاتارغـ ما يصدر عف جيٌ ـ فبل ينفعمكف يـ يحاكلكف التحمٌ عمي أنٌ 

      

كتطاكالن في  ان،مبالغ يك يرل فييا غمكان ينتقد محمد طاىر دركيش الصكرة في البيت األكؿ فك   
ف كنت. 1االفتخار، كيصفيا أنيا أمر ال يتسع لو الكاقع ف تمؾ المبالغة ألذلؾ،  اأرل فيي ال كا 

كـ كيؼ أدت الغرض لننظر إلى المبالغة في بيت عمرك بف كمثك ، ركنقاأضافت لمبيت جماالن ك 
 :2، يقكؿ الفني كالجمالي

 ]الكافر                                                                                        [
ـَ لنػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػبي           إذا بمػػػػػػػػػػػػػػػَغ الفطػػػػػػػػػػػػػػػا

               َتِخػػػػػػػػػػػػػػػػػر  َلػػػػػػػػػػػػػػػػػو الَجبػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبُر سػػػػػػػػػػػػػػػػػاِجدينا 
 

 

لى قكؿ أبي الط  :3ب المتنبي الذم بمغ فيو مجامع الذكؽ األدبي يكا 
 ]البسيط                                                                                       [

    أنػػػػػػا الػػػػػػذي نظػػػػػػَر العمػػػػػػى إلػػػػػػى َأدبػػػػػػي   

 وأسػػػػػػػػػػمعْت َكممػػػػػػػػػػاتي مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػو َصػػػػػػػػػػػَمـُ  
 

 
 :الحـز

 

 ضبط اإلنساف أمره، "عدىا العرب مف مظاىر البطكلة، كىي تعني التي  الحـز مف القيـ الجميمة  
 ،كىي قيمة إنسانية عظمى .4"ز ذك الحنكةالحاـز ىك العاقؿ الممي  كالرجؿ ... كاألخذ فيو بالثقة 

 .تدفع صاحبيا إلى التمييز بيف األمكر ككزنيا بالميزاف الصحيح، فيقدـ عمى أمره بثقة كثبات 
 

 قد بيف حساف بتمؾ القيمة في قكمو، فكصفيـ بأنيـ يبرمكف أمرىـ حيف يعجز الناس جميعا عف  
 
 

                                                           

.244،، حساف بف ثابتمحمد طاىر دركيش  1 
، الديكاف،  .73عمرك بف كمثـك 2 
.  2/261 ،يكاف، الدالمتنبي أبك الطيب  3 
.المساف، مادة حـزابف منظكر،   4 
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براـ األمكر، لما ليـ مف رجاحة عق اتخاذ القرار الصائب  :1يقكؿ ،مقاـ ؿ كنفاذ كممة كعمككا 
 ]الطكيؿ                                                                                      [

ـْ           ونحػػػػػػػُف إذا لػػػػػػػـ ُيْبػػػػػػػرـُ النػػػػػػػاُس أمػػػػػػػَرُى

 نُكػػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػٍر مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػؽ  ُمْبػػػػػػػػػَرـِ  
 

 

 : 2فيـ يبتكف في األمكر المعضمة ،ـ كسداد رأييـكيفخر بحزمي
 ]الكامؿ                                                                                       [

ـ  ِخطاُبػػػػػػػػػػػػػػو          ونحػػػػػػػػػػػػػػاوُؿ المػػػػػػػػػػػػػػَر الُمِيػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػييـ وَنْفِصػػػػػػػػػُؿ كػػػػػػػػػؿ  أمػػػػػػػػػٍر معضػػػػػػػػػؿ 
 

 

 
 :المروءة 

 

كماؿ "سف األخبلؽ كافة، كىي في المغة نسانية، كضمت محاالمركءة حكت مجامع القيـ اإل 
 .، كىي عند األدباء كالنقاد مجمكعة مف الخبلؿ الكريمة 3"الرجكلة

 

ىي المركءة  -يقصد الخبلؿ الكريمة   -لعؿ خير كممة تجمعيا : "يقكؿ عنيا شكقي ضيؼ  
عة الصدر كاإلعراض عف شتـ كالتي تضـ مناقبيـ مف مثؿ الحمـ كالكـر كالكفاء كحماية الجار كس

 .4المئيـ كالغض عف العكراء
 

، ألنيـ عميا يمتقي عندىا العرب جميعان  أف لمقبيمة ركابط عامة كمثبلن " :كيرل يحيى الجبكرم
 .5"المركءة، كتمؾ المثؿ جماعيا زة كالرفعة كالمجد كالذكر الحميديركف فييا بغيتيـ التي تكسبيـ الع

 

  الماؿ، لسبيؿ الكحيد لمسيادة كليسة في شعره، كرأل أف المركءة ىي االقيم ىذهكقد ضمف حساف  
 : 6، يقكؿفالماؿ ظؿ زائؿ

 ]الطكيؿ                                                                                    [
ػػػػػػػػػػػوُد ذا المػػػػػػػػػػػاِؿ القميػػػػػػػػػػػِؿ إذا َبػػػػػػػػػػػَدْت            ُنس 

ْف كػػػػػػػػػػػػػاَف مُ    عػػػػػػػػػػػػػدمامروءتُػػػػػػػػػػػػػو فينػػػػػػػػػػػػػا وا 
 

 

                                                           

.183 ،حساف، الديكاف  1  
. 125،حساف، ـ،ف  2  
.مرأابف منظكر، المساف، مادة   3  
. 67، شكقي ضيؼ، العصر الجاىمي  4  

.61، خصائصو كفنكنو، يحيى الجبكرم، الشعر الجاىمي 5  
.المساف ، مادة صـر ابف منظكر،.يؿ الماؿالرجؿ القم: ـ المصر . 131حساف، الديكاف،  6  
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كيمتقي ىذا المعيار عند حساف مع عركة بف الكرد الذم غمب الجانب األخبلقي عمى غيره في 
 : 1اختيار سيد القبيمة، إذ يقكؿ

 ]الكامؿ                                                                                    [
 ولْكػػػػػػػػػػػػػػػػف بالَفعػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ يسػػػػػػػػػػػػػػػػودُ  مثػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     مػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػالثراِء يسػػػػػػػػػػػػػػػػُود مس ػػػػػػػػػػػػػػػػوٍد         

 

 

الكـر كالشجاعة : يمة، كىيالتي يجب أف تتكفر في شيخ القب ةكيعدد حساف شركط المركءة الثبلث
 : 2، يقكؿكالعفة

 ]الطكيؿ                                                                                       [
            وَتْمقػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى أبياِتنػػػػػػػػا حػػػػػػػػيف ُنْجتَػػػػػػػػد

ـِ    مجػػػػػػػػػػالَس فييػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػػػي ٍ   ُمَعّمػػػػػػػػػػَػ
 

 رفيػػػػػػػػِ  عمػػػػػػػػػاِد البيػػػػػػػػػِت يسػػػػػػػػػتُر ِعْرَضػػػػػػػػػوُ 
 

ـ  ميمػػػػػػػػػػوِف الن قيبػػػػػػػػػػِة ِخْضػػػػػػػػػػػرِ مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػ   ـِ ذ 
 

 جػػػػػػػػػواٍد عمػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػاّلِت َرْحػػػػػػػػػب فنػػػػػػػػػاؤه  
 

 إذا ُسػػػػػػػػػػػػِئَؿ  الَمْعػػػػػػػػػػػػروَؼ  لػػػػػػػػػػػػـ  َيػػػػػػػػػػػػَتَجيـِ  
 

         َأش ػػػػػػػػػػػػـ طويػػػػػػػػػػػػِؿ السػػػػػػػػػػػػاعديِف َسػػػػػػػػػػػػَمْيدٍع    

 قػػػػػػػػػػػػػراع   الػػػػػػػػػػػػػّدارعيف  ُمَكم ػػػػػػػػػػػػػػـِ  ُمعيػػػػػػػػػػػػػِد  
 

 
 

 :العدؿ 
 

العدؿ مف شيـ الكراـ، كمف القيـ السامية التي كجدت في المجتمع الجاىمي، ثـ أرسى اإلسبلـ     
كالذم مف شأنو أف ينظـ  ،لجانب الخير عمى جانب الشر اى قكاعدىا بعد ذلؾ، ألف فييا ترجيح
 :3د حساف بتمؾ القيمة في قكمو، فقاؿكقد أشا .العبلقات بيف األفراد كالمجتمعات 

 ]الكامؿ                                                                                       [
         تػػػػػػػػػػػػػزوُر أبػػػػػػػػػػػػػواَب الممػػػػػػػػػػػػػوِؾ ركاُبنػػػػػػػػػػػػػا 

 ومتػػػػػػػػػػػى نحك ػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي العشػػػػػػػػػػػيرة نعػػػػػػػػػػػِدؿِ  
 

 

ؾ كبيف العدؿ، ككأنو أراد القكؿ أف عمك بزيارتيـ المتكررة لمممك قد جمع حساف في البيت بيف فخره 
شأننا بيف الخبلئؽ، كعبلقاتنا الكطيدة مع الممكؾ، ال تمنعنا مف إقامة العدؿ بيف الناس، ألنو 

كيدلؿ عمى أصالة ىذه القيمة فييـ استخدامو لمفعؿ . القانكف الذم تستمر بو السيادة كالشرؼ
 . مف داللة ، لما يحممو زمف الفعؿ(نعدؿ: )المضارع في قكلو

 
 

                                                           

.115، ركة بف الكرد، الديكافع 1  
.184،حساف، الديكاف 2 

.324،ف.ـحساف،  3  
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 1كيتغنى بذلؾ في نشيد يثرب القكمي، فيقكؿ
 ]المتقارب                                                                                      [

ـُ أّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا             ويثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُب َتَعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ميزاُنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَ إذا  
 

  
كالخزرج  األكس، كمختمفة ، ألف يثرب حكت قبائؿميعبيف الج كفي قكلو يثرب تأكيد عمى عدليـ

فيـ العادلكف إذا حكمكا، كىـ المنصفكف إذا . ذلؾدليؿ عمى  كالييكد، كذكره ليثرب كبقعة مكانية 
 .التبس الحؽ

 

 : 2ف يف متبلزميفجعميما صنك  ،كيربط حساف ما بيف العدؿ كالكـر في مدحو
 ]الرمؿ                                                                                        [

          ثػػػػػػػػـ كانػػػػػػػػا خيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف نػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػد   

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػبقا النػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بإقسػػػػػػػػػػػػػػػػػاط وبػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 
 

قتار فاإلنساف المقسط العادؿ يجعؿ لغيره حقان   ،في مالو، فيك ال يينأ بعيش كغيره يحيا ب مبلؽ كا 
 .   تعبر عنياألف القيـ الحقة ىي التي تحقؽ مطالب الجماعة، ك 

 
دكر جميؿ سخر فيو فكره كفنو لتكجيو بقاـ   إف كاف سيؼ حساف قد نبا ف ف لسانو لـ ينب، فقد 

عرابو عف عكاطؼ  المجتمع  كالسمك بو، مف خبلؿ تناكلو مكضكعات إنسانية كاجتماعية ىامة، كا 
عيـ المنيعة، كسفيرىـ لساف قكمو الناطؽ، كدر  بذلؾ غداكالتزامو بقضايا القبيمة، فجماعات متعددة، 
  .عند الممكؾ كالقبائؿ

   

 
 

                           
 

                           
 

                                                           

.131،الديكاف، حساف  1  
.391 ،ف.ـحساف ،  2  
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 :الفصؿ الثاني                            
 المعاني اننسانية في شعر حساف انسالمي               

 
 عبلقة الشعر بالدعكة اإلسبلمية: المبحث األكؿ

 
 عبلقة الشعر بالخير كالشر :الثانيالمبحث 

 
 التقميد كالتجديد  حساف بيف :المبحث الثالث

 
 اإلنسانية بالقيـ اليجاء عبلقة: المبحث الرابع
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 بالدعوة انسالميةعالقة الشعر : المبحث الوؿ
 

 :حساف والدعوة الجديدة: أوالً 
 
فرأل  ،خاصة عصر النبكة فيكضع الشعر في العصر اإلسبلمي، ثكف كثيران عف تحدث الباح  

ضعؼ الشعر )لؾ نتيجة أسمكىا ذكبنكا عمى  .1أف مكقؼ اإلسبلـ مف الشعر غير مشجع يـبعض
المكاضع في القررف  بعض مف شأف الشعر لما كرد في اإلسبلـ في نظرىـ قد حط ، ألف(اإلسبلمي
 .ارت ببلغتوكتك  توجذك  ، فخبت2الكريـ 

 

ابف سبلـ الجمحي  –ضعؼ الشعر في صدر اإلسبلـ  –كاف أكؿ مف التفت إلى ىذه الظاىرة 
فجاء اإلسبلـ كتشاغمت عنو العرب، كتشاغمكا بالجياد : " الذم التمس ليا األسباب كالعمؿ بقكلو

 3". كلييت عف الشعر كركايتو . كغزك فارس كالركـ
 

أكؿ ( الشعر)ثـ انصرؼ العرب عف ذلؾ : "تمؾ النظرية، فقاؿساقان كراء ثـ جاء ابف خمدكف من
اإلسبلـ، بما شغميـ مف أمر الديف كالنبكة كالكحي، كما أدىشيـ مف أسمكب القررف كنظمو، فأخرسكا 

 كالنظـ كالنثر زمانان، كلـ ينزؿ الكحي في تحريـ الشعر كحظره، ضعف ذلؾ، كسكتكا عف الخك 
 4".نيـ منو دفرجعكا حينئذو إلى دي  ،ـكسمعو النبي صمى ا عميو كسم

 

ف كن في بداية الدعكة قميبلن، إال أننا نختمؼ معو في  كاف أف الشعرفي تفؽ مع ابف خمدكف أ تكا 
نما قؿمف أسأدىشيـ لما  سباب، حيث أف الشعر لـ يقؿاأل ذلؾ الشعر في  مكب القررف كنظمو، كا 

فمف البدييي أال يككف ىناؾ  ،ألكلى دعكة سريةطكر الدعكة المكي ألف الدعكة كانت في سنكاتيا ا
مساجبلت كمناقضات ما بيف أتباع الدعكة الجديدة كما بيف مشركي قريش، مقارنة بالشعر 

إذ كاف باب الشعر كالمناقضات مفتكحان عمى مصرعيو ،اإلسبلمي في طكره المدني بعد اليجرة 
خاصة أنو قد اشترؾ فييا شعراء . ضيياريخ ليا كالرد عمى مناىأإلرساء قكاعد تمؾ الدعكة كالت

                                                           
 .36؛ يحيى الجبكرم، خصائص شعر المخضرميف،0/060ينظر جرحي زيداف، تاريخ رداب المغة العربية   1
، 02/ 30:، سكرة يس772 –770/ 70: سكرة الشعراء: القررف الكريـ في ستة مكاضع كىي كالشعراء في كرد ذكر الشعر  2

، كقد كردت ىذه اآليات لنفي 30 /32:، سكرة الصافات70/5: ، سكرة األنبياء05/ 02:، سكرة الحاقة3 /57:سكرة الطكر
ي كالرسالة ال لتحريـ الشعر كالحط مف قيمة الشعراء، صفة الشاعرية عف النبي الكريـ كذلؾ لتنافييا مع صفة النبكة كالكح

  .حيث عدد السيكطي جممة األسباب التي نزىت النبي الكريـ مف أف يككف شاعران . 7/326السيكطي، المزىر : ينظر
 .0/75، ابف سبلـ، الطبقات  3
 . 067،المقدمة . ابف خمدكف  4
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، كلـ يكف الشعر محصكران في أىؿ مكة خاصة، كالذيف عرؼ عنيـ قمة شعرىـ نسبيان جميعان القبائؿ 
 .1مقارنة بشعر باقي مناطؽ الحجاز

 

الذيف ف يبعض المحدث كىناؾ –كلؤلصمعي رأم سنأتي عميو بعد حيف  –ىذه رراء بعض القدامى   
في  –قائد كالديف عنحك ال –الشعر يذىب ىذا المذىب  فأيرل البيبيتي ف .فيـ يحيدكا عف أسبل لـ

 2. طكر الشيخكخة، مما يرخصو كيحط مف مستكاه القديـ
 

الجاىمي  – إف ىناؾ بكنان شاسعان ما بيف الشعريف: " قكلوببينما يقؼ عبدالقادر القط مكقفان صريحان  
 ،الباحثيف كسار عمى ىذا المنكاؿ العديد مف 3".مف حيث األصالة كالمستكل -كصدر اإلسبلـ

بف  اء أقكاليـ ىذه شاعر النبكة حسافمعمميف ذلؾ بمكقؼ اإلسبلـ مف الشعر، كقد أصابت أصد
كىك الذم اصطفاه النبي صمى ا عميو كسمـ ليككف شاعر  .بؿ اتخذكه مثاالن عمى ذلؾ،ثابت

ميف أف حساف لـ يعد يحتاج في اإلسبلـ إلى أف الدعكة اإلسبلمية، كالمساف الناطؽ  باسميا، متجاى
 عفمنافحان تعبكيان ما أراد أف يككف شاعران إعبلميان يككف شاعران فحبلن كحاجتو إلييا في الجاىمية، إنٌ 

كقد كجو حساف شعره  .عره نظران الحتياجات تمؾ المرحمةكىذا ىك اليدؼ األساس مف ش ،الدعكة
  .الفذة ممكتولتي أحب مما يدلؿ عمى ا الصبغةو بغالكجية التي يريد كص

 

التي  الشرسة،كقؼ المتفرج أماـ الحممة اإلعبلمية مصمى ا عميو كسمـ  الكريـ لـ يقؼ النبي    
فيجكا النبي  ،اإلسبلـ كالمسمميف عمىنيا المشرككف كالتي استغمكىا أيما استغبلؿ في حربيـ ش

المسمميف كعقائدىـ، مما دعا النبي صمى ا صمى ا عميو كسمـ كأصحابو، كتعرضكا ألعراض 
مسمميف لمرد تناسب مع كاقع حاليا، فاستنفر شعراء اليعميو كسمـ أف يتعامؿ مع ىذه اليجمة بما 

فحاميـ، فتق عمي بف أبي طالب كعبدا بف ركاحة ككعب بف مالؾ أمثاؿ  كفإليو الكثير  دـعمييـ كا 
تار خفاستمع إلييـ النبي صمى ا عميو  كسمـ كا -رضي ا عنيـ أجمعيف - بف ثابتاكحساف 

الفكرية ه أىبلن لتمؾ الميمة، فيك فارس الميداف في ىذه المعركة ارمف بينيـ حساف بف ثابت، إذ ر 
دؾ ما نافخت إف روح لقدس ال يزاؿ يؤيّ ]: مع شعراء قريش، فقاؿ لو صمى ا عميو كسمـكالعقدية 

     ليحدثو حديث القكـ إلى أبي بكر الصديؽ رضكاف ا عميو كأمره بالذىاب، 4[عف رسوؿ اهلل

                                                           
 ،ابف سبلـ، الطبقات :ية إلى أنو لـ يكف ليـ ثائرة كلـ يحاربكا، ينظرحيث رٌد ابف سبلـ قمة شعر بعض القبائؿ في الجاىم 1

 .22؛ أحمد الشايب، تاريخ الشعر السياسي، 0/30
 .003البيبيتي، تاريخ الشعر العربي،   2
 .07عبد القادر القط، في الشعر اإلسبلمي كاألمكم،  3
 .(0335) :حديث رقـ صحيح مسمـ،  4
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  1ؿبأشد مف كقع النٌ  يـع شعره عميقكأياميـ كأحسابيـ ليككف مصيبان فيما يرمييـ بو، فكاف ك كمثالبيـ 
ؾ منيـ لسمنّ " :ىجائو لقريش بقكلو  مفالنبي الكريـ  ؿسكتمكف حساف بقدرتو الشعرية الفذة أف ي

 2. "رة مف العجيفعالشّ  كما تسؿّ 
 

حساف دكران إعبلميان خطيران،  أدلكىكذا اكتسب المشركع اإلعبلمي المكجو صفتو الشرعية، كبذلؾ   
عمى أعداء اإلسبلـ،  وصب جحيميلكاء اإلسبلـ عاليان، ك  الرأم الصادح الناطؽ الذم يحمؿفكاف 

، 3ف كضع لو منبران في المسجدكقد بمغ إعجاب النبي صمى ا عميو كسمـ بالدكر الذم أداه حساف أ
نشد ما قالو مف الشعر في ىجاء المشركيف، كبذلؾ غدا حساف مشركعان إعبلميان ينبغي يليقكـ عميو ك 

كب الميمة بأمر مف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، لذلؾ تبدك تنتعيده كتكجييو، ككاف أبك بكر ي
 .نتو الشعريةخطكرة شاعر مثؿ حساف، عريؽ القكؿ منذ الجاىمية كلو مكا

 

ما أشد حاجات الدعكات اإلصبلحية : "ش أىمية ىذا الدكر بقكلو كد محمد طاىر دركيكيؤٌ 
كالمبادئ الجديدة عامة إلى دعاية تنشر فضائميا كتحبب فييا، كتسندىا كترد عمى خصكميا، كتسفو 

سبلمية كاف حساف يتكلى في الدكلة اإلك رراءىـ، كتبطؿ حججيـ، كتحدث الثغرات في صفكفيـ، 
الناشئة عمبلن جميبلن ال يقؿ خطره عف قيادة الجيكش المحاربة، كقد رأينا في التاريخ الحديث كفي 

دعاية الناجحة ىي جيكش الطميعة الفاتحة كأف كزراءىا الالنيضات القكمية كالحركب األخيرة، أف 
 4". ؽ اآلماؿمٌ يختاركف اختياران، كعمييـ تع

 

، كعدتو المعارؼ اإلسبلمية التي استقاىا مف الديف اف الدعكةأبنظـ شعره  يف فاكيمضي حس  
كالتي  ، ر التي مرت بيا الدعكة اإلسبلميةالجديد، فديكانو حافؿ بمشاركتو في األحداث كاألطكا

ثـ أخذ كميضيا بالخفكت شيئان فشيئان في أثناء الخبلفة الراشدة إال  ،أغمبيا في عصر النبكة تجسد
كلو . 5إذ كاف عثمانٌي اليكل  ،نة عثماف بف عفاف رضي ا عنومف بعض نشاط أثناء فت

لما لو مف  ،حيف مات 6عدم فالمطعـ ب ثيمشاركات في األحداث التي سبقت إسبلمو فيك ير 

                                                           
 .(0335) :حديث رقـصحيح مسمـ،   1
 .(0333) :حديث رقـصحيح مسمـ،   2
 .(5605: )حديث رقـسنف أبي داككد،   3
 .066محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت،   4
 . 23،23،25،20،22،26:القصائد رقـ : ظرين  5
مـ ،رئيس بني نكفؿ في الجاىمية كىك الذم أجار الرسكؿ صمى ا عميو كس(ق7ت)المطعـ بف عدم بف نكفؿ مف قريش  6

كىك . لماانصرؼ عف الطائؼ كعاد متكجيان إلى مكة ، فبعث إلى بعض حمفاء مكة أف يجيركه فامتنعكا، فأجاره المطعـ
 .2/757الزركمى،األعبلـ،.مات قبؿ كقعة بدر. الذم أجار سعد بف عبادة حيف دخؿ مكة معتمران 
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يقكؿ معددان مناقبو كمحاسنة ف، 1فضؿ في نقض الصحيفة التي أبرميا مشركك قريش في مكة 
 2: كقيمو

 ]الطكيؿ[   
 واحُ بَ ْصػػػػػػػػػػـ ف َ  مػػػػػػػػػػنيُ اهلل رسػػػػػػػػػػوؿَ  تَ رْ َجػػػػػػػػػػأَ 

 

 مػػػػػػػػػارَ حْ وأَ  مػػػػػػػػػب  مُ  ى لب ػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػا  ؾ عبػػػػػػػػػادَ  
 

 اىَ رِ ْسػػػػػػػػػػد  ب َ َعػػػػػػػػػػمَ  عنػػػػػػػػػػوُ  ئمتْ ُسػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػو 
 

 اَمػػػػػػػػػػىُ ُجرْ  ة ي ػػػػػػػػػػقِ بَ   أو بػػػػػػػػػػاقي قحطػػػػػػػػػػافُ و  
 

 لقػػػػػػػػػػالوا ىػػػػػػػػػػو الُمػػػػػػػػػػوَفى بخْفػػػػػػػػػػَرة َجػػػػػػػػػػارِه 
 

 وِذمت ػػػػػػػػػػػػو  يومػػػػػػػػػػػػا  إذا  مػػػػػػػػػػػػا  َتَذم مػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ـيُ قَ وْ َفػػػػػػػػة ُ يػػػػػػػػرَ نِ المُ  ُس مْ الش ػػػػػػػػ  ُ مُػػػػػػػػفمػػػػػػػػا تطْ 
 

 اَمػػػػػػػػكرَ وأَ   عػػػػػػػػز  أَ  فػػػػػػػػييـ  و ِمػػػػػػػػثْ مِ  عمػػػػػػػػى  
 

 ةً يمَ ِشػػػػػػػػػػ ى وألػػػػػػػػػػيفَ بَ  ْ ذا مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػّيػػػػػػػػػػًا إِ أبِ 
 

 3اػَ مػػػػػػػػمَ ظْ أَ  ؿُ ْيػػػػػػػػعػػػػػػػػف جػػػػػػػػاٍر إذا الم   ـُ وَ ْنػػػػػػػػوأَ  
 

 

قد فكمف يستعرض ديكاف حساف يممح الجيد الذم بذلو في الدفاع عف الدعكة المحمدية بشعره، 
في الرد عمى شعراء المشركيف أمثاؿ عبد ا بف  الرسكؿ الكريـ صمى ا عميو كسمـعميو اعتمد 

استطاع أف يككف ك كعمرك بف العاص،  5، كأبي سفياف بف الحارث، كضرار بف الخطاب4لر عالزب
 .يتفكؽ عمييـ بؿ ان ندليـ 
 

اجي عمى كقد كجو تمؾ األى ، الكثير يجائية ضد أعداء الديف الشيءكلو مف القصائد ال
كعتبة بف أبي  ،كالكليد بف المغيرة ،فيجا أفرادان كالحارث بف ىشاـ، المستكل الفردم كالجماعي

 ، كقبيمة ىذيؿ7كما ىجا القبائؿ كقبيمة مذح  6.كصفكاف بف أمية كغيرىـ ،ؼكأمية بف خم ،كقاص
كبني النظير حيف أخمفكا ميثاقيـ  10، كىجا الييكد مف بني قريظة9دةكبني سميـ يكـ الرٌ  ،8يكـ الرجيع

                                                           
 .733: الديكاف ،؛ حساف76 – 7/73ابف ىشاـ، السيرة  :ينظر الخبر  1
 .733-733 ،حساف، الديكاف 2

 

باءعنو ك  الذكدتتضح في ىذه القصيدة القيـ التي امتدح بيا مطعـ بف عدم كحسف الخمؽ كنصرة الجار ك  3  .الظمـ ا 
عبد ا بف الزبعرل بف قيس بف عدم،أحد شعراء قريش المعدكديف،كاف ييجك المسمميف كيحرض عمييـ في شعره،ثـ أسمـ   4

 .7/760األصفياني، األغاني،.أمنو يـك الفتحكقبؿ النبي إسبلمو، ك 
 

ضرار بف الخطاب بف مرداس القرشي،فارس شاعر صحابي، قاتؿ المسمميف يـك أحد كالخندؽ أشد قتاؿ،كأسمـ يـك   5
 ..3/705الزركمي،األعبلـ،.الفتح،كلـ يكف في قريش أشعر منو،كلو أخبار في فتح الشاـ،استشيد في كقعة أجناديف

 

 .اليجاء مف ىذا الفصؿ مبحث :ينظر 6
 6 :القصيدة رقـ  ،الديكاف :ينظر 7
 ـيـك الرجيع ىك اليـك الذم غدرت فيو قبيمة ىذيؿ بصحابة رسكؿ ا الذيف أرسميـ ليعممكا قبيمتي القارة كعضؿ تعالي 8

 .3/055 ،اإلسبلـ، ينظر ابف ىشاـ، السيرة النبكية
 .032 :كرقـ  073: ، قصيدة رقـالديكاف  :ينظر 9

 .033 :كرقـ 002 :قصيدة رقـف ، .ـ: ينظر 10
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مستخدمان  ،كميـ المناكئيف لمدعكة اإلسبلمية ىجاؤه عميو كسمـ، كقد شمؿ ميثاقيـ مع النبي صمى ا
 .مف قدر معتقداتيـ ىـ كحطءفي الرد عمييـ كقد سفو ررا –لسانو  –سبلحو البتار 

 

فقد حكؿ  ،ى ا عميو كسمـ كصحبومكفي الجانب اآلخر نجده يبدع في مدح النبي الكريـ ص
غني تكسب إلى سبلح لنشر الدعكة اإلسبلمية كالذكد عنيا كالتمسار المدح ككظيفتو مف حرفة ال

 ف مع ىذا التغيير فياؿ حسأكثر مف ككنو يمجد كيفخر، كقد تحك ر شبانتصارتيا، فيك يدعك كيب
فكانت ىذه  ،مسار قصيدة المدح الجديدة مف شاعر الفخر القبمي إلى شاعر المدح السياسي

قدمات الجنبنية األكلى لمشعر الديني السياسي زمف الم –أك كاف ىذا الشعر كمو  –القصيدة 
 .األمكييف 

 

و الكثير مف األثر في ىذا د لرً مف المعمكـ أف حساف في الجاىمية لـ يكف شاعران مداحان، كلـ يى 
فجعمو أقرب إلى  ،إال أنو استطاع بمكىبتو أف يضع أصكالن جديدة ليذا الغرض الفني، المجاؿ

ف العصبية مإلى القيـ المستمدة مف الديف الجديد ال مف الفخر الناشئ كأقرب ، العفكية كالبساطة
كما يتصؿ  ،بالديف كالشجاعة كالكفاء كالجكد كالعفة كالصدؽ ومدح القبمية، فيمدح بمقدار ما يتصؿ

إضافة إلى المدح بالنكر كاليداية كالبركة كالتقكل كالرسالة  ،ئؿ كالخصاؿ المحمكدةبيا مف الفضا
 :1سكؿ كأصحابو يكـ بدر ف في مدح الرٌ ايقكؿ حس.رىا مف الفضائؿ اإلسبلمية كالرحمة كغي

 ]البسيط                                                                                     [
 َيْقػػػػػػػػػػُدُمُيـ ي َحَمػػػػػػػػػػَؽ المػػػػػػػػػػاِذي  رِ شػػػػػػػػػػعِ تَ سْ مُ 

 

 2 ديػػػػػػػػدرعْ   غيػػػػػػػػرُ  َجْمػػػػػػػػُد الن حيػػػػػػػػَزِة مػػػػػػػػاضٍ  
 

ػػػػػػػػػػػػمَ  سػػػػػػػػػػػػوَؿ فػػػػػػػػػػػػإف  ر  أعنػػػػػػػػػػػػي ال  وُ اهلل َفض 
 

 ودِ ػُ وبالجػػػػػػػػػػػػ و  قْ بػػػػػػػػػػػػالت    ةِ ري ػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػى البَ  
 

 لَقػػػػػػػػػػولُكـُ  ْد نيػػػػػػػػػػدَ  نػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ دْ رَ وَ   ـ  ثُػػػػػػػػػػ
 

 3دِ ػيػػػػػػػػػػػػر صْ تَ  واًء غيػػػػػػػػػػػػرَ نا رِ بْ رِ ى َشػػػػػػػػػػػػحت ػػػػػػػػػػػ 
 

 َنْتَبُعػػػػػػػػػوُ  وفينػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػؽّ  سػػػػػػػػػوؿُ فينػػػػػػػػػا الر  
 

 حػػػػػػػػػدودِ ٌر غيػػػػػػػػُر مَ ْصػػػػػػػػػونَ  مػػػػػػػػاتِ ى المَ حتّػػػػػػػػ 
 

 ُتوُ دِر صػػػػػػػػػػػػػور ياِء الَبػػػػػػػػػػػػػكِضػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػارؾٌ مُ 
 

 دودِ رْ ػَر َمػػػػػػػػْيػػػػػػػػضػػػػػػػػاًء غَ قَ  كػػػػػػػػافَ  مػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿَ  
 

 ـٍ ذِ َجػػػػػػػػػػػنْ مُ  ٍؿ غيػػػػػػػػػػػرِ ْبػػػػػػػػػػػحَ بِ  ميفَ ِصػػػػػػػػػػػعْ تَ سْ مُ 
 

 دودِ ػْمػػػػػػػػػػػػاهلل مَ  حكـٍ مػػػػػػػػػػػػف حبػػػػػػػػػػػػاؿِ تَ ْسػػػػػػػػػػػػمُ  
 

   

 ستضػػػػػػػػػاُء بػػػػػػػػػوِ يُ  واٍؼ ومػػػػػػػػػاٍض شػػػػػػػػػيابٌ 
 
 

 4 اجيدِ ػمػػػػػػػػػػالَ  عمػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػؿ   ارَ ػػػػػػػػػػػػنأَ دٌر َبػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
 .737، الديكافحساف،   1
الدركع البيضاء، يقدميـ جمد : إذا لبس الماذية: مستشعرم حمؽ الماذم، يصؼ جيش المسمميف في غزكة بدر، استشعر  2

 .افالجب: ديدقكييا، الرع:الطميعة، جمدىا: يريد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، كالنحيزة: النحيزة
 .مادة صرد: المساف ، ابف منظكر،سقي دكف الرم: التصريد  3
 .737كرد ىذا البيت في حاشية  ص   4
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كح اإلسبلمية السمحة، كالتي يدعك فييا ر في عينية حساف يكـ كفد تميـ يجد فارقان في الر ظاكالن  
بي نقائدىـ الكالمثكؿ ألكامر  ،يد بتعاليـ اإلسبلـ السمحةقإلى مكاـر األخبلؽ كمحاسف السجايا كالت

بما فييا ركح   -1بدر برقاف بفالزٌ  -تميـ، بالمقارنة بما في أبيات شاعر كفد ى ا عميو كسمـمص
كاف السبب في ىذا التبايف  كلعؿٌ . لقائـ عمى األحساب كاألنسابا القبمي فاخرتكال البداكة الجاىمية،

 .إسبلـ الكفد، كمبايعتو لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
 

أحدان في جاىميتو، كلكف لو  األحداث اإلسبلمية بمراثيو فيك لـ يرثً  كتستمر مشاركة حساف في
يـ كأصحابو كشيداء المسمميف في بي الكر نرثى ال ، فقدثاء في اإلسبلـر مف شعر ال ان يدج ان رصيد

لو ك ، اففثى عمر بف الخطاب كعثماف بف عالغزكات كحمزة كجعفر كخبيب كزيد بف الحارث، كما ر 
بيف مؤيد كمعارض كباقي  نقدان متعددان كقد القت مراثيو .في شيداء بدر كأحد كمؤتو كغيرىا مراثو 
 2. شعره
 

في نفكس المسمميف، قصيدة الفتح التي قاليا ف التي كاف ليا أبمغ األثر اكمف جياد قصائد حس
في السنة الثامنة لميجرة، كالجزء اإلسبلمي مف ىذه القصيدة سما بحساف سمكان لـ يدركو شاعر 

 :3قكلو كمنودخؿ مكة ،  كقتكات الجيش اإلسبلمي ر يرصد تح حينماإسبلمي رخر، 
 ]الكافر                                                                                     [

 َتَظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ِجياُدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمَتَمط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتٍ 
 

 ُتمط ُمُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُخُمر الّنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 

 

 .4"صدؽ حساف: "سكؿ الكريـ أف يقكؿ حيف رأل نساء مكة يضربف كجكه الخيؿر الكالذم دعا 
 

 بؿ ،قاـ بوكقد نجح فيما  جميعيا، رؾ في أحداث الدعكة اإلسبلميةكبذلؾ يككف حساف قد شا
نتقاؿ بما حممو مف مضمكف ، بؿ ىك مف مدعمي ىذا اإلنتقاؿعمى زمف اال ان شاىد"يعده كثيركف 

 5."رسالي
 
 

                                                           
كاف سيدان في الجاىمية،عظيـ القدر في اإلسبلـ، . القمر: الزبرقاف بف بدر بف قيس التميمي،قيؿ لو الزبرقانمجمالو، كالزبرقاف 1

ابف األثير، أسد : ينظر. رىا عمييا أبك بكر لما رأل ثباتو عمى اإلسبلـكاله النبي صمى ا عميو كسمـ صدقات قكمو،كأق
 7/760الغابة،

؛ يحيى 062حساف بف ثابت شاعر الرسكؿ،  ،سيد حنفي حسيف ؛332 ،ينظر محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت  2
 .363الجبكرم، خصائص شعر المخضرميف، 

 .23حساف، الديكاف،   3
 .23، ف.حساف، ـ 4
 .353القكاعد المعرفية، : المعكش سالـ  5
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 1: حساف الدكر الذم ينيض بو الشعر في مجاؿ الدعكة فيقد بك 
 ]رالكاف                                                                                        [

 د  َعػػػػػػػػػػػمَ  فْ ِمػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػوـٍ  لنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ  
 

 اءُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجأو ىِ  ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابٌ أو  قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٌ  
 

 اجانػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػالقوافي مػػػػػػػػػػػػػػػف ىَ  ـُ حكِ نُ َفػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ماءُ الػػػػػػػػػػػػد   تخػػػػػػػػػػػػتمطُ  ثُ حيػػػػػػػػػػػػ بُ ونضػػػػػػػػػػػػرِ  
 

 

نقؿ أغراض الشعر مف الفخر بالذات " ف حساف قد غير مضمكف القصيدة إذإإذا قمنا  كٌ فبل غم
غضب كاليجاء المرتبط بمصالح الذات إلى الغضب ة إلى االعتزاز العقدم السياسي، كمف اليمكالقب

لتيدم اإلى مدح  عالعقدم، كمف المدح بدافع الطم  كرسكلو، كمف أدب التكسب إلى أدب االنتماء
ؿ الثكاب مف ا سبحانو كتعالى، كما استطاع بغزارة نتاجو تغطية حاجات الدعكة كاالستجابة بمقا
 2".كاذيب الكفار، كجبلء حقائؽ اإلسبلـد عمى أر يا، كاليحديات التي تكاجتلم

 

ـ في كؿ كاد إلى األدب يكبيذا يككف حساف قد نقؿ الشعر مف طكر المنافسة األدبية التي تي
 .وكفؽ تعاليـ النبي الكريـ كىدي  المكجو الممتـز بركح اإلسبلـ

 
 :ف انسالمياشعر حسقضية ضعؼ : ثانياً 

 
الشعر نكد بابو الشر، ف ذا " :فقد أثر عنو قكلو ،األصمعي أكؿ مف أثار قضية ضعؼ شعره   

ىمية، فمما جاء اإلسبلـ سقط دخؿ في الخير ضعؼ، ىذا حساف بف ثابت فحؿ مف فحكؿ الجا
 .3"شعره
طريؽ الشعر إذا أدخمتو في باب الخير الف، أال : " المرزباني في مكشحو مع زيادة  اهكرك   

فمما دخؿ شعره في باب الخير مف مراثي النبي  .ـترل حساف بف ثابت، عبل في الجاىمية كاإلسبل
، كطريؽ الشعر ىي طريؽ الفحكؿ، هصمى ا عميو كسمـ، كحمزة كجعفر رضي ا عنيما الف شعر 

ساء نالتشبيب بالك  كالمديححمة كاليجاء ر مثؿ امرئ القيس، كزىير كالنابغة، مف صفات الديار كال
 4."الف لخيرمتو في اأدخف ذا  ر،كصفة الخمر كالخيؿ كاالفتخا

 

                                                           
 .23،الديكاف ،حساف  1
 .005عباس مناصرة، مقدمة في نظرية الشعر اإلسبلمي ،  2
شعر حساف في : " نفسو  لة ثانية حكؿ المكضكعاكيكرد ابف قتيبة لؤلصمعي مق .0/365ابف قتيبة، الشعر كالشعراء،   3

 .0/365، ، ابف قتيبة، الشعر كالشعراء"لحاؿ النبي صمى ا عميو كسمـالجاىمية مف أجكد الشعر، فقطع متنو في اإلسبلـ 
 .26المرزباني، المكشح،   4
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في فمكو،  ان لقكؿ األصمعي، دائر  جاء مرددان  ان فريق: إزاء المقكلة فريقيف كالميتمكف كقؼ النقادك 
جاعبلن مف حساف بف ثابت نمكذجان لضعؼ الشعر في عصر صدر اإلسبلـ عامة، كضعؼ الشعر 

 1. بلن ذلؾ الضعؼ بأسباب كعمؿ كثيرةغة الدينية خاصة، معمٌ بذم الص
 

كلتو قد استمرت بعد اإلسبلـ إف لـ تكف حفكأف  ،عكة كأكد عمى شاعرية حسافؾ الدرفض تم ان ريقفك 
 2. بما ىيأ ليا اإلسبلـ مف أسباب التقدـ كالنيكض ،تقدمت

 

داءة ر التي جعمت الدباء يطمقوف الحكـ بالضعؼ وال السبابمف  اً كثير  ثمةف إويمكف القوؿ   
 :3ي تيفيما  ياتمخيص عمى شعر حساف انسالمي، ويمكف

 .الذيف جعمكا مقياس الشعر الغرابة كالجزالة  قاد أنفسيـإلى الن دتعك  أسباب .1
خفض اإلسبلـ مف عمياء مكضكعات شعرية رأل كثير مف النقاد أنيا تثير القرائح مما عمؿ  .2

 .عمى نقمو نكعية ما بيف القيـ كالقضايا الجاىمية كاإلسبلمية
ر مكضكع، كاختبلط شعره بشعر معاصريو أمثاؿ عبد ا بف كثرة ما حمؿ عمى حساف مف شع .3

 .ركاحة، ككعب بف مالؾ
 .ارتجاؿ حساف لكثير مف قصائده .4

 
 :الستجالء الحقيقة ومناقشتيااآلنفة  السبابوالبد لنا مف الوقوؼ عمى 

 

 :تعود إلى عمماء المغة أسباب: أوالً 
 

ؼ شعر حساف اإلسبلمي، التي عكاؿ األصمعي حكؿ قضية ضقير أغف يليس في كتب األقدم
 مف وعرؼ عنصمعي ذاؾ ما  كلعؿ السبب األساس في تعميؿ رأم األ .ا كؿ مف جاء بعدهىدرد

كلعو بالغريب، كأف مقياس الببلغة عنده كقكة القكؿ لديو ىي ما يزخر بو العمؿ مف ألفاظ بدكية 
 الشعراء اإلسبلمييف، فقد كردر مف المكاقؼ المتعصبة مف يغريبة كأساليب جاىمية خشنة، كلو الكث

                                                           
الجبكرم، خصائص شعر المخضرميف كما بعدىا؛ يحيى  026ينظر شكرم فيصؿ، تطكر الغزؿ بيف الجاىمية كاإلسبلـ،   1

؛ 750حامد، الشعر اإلسبلمي في صدر اإلسبلـ، ؛ عبدا ال07في الشعر اإلسبلمي كاألمكم،  ، ؛ عبدالقادر القط36
 .370عمر الفركخ، تاريخ األدب العربي، 

كما بعدىا؛ شكقي  77كمابعدىا؛ سامي مكي العاني، اإلسبلـ كالشعر،  00ينظر، بنت الشاطئ، قيـ جديدة لؤلدب العربي،   2
 .370؛ عبد المنعـ الخفاجي ، دراسات في األدب، 60ضيؼ، العصر اإلسبلمي، 

؛ أحمد الشايب، تاريخ 20شعر اإلسبلمي في صدر اإلسبلـ، ل؛ عبد ا الحامد، ا062، ينظر اإلسكندرم كزمبلؤه، المفصؿ  3
 .73؛ سامي مكي العاني، اإلسبلـ كالشعر، 065الشعر السياسي، 
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شأنو ك . 1"ف أقكؿ فييـ شيئان ألنيـ إسبلميك ال": يكمان عف جرير كالفرزدؽ كاألخطؿ، فقاؿأنو سئؿ 
الذيف كانكا مع أدبيـ ركاة لغة كحفظة غريب، يحرصكف الشاىد ذا شأف كثير مف النقاد األكليف،ى

  .الشاذ أكثر مف حرصيـ عمى غيره
 

ي مف الميكنة ىك السيكلة كالدماثة كالتخمي عف غريب المفظ ككعكرة ف ذا كاف غرض األصمع
نما العيب أال يميف جانبو كترٌؽ  األسمكب فميس ىذا بعيب يعاب عميو حساف كال يضار بو، كا 

حاشيتو كأال يتأثر بأسمكب القررف الكريـ السيؿ الناصع، كيتمثمو في ألفاظو كمعانيو بعد أف خالطت 
 .بشاشة اإلسبلـ قمبو

 

كانقبلبان في  ،يككف نزكؿ القررف ثكرة في المغة كيؼ ال"  :بقكلوعباس مناصرة ذلؾ  ؤكديك 
ؿ دالالت المغة العربية كردابيا في مرحمة قكالتعبير في الشعر كالنثر العربي، كفي ن ،أساليب البياف

لمذىب  ديـ جديد كأداء مبتكر، لقد غاب عف عقكليـ أف الميف في شعر حساف ىك ميبلفجديدة، ك 
، نعـ ما الف شعر حساف كما ضعؼ، (الشمكلية اإلسبلمية)رم ىك مذىب جديد في الفف الشع

 . 2" كلكنيا كالدة المذىب اإلسبلمي الذم لـ يألفو الركاة في الشعر الجاىمي
 

دليؿ عمى أف ببلغة القكؿ في  قكؿ الجاحظ في صفة كبلـ النبي صمى ا عميو كسمـ كلعؿ في   
 ،قعيرتجانب أصحاب ال -صمى ا عميو كسمـ  -أنو": مفظ المستيجف الغريب، فيقكؿالبعد عف ال

 .3" كرغب عف اليجيف السكقي ، كىجر الغريب الحكشي
 

نساكم بيف كبلـ المصطفى صمى ا عميو كسمـ الذم ال ينطؽ عف اليكل ك بيف شعر  ال ىنا
نما نكضح أف المفظ السيؿ البعيد عف الحك ك  ،حساف صفة امتاز  كأنيا ،بالقمكب كالعقكؿ صؽألية شا 

 .بيا حساف عف غيره مف الشعراء مما سيؿ لشعره الذيكع كاالنتشار
 

ىذا االتجاه عند األقدميف كمجاراة المحدثيف لو ( بنت الشاطئ)كترفض عائشة عبد الرحمف   
لى المتأخر و كا  كتدعك إلى تتبع ابف قتيبة في رأيو في أف ال ننظر إلى المتقدـ بعيف الجبلؿ لتقدم

كاختاركا نماذج مف ، لقدماء لمشعراء منازليـ كأقدارىـقد حدد أكلئؾ ا": قكؿت، فبعيف االحتقار لتأخره
الشعر رأكىا أجكد ما قيؿ في بابيا، كمرت عصكر كأدىار كما يزاؿ الشعراء حيث كضعيـ 

تزاؿ أحكاميـ كمقاييسيـ  كما، اختاركىا مكضع عنايتنا كاىتمامنا، كما تزاؿ النماذج التي األقدمكف

                                                           
 .07األصمعي، كتاب فحكلة الشعراء،  1
 070عباس مناصرة، مقدمة في نظرية الشعر اإلسبلمي ،  2

 .02\7يف، يالجاحظ، البياف كالتب  3
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، مينا أف نستعير عقميتيـ كأذكاقيـباقية فينا، نعيدىا كنكررىا كندكر في نطاقيا، ككأنما قضي ع
 .كأرل أف ذلؾ ىك السبب الرئيس في تكرارىـ لتمؾ المقكلة 1".لنفيـ تراثنا كنتذكقو 

 

 المقاييس بإلسبلـ ا شعر صدر كاضحان ضد الباحثيف الذيف يقيسكفكيقؼ محمد فشكاف مكقفان 
مستمدة مف طبيعة  مقاييس" لشعر األمكم، كيرل أنيا التي قكمكا بيا الشعر الجاىمي كانفسيا 

الحياة الجاىمية كمف عصر بني أمية بما ليا مف مكاضعات اجتماعية كنظـ سياسية كاتجاىات 
يي تمؾ المقاييس فكرية، أما المقاييس التي ينبغي أف نحتكـ إلييا في تقكيـ الشعر اإلسبلمي ف

 2" .النابعة مف القيـ الجديدة التي نادل بيا اإلسبلـ
 

كليس تبايف الخطاب مف الجزالة كالغرابة إلى السيكلة كالميف ضعفان، كخير دليؿ عمى ذلؾ أسمكب 
القررف الكريـ نفسو، إذ تبايف الخطاب المكي عف الخطاب المدني، إذ كانت صفة الخطاب المكي 

 بيعة طكىذا يعكد إلى ، 3لزجر كالردع بينما انتقؿ الخطاب المدني إلى الميف كاليسرالشدة كالقكة كا
 عدكاو قكمان فييخاطب  ذمكىذا ما تمثمو حساف بف ثابت في شعره إذ تنقؿ في أسمكبو ال.المقاـ

ة كالتآلؼ كف بالرحمز تامإلى خطابو قكمان ي ،ؿ عندىـ الجزالة كالغريب كالحكشيببلغة القك 
ميا حيث ، إنما ىك إثبات لشاعريتو التي ينق  بعضيـأك سقكطان كما يدعي  ةكىذا ليس ىك  ناصر،تكال

شاء، فنراه في نقائضو مع المشركيف يتمثؿ األسمكب القكم الجزؿ، بينما في مدحو لمنبي كالصحابة 
 .كمراثيو يتحدث بسيكلة كيسر كرقة، كىذا األمر ال يضيره إذ أف طبيعة المرحمة تتطمب ذلؾ

 

ي استخدامو عند الترغيب كالترىيب غالجزالة كالفخامة يط اأف األسمكب األدبي المنمؽ ذ تضحي 
في المكاقؼ التي تستدعي اإلثارة كتحريؾ المشاعر كما في األسمكب القررني المكي، ككما حدث مع 

عممي يستخدـ األسمكب ال احساف في نظمو الجاىمي الذم أراد منو إمالة قمكب السامعيف نحكه، بينم
ني  القررني المدني كالني  الذم اتبعو حساف مكىذا ىك ال. ضاح الحقائؽ بأقصر السبؿ كأيسرىايإل

فبل ، مديف كالذكد عنولكالدعكة ، ألف ىدفو بياف النظـ كالتشريعات اإلسبلمية، في شعره اإلسبلمي
طال ي شعره اإلسبلمي ف هبو بعد ؿم  عكصناعة لفظية كىذا ما يي  ةتستدعي الحاجة ىنا إلى تكسع كا 

، كمبلحقة األحداث المتسارعة ال إذ ىمو كصؼ المكقؼ،عف المقدمات الطممية  بشكؿ ممحكظ
                                                           

 .07 ،، قيـ جديدة لؤلدب العربي القديـ كالمعاصر(بنت الشاطئ)عائشة عبد الرحمف   1
 .006محمد سعيد فشكاف، الديف كاألخبلؽ في الشعر،   2
، ى اختبلؼ الخطاب، أدل إل(الرسالة)إلى مرحمة ( اإلنذار)كننظر رأم دالؿ عباس التي ترل أف انتقاؿ الدعكة مف مرحمة   3

بينما مرحمة . فاإلنذار يعتمد عمى التأثير الذم يعتمد عمى أسمكب مركز كمكقع ، كىك أسمكب طاغو في السكرة المكية 
تخاطب المتمقي كتنقؿ إليو محتكل أكسع مف مجرد التأثير، إذ يغمب عمييا جانب التعميـ كنقؿ المعمكمات كمف ثـ ( الرسالة)

 .0دالؿ عباس ، القررف كالشعر، : ينظر. في تركيبيا كبنائيا اآلفاؽ النفسية كاالجتماعية كالبيئية  تحتاج إلى لغة مختمفة
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ا تبمغ ذلؾ المستكل بينما يبلحظ تركيو كتنقيحو ليمزيتو مما جعمي ،التنقيح كالتحكيؾ في شعره
 .عالعالي الرفي

 

فيو  تبايفنمط كاحد، كاليكف عمى ف شعره في المرحمة الكاحدة سكاء الجاىمية أك اإلسبلمية لـ إ
الجاىمي لـ شعره ، ف حيث الجزالة كخفة األلفاظ كجماؿ التصكير كتتابع المعاني مف كاضح جمي

متفاكت بيف  ىكبمستكل اإلبداع كالجكدة الذم قد نتخيمو إذا سمعنا برأم األصمعي، إنما  يكف كمو
أمر شائع عند أغمب التبايف مي، كىذا شعره اإلسبل لؾة كالسيكلة، ككذاكالجدة كاإلبداع كالرك

 .الشعراء تقريبان إف لـ يكف كميـ
 

 
 
 

 :وقضاياه   عف تمثؿ قيـ الديف الجديد زدواعي تعود إلى العج. 2
 

ر مجتمع الجاىمي، مما أثأحدث اإلسبلـ ثكرة عارمة عمى كثير مف القيـ كاألعراؼ السائدة في ال  
التزامو كتمثمو تعاليـ الديف الجديد مف جية، كتبعا ، كؿ كفؽ تكجيات كثير مف الشعراء في 

 .ألخبلقياتو كقيمو في الجاىمية مف جية أخرل
 

عند  شعراء تمؾ المرحمة بشكؿ عاـ،  ميؿعمف التفصيؿ كالت يءبشالمكضكع  كقد تناكؿ النقاد   
 ضعؼ الذم رد ،كمف الذيف تناكلكا المكضكع عبد القادر القط.كعند حساف بف ثابت بشكؿ خاص 

القيـ كالقضايا اإلنسانية الجديدة التي ؿ تمثإلى عجز الشعراء عف في تمؾ الفترة شعر اإلسبلمي ال
تستدعي تجربة فنية مختمفة في طبيعتيا عما اعتادكا عميو مف أنماط ثقافية  التيك  ،جاء بيا اإلسبلـ

بر مف كجانب األإنو لـ يكف مف اليسير عمى شاعر قضى ال" كيقكؿ عف حساف بف ثابت. كسمككية
حياتو في الجاىمية أف يجد لنفسو أسمكبان جديدان مف الشعر يحسف التعبير عف القيـ كالقضايا 

الفنية التي نمت كتطكرت في ظؿ مجتمع  حتفظ في الكقت نفسو بتمؾ الخصائصالجديدة، كي
 1 ".مختمؼ في قيمو كقضاياه

 

منيـ إال األعشى الذم مات  إف عصر الفحكؿ قد انقضى كلـ يبؽ: "خرركيرل في مكضع  
لستيف كأكشؾ أف يكؼ كىك في طريقو إلى النبي ليمدحو كيعمف إسبلمو، كلبيد الذم كاف قد بمغ ا

، كلـ يبؽ عند ظيكر اإلسبلـ إال شعراء مقمكف، بعضيـ مجيد في قصائد مفردة، عف قكؿ الشعر
يعد بحاؿ مف األحكاؿ مف  كيرل أف حساف ال يمكف أف .2" كلكنيـ ال يبمغكف شأف ىؤالء الفحكؿ

                                                           
؛ 066محمد عثماف عمي في أدب اإلسبلـ، : ، كيذىب مذىبو كؿ مف 07عبد القادر القط، في الشعر اإلسبلمي كاألمكم،   1

 .776، تطكر الغزؿ بيف الجاىمية كاإلسبلـ، فيصؿ ؛ شكرم62جاىمية كاإلسبلـ ، عمر كحالة، األدب العربي في ال
 .03عبد القادر القط، في الشعر اإلسبلمي كاألمكم،   2
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كأنو لـ يكف  ،ىؤالء الفحكؿ، فيك دكنيـ في المكىبة كالقدرة المغكية كفمسفة التجربة كصدؽ المبلحظة
 .1في قمة مف قمـ اإلبداع في الجاىمية ثـ ىكل عنيا بعد اإلسبلـ

 

قيـ تبايف ال: عامميف اثنيف كىمادكاعي ضعؼ شعر حساف إلى  طيختزؿ عبد القادر الق: إذف 
لى ما بيف الجاىمية كاإلسبلـ  القضايا  .يعد حساف بف ثابت منيـ الذم ال انقضاء عصر  الفحكؿ،كا 

 

ف كاف رأيو ىذا مقبك  الكضع مختمؼ عند  ني أرلإال أن، الن في ظاىره عمى عدد مف الشعراءكا 
، فمف حساف بف ثابت، فرأيو بحاجة إلى دراسة كمناقشة كتحميؿ لما يثيره مف قضايا كاعتراضات

ف اختمفت قضاياه ما بيف الجاىمية كاإلسبلـ ف ف قيمو كمثمو التي تبناىا كنافح  المعركؼ أف حساف كا 
كثير بختمؼ بعد اإلسبلـ، فيك شاعر القيـ كالمبادئ في الجاىمية، نادل تعنيا في شعره الجاىمي لـ 

كعرؼ حؽ ، المميكؼكأغاث ، ي ذاتو كفي قبيمتو، فنصر المظمكـمنيا في شعره فأرسى قكاعدىا ف
كصقؿ ذاتو كىذبيا حتى بمغت ما ىي عميو ، كغزلوفي شعره  كعؼ، الشدائد عندكصبر  ،الجكار

مف االحتراـ كالقبكؿ، فما كاف يكمان بالشاعر الصريح الماجف البلىث كراء المذات كالشيكات 
نما فض لنظماكالمتعة، كما كاف بالشاعر المتمرد كالخارج عمى قكانيف القبيمة، الر  يا كنكاميسيا، كا 

 .كاف دكمان شاعر القبيمة األكؿ، كلسانيا الناطؽ الذائد عنيا، المحافظ عمى قيميا كأصكليا كأعرافيا
ف حساف لـ يكف بالخارج عما عيدتو العرب مف قيـ كفضائؿ حتى يعجز عف تمثميا أنا ىكالشاىد 

يجاد أسمكب جديد يتبلءـ مع القيـ اإل الديف  قيـ ديدة، فضبلن عمى أفسبلمية الجفي اإلسبلـ كا 
لـ  فاإلسبلـ الجديد لـ تكف تتعارض مع مفاىيـ العرب أك مخالفة لتكجاتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ،

كما كاف  –يبطؿ منيا إال ما ىك مذمكـ كالذم ال يتكافؽ مع العدالة كالسماحة كالكرامة اإلنسانية 
بعثت لتمـ  إنما]: صمى ا عميو كسمـ بقكلو كىذا ما أشار إليو النبي الكريـ –حساف فاعبلن ليا 

مف العادات المتبعة عند العرب أقرىا اإلسبلـ مع اختبلؼ  ان ، إضافة إلى أف كثير 2[مكاـر الخالؽ
كثير مف العرب يؤمف بديف التكحيد ككانكا يحجكف البيت الحراـ كيؤدكف ك الشكؿ ال المضمكف، 

 .لجديد جاءت مكممة لمكاـر األخبلؽ ال منافية ليامناسكيـ كشعائرىـ حكلو، فتعاليـ الديف ا
 

دليؿ  كقيميـ كعاداتيـه كقكمو كمناقبيـ دمف الفخر بأجدا ان كلعؿ تضميف شعره اإلسبلمي كثير 
، فمـ تختمؼ القضايا إال شكبلن، أما القيـ كالقضايا عنده، كأف ىذا متمـ لذاؾكاضح عمى امتزاج 

 عديد مف كؿ القيـ السائدة عند العرب بؿ أبقى عمى ، ألف اإلسبلـ لـ يجب المضمكف فكاحد
 .المحمكد منيا

                                                           
 .33عبد القادر القط، في الشعر األشبلمي كاألمكم،  1
 (. 723)األماـ البخارم،األدب المفرد،حديث رقـ 2
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رىاصات دينية إقد كاف لمديف اإلسبلمي : "بقكلو السابؽ كيدحض حبيب يكسؼ مغنية الرأم

كىذه اإلرىاصات ىيأت الناس كعقكليـ لتقبؿ تعاليـ اإلسبلـ كمثمو، .. كاجتماعية كسياسية كأدبية 
يا كتمثيميا ببتعاليـ ىذا الديف كصعكبة االتصاؿ بيا، كالعجز عف استيعا كما يقاؿ عف انبيار العرب

في نتاجيـ الثقافي، إف ىك إال افتراض مبالغ فيو جدان، كتنقصو الحقائؽ التاريخية كالثقافية، كفي 
 ،مقدمتيا حقائؽ الديف اإلسبلمي ذاتو، كال يؤدم األخذ بو إال إلى اجتثاث جذكر العرب مف أصكليا

 1".اء الحضارة كالثقافة العالميةكالتقميؿ مف شأف دكرىـ في بن ،تاريخيـ كتشكيو
 

ما اإللتزاـ في اإلسبلـ أ: " ف إذ يقكؿيكيعمؿ عبد ا الحامد ذلؾ  الضعؼ بالجمع ما بيف الرأي  
ال يضعؼ الشعر، لكف الذم أضعؼ الشعر  كالذم فيمو الخمفاء كالشعراء في العيد النبكم

م الذم طكلب بو الشعراء كالمعطيات الحضارية كالفكرية التي أنبثت بيف الناس المضمكف التجديد
لمعطيات كىي تتطمب فيمان شعريان ا مف ىدم اإلسبلـ كحكمة القررف، فجاء الشعراء ليعبركا عف ىذه

جديدان لـ يكف كاضح المعالـ لدييـ، كىي تغيير في األسمكب كفي المفظة كالغرض، كىي بذلؾ 
اإلسبلـ  كانتيى فبل  خزمونيفة في نفكس الشعراء المسمميف، فاألسمكب الجاىمي أحدثت صدمة ع

راب كال غمكض كال إثارة عداكات كال تكسب كال إرىاب، فكيؼ ينظـ غفخر كال كذب كال فجكر كال إ
ؼ طريقان جديدة بغة اإلسبلمية فسيبدك شعره ضعيفان ألنو يعتسصإف اختار ال .الشاعر شعره إذف

 2".جديدة ذات مضاميف
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
عبد ا الحامد، الشعر : ؛ ينظر066ر الراشدم، مف ظيكر اإلسبلـ إلى نياية العص يحبيب يكسؼ مغنية، األدب العرب  1

 .27اإلسبلمي في صدر اإلسبلـ، 
 .753،  767عبد ا الحامد، الشعر اإلسبلمي في صدر اإلسبلـ،  2
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ؼ الشعر كلعؿ عكنحف نكافؽ عبد ا الحامد في رأيو األكؿ في أف اإللتزاـ الديني ال يض
، تؤكد عمى ذلؾ، كلكننا نخالفو الرأم اآلخر 1اإلشارات الدينية في شعر بعض الشعراء الجاىمية 

غراب كالفجكر كاإلالقائؿ أف المضمكف التجديدم في أسمكب الشعراء كالخالي مف الفخر كالكذب 
ثارة العداكات كالتكسب ك  إلرىاب ىي التي تضعؼ الشعر، فيذا أمر مردكد ألف حساف اكالغمكض كا 
، بؿ عمى العكس قد ضـ شعره اإلسبلمي إثارة غراب كالتكسبقد خبل شعره الجاىمي مف الفجكر كاإل

اب المتمثؿ بالكعيد العداكات كالمتمثمة في نقائضو مع شعراء المشركيف كالييكد، ككذلؾ اإلرى
كالتي شكمت أىـ الركافد التي أمدت شعره اإلسبلمي بالمعاني الجديدة كالتيديد ألعداء الديف، 

 .يذه ليست بالمضاميف الجديدة التي تستدعي ضعؼ شعرهف. كاألفكار البديعة كاألغراض الطريفة
 

كقضاياه ما بيف  لـ تختمؼ شخصيتو كقيمو فخمص إليو بعد ىذا النقاش أف حساأكخير ما   
الشيكات كالمتع كالممذات،  كراء ثال ذاؾ البلى دكمان  الرجؿ المسؤكؿ فيكالجاىمية كاإلسبلـ 

تبايف القيـ كالقضايا، فالقيـ كالقضايا تبقى لشعره  ح بيا مف غير خكؼ أك حرج، فمـ ييكً المصر 
ة تبقى كاضحة، كليست يا العريضف خطكطأاختمفت جزئياتيا إال  راسخة ثابتة عمى مر الدىكر كاف

 .لضعؼ الشعر كعجزه عف تمثؿ المضاميف الجديدة دان مر 
 

نما يظير ذلؾ األمر جميان عند الشعراء الذيف لـ يكف لمقيـ كالمبادئ نصيب ك    كدكر فعاؿ في  افركا 
فنحف نممح  .الجديد فانقمبت المكازيف رأسان عمى عقب الديف حياتيـ ثـ التزمكا مف بعد ذلؾ بتعاليـ

لـ يسممكا، ال تتعارض مع ركح اإلسبلـ ككما نممح مضاميف  فاميف إسبلمية في شعر الذيمض
 .كغيره طيئةحكالأسممكا  فجاىمية في شعر الذي

 

                                                           
 :قكؿ زىير بف ابي سممى :ينظر  1

 ليخفى كميما يكتـ ا يعمـ فبل  تكتمف ا  ما في نفكسكـ
 .065زىير بف أبي سممى ،الديكاف،        ؿ فينقـ  عجساب أك يليـك الح يؤخر فيكضع في كتاب فيدخر

 :كقكلو
 كعاديان  عاد بف  لقماف   كأىمؾ                 ألـ تر أف ا أىبلن تبعان 

 .032 ،ف .ـزىير،          ،كفرعكف جباران طغى كالنجاشيا     كأىمؾ ذم القرنيف مف قبؿ ما ترل 
 :كقكؿ لبيد في الجاىمية

 كالعديد المكثؿ  ك           ا الحميدا ك حمدت 
 36، الديكاف ،قيا ليا إال سعيد                       لبيد بف ربيعةكال تف ف ا  نافمة  تقاه              

كؿ  كؿ بعدشعره ككاف يقبمف لسانو ككفر قمبو، كقد استشيد النبي الكريـ رذلؾ الرجؿ الذم  متككذلؾ شعر أمية بف أبي الص
. خبلؽ كاإلشارات الدينية الشيء الكثيركلو مف الشعر في مكاـر األ (.5630) :حديث رقـ صحيح مسمـ،: قافية، ىيو، ينظر

 .30-35-33ديكاف أمية بف أبي الصمت،: ينظر
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ذلؾ  يعبد القادر القط ضعؼ مستكل الشعر فعزا إليو كالذم  الثانيعامؿ بال فيما يتعمؽأما 
ع ألف كراء ىذا اإلدعاء إسقاط لجميع مناؼو لمكاق عصر الفحكؿ، فيذا أمرالعصر كىك انقضاء 

 مى ضعؼ شعرىـ، كىك يعارض بذلؾ جؿالشعراء المخضرميف مف قائمة الفحكؿ، كحكـ ع
حساف كحده بؿ في غيره أمثاؿ كعب بف زىير،  يالمحققيف قديميـ كحديثيـ، كليس ىذا القكؿ ف

الطبقات األكلى في كتب  لييف المصنفيف فيذالشماخ كسائر اليدم ك كلبيد كالحطيئة كالنابغة الجع
 .فالفحكلة لـ تكف مقصكرة عمى أصحاب الطكاؿ فقط 1. طبقات الفحكؿ

 

كرأم عبد القادر القط بشأف فحكلة حساف رأم غريب، كغرابتو تكمف في مخالفتو لمحكـ الذم  
 .أطمقو عميو القدماء في أنو أشعر أىؿ القرل

 
 :دواعي النحؿ والوض . 3
 

رصيفا،  ده في الشباب قكيان حصيفان يفي اإلسبلـ ال يزاؿ كع حساف عر، أف ش2النقاد يرل بعض
نما ىك مما كضعو المتكثركف مف أك  ف ما كجد فيو مف ضعؼ كليف لـ يكف نسبتو إليو صحيحة، كا 

 موالشعر مف ركاة المغازم كاألخبار، فقد كاف شاعر اإلسبلـ األكؿ، مف يمدحو فقد زكاه في قك 
 .ذلو في نسبو كشرفو كخمقو كخفض مف مكانتوكرفع مف شأنو، كمف ىجاه أ

 

كأكؿ . ضعؼ شعر حسافبيف قضية  كالنحؿ كماالقدامى ما بيف عكامؿ الكضع  كقد ربط النقاد
مؿ عميو ما لـ ححساف بف ثابت كثير الشعر جيده، كقد : " ابف سبلـ إذ يقكؿمف تنبو ليذه الظاىرة 

 3" ميو أشعاران كثيرة ال تنقي كا عضعقريش كاستبت ك  تضيتعالما  ،يحمؿ عمى أحد
 

ينة، لتأتي لو أشعار : " حساف أحد فحكؿ الشعراء فقاؿ أبك حاتـ: "كلوكقد كرد عف األصمعي ق
 4" نوع حأشياء ال تص تنسب لو: فقاؿ األصمعي

 
 
 

                                                           
نياية  كؿ مف حبيب مغنية، األدب العربي مف ظيكر اإلسبلـ إلى كينظر رأمطبقات ابف سبلـ كتصنيفو ليـ؛  :ينظر  1

 .060؛ محمد عثماف عمي، في أدب اإلسبلـ، 062العصر الراشدم، 
 .60؛ شكقي ضيؼ، العصر اإلسبلمي، 0/705ينظر ابف سبلـ، الطبقات،  2
 .0/705 الطبقاتابف سبلـ،   3
 . 0/730 العقد الفريد،ابف  عبد ربو،   4
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 :فيي عوامؿ الوض  والنحؿ في شعر حساف ماوأ
 

أراد أصحابيا أف  ،1شعار كثيرةى لساف حساف بف ثابت أفقد كضعت عم: أسباب سياسية كدينية .1
، أشعاران لتثبيت مكاقفيـ السياسيةيكسبكا قضية سياسية في جعؿ شاعر الرسكؿ يقكؿ فييـ 

بدءان بالفتنة التي حدثت بعد مقتؿ عثماف حيث اصطرعت بطكف قريش فأخذت تصنع أشعاران ك 
في بكاء عثماف كمطالبة عمى لسانو، كمف ثـ مركران باألمكييف الذيف نسبكا إليو ما ال يصح عنو 

معاكية بالثأر لو، كليغسمكا عنيـ عار األشعار التي نظميا حساف في ىجاء أسرتيـ حيث كاف 
غسؿ عار مضى كنصر قضية تشد : ، كىـ بذلؾ يجمعكف ما بيف اثنتيفأبك سفياف عميد الكفر

اف في االسبلـ اسييف الذيف استغمكا مكانة حسككذلؾ الحاؿ بالزبيرييف كالعب. مف دعائـ حكميـ
عبد ا بف الزبير ي كقيمة شعره بيف المسمميف، فكضعكا مقطكعات في مدحيـ مستغميف اسم

 .كالعباس عـ النبي صمى ا عميو كسمـ، إلثبات حقيـ في الخبلفة
 

كقد لجأت بعض القبائؿ إلى اإلستكثار مف الشعر لتعتاض بو عما فقدتو بعد أف راجعت 
ائؿ التي قمت كقائعيا كأشعارىا، ككانت أكالىا قبيمة قريش التي الركاية، خاصة تمؾ القب

 .2كضعت عمى حساف أشعارا كثيرة عمى نحك ما ذكره ابف سبلـ في طبقاتو
 

كجكد ركاة غير ثقات بركاية الشعر يجيمكف مكارده كال ييميـ مف الشاىد إال الحدث التاريخي  .2
التي ىي أقرب إلى  لسير كالمغازمكتب ا يخاصة مؤلف ،سكاء أكاف صحيحان أك غير صحيح

اىد الممفؽ، بؿ كيجمميا المثؿ المصنكع كالش ،حيث تحتمؿ التزييد ،القصص منيا إلى التاريخ
 . ، فنيبكا إلى ما فييا مف شعر مصنكع منحكؿ كقد فطف لذلؾ الركاة

 

مف  ، كالتي اختصرىابت صاحب السيرة النبكية ابف ىشاـكقد بيف ىذا المنحكؿ لحساف بف ثا 
سيرة ابف اسحاؽ، فبعد أف يأتي ابف ىشاـ عمى بعض القصائد التي نسبت لحساف أك عمى أبيات 

كأىؿ العمـ بالشعر ينكركنيا لحساف، كفي مكضع : ناقبلن ليا عف ابف اسحؽ، يعقب عمييا فيقكؿ
د ذكر كق.3ساف، ككرر ىذا القكؿ في غير مكضعتركل ىذه األبيات لفبلف، أم لغير ح: رخر يقكؿ
 .4"كتى بو فأحمموال عمـ لي بالشعر أ: "بف اسحؽ قكلوعف االعمماء 

                                                           
 .كما بعدىا  73ص، ة عميوالديكاف حيث بيف محقؽ الديكاف سيد حنفي األشعار المنحكل :ينظر  1
 .326؛ ناصر الديف األسد، مصادر الشعر الجاىمي،  705/ 0ابف سبلـ، الطبقات  :ينظر  2
 .، كغيرىا الكثير مف المكاضع020\3، 733\3،572،3، 002\003،3\036،3\3، 36\3سيرة ابف ىشاـ ،  :ينظر  3
 .0/6 الطبقات، ابف سبلـ،  4
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كيرفض شكقي ضيؼ فكرة ىبكط المستكل الفني لشعر حساف بف ثابت كيعزك تمؾ الظاىرة إلى 
كثرة الكضع كالنحؿ كيرل أف ما يشيع في بعض األشعار المنسكبة إليو مف ركاكة كىميمة ليس مف 

نما ىي لشعراء رخريف كص إف " :بقكلو كيذىب سامي مكي العاني مذىبو 1.نعت عميو كضعان نظمو كا 
 2."بؿ ىك فيما كضع عميو ،يف أك ضعؼ لـ يكف في شعره الصحيحما كجد في شعره مف ل

 

 يقؿ جكدة عف شعره الجاىمي،  كيؤكد ىذا الرأم قراءتنا لما صح مف شعره اإلسبلمي، فيك ال يكاد  
 .مف شعره اإلسبلمي ي بما صحمجرد مقارنة شعره الجاىمكيبدك ذلؾ ب

 
 : اختالط شعره بشعر غيره

 

بؿ تعداه باختبلط شعره بشعر غيره مف  ،قؼ األمر عند كضع الشعر عمى حسافلـ ي 
كعب بف مالؾ كعبد ا بف ركاحة ، كقد اختمط أيضان بشعراء ك  ابنو عبد الرحمف معاصريو أمثاؿ

 3. رخريف
ابت ككعب بف مالؾ قد ذىبا في ىجاء قريش مذىبان كمف الجدير بالمبلحظة أف حساف بف ث 

متشابيان، فناال مف القكـ في أحسابيـ كأنسابيـ كعيراىـ بالعجز كالجبف، كرمياىـ بالكفر كالضبللة 
سعان لمخمط ما بيف الشاعريف اإلسبلمييف، عمى العكس مف عبد ا ابف اكالغكاية، مما جعؿ مجاالن ك 

عمى أحسابيـ كأنسابيـ إال  تطرؽيـ بالكفر كالضبللة مف غير أف يركاحة الذم امتاز ىجاؤه برمي
 .أف ذلؾ ال يمنع اختبلط شعرييما

 

تشابو الظركؼ التي قيمت فييا األشعار، كتشابو األفكار التي " حقبةكمرد خمط الشعر في تمؾ ال
في تمؾ  كقد اختمط شعره أيضان بشعراء مغمكريف4". شعراء رنذاؾ فأكردكىا في أشعارىـممكت ال

 .الفترة، إذ كاف أغمب الشعراء يناقضكف قريش كيياجمكنيـ، كيتحدثكف عف تعاليـ الديف الجديد
 

ا أثران بالغان في الحكـ مالكضع كالخمط في شعر حساف بف ثابت، كال ريب أف لي ما تقدـ يجسد
عب تمييز عمى شعر حساف اإلسبلمي بالضعؼ كالركالة، ألنيا اختمطت عمى الركاة كالناقديف، كص

األصيؿ مف الدخيؿ، كليس لحساف في ذلؾ ناقة كال جمؿ، كلكف ما ثبت لو مف أشعار تشفع لو في 
تخطي تمؾ األزمة، كيمزيتو في فتح مكة، كعينيتو في عاـ الكفكد، كداليتو التي رثى بيا، 

                                                           
 .60شكقي ضيؼ، العصر اإلسبلمي،   1
2
 .73سامي مكي العاني،اإلسالم والشعر، 
 .72الديكاف،  مقدمة محقؽ :ينظر  3
 .33، األمالي في األدب اإلسبلمي، ابتساـ مرىكف  4
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ي كالتي نجد فييا صدقان ف ،المصطفى صمى ا عميو كسمـ، كمراثيو لشيداء المسمميف عامة
 .العاطفة كاندفاعان في تسخير شعره في سبيؿ الدعكة اإلسبلمية

 
 : رتجاؿاال . 4

 

فقد عرؼ عنو " رتجاؿ في الشعر اإلسبلمي كثير، كشعر حساف خاصة يتميز بيذا الطابع اال   
رتجاؿ قد يبدع فيو حساف أك قد ال يتجاكز منو النظـ ، كىذا االنو كاف يرتجؿ في كثير مف المكاقؼأ

ب منو الكقكؼ إلى جانب المسمميف كالدفاع عنيـ إزاء معمى المشركيف، فمقتضيات األمر تتطكالرد 
كلكنو يبقى ممتزمان فيما  ال يجيد،أبيات قيمت فييـ، كقد يصيب فييا حساف في اإلجادة الفنية كقد 

 1". حان بناءن يخدـ الدعكة كالمسمميفكجو إليو، مما جعؿ شعره سبل
 

اب التي عزا بعضيـ إليو ضعؼ شعر حساف كلينو ال إلى إسبلـ حساف رتجاؿ مف األسبكاال  
إف أكثر ما أحصيناه عميو مف : "كيؤكد محمد طاىر دركيش ذلؾ بقكلو .كتمثمو مضاميف جديدة

المأخذ يرجع أغمبو إلى اإلكثار كاالرتجاؿ، ال إلى نقص اعترل مكىبة الشاعر، كقياـ عقبة مف ركح 
ذا الذم يعنينا في تفصيؿ ىذا المكضكع، فميس إسبلـ حساف كليس اإلسبلـ اعترضت طريقو، كى

اإلسبلـ ذاتو، كىذا الذم أدل إلى ما سمكه لينان كضعفان في شعره اإلسبلمي، كنسميو كيسميو 
ت لرق   و حسافكلك أف الحطيئة حمؿ حمم: "الحطيئة مثبلن بقكلوكيضرب  .2"المنصفكف ىفكات كمآخذ

شابت شكائب نقاء ديباجتو، فقد كاف كزىير مف عبيد الشعر الذيف جزالتو، كتطاحنت فخامتو، ك 
 3."يتأنقكف فيو، كيتألقكف لو، كيصنعكف منو الحكلي المنقح

 

ليس  ،عو في تجكيد الرصؼ كتنقيح المفظ كتيذيبوحساف عامة يتصؼ بقمة تكمفو كتصن كشعر
كما تجكد بو القريحة مما  ، فيك يرسؿ الشعر إرساالن النابغة كاألعشى كزىير كالحطيئة كما يفعؿ

الحاجة لذلؾ، إذ كانت حاجة  ويفتح مجاالن لمطاعف كالناقد خاصة في شعره اإلسبلمي الذم دعت
كتحكؿ دكف تدبره كالتركم فيو، فشعره انتقؿ مف حاؿ  ،المسمميف إليو ممحة قائمة تدعك إلى اإلسراع

لتأريخ لمكقائع كالدعكة لمديف كالذكد بث الخكاطر كلكاع  النفس في الجاىمية ،إلى حاؿ التأىب كا
 .عف اإلسبلـ كنبيو

                                                           
 .26 ابتساـ مرىكف، األمالي،  1
 .566محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت،   2
 .566ف،  ،ـمحمد طاىر دركيش،   3
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ف كنا نعمؿ اليفكات التي أصابت بعض شعره باال   رتجاؿ فميس ىذا معناه أننا نرل الضعؼ كا 
نما نرل أف اال رتجاؿ سبب في سطحية معاني بعض المقطعات اإلسبلمية نظران كالميف فيو، كا 

 .، كالتي قد تجرح شعر أم شاعر ميما عمت طبقة فحكلتوالمكقؼ كتسارع األحداث كتكالييا لطبيعة
 

كيبقى شعر حساف مع ىذا ذخيرة رائعة مف جيد الشعر تصدر بيا شعراء  الدعكة اإلسبلمية، فقد 
كاف شاعران فحبلن مطبكعان يرسؿ الشعر حيف تدعكه دكاعيو إرساالن، كلعؿ ارتجالو عينيتو التي أنشدىا 

: س بقكلوباحعمى ذلؾ إذ شيد لو فييا األقرع بف  رقاف بف بدر دليؿبالز  أماـ كفد تميـ مفاخران فييا
 1 ".فآؿ الحاؿ إلى إسبلـ الكفد " لشاعره أشعر مف شاعرنا "

 

بشعراء العصر  طبيعة الدكر اإلعبلمي الذم أنيط إف : "كيذىب حبيب مغنية ىذا المذىب بقكلو
ي، فقد كاف عمييـ أف يكاكبكا في شعرىـ الدعكة اقتضى منيـ سيكلة األداء كتقريرية المعان اإلسبلمي

اإلسبلمية في تطكراتيا المتبلحقة كأحداثيا المتسارعة، ىذه المكاكبة المتصمة لـ تكف لتفسح ليـ 
 2" . مجاالن كافيان لمتأمؿ كالتأني كالصبر عمى أنفسيـ كعمى تجكيد شعرىـ

 

مقكف ىذا الحكـ عمى شعر حساف تمؾ ىي األسباب كالدكاعي التي دعت النقاد القدامى يط  
اإلسبلمي، كالتي يشرككف حساف فييا مع بعض الشعراء كيخصكنو بأخرل، كلكف رغـ كؿ ذلؾ 

، كينقمو مف طكر إلى طكر كناؿ بو (يؤسمـ الشعر)لفذ الذم حاكؿ أف يبقى حساف الشاعر األكؿ ا
 .شرؼ شاعر النبكة المؤيد بركح القدس

 

يمو مف جديد مف منطمؽ ك أف نعيد النظر في دراسة شعره كتقكالبد لنا أماـ شاعر الدعكة 
ة يـ أدب أمك ف ذلؾ الشعر كاف باعثو كدافعو الركح اإلسبلمية، كما يحدث في تقألإسبلمي بحت، 
تـ في  ، كمااتيا كمبادئيا كمعتقداتيا كقيميامف منطمؽ تمؾ األمة كأحكاليا كعاد يقكـمف األمـ إذ 

 .تقييـ الشعر الجاىمي
 

         :ر ما نعزك اليو تمؾ التيـ التي لصقت بشعر حساف ما خمص إليو سامي العاني بقكلوكخي
النصكص  مىطبلعيـ عاد إليو الباحثكف يرجع إلى قمة تنبطبلف دعكل ضعؼ ذلؾ الشعر، كما أس"

 .3"لة األقدميفاالشعرية أك تقميد مق

                                                           
 .060\3، النبكية ابف ىشاـ، السيرة  1
 .002حبيب مغنية، األدب العربي مف ظيكر اإلسبلـ نياية العصر األمكم،   2
 .72سامي العاني، اإلسبلـ كالشعر،   3
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 عالقة الشعر بالخير والشر: المبحث الثاني
 

 انسالـ مف الشعرموقؼ : أوالً 
 

ذلػػؾ المكقػػؼ أساسػػان  ؿ مكقػػؼ اإلسػػبلـ مػػف الشػػعر، بػػؿ كعػػدطػػاؿ كقػػكؼ كثيػػر مػػف البػػاحثيف حػػك    
ـ لكثير مف القضايا النقديػة التػي تناكلػت تمػؾ المرحمػة، منيػا قضػية ضػعؼ الشػعر فػي صػدر اإلسػبل

في الفترة السػابقة ة حجـ الشعر في تمؾ المرحمة إذا ما قيس بحجمو كىبكط مستكاه الفني، كقضية قم
ككػػذلؾ قضػػايا ذات صػػمة باالتجػػاه األخبلقػػي كالمثػػالي، كعبلقتػػو بػػالقيـ الجماليػػة . لػػو أك البلحقػػة بػػو

 .كالفنية في الشعر كأثرىا فيو
 

كحقيقػػػة األمػػػر، أف مكقػػػؼ اإلسػػػبلـ مػػػف الشػػػعر ال يتطمػػػب كقفػػػة طكيمػػػة متأنيػػػة، فمكقفػػػو كاضػػػح    
فػي القػررف الكػػريـ مػف مكاضػع ذكػػرت الشػعر كالشػػعراء،  كصػريح، كمجػاؿ البحػػث فيػو يكمػف فيمػػا كرد

كفيمػػا ركم عػػف المصػػطفى صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي ىػػذا الشػػأف مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ، كفيمػػا أثػػر عػػف 
 .الصحابة األكائؿ مف رأم كتكجييات

 

أشار القررف الكريـ إلى الشعراء في خمس ريات كريمات، كأشار إلى الشعر فػي ريػة كاحػدة، كىػذه    
نمػػا قصػػد منيػػا تفنيػػد افتػػراءات الكفػػار مػػف قػػريش عمػػى القػػررف اإلشػػ ارات السػػت لػػـ تقصػػد لػػذاتيا ، كا 

الكػػريـ كعمػػى النبػػي المصػػطفى صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ، بأنػػو شػػاعر أك سػػاحر أك كػػاىف خاصػػة كأنػػو 
ع فيذه اآليات ال تعػدك ككنيػا إقػراران لكاقػ. عمؽ في أذىاف العرب قرف الشعر بالشيطنة كالسحر كالشر

 .القررف، كتأكيدان لذاتو كمصدره اإلليي
 

صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، كيعػػادكف  كمػػف اآليػػات مػػا نػػزؿ فػػي شػػعراء بعيػػنيـ، ككػػانكا ييجػػكف النبػػي   
َألَدْم ، َوالشُّدَعَرا  يَدتَّدِبُعُهُم اْلغَداُوونَ : رسالتو، فقد ركم عف ابػف عبػاس رضػي ا عنػو أف ريػات الشػعراء

ِإلَّ الَّدددِذيَن نَمنُدددوا َوَعِملُدددوا الصَّددداِلَ اِت  ، َأندَُّهدددْم يَدُقولُدددوَن َمدددا ل يَدْفَعلُدددونَ و ، َواٍد يَِهيُمدددونَ  ُهدددْم ِفددد  ُكدددلِّ تَددددَر َأندَّ 
ٍُ يَنَقِلبُدونَ  ِِ َمدا وُِلُمدوا َوَسديَدْعَلُم الَّدِذيَن وََلُمدوا َأ َّ ُمنَقلَد قػد نزلػت  .1َوذََكُروا اللَّدَو َكِِيدًرا َوانَتَصدُروا ِمدن بَدْعد

اء المشػػركيف عبػػد ا بػػػف الزبعػػرل، كىبيػػرة بػػف كىػػب، كمسػػػافح بػػف عبػػد منػػاؼ، كأبػػك عػػػزة فػػي شػػعر 
نحػف نقػكؿ مثػؿ قػكؿ محمػد، ككػانكا ييجكنػو، كيجتمػع إلػييـ : قػالكا. الجمحي، كأميػة بػف أبػي الصػمت

  2.كيستمعكف أشعارىـ كأىاجييـ، كىـ الغاككف الذيف يتبعكنيـ. األعراب مف قكميـ
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. آليات نزلت في رىػط بعيػنيـ، كلػيس المػراد فييػا الشػعر ذاتػو، أك الشػعراء كافػةكعمى ىذا تككف ا   
كاسػػتثناء ا عػػز كجػػؿ الشػػعراء، يػػدؿ عمػػى أف : "ذاتيػػا يقػػكؿ أبػػك ىػػبلؿ العسػػكرم فػػي شػػأف اآليػػات

المذمكـ مف الشعر إما ىك المعدكؿ مف جية الصكاب إلػى الخطػأ، كالمصػركؼ مػف جيػة اإلنصػاؼ 
ذا ارتفعػػت ىػػذه الصػػفات ارتفػػع الػػذـ، فمػػك كػػاف الػػذـ الزمػػان لككنػػو كالعػػدؿ إلػػى جيػػة الظ مػػـ كالجػػكر، كا 

  1".شعران لما جاز أف يزكؿ عمى حاؿ مف األحكاؿ
 

ف ف اليدؼ منيػا ىػك نفػي صػفة الشػاعرية ( الشاعر)أما اآليات األربع الباقية كالتي كرد فييا لفظ    
ددلٍم بَددِل افْدتَدددَراُه بَددْل ُىددَو َ دداِعرٌ بَددْل : فقػػد جػػاء فػػي قكلػػو تعػػالى. عػػف النبػػي الكػػريـ ٍْ  .2 قَدداُلوْا َأْضددَغاُث َأ
نُدونٍ  :كقكلو عز كجؿ ُْ َأْم يَدُقولُدوَن َ داِعٌر ندَّتَددَربَُّب بِدِو : كقكلػو 3 َويَدُقوُلوَن َأئِنَّا لَتَدارُِكوا نِلَهِتنَدا ِلَشداِعٍر مَّ
َُ اْلَمُنونِ   .5 قَِليل َما تُدْؤِمُنونَ  َوَما ُىَو بَِقْوِل َ اِعرٍ : كقكلو 4 رَْي

 

، كأكػػد عمػػى أف مػػا مػػف مػػزاعـ المشػػركيف، كأبطػػؿ دعػػكاىـكبػػذلؾ يكػػكف القػػررف الكػػريـ قػػد فنػػد كثيػػران    
يػرل أنػو  إذجاء عمى لساف النبي بعيد كػؿ البعػد عػف الشػعر، كيكضػح عبػد القػادر القػط ذلػؾ بجػبلء 

القػررف الكػريـ، إذ مػف المعػركؼ أف العػرب  ليس مف العسير تأكيد القكؿ بأف الرسكؿ ليس شاعران فػي
ان مػػػف الجػػػف أك مػػػف بعػػػض الشػػػياطيف عراء الظنػػػكف، كيعتقػػػدكف أف بيػػػـ مسػػػكػػػانكا يظنػػػكف بعقػػػكؿ الشػػػ

يكحػػكف إلػػييـ مػػا يجػػرم عمػػى ألسػػنتيـ، كأف ىػػذه الحقػػائؽ لػػك لصػػقت بػػالنبي الكػػريـ لناقضػػت معنػػى 
قػػي يتسػػـ بكثيػػر مػػف اإلسػػراؼ فػػي الميػػك الرسػػالة خاصػػة كأف كثيػػران مػػف الشػػعراء قػػد عرفػػكا بمسػػمؾ خم

ككصؼ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بالشاعرية . كاإلقباؿ عمى الممذات مف خمر كميسر كغير ذلؾ
يمقي عميو ظبلالن مف ىذه األشياء، كنفي الشاعرية عنو أمػر تفرضػو المعػاني السػامية التػي جػاء بيػا 

 6.الديف الحنيؼ
 

َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَنَبِغ  لَدُو ِإْن ُىدَو ِإلَّ : حد كىك قكلو تعالىكقد كرد لفظ الشعر في مكضع كا   
ِذْكٌر َوقُدْرنٌن مُِّبينٌ 

نمػا أراد أف يكضػح  7 كبذلؾ يتضح أف القررف لـ يصدر حكمػان بعينػو عمػى الشػعر كا 
 .أف رسالة القررف ليست كرسالة الشعراء بؿ ىك ذكر كقررف مبيف

                                                           
 .037أبك ىبلؿ العسكرم، الصناعتيف،   1
 .5 /70رة األنبياء،سك   2
 .30/ 32سكرة الصافات،   3
 .36 / 57سكرة الطكر،  4
 .30/ 02سكرة الحاقة،  5
 .00عبد القادر القط، في الشعر اإلسبلمي كاألمكم،   6
 .30/02 سكرة يس،  7
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فاإلسػػبلـ لػػـ . ، ال لػػبس فيػػو كال غمػػكضمػػف الشػػعر مكقػػؼ كاضػػح كثابػػت كمكحػػد ـمكقػػؼ اإلسػػبلف  
ـ الشػػعراء كافػػة، إنمػػا كجػػو الشػػعر الكجيػػة الصػػحيحة، كنقػػده ـر الشػػعر بجميػػع اتجاىاتػػو، كال يجػػر يحػػ

، لشػػعراء الػػذيف يصػػدكف عػػف سػػبيؿ االنقػػدة الحصػػيفة التػػي تبػػيف جيػػده مػػف رديئػػو، كحصػػر إدانتػػو با
الحػػػؽ كالػػػديف ، كيفسػػػدكف فػػػي األرض بمػػػا يمحقكنػػػو مػػػف أذل كضػػػرر بػػػاألعراض كيعػػػادكف الخيػػػر ك 
، رىـ شػػعرىـ لػػدعـ قػػكل الشػػر كالظمػػـ، كتسػػخيجػػاء مقػػذع كتطػػاكؿ عمػػى الػػديف كأىمػػوكاألنسػػاب مػػف ى

ثػػػػػارتيـ لمضػػػػػغائف كاألحقػػػػػاد  كصػػػػػراحتيـ فػػػػػي خمػػػػػكاتيـ المريبػػػػػة التػػػػػي يصػػػػػكركنيا كيشػػػػػيدكف بيػػػػػا، كا 
كىػـ الػذيف رمنػكا  1عراء الذيف جاءكا بعد االستثناء فػي اآليػة الكريمػة،أما غير ىؤالء الش. كالعصبيات

كعممكا صالحان كذكركا ا كثيران، كانتصركا مف بعد ما ظممكا كذادكا عف الديف كقيمو كمثمػو كتعاليمػو 
فرت فػػػي شػػػعرىـ مقػػػاييس الحػػػؽ كالخيػػػر فقػػػد حػػػازكا رضػػػى ا كرضػػػى نبيػػػو فػػػأثيبكا بشػػػعرىـ اكقػػػد تػػػك 

النبػػي  لجنػػة، كمػػا حػػدث مػػع حسػػاف بػػف ثابػػت رضػػي ا عنػػو حينمػػا أنشػػد منافحػػان عػػفبا فقضػػي ليػػـ
  .صمى ا عمييـ كسمـ

 

نكع يكافؽ الحؽ، كيمتـز الني  القكيـ، فينأل  :كعمى ىذا فالشعر عنده صمى ا عميو كسمـ نكعاف  
القيـ كالمبادئ عف اإلسفاؼ كالعبث، كييجر السب كالشتـ كالقذؼ كالنيؿ مف األعراض، كيتمثؿ 

 نكع ال يكافؽ الحؽ، لما فيو مف إفراط في المدحك  .اإلسبلمية السمحة، فيذا ضرب ال ريب فيو
 .مف شأف العظيـ، كفيو مراء كتزيد كتكمؼ رفع بو الكضيع، كييحطكاليجاء، كيعظ ـ بو الحقير، كي

    

سػمعو النبػي صػمى ا فالشعر مف كجية النظر اإلسبلمية كبلـ حسنو حسػف، كقبيحػو قبػيح، فقػد 
عمييـ كسمـ، كاستنشده كأمر بػو حسػاف بػف ثابػت فػي الػرد عمػى المشػركيف، كأنشػده أصػحابو رضػكاف 
ا عمػػييـ فػػي حضػػرتو، كأنشػػده الخمفػػاء مػػف بعػػده كأئمػػة الصػػحابة كفضػػبلء السػػمؼ، كلػػـ ينكػػره أحػػد 

نما أنكركا الفاحش كالمذمكـ  .منيـ، كا 
 

ير ريػػات الشػػعراء، كأف الشػػعر قػػد يصػػؿ إلػػى درجػػة الحػػراـ، كقػػد كيػػرل الشػػككاني كىػػك بصػػدد تفسػػ   
فقد يبمغ ما ال خير فيػو : عمـ أف الشعر في نفسو ينقسـ إلى أقساـاك : "يصؿ إلى درجة الكاجب يقكؿ

االنتصػػار لمحػػؽ : "كيقػػكؿ فييػػا أيضػػان  2"إلػػى قسػػـ الحػػراـ، كقػػد يبمػػغ مػػا فيػػو الخيػػر إلػػى قسػػـ الكاجػػب
و مػف أعظػـ المجاىػدة، كفاعمػو مػف المجاىػديف فػي سػبيؿ ا، المنتصػريف بالشعر، كتزييؼ الباطؿ ب

 3"لدينو، القائميف بما أمر ا القياـ بو
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الشػػػعر المكجػػػو نحػػػك الخيػػػر، فعفػػػا  ككقػػػد اسػػػتجاب النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ لمنػػػكع األكؿ كىػػػ
 ان كأنشده بردتو الرائعة، بالشعر الصادؽ عف كثيريف أمثاؿ كعب بف زىير الذم جاء معتذران تائبان مؤمن

تأثر بشعر الشػاعرة  كقد .عف عبد ا بف الزبعرل الذم اعتذر عما بدر منو مف عداء لئلسبلـ عفاك 
، لمػا فػي شػعرىا مػف المعػاني اإلنسػانية كالصػدؽ يف رثػت أباىػا الػذم قيتًػؿى مشػركان قتيمة بف الحارث ح

 .العاطفي 
أنػػو اسػػتنيض ىمػػة الشػػعراء المسػػمميف و لشػػعر كتأييػػده لػػكمػػف مكاقفػػو صػػمى ا عميػػو كسػػمـ تجػػاه ا   

لمػػػدفاع عػػػف اإلسػػػبلـ كأىمػػػو حػػػيف رأل شػػػعراء المشػػػركيف يػػػذيعكف أشػػػعارىـ فػػػي الصػػػد عػػػف سػػػبيؿ ا 
فإنو أشػد عمييػا  ،اىجوا قريشً ا [ :كالنيؿ مف المسمميف، فقد ركل عنو صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ

 1.عثؾ بالحؽ لفرينيـ بمساني فري الديـوالذي ب: فقاؿ حساف ،]مف رشؽ بالنبؿ
 

غيره مف الشعراء إقراران منػو لشػاعريتو، كدلػيبلن  كلعؿ في اختياره صمى ا عميو كسمـ لحساف دكف   
عمى حرصو صمى ا عميو كسمـ عمى أف يؤدم شعر المسمميف غايتو عمػى الكجػو األتػـ فػي نصػرة 

اءاتيـ، فيػػك صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ينتخػػب الشػػاعر الػػدعكة كفػػي إحبػػاط عتػػك المشػػركيف كدحػػض افتػػر 
 الفحؿ كالشعر المتيف ليككف شافيان مؤديان رسػالتو، فقػد قػاؿ عػف حسػاف بػف ثابػت رضػي ا عنػو، لقػد

 .2[شفى واستشفى]
 

كتنقؿ إلينا المصادر التاريخية كالدينيػة كاألدبيػة أف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ كػاف يسػمع الشػعر   
شػدة  عمػى الػرغـ مػفـ في شػعر أميػة بػف أبػي الصػمت كى بدم رأيو فيو، فقد استحسف الحً كيتمثؿ بو كي

        :حتػػػى قػػػاؿ صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ فيػػػو ،لمنبػػػي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ كلمػػػدعكة اإلسػػػبلمية تػػػومعادا
 :لبيد قكؿككذلؾ استحسف  .3[فمقد كاد أف يسمـ في شعره] 

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

        أال كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيء مػػػػػػػػا خػػػػػػػػال اهلل باطػػػػػػػػؿ 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نعػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ال محػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ زائػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 

 

الرسػكؿ صػمى  ءكقػد بمػغ مػف احتفػا .4[أشعر كممػة تكممػت بيػا العػرب كممػة لبيػد ] :ككصفو بأنو
 .عر حساف بف ثابت أف نصب لو منبران في المسجدا عميو كسمـ بش

 

                                                           
 . (0335) :يث رقـحد،صحيح مسمـ  1
 . (0335) :حديث رقـ ،صحيح مسمـ 2
 .( 5632) :صحيح مسمـ ، حديث رقـ 3
 .(5636) :، حديث رقـصحيح مسمـ 4
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ككػػاف صػػمى ا عميػػو كسػػمـ يتسػػاىؿ فيمػػا يػػرد مػػف الشػػعر الػػذم يتضػػمف الغػػزؿ الػػذم يخمػػك مػػف    
فسػػمع "الفحػػش كالتشػػبيو الصػػريح كمػػا جػػاء فػػي بػػردة كعػػب بػػف زىيػػر، إذ شػػبو ريػػؽ محبكبتػػو بػػالخمرة 

يػػػو كسػػػمـ أنػػػو كػػػاف ذا حػػػس مرىػػػؼ، كعقػػػؿ الرسػػػكؿ ذلػػػؾ كلػػػـ ينكػػػره، كقػػػد عػػػرؼ عنػػػو صػػػمى ا عم
 1."حصيؼ، كممكة نقدية فذة، ف ذا ما نقد شاعران جاء نقده غاية في الحكمة كالصكاب

 

كػػاف لمرسػػكؿ صػػمى ا عميػػو كسػػمـ أسػػمكباف مؤتمفػػاف فػػي التصػػدم لمنػػكع الثػػاني مػػف الشػػعر الػػذم ال 
إىػػدار دـ :ذاف األسػػمكباف ىمػػايكافػػؽ الحػػؽ خاصػػة شػػعر المشػػركيف، كذلػػؾ لمنػػع ركايتػػو كانتشػػاره، كىػػ

 .النيي عف ركاية بعض القصائد، ك شعراء المشركيف
 

فقد أىػدر النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ دـ بعػض شػعراء المشػركيف جػزاء لمػا نظمػكه مػف ىجػاء لػو 
ذ فػييـ حكػـ سبلمية، كمف الذيف أىػدر دميػـ كنفػصمى ا عميو كسمـ، كمف تحريض عمى الدعكة اإل

ب المشػركيف ة كجعػؿ يحػرض عمػى رسػكؿ ا كيؤلػ، الػذم قػدـ مكػ2شرؼ الييػكدمالقتؿ كعب بف األ
ضػػد الػػدعكة، كينشػػد األشػػعار، كيبكػػي أصػػحاب القميػػب مػػف قػػريش الػػذيف أصػػيبكا ببػػدر، ثػػـ رجػػع إلػػى 

 الشػرؼ ب بػفلكعػمػف  ]: فقػاؿ صػمى ا عميػو كسػمـ  .المدينة كشبب بنساء المسػمميف حتػى رذاىػـ
 3.[فقتمػػو... "نعػػـ ":قػػاؿ أتحػػب أف أقتمػػو :، فقػػاؿ محمػػد بػػف مسػػممة لوو فإنػػو قػػد آذ  اهلل ورسػػ

 4.في ذلؾ أبياتحساف كل
 

أبػػك عػػزة الجمحػػي الػػذم أسػػر يػػكـ بػػدر كػػافران، فطمػػب مػػف الرسػػكؿ أف يمػػف  عميػػو بػػ طبلؽ  ككػػذلؾ
: يريػػد شػػعره، فقػػاؿ... عمػػى أف ال تعػػيف عمػيّ  ]: سػراحو، فقػاؿ لػػو المصػطفى صػػمى ا عميػو كسػمـ

فعاىده وأطمقو، فمما كاف يػـو أحػد خػرج فػي بنػي كنانػة فحرضػيـ ثػـ وقػ  فػي السػر، فقػاؿ  نعـ،
فاسػػتحؽ بػػذلؾ مػػا حػػؿ بػػو  5.[ال يمسػػ  المػػؤمف مػػف جحػػر مػػرتيف، فقتمػػو" :صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ

 .لمناقضتو األعراؼ كالقيـ
 

                                                           
 .03/030القرطبي، الجامع ألحكاـ القررف،  1
 ، شاعر جاىمي ،كانت أمو مف بني النضير فاعتنؽ الييكدية،كاف مف سادة قكمو، يقيـ في حصف(ق3ت)كعب بف األشرؼ 2

لو بالقرب مف المدينة يبيع فيو التمر كالماء،أدرؾ اإلسبلـ كلـ يسمـ،أكثر مف ىجك النبي صمى ا عميو كسمـ كأصحابو 
 .5/775الزركمي،األعبلـ،: ينظر.كحرض عمى قتاليـ

 .3/32، ككرد الخبر كامبلن عند اف ىشاـ، السيرة النبكية، (3036:)حديث رقـكرد الخبر في صحيح مسمـ،  3
 .362-360 ،حساف، الديكاف: ظرين 4
 (.2373:)صحيح مسمـ،حديث رقـ 5
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كسػمـ يػـك فػتح أمر النبي صمى ا عميػو  قدك  .2، كعصماء بنت مركاف1أبك عفؾ الييكدممنيـ ك 
ف كجدكا تحت أستار الكعبة، لردتيـ عف اإلسبلـ كىجائيـ لرسكؿ ا  مكة بقتؿ نفر مف المشركيف كا 

عبػد ا بػف حظػؿ كقينتػاه المتػاف كانتػا تغنيػاف ليجػاء رسػكؿ ا مػنيـ صمى ا عميو كسمـ لدعكتػو، 
خيػػر الػػذم حػػؿ بيػػـ أجمعػػيف ىػػذا العقػػاب ك  3.صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، فقتمػػت إحػػداىما، كفػػرت األخػػرل

دليػػػؿ عمػػػى أف الشػػػعر الػػػذم ال يكافػػػؽ الحػػػؽ كال يتماشػػػى معػػػو باطػػػؿ، ال سػػػيما الشػػػعر الػػػذم يعػػػادم 
 .الدعكة كيناىضيا كيتعرض ألصكليا كعقائدىا

 

نيػػى النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ عػػف ركايػػة بعػػض القصػػائد، فيمػػا يتعمػػؽ بالصػػراع بػػيف قػػريش ك 
مػػا كػػاف تعمقػػو بػػو غيػػر مباشػػر مػػف حيػػث مقتضػػيات الكفػػر كلػػكاـز كالمسػػمميف بشػػكؿ مباشػػر، كمنيػػا 

فقػد ركم عنػو صػمى ا عميػو كسػمـ . اإليماف، كمنيا مػا نيػى عػف ركايتػو إلثارتػو الضػغائف كاألحقػاد
، ككمػا نيػى عػف 4أنو نيى حسػاف بػف ثابػت عػف ركايػة قصػيدة األعشػى فػي ىجػاء عمقمػة بػف عبلنػو

  5.ي يحرض بيا قريشان بعد معركة بدر عمى قتاؿ المسمميفركاية قصيدة أمية بف أبي الصمت الت
 

كقػػد اتخػػذ المصػػطفى الشػػعر أداة إلصػػبلح المجتمػػع، كخدمػػة العقيػػدة كىػػك مػػا نطمػػؽ عميػػو اليػػـك 
، إذ البػػد لمشػػعراء أف يكجيػػكا أغراضػػيـ الشػػعرية نحػػك مبػػادئ الػػديف الجديػػد، كأف 6(االلتػػزاـ)مصػػطمح 

 زؿغػو، كمف أبرز األغراض التي ابتعد عنيا الشعراء المسممكف اليطرحكا منيا ما ال يتناسب كتعاليم
 .، كالخمريات، كاليجاء المقذع الفاحشالماجف

 

كمع ىذا ظؿ الشعر فػي تمػؾ الحقبػة يصػكر حيػاة النػاس كيسػتكعب ىمػكميـ، كيعبػر عمػا يجػيش    
فػػػي  فػػػي صػػػدكرىـ، كيسػػػير جنبػػػان إلػػػى جنػػػب مػػػع مجريػػػات األحػػػداث كمسػػػتجدات األمػػػكر، إذ  حمػػػؿ

منطمقاتػػػو األساسػػػية عمػػػؽ العػػػداكة الدينيػػػة مػػػف قػػػريش كمػػػف عاضػػػدىا مػػػف القبائػػػؿ كبػػػيف المسػػػمميف 
 .مياجريف كأنصار، ثـ ما فتئ أف جرل في محاكر اجتماعية، كقبمية، كخمقية

 

                                                           
 .3/750ابف ىشاـ، السيرة،  :ينظر 1
 . كلـ ترد في الديكاف  3/757، كقد أجابيا حساف بف ثابت بأبيات كردت في السيرة ص3/750 ،ف.ـابف ىشاـ،  :ينظر 2
 .كما بعدىا 3/33،ف .ـابف ىشاـ،  :ينظر 3
 .3/535 العسقبلني، اإلصابة،  4
ف كانت ركاية ىذه القضية مدار أخذ كرد عند الباحثيف، ينظر سامي مكي العاني، . ، 3/070األصفياني، األغاني   5 كا 

، حيث يرل البعض أف ىذا النيي كاف أيضان يزكؿ 56؛ يحيى الجبكرم، خصائص شعر المخضرميف20اإلسبلـ كالشعر
 .بزكاؿ المحظكر فيو

مجدم  .غرضيا الكحيد المتعة كالجماؿ فنو كسيمة لخدمة فكرة معينةعف اإلنساف،ال لمجرد تسميةاعتبار الكاتب  :اإللتزاـ 6
 .22معجـ المصطمحات األدبية، كىبة،
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كىكذا يككف النبي الكريـ صمى ا عميػو كسػمـ قػد كظػؼ الشػعر فػي نصػرة الػديف كتمػاـ األخػبلؽ    
عػػبلء شػػأف الف ضػػيمة كالخيػػر كالحػػؽ، فاليجػػاء الػػذم أيػػده النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ىػػك اليجػػاء كا 

المكجػػو نحػػك المشػػركيف، كالػػذم ييػػدؼ إلػػى نػػزع الشػػرؾ مػػف النفػػكس كبطػػبلف الػػدعاكل كاالفتػػراءات 
ككػػذلؾ الفخػػر الػػذم طػػرب إليػػو المصػػطفى ىػػك الفخػػر الػػذم يتمحػػكر حػػكؿ اإلسػػبلـ كيشػػيد . الباطمػػة

لػو خافقػو صػمى ا عميػو كسػمـ كػاف المػديح  بيو، ككذلؾ حػاؿ المػديح الػذم اىتػزبتعاليمو كعقائده كن
 .الذم ال يجاكز الحقيقة، كال يعاظؿ في القكؿ

 

كقػػد أدرؾ ىػػذه الحقػػائؽ خمفػػاؤه مػػف بعػػده رضػػكاف ا عمػػييـ، فسػػاركا عمػػى منيجػػو، خاصػػة عمػػر 
ذك نظػرة ثاقبػة فػي الشػعر، بف الخطاب الذم كانت لو نقدات أدبيػة تػنـ عػف ناقػد حصػيؼ متمػرس، ا

كنقػػده ىػػذا قػػد تنػػاكؿ أقػػدار الشػػعراء كطػػرائقيـ فػػي التعبيػػر . كخبػػرة كاسػػعة فػػي محاسػػف القػػكؿ كالػػنظـ
ال يعاظػؿ فػي الكػبلـ كال يتبػع  فيػكفأشعر الشعراء عنػده زىيػر بػف أبػي سػممى . كمقاصدىـ في القكؿ

الػػذم  ألكلػػى لمصػػطمح الصػػدؽ الفنػػيالنػػكاة ا قكلػػو ىػػذا يعػػدك . 1حكشػػيو كال يمػػدح الرجػػؿ إال بمػػا فيػػو
كػػاف رضػػي ا عنػػو شػػديدان مػػع الشػػعراء الػػذيف يخرجػػكف عػػف جػػادة الحػػؽ بالمقابػػؿ ك . عػػرؼ فيمػػا بعػػد

مػع حسػػاف حينمػا كػػاف ينشػػد شػعران فػػي المسػجد فػػي ىجػاء قػػريش أيػػاـ  مكقفػػوك  ،2كمكقفػو مػػع الحطيئػة
رد حسػػػاف  كقػػد يكػػػكف 3.نػػػؾقػػػد كنػػت أنشػػػد كفيػػػو مػػف ىػػػك خيػػر م :فقػػػاؿ حسػػاف ،و، فمحػػػظ إليػػالشػػرؾ

صػحيحان كلكػػف أراد عمػر مػػف ذلػؾ أف ال تػػركل األشػعار التػػي تػذكر األعػػراض كتثيػر كػػكامف األحقػػاد 
 .بعد أف مٌف ا عمى الناس باإلسبلـ فدخمكا فيو أفكاجان 

 

راض الشػػعرية غػػمػػف قػدر األ عصػر معاكيػػة بػػف أبػي سػػفياف الػذم حػػطكقػد بقػػي الحػاؿ كػػذلؾ حتػػى   
خػػبلؽ كتػػؤكؿ بػػالمجتمع إلػػى درؾ سػػحيؽ، كالتشػػبيب، كاليجػػاء المقػػذع، كالتكسػػب، فقػػد التػػي تيػػدـ األ

يػػا ابػػف أخػػي إنػػؾ شػػيرت بالشػػعر، ف يػػاؾ : "جػػاء فػػي العقػػد الفريػػد أنػػو قػػاؿ لعبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ
عػػػدك أف تال  ف نػػػؾ الشػػػريفة فػػػي قكميػػػا، كالعفيفػػػة فػػػي نفسػػػيا، كاليجػػػاء عػػػربالنسػػػاء، ف نػػػؾ ت بكالتشػػػبي

فخػػر بمػػآثر قكمػػؾ، كقػػؿ مػػف األمثػػاؿ مػػا تػػكقر بػػو نفسػػؾ، الئيمػػان، كلكػػف  بػػو ان أك تسػػتثيرتعػػادم كريمػػ
 4".بو غيرؾ تؤدبك 
 

نخمص مف ىذا كمو إلى أف مكقؼ اإلسبلـ مف الشعر كػاف رىنػان بالشػعراء أنفسػيـ، فيػك لػـ يمسػو    
خيػػر شػػرعو إنمػػا ىػػك أداة، فمػػا كافػػؽ منػػو ال. كفػػف مػػف الفنػػكف، كلػػـ يحكػػـ عميػػو مػػف حيػػث ىػػك شػػعر

                                                           
 .0/762مدة، ابف رشيؽ، الع  1
 .7/022 ،األصفياني، األغاني 2
 (.0333:)صحيح مسمـ،حديث رقـ 3
 .0/036ابف عبد ربو، العقد الفريد،  4
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فالشػعر . كأباحو كحث عميو، كما لـ يكافؽ الخير نبذه كدعػا إلػى تجنبػو، بػؿ كحرمػو فػي أحيػاف كثيػرة
، كأف يرسػي قػيـ خر لخدمػة المجتمػع كالخيػر كالصػبلحفي اإلسبلـ فػف مػف الفنػكف التػي يجػب أف يسػ

 .الديف الجديد كيثبت المكركث مف الفضائؿ كالمكاـر
 

ر اإلسبلـ فنان مف الفنكف اليادفة ال العابثة، كتحكؿ بفضػؿ إرشػادات فأصبح الشعر بذلؾ في صد   
إلػى أداة فعالػة فػي حػث النػاس  -أحيانػان –كنقده مف معػكؿ ليػدـ األخػبلؽ  صمى ا عميو كسمـالنبي 

 .عمى الفضائؿ كالمكاـر
 

 :ثنائية الخير والشر عند حساف بف ثابت: ثانياً 
 

لعربيػػة قبػػؿ اإلسػػبلـ كانػػت مغمفػػة بكثيػػر مػػف كجػػكه القتامػػة لػػيس ىنػػاؾ أدنػػى شػػؾ فػػي أف الحيػػاة ا   
كالظػػبلـ، كلكػػف فػػي الكقػػت ذاتػػو كػػاف ىنػػاؾ مبلمػػح أصػػيمة كضػػاءة مػػف المكػػاـر كالمحامػػد كالخػػبلؿ 

فيػػك لػػـ يعػػدـ القػػيـ األصػػيمة المتكارثػػة كالممتػػدة فػػي أصػػكلو . الطيبػػة التػػي تخمقيػػا العربػػي كتحمػػى بيػػا
كالنصػرة كحفػػظ الجػكار، كالتػػي لػـ تعرفيػػا أمػة مػػف األمػـ كال شػػعب  كجػذكره كالشػػجاعة كالنجػدة كالكػػـر

 .مف الشعكب
 

ألف  -الخيػػػر كالشػػػر–الحيػػػاة الجاىميػػػة حالػػػة مثمػػػى لفيػػػـ قضػػػية الصػػػراع مػػػا بػػػيف النقيضػػػيف  تعػػػد
المجتمع الجاىمي كاف قائمان عمى مجمكعة مف القيـ الفطرية التي تحكميا األعراؼ كالتقاليد المتكارثة 

نما كانت تحتكـ إلى العصبية القبمية كما تفرضو . تعرؼ دينان ييدم العقؿ كيغذم السمكؾكالتي ال  كا 
عمييـ مف اعتقاد كسمكؾ، كال يحؽ ألم فرد مف أفرادىا الخركج عمى ىذه العادات كالتقاليد أك التمرد 

ال كػػاف العقػػاب ىػػك الخمػػع ا ىػػك ككػػاف مػػف ىػػذه األخبلقيػػات الحاكمػػة لممجتمػػع الجػػاىمي مػػ.عمييػػا، كا 
 .فيإيجابي كما ىك سمبي، اتبعو العربي كحرص عميو ألنو كجد رباءه عميو عاكف

 

أف يفػػرغ الػػنفس البشػػرية مػػف نػػكازع  صػػمى ا عميػػو كسػػمـكعنػػد مجػػيء اإلسػػبلـ، كػػاف جيػػد النبػػي    
كنحػػف ىنػػا ال نعػػدـ . ىػػا بنػػكازع الخيػػر، ليعتػػدؿ الميػػزاف األخبلقػػي عنػػد األمػػة اإلسػػبلميةمؤليالشػػر، ك 

ب تمػػؾ الخػػبلؿ كصػػقميا، فصػػنع مػػف سػػبلـ ىػػذجتمػػع الجػػاىمي كػػؿ فضػػيمة كخمػػؽ حسػػف، كلكػػف اإلالم
اإلنسػػػاف العربػػػي كائنػػػان حضػػػاريان يتسػػػمح باإليمػػػاف كالحػػػؽ كالخيػػػر، إضػػػافة إلػػػى تمػػػؾ الخػػػبلؿ الحميػػػدة 

إنمػػا بعثػػت لتمػػـ مكػػاـر ] : صػػمى ا عميػػو كسػػمـالمتكارثػػة سػػالفان عػػف سػػالؼ، ليػػذا قػػاؿ المصػػطفى 
  1.[ؽالخال 
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فقمبيػا رأسػان عمػى عقػب، كمنيػا الشػعر الػذم المختمفػة قد شمؿ التكجيػو اإلسػبلمي منػاحي الحيػاة ك 
كلػـ يتركػو يخضػع . صنع لو مذىبان جديدان يقكـ عمػى الخمػط مػا بػيف القػديـ المتػكارث كالجديػد المبتػدع

قػػكؿ فينقػػاد لنػػزكات الشػػاعر كميكلػػو كىيجػػاف نفسػػو كىياميػػا ممػػا قػػد يضػػعؼ سػػمطاف العقػػؿ عمػػى الع
الشػػاعر فػػي نظمػػو كراء نػػزكات نفسػػو كرغبػػات عصػػبيتو القبميػػة، مجانبػػان لمحػػؽ مجافيػػان لمصػػكاب فػػي 
أحياف كثيرة، فالشجاعة مثبلن قيمة أصيمة كخمؽ محمكد، كلكنيا كانت في الجاىمية تخرج أحيانان عػف 

ر مػػػف القصػػػص نطػػػاؽ المعقػػػكؿ قػػػكالن كفعػػػبلن لتصػػػؿ إلػػػى حػػػد التجػػػاكز كالطػػػيش كمػػػا دلػػػت عميػػػو كثيػػػ
منحػػى رخػػر كاتجاىػػان جديػػدان إذ جعميػػا ضػػمف البلئػػؽ  بيػػاكاألخبػػار كاألشػػعار، كلكػػف اإلسػػبلـ انتحػػى 

 1 :حساف بف ثابت حكؿ الشجاعة األدبية قكؿكمنو  .كالمعقكؿ كالحؽ كالصكاب
 ]البسيط                                                                                                                          [

ـْ      ػػػػػػػػْدُؽ عنػػػػػػػػَد اهلِل والكػػػػػػػػِذبُ ال َيْسػػػػػػػػت    يػػػػػػػػا أي يػػػػػػػػا الّنػػػػػػػػاُس َأْبػػػػػػػػدوا ذاَت أنُفِسػػػػػػػػُك  وي الص 
 

 

أخضػػع اإلسػػبلـ المكقػػؼ الجمػػالي تبعػػان لممكقػػؼ الػػديني ليجسػػد مبػػدأ األخػػبلؽ كالقػػيـ، فػػذـ الشػػعراء    
كامتػدح الشػعراء الصػادقيف المنتصػريف لمحػؽ، . ذيف يييمكف فػي كػؿ كادالكذابيف المنافقيف المرائيف ال

ككاضعي أسسو األكلى في تمؾ المرحمػة الجديػدة، مرحمػة االلتػزاـ . كجعؿ منيـ دستكر الشعر كقانكنو
 .كالصدؽ الفني، ليضيؼ إلى سمـ األخبلقيات المتكارثة قيمان جديدة

 

لجػػدؿ قػػػديمان كحػػديثان حػػػكؿ ثنائيػػة الخيػػػر كالشػػر فػػػي كمػػع ىػػذا التحػػػكؿ الػػذم أحدثػػػو اإلسػػبلـ، قػػػاـ ا  
الرتبػػاط صػػبلح األدب بصػػبلح األخػػبلؽ، فػػدافع  ان ألف فييػػا نفيػ لػػة األصػػمعياالشػعر، خاصػػة بعػػد مق

بعضػػػيـ عنيػػػا كرأكا فييػػػا تصػػػكيران دقيقػػػان لمقػػػيـ الجماليػػػة فػػػي الشػػػعر، كثػػػار أصػػػحاب االتجػػػاه المثػػػالي 
 .صريحان عمى ذلؾ ، كقد جعؿ مف حساف بف ثابت مثبلن 2.ضدىا

 
فمف الذم يقكؿ بأف الشػعر نكػد، كأنػو ال : "كيرد محمد ظاىر دركيش عمى مقالة األصمعي بقكلو   

ف نما مػرٌد قػكة ... يقكل إال في الشر، كأف دخكلو في باب الخير يؤدم بو حتمان إلى الميكنة كالضعؼ
لػػ ى صػػدؽ عاطفتػػو أك كػػذبيا، الشػػعر كضػػعفو إلػػى طبيعػػة الشػػاعر كأصػػالة مكاىبػػو أك سػػطحيتيا، كا 

كقكة انفعالو النفسي أك ضعفو، ككما تنفعؿ النفكس بعكامؿ الشر تنفعؿ بدكافع الخير أقصػى درجاتػو 
ثػػـ يضػػرب محمػػد طػػاىر دركيػػش أمثمػػة عمػػى دكافػػع الخيػػر  3"فيرتفػػع شػػعرىا فيػػو إلػػى أسػػمى ذركاتػػو

ي عميػو جزالػة كجمػاالن كعبقريػة، كأبكابو التي تسمك بالشعر كترتقي بػو، كال يفقػد معيػا قكتػو، بػؿ تضػف

                                                           
 .707،حساف، الديكاف  1
ف  2  .عيد  األصمعي رجؿ ديف كأخبلؽ إال أنو كاف لو رأم في ارتباط الديف باألخبلؽكا 
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فقػػػد يقػػػكؿ شػػػاعر فػػػي حػػػب الػػػذات القدسػػػية ككصػػػؼ الػػػركح اإللييػػػة مػػػا ال يقكلػػػو رخػػػر فػػػي : "فيقػػػكؿ
ككػػذلؾ مػػا نجػػده فػػي حجازيػػات الشػػريؼ الرضػػي كالتػػي ىػػي مػػف . الككاعػػب الحسػػاف، أك خمػػر بيسػػاف

الستشػػياد، أك فػػي خيػػر شػػعره، كنجػػده فػػي أشػػعار المسػػمميف فػػي الحػػث عمػػى الجيػػاد كالترغيػػب فػػي ا
، ثػػـ يضػػرب مػػثبلن لشػػعر البكصػػيرم الػػذم شػػعره فػػي بػػاب الشػػر مػػف الػػرذؿ 1"شػػعر التكاجػػد الصػػكفي

كبركائػػع شػػعر شػػكقي فػػي مػػدح  السفسػػاؼ، فػػ ذا مػػدح الرسػػكؿ جػػاء بمػػا أعجػػز السػػابقيف كالبلحقػػيف،
  ،كاألخبلؽ كبكاء مجد العركبة كحضارة اإلسبلـ في األندلس كالشاـ، كما صاغو مف الحكـ ،الرسكؿ

 .ف نيا مف عيكف شعره كخكالده، كما ألبي تماـ كابف الركمي مف الرثاء ما ال نظير لو
 

فػػي إشػػباع حاجػػة اإلنسػػاف إلػػى الرقػػي إلػػى عػػالـ أسػػمى، فاإلنسػػاف  الغايػة مػػف األدب أف يسػػيـ فػػيك   
ىػػذاف العنصػػراف، تعػػادؿ فيػػو  ال يسػػتقيـ كيانػػو كال تطيػػب حياتػػو إال إذا الػذم تمتقػػي فيػػو المػػادة كالػػركح

يعبػؽ بالفضػيمة كالخيػر كاستقرارىا تتمثبلف في تيذيبيا كصقميا كاالرتقاء بيػا إلػى جػك النفس كسكينة 
ىماؿ ىذا الجانب الركحي في أدب أمة مف األمـ معناه ىػدـ لصػرح بنيانيػا ، كتقػكيض ا  ك . كالصبلح

يذاف لمسيرىا نحك الفناء   . لحضارتيا، كا 
 

ال "يفة الشعر االجتماعية أك رسالتو ال تعني معاييره الجماليػة دكمػان، إذ كيرل كىب ركمية أف كظ   
يفترض في الشعر أف يمضي إلى األجمؿ كاألكثر فنية باستمرار، بؿ يفترض فيو أف يعبر باستمرار 
عف الحياة حكلو، أك عف الناىضيف فييا خاصة، كليس التعبير عف الحياة ىك معيار الفنية الكحيػد، 

أف عمػػى الشػػاعر أف يختمػػؼ عػػف أسػػبلفو دائمػػاي، كلكػػف ذلػػؾ ال يعنػػي أف عميػػو أف يكتػػب كىػػذا يعنػػي 
عمى كجو المزكـ كالحتمية شعران أكثر فنية كأجمؿ، كلك كاف األمر كػذلؾ لجػب حػديث الشػعر قديمػو، 

 2"كليس الحاؿ كذلؾ كما يعرؼ
 

فغاية الشعر أسػمى  ،(نيةكساـ الف)عمى الشاعر دكمان أف يسير عمى منكاؿ سابقيو حتى يناؿ ليس   
ليسػت أف يتقكقػع الشػاعر عمػى نفسػو كيحيػا فػي أكىػاـ الماضػي كأسػاليبو كيعػزؿ نفسػو عػف ك كأعظـ، 

قضايا عصره كمستجداتو، بؿ ميمتو أف يكصؿ رسالتو بالطريقة الفنية الصػحيحة، كقػد جمػع حسػاف 
لتػي جمػع فييػا مػا بػيف رسػالتو كثيػر، كاال ءالشيبف ثابت ما بيف األمريف، إذ لو مف القصائد الجياد ا

 .اإلنسانية كاإلسبلمية في التعبير عف جماعتو كالتزامو بالدفاع عنيا
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فمف ركائع شعره األخبلقي الذم يجمع ما بيف القػيـ الجماليػة كالقػيـ اإلنسػانية، كالػذم يتحػدث فيػو    
اثيػؽ، كال يكػكف عف األخبلؽ صػراحة، كيػرل أف نعػـ الرجػؿ ىػك ذاؾ الػذم يحػافظ عمػى العيػكد كالمك 

 :1إمعة يميؿ حيث الريح تميؿ، كيكره البخؿ الذم يمحؽ العار بصاحبو فيقكؿ
 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

ػػػػػػي الم ػػػػػػوـَ عن ػػػػػػي فػػػػػػإن ني          لػػػػػػؾ الخيػػػػػػُر غض 

 أِحػػػػػػب  ِمػػػػػػف الخػػػػػػالِؽ مػػػػػػا كػػػػػػاَف أْجَمػػػػػػال 
 

       أَلػػػػػػػػػـ َتعمِمػػػػػػػػػي َأن ػػػػػػػػػي أر  الُبخػػػػػػػػػَؿ ُسػػػػػػػػػب ًة        

 ْيِف والُمتػػػػػػػػػػػػػػػػنق الوُأْبِغػػػػػػػػػػػػػػػػُض ذا الم ػػػػػػػػػػػػػػػػونَ  
 

        إذا انصػػػػػػػرَفْت نفسػػػػػػػي َعػػػػػػػفْ الش ػػػػػػػْيِء مػػػػػػػر ًة  

 ر الػػػػػػػػػد ىِر ُمْقػػػػػػػػػِبالفمسػػػػػػػػػُت إليػػػػػػػػػِو آِخػػػػػػػػػ 
 

 
 2:كقكلو في حقيقة الشعر

 ] البسيط                                                                                                                         [

ػػػػػػػػػػعُر لُػػػػػػػػػػب  المػػػػػػػػػػرِء َيعِرُضػػػػػػػػػػُو   و  ن مػػػػػػػػػػا الش         ا 

ْف حُ    قػػػػػػػػامعمػػػػػػػػى المجػػػػػػػػاِلِس إف َكْيسػػػػػػػػًا وا 
 

ف   أْشػػػػػػػػػػػػػَعَر بيػػػػػػػػػػػػػٍت  أنػػػػػػػػػػػػػَت  قاِئمُػػػػػػػػػػػػػُو             وا 

 بيػػػػػػػػٌت  يقػػػػػػػػاُؿ   إذا  أنشػػػػػػػػْدَتُو   صػػػػػػػػدقا 
 

 

  ف حسػػاف فػػي ىػػذا البيػػت كضػػع معػػايير الخيػػر كالشػػر فػػي الشػػعر، فالصػػدؽ الفنػػي ىػػك معيػػار أكػػ
كمػف منطمػؽ الخيريػة حػرص اإلسػبلـ عمػى أف : "كفي ذلؾ يقكؿ محمد سػعيد فشػكاف .عنده يةعر االش

شػعراء فنػكف الشػعر بعػد أف أصػبح مكقػؼ يككف لمفػف رسػالة يؤدييػا لمجميػع، كمػف ىنػا غيػر بعػض ال
اإلسبلـ منو كاضحان، فقد أصبح مقياس الشعر اإلسبلمي ىك مكافقتو لمحػؽ، كالحػؽ فػي شػعر صػدر 

ا عميػػو  ىفػػي النقػػد الحػػديث، فقػػد حػػدد النبػػي صػػم( الصػػدؽ الفنػػي)اإلسػػبلـ قريػػب ممػػا نطمػػؽ عميػػو 
 3".كسمـ ىذا المقياس في بعض أحاديثو الشريفة

 

ذلػػؾ الفػػف اإلسػػبلمي المكجػػو الػػذم يتناسػػب مػػع مقيػػاس الػػدعكة اإلسػػبلمية الجديػػدة، : ر إذففػػاألم   
، كيأخػػذ بيػػد الشػػعرم ا عميػػو كسػػمـ يشػػرؼ بنفسػػو عمػػى تكجيػػو مسػػيرة الفػػف ىكليػػذا بػػدأ الرسػػكؿ صػػم

الشػػعراء ليضػػبط مسػػيرة التحػػكؿ عنػػدىـ؛ حتػػى يكلػػد فػػف شػػعرم إسػػبلمي خػػالص مػػف التمػػكث كأدراف 
ف عػف الشػعر الػذم ال يتفػؽ مػع الفضػائؿ النفسػية، كيعػيف عمػى ك ينصرؼ الشػعراء كالمتمقػالجاىمية، ف

ا عميػو  ىالقيس الذم كصػفو النبػي صػم ئالرذائؿ الخمقية مف ليك كعبث كتيكـ، كما في شعر امر 
أك في دحضػو لمشػعر الػذم ينػاىض الػديف كيعارضػو،  4[صاحب لواء الشعراء إلى النار] كسمـ بأنو 
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بينمػػا جكانػػب . لػػذم يػػذكي العصػػبيات القبميػػة كيشػػد مػػف عضػػدىا، كيثيػػر الضػػغائف الكامنػػةكالشػػعر ا
الخير في الشعر اإلسبلمي ىي ذلؾ الضرب الشعرم  المكافػؽ لمخيػر كالحػؽ كالجمػاؿ، كالتػي يتػدرج 
ضػمنيا كػؿ شػػعر يػدعك لممثػػؿ العميػا، بمػػا فػي ذلػػؾ شػعر مػػا قبػؿ اإلسػػبلـ كفيػو مكافقػػة لمخيػر كالحػػؽ 

 .ليككف الشعر بذلؾ أداة لصبلح المجتمع كخدمة العقيدة. العاـ بمفيكميا
 

يجمػع الشػعر الجػاىمي  فػي حػيفيجمع الفف اإلسبلمي مػا بػيف الصػدؽ الشػعكرم كالصػدؽ الفنػي،    
مػػػا بػػػيف الجزالػػػة كقػػػكة المعنػػػى، كيقػػػع فػػػي ألػػػكاف مػػػف المبالغػػػة كالتيكيػػػؿ كالغمػػػكض كتزكيػػػر الحقػػػائؽ 

ف مػػػا حػػػدث فػػػي الشػػػعر اإلسػػػبلمي نػػػكع مػػػف أنػػػكاع المػػػيف كالضػػػعؼ كالمشػػػاعر، فظػػػف بػػػذلؾ الػػػركاة أ
لقػد كػاف شػعراء : "كيؤكد ىذا القػكؿ عبػاس المناصػرة فيقػكؿ. كاليبكط ألنيـ حكمكا عميو كفؽ ما ألفكه

الجاىمية يفصمكف مف األثكاب األسمكبية كالفنية كالببلغية ما يزيد عف حاجة الصدؽ الفني الحقيقية، 
السػميمة كربػط التعبيػر بالمصػالح كاألىػكاء  بالشػاعر أمػاـ غيػاب ضػكابط العقيػدةكيصؿ األمر أحيانػان 

إلػػى حػػد المبالغػػة كالتضػػخيـ كالكػػذب، فينقمػػب اليجػػاء مسػػخان، كالمػػدح كػػذبان، كىػػذا ىػػك الكصػػؼ الػػذم 
  1.كصؼ بو القررف شعراء الجاىمية

 

فػػارس شػػعراء  حسػػاف بػػف ثابػػت رضػػي ا عنػػو: "كيبػػدم رأيػػو حػػكؿ صػػدؽ شػػعر حسػػاف بػػف ثابػػت  
اإلسبلـ الذم خمص الشعر مف جمكح الخياؿ، كأكجد الخياؿ المنضبط بأكامر الشرع الحنيؼ، كبقدر 
الحاجػػة التػػي تفرضػػيا الدفقػػة الشػػعكرية، كحػػارب الخيػػاؿ المػػريض الػػذم يقػػع فػػي التيكيػػؿ كالمبالغػػة، 

 2".فجاء شعر اإلسبلـ سمسان عذبان كاضحان، ال غمكض فيو كال انحراؼ عف الكظيفة
 

خػركج حسػاف عػف الػنص التقميػدم لمقصػيدة الجاىميػة بمضػمكنيا كشػكميا ال يعػد ضػعفان، أرل أف ك    
فثكرة الصعاليؾ في العصر الجاىمي كانت ثكرة عارمػة سػاخطة عمػى تقاليػد المجتمػع كعرفػو السػائد، 

قميػػػدم لمقصػػػيدة كشػػػعكرىـ يعكػػػس ىػػػذه الثػػػكرة، كالػػػذم انتيجػػػكا فيػػػو نمطػػػان فنيػػػان مغػػػايران لمبنػػػاء الفنػػػي الت
 مضػػمكنو شػػعر مغػػامرات كشػػعر حػػرب ككػػر كفػػر فيػػك فػػي ،الجاىميػػة مػػف حيػػث المضػػمكف كالييكميػػة

غػارة كسػمب كنيػب، ثػـ ينػتي  الشػاعر الصػعمكؾ ليػذا المضػمكف ىيكميػة خاصػة مػف حيػث : كغزك كا 
الكحػػػدة المكضػػػكعية كالػػػتخمص مػػػف المقدمػػػة الطمميػػػة، كعػػػدـ الحػػػرص عمػػػى التصػػػريح كالتحمػػػؿ مػػػف 

كرغػـ ىػذا فػ ف مكركثنػا  3ية القبمية، كتتميز أيضان بالكاقعيػة كالسػرعة الفنيػة كالنزعػة العصػبية،الشخص
األدبػػي يحمػػؿ أركع القصػػائد الصػػعمككية، كالتػػي عػػدت مػػف ركائػػع الشػػعر العربػػي، كخػػركج حسػػاف بػػف 

ر بػػدييي ثابػت عػػف مألكفػو كعرفػػو السػائد شػػكبلن كمضػمكنان ال يعػػد عيبػان أك ضػػعفان أك لينػان إنمػػا ىػك أمػػ
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فػػبل يمكػػف لمشػػاعر أف يضػػع شػػعره فػػي قكالػػب جامػػدة بمنػػأل عػػف التغييػػر كالتبػػديؿ، . يتطمبػػو المكقػػؼ
فالشعر في حقيقتو ترجمة لمحياة كمجرياتيا، كىك ديكاف العرب، يؤرخ األحػداث الجميمػة الجسػاـ، كقػد 

و التمقائيػػة أحسػػف حسػػاف بػػف ثابػػت حػػيف صػػبغ شػػعره، بالصػػبغة اإلسػػبلمية الجديػػدة كالتػػي تتطمػػب منػػ
كالتعبير السريع عف المكقؼ مع األخذ بعيف االعتبار أف حساف كاف في جاىميتو أيضان شاعر الحؽ 

 .كالخير، فما كاف بالفاحش كال البذمء كال المتيالؾ عمى المكبقات
 

قػيـ ال)إف ثنائية الخير كالشر ثنائية أزلية، يقع الشاعر حائران بينيمػا، أيضػحي بقػيـ الصػكرة الفنيػة    
كالشػاعر المبػدع . يضحي برسالتو ألجػؿ الطريقػة الفنيػة الصػحيحة أـمف أجؿ المضمكف، ( الجمالية

المكقؼ الديني، كال يجػد الفنػاف أك ك المكقؼ الجمالي  بيف كقد يحدث تكاؤـ. القيمتيف فالذم يجمع بي
  .الشاعر أية صعكبة في ذلؾ، كذلؾ في مرحمة اإليماف الكامؿ

 

ماني يتصؿ بالمضمكف الشعرم أكثر مف اتصالو بالشكؿ، كبيػذا جػاءت المكاقػؼ المكقؼ اإليإف    
عػػبلء الفضػػيمة  النقديػػة لمنبػػي الكػػريـ صػػمى ا عميػػو كسػػمـ مكجيػػة نحػػك المعػػاني فػػي نصػػرة الػػديف كا 

يجػب أف يكػكف التركيػز فيػو عمػى المضػاميف الفكريػة أكالن "أف الحكـ عمى الشعر اإلسػبلمي ك . كالخير
ف كأ...إلػػى الجكانػػب الفنيػػة فيػػو، ألف الشػػاعر المسػػمـ صػػار خاضػػعان لقاعػػدة االلتػػزاـ كمػػف ثػػـ يمتفػػت

الػػػذيف يقكلػػػكف بضػػػعؼ الشػػػعر كفتػػػكره، إنمػػػا ينظػػػركف إليػػػو كفػػػف كبلمػػػي يسػػػتيدؼ اإلثػػػارة كالتشػػػكيؽ، 
فػػػػي مطمػػػػؽ  –كتحريػػػػؾ المشػػػػاعر فػػػػي الدرجػػػػة األكلػػػػى، كىػػػػذا مػػػػا ال نػػػػكافقيـ عميػػػػو ألف المضػػػػمكف 

تظيػر  ىكػذا يػؤدم الشػعر ميمػة خاصػة، 1."الشكؿ مف كجية النظر اإلسبلمية مقدـ عمى -األحكاؿ
في تصكير المشاعر الفرديػة كالجماعيػة، كأخػرل عامػة تتمثػؿ بتػكخي الخيػر بمفيكميػا العػاـ كالػدفاع 

 .عف الدعكة بشكؿ خاص

 

ع فييا كيكس تتجمى المعاني كالقيـ في كثير مف أبيات حساف التي يدعك فييا لمخير كالصبلح،ك    
ذا سمعو  مدارؾ شعره لمتعاليـ الدينية كاإلرشاد، إذ ينصح اإلنساف باف يعرض عف الكبلـ القبيح، كا 

تبع عكرات الناس ليستخرج زالتيـ، كيأمره بأف يجالس أىؿ يتعميو أف يتجاىمو، كينصحو بأال 
، كالتحمي بأخبلقيـ كصفاتيـ اليدل ال الغي ينصح اإلنساف بأف يسمؾ سبؿ الرشد ك ك  .الفضؿ كالكـر

كيقكؿ أنو ينبغي لئلنساف أف يجكد إذا سئؿ، كأف يبتعد عف الخمر حتى . كالضبلؿ كغكاية الشيطاف
ال تذىب بعقمو، كعميو أيضان أف يجاىد نفسو كشيكاتو كيحافظ عمى دينو، كيدافع عنو كأف يتزكد 

 .لممكت ألنو حؽ ال محالة منو
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 1:يقكؿ
 ] الكامؿ                                                                                                                          [

 َأعػػػػػػػػػػِرْض َعػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػوراء إف ُأْسِمْعتَػػػػػػػػػػػيا
 

 وأْقُعػػػػػػػػػػػػػْد ك ن ػػػػػػػػػػػػػَؾ غافػػػػػػػػػػػػػٌؿ ال َتسػػػػػػػػػػػػػم ُ  
 

         ودِع الس ػػػػػػػػػػؤاَؿ عػػػػػػػػػػف اُلمػػػػػػػػػػِور َوَحْفرِىػػػػػػػػػػػا   

 فَمػػػػػػػػػػُرب  حػػػػػػػػػػاِفِر حفػػػػػػػػػػرٍة ىػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػَرعُ  
 

ـْ                وأِلػػػػػػػػػػػػػزـْ مجالَسػػػػػػػػػػػػػَة الكػػػػػػػػػػػػػرِاـِ وفعَمِيػػػػػػػػػػػػػ

ذا اْتَبْعػػػػػػػػػػػَت فَ ْبِصػػػػػػػػػػػرْف مػػػػػػػػػػػف َتْتَبػػػػػػػػػػػ ُ    وا 
 

 ال تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعف  َغوايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِلِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابةٍ 
 

 إف الَغوايػػػػػػػػػػػػػػَة كػػػػػػػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػػػػػػػر  َتجَمػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

 

ف كنػػا نػػرل أف المضػػمكف الشػػعرم ذك أىميػػة بالغػػة إليصػػاؿ الرسػػالة إلػػى المتمقػػي كالػػذم يرفعػػو  كا 
ؿ كركاكػػة الػػنظـ كىبػػكط المعنػػى، كاالنػػدفاع كراء األلفػػاظ البراقػػة، كالصػػكر المتألقػػة عػػف سفاسػػؼ القػػك 

التي تزيغ األبصار، إال أننا ال نعدـ ذلؾ أثره كحقو في الشعر، فالشعر فف كبلمي يعتمد عمى المفػظ 
أرفػع كعمى األمريف أف يتكاتفا حتى يرتقي الفف الشػعرم إلػى . كالمعنى، كلكؿو دكره في إيصاؿ الفكرة

 .طة بوك مستكياتو كيؤدم رسالتو المن
 

كفػػي اختيػػار النبػػي الكػػريـ صػػمى ا عميػػو كسػػمـ لحسػػاف بػػف ثابػػت كاصػػطفائو لػػو مػػف بػػيف شػػعراء    
. المسمميف كافػة دليػؿ كػاؼو عمػى أىميػة األمػريف ألف مضػمكف الػديف كاحػد، كفكرتػو معركفػة معمكمػة

حسػاف كأككػؿ إليػو ىػذه الميمػة، فيػك شػاعر فحػؿ كيبقى األسمكب الفني إليصاؿ ذلؾ، فاختار النبي 
 مف ناحية أخرل، فكاف الرجؿ المناسب مجيد مف ناحية، كممتـز بعقائد الديف الجديد كمضامينو

 .في المكاف المناسب
 

الخير حكـ جػائر، كأف فالحكـ إذف عمى شعر حساف اإلسبلمي بالميكنة كالضعؼ ألنو دخؿ باب    
يرل مبمغ اتصاؿ كؿ مف شعره الجاىمي كاإلسبلمي ببيئتػو كمبلءمتػو  ر ىذا الرأم أفعمى مف يتصد

 .منيما رائع في مكضعو لؤلكضاع كاألحكاؿ التي البستو، فسيجد حتمان أف كبلن 
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 حساف بيف التقميد والتجديد: المبحث الثالث
 

كالكثنية التي  مجيء اإلسبلـ تعرض المجتمع العربي ليزات عنيفة قكية، نقمتو مف طكر البداكة مع  
كانػػت تحكػػـ العاطفػػة، كتغمػػب اليػػكل إلػػى طػػكر الكجدانيػػة كالتفكػػر فػػي الكػػكف، كتػػدبر شػػؤكف الحيػػاة، 

 .كتسخير العقؿ كما ينتجو مف عمـك كفنكف لخدمة الحياة كبمكغ السعادة فييا
 

 :كالشعر مف أىػـ الفنػكف التػي اعتػد بيػا العػرب، فيػك كمػا يقػكؿ عمػر بػف الخطػاب رضػي ا عنػو  
، لػػذا كػػاف لمتطػػكر الػػذم شػػيده المجتمػػع العربػػي مػػف ظيػػكر 1"عمػػـ قػػـك لػػـ يكػػف ليػػـ عمػػـ أصػػح منػػو"

اإلسػػػبلـ، كانتشػػػػار الفتكحػػػػات أثػػػػر ظػػػػاىر فػػػػي نفػػػكس الشػػػػعراء المخضػػػػرميف الػػػػذيف أسػػػػممكا كعايشػػػػكا 
فكاف مف الطبيعي ليػذا التطػكر أف يتػرؾ بصػماتو فػي شػعرىـ، . إرىاصات الدعكة الجديدة كتطكراتيا

ير فيو ظكاىر تطبعػو بالطػابع اإلسػبلمي، فالعقيػدة الجديػدة غيػرت اتجػاه الشػعر، ككسػعت أفقػو، كتظ
كصػػقمت جكانبػػو، فسػػمت بػػو نحػػك الفضػػائؿ كالمثػػؿ العميػػا، فقارنػػت مػػا بػػيف الشػػاعر الصػػالح كالشػػاعر 

 .الطالح، كما بيف الشعر الجيد كغير الجيد، فما عاد ىذا العمـ ىائمان في كؿ كاد
 
نما كجييا الكجية اإلسبلمية الصػحيحة عػف لـ يبتر    اإلسبلـ الشعراء أغراضيـ الشعرية القديمة، كا 

ألكؿ مرة دعكة تريػد أف "طريؽ التيذيب كالتعديؿ كالتحكير في مضامينيا كأساليبيا، فقد كاجو الشعر 
لتػي ال تفرض عميو نكعان مف التنظيـ كالتكجيو كالتيذيب، بعد أف كاف يتحرؾ فػي أجػكاء مػف الحريػة ا

فأخػذ بػػذلؾ الشػعر اإلسػبلمي يأخػػذ طريقػو إلػػى الحيػاة الجديػػدة  2".تحػد، كاليػكل الػػذم ال يعكقػو عػػائؽ
بكؿ ما اكتنفيا مف متغيرات كمؤثرات كمف عكامؿ التطكر كالتجديد، فتأثير اإلسبلـ عمى الشعر أمر 

 . كاقع ال ريب فيو
 

و الجديػػد، جامعػػان فيػػو مػػا بػػيف القػػيـ ككػػاف حسػػاف مػػف أكائػػؿ مػػف حػػاؾ ىػػذا الشػػعر، كاتجػػو بػػو اتجاىػػ
كاضػعان نػكاة شػعر . الجاىمية المكركثة، كأغراضو التقميدية المعركفة، كما بيف القػيـ كالمعػايير الجديػدة

صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، كمػػف نقداتػػو  الػػدعكة كالجيػػاد، مسػػتمدان مضػػامينو مػػف تكجييػػات النبػػي الكػػريـ
عمى الرغـ مف أف الفترة التي أنشأ فييػا .تزاـ كالحؽ كالخيرالمشبعة بركح الديف كحثو الداعي إلى االل

إال أنيػػػا بمغػػػت أضػػػعاؼ شػػػعره الجػػػاىمي  3سػػػنكات،الحسػػػاف شػػػعره اإلسػػػبلمي ال تكػػػاد تتجػػػاكز عشػػػر 
كالػذم أنفػػؽ فػي صػػياغتو مػػا يربػك عمػػى األربعػػيف عامػان، كقػػد بينػت العشػػر سػػنكات تمػؾ مػػدل التغييػػر 
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كبينت أيضان ما بقي . طمؽ عميو التجديد في الشعريه، كىك ما كالتطكر الذم أحدثو اإلسبلـ في شعر 
عميػػو مػػف مكركثػػات شػػعرية، كىػػك المسػػمى بالتقميػػد الشػػعرم، فحسػػاف حػػافظ عمػػى أغراضػػو الشػػعرية 

 .القديمة مضيفان إلييا مضاميف إسبلمية جديدة
 

 :في شعر حساف المدي  فيالقيـ انسالمية : أوالً 
 

 مديحو الجاىمي . أ
 :ف الجاىمي في غرض المدح لتبيف لنا أمرافلو تتبعنا حسا

ف بيتػػان مكزعػػة بػػيف ممدكحيػػو يأف شػػعر المػػديح أقػػؿ الفنػػكف حظػػان، إذ ال يبمػػغ خمسػػة كعشػػر  :أوليمػػا
، في كثير منيا جميعان، في كثير منيا جاء ذكػر الممػدكحيف عػابران فػي أثنػاء فخػره بنفسػو أك  1جميعان 
يبدأ بالفخر بنفسػو فػي ثمانيػة أبيػات ،  2ي يـك السرارةفي معرض ىجائو لقيس بف الخطيـ فك  .بقكمو

ثػػـ ينتقػػؿ إلػػى مػػدح النعمػػاف بػػف المنػػذر المخمػػي فػػي ثبلثػػة أبيػػات عارضػػة، ثػػـ يعػػاكد الكػػرة إلػػى فخػػره 
كلو في مدح رؿ جفنو الذيف تربطو بيػـ قرابػة كدـ أبيػات متفرقػة متنػاثرة ىنػا كىنػاؾ .الذاتي مرة أخرل

 3:ليـ إال الميتو التي أجادىا النقاد كاستحسنكىا، كمطمعيا في ثنايا قصائده، كلـ يفرد
 ]الكامؿ                                                                                                                           [

ـْ َتْسػػػػػػػػػَ ِؿ        ـْ َلػػػػػػػػػ ـَ الػػػػػػػػػّداِر َأ       َأَسػػػػػػػػػ َلَت َرْسػػػػػػػػػ

 َجػػػػػػػػػػػػوابي فالُبَضػػػػػػػػػػػػْيِ  َفَحْوَمػػػػػػػػػػػػؿَبػػػػػػػػػػػػْيَف ال  
 

 

ف طػارت شػيرتو فػي نسػبيان فيػي األبيات قميمػة ك    ال تجعػؿ مػف حسػاف شػاعران مػداحان فػي جاىميتػو، كا 
 .النابغة الذبياني كعمقمة بف عبدة ؿ جفنو، كمزاحمتو لمشاعريف الكبيريفرمدح 

 
شػػعره، لكػػاف لمدحػػو حػػظ أكفػػر أف حسػػاف مػػا كػػاف متكسػػبان بشػػعره، كلػػك كػػاف متكسػػبان ب :والمػػر الثػػاني

فيػذه البضػاعة المتنػاثرة . كنصيب أكبر في شعره، خاصة كعبلقتػو حميمػة مػع أؿ جفنػة ممػكؾ الشػاـ
 .ىنا كىناؾ في ثنايا شعره، ليست بضاعة شاعر مداح، كال تصمح أف تككف كذلؾ بمادتيا

 

نػػكاليـ  فالػػذيف يرجػػك كحينمػػا يمػػدح حسػػاف الغساسػػنة ف نػػو ال يسػػمؾ فػػي ىػػذا المػػدح سػػمكؾ الغربػػاء   
نما يمدحيـ ليفخر بيـ، فيـ أىمو الذيف بنكا ليـ المجد، فمجدىـ مجده، كذكر فضائميـ  كعطاياىـ، كا 
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فخػػػر لػػػو، فتعامػػػؿ معيػػػـ معاممػػػة النػػػد لمنػػػد كالقػػػريف لمقػػػريف، فمػػػـ تنكسػػػر ليػػػـ نفسػػػو، كلػػػـ يتزلػػػؼ ليػػػـ 
 .اءلعطاياىـ السنية، بؿ قصائده ىي إلى الشكر أقرب منيا إلى اإلطر 

 

حسػػاف ىػػي القػػيـ كالخصػػاؿ الحميػػدة التػػي كرثيػػا الجػػاىميكف سػػالفان عػػف  دكقػػد كانػػت أداة المػػدح عنػػ   
سػػػالؼ، كالشػػػجاعة كالكػػػـر كالنصػػػرة، كاإلغاثػػػة، كالمػػػركءة كالعػػػدؿ، ككميػػػا مػػػف الخصػػػاؿ التػػػي أقرىػػػا 

   1:يقكؿ في رؿ جفنة.اإلسبلـ كأعمى مف شأنيا
 ] الكامؿ                                                                                                                          [

         والَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلُطوف َفقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـ ِبَغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّيِيـْ 

 والُمْنِعُمػػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػػى الّضػػػػػػػػػعيِؼ المرمػػػػػػػػػؿِ  
 

ـْ              ُيغَشػػػػػػػػػػػْوف حتػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا َتيػػػػػػػػػػػر  كالُبيػػػػػػػػػػػ

 ال َيْسػػػػػػػػػػػػ َلوف عػػػػػػػػػػػػف الّسػػػػػػػػػػػػواِد الُمقبػػػػػػػػػػػػؿِ  
 

 

  2:كيقكؿ في مدح سيد القبيمة
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

 رفيػػػػػػػػػِ  ِعَمػػػػػػػػػاِد الَبْيػػػػػػػػػِت َيْسػػػػػػػػػُتُر ِعْرَضػػػػػػػػػوُ 
 
 

ـ  َمْيُمػػػػػػػػػوِف ال نقيَبػػػػػػػػػِة ِخْضػػػػػػػػػَرـِ    ِمػػػػػػػػػَف الػػػػػػػػػّذ
 

      عمػػػػػػػػػػى اْلعػػػػػػػػػػاّلِت َرْحػػػػػػػػػػب فنػػػػػػػػػػاؤه جػػػػػػػػػػواٍد 

ـْ َيَتَجّيػػػػػػػػػػػػػـِ    إذا ُسػػػػػػػػػػػػِئَؿ الَمعػػػػػػػػػػػػروَؼ لػػػػػػػػػػػػ
 

 

ىا القػـك مػف محاسػف أخبلقيػـ كمكػاـر فعػاليـ، فػي بعػض القػيـ الجاىميػة كالتػي عػد كلػو أيضػاى مػدح  
لكػػف اإلسػػبلـ عػػدىا غيػػر ذلػػؾ فحرميػػا كجعميػػا مػػف المكبقػػات الميمكػػات كأقػػاـ عمييػػا الحػػد، كالميسػػر 

يقػػكؿ حسػػاف مادحػػان سػػيد القبيمػػة بأنػػو  .لعقػػر عمػػى القبػػكر، كقػػد تجنبيػػا حسػػاف بعػػد إسػػبلموكالخمػػر، كا
  3:صاحب ميسر

 ] الطكيؿ                                                                                                                         [

ـِ     تَا    ِبَ ْعجػػػػػػػػػػػػاِز القػػػػػػػػػػػػَداح ِإذا َشػػػػػػػػػػػػَضػػػػػػػػػػػػروٍب   َسػػػػػػػػػِريٍ  ِإلػػػػػػػػػى َداِعػػػػػػػػػي الَيَيػػػػػػػػػاِج ُممُػػػػػػػػػو 
 

 
 4:ؿ جفنة كثرة تشرابيـ لمخمكر كسقايتيـ لياركيمدح في 

 ]الكامؿ                                                                                                                           [

 َد الَبػػػػػػػػػػِريص َعَمػػػػػػػػػػْيِيـُ َيْسػػػػػػػػػػُقوَف َمػػػػػػػػػػْف َورَ 
 

 5َبػػػػػػػػػػَرَد  ُيَصػػػػػػػػػػف ُؽ بػػػػػػػػػػالر حيِؽ الّسْمَسػػػػػػػػػػؿِ  
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         َيْسػػػػػػػػػقوَف ِدْريػػػػػػػػػاَؽ الُمػػػػػػػػػداـِ ولػػػػػػػػػـ َتُكػػػػػػػػػْف  

ـْ لَنْقػػػػػػػػػػػػِؼ الَحْنَظػػػػػػػػػػػػؿِ   تغػػػػػػػػػػػػدو والئػػػػػػػػػػػػُدى
1 

 

 
مكافػأة  إبميػـ يعقػركفكا ، فقػد كػانكمف العادات كالقيـ السائدة في المجتمع الجاىمي العقر عمى القبػكر

ككػاف ربيعػة بػف مكػدـ ممػف يعقػر . عمى ما كاف يعقره مف اإلبؿ في حياتو، كينحره لؤلضػياؼلمميت 
 2:تذر عف عدـ عقره ناقتو بطكؿ سفرهعمى قبكرىـ، فقد مر حساف عمى قبره كرثاه كاع

 ]الكامؿ                                                                                                                           [

     َنَفػػػػػػػػػػرْت َقُموِصػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػْف حجػػػػػػػػػػاَرِة َحػػػػػػػػػػر ٍة    

 ْت َعمػػػػػػػػػى َطْمػػػػػػػػػِؽ الَيػػػػػػػػػَدْيِف َوُىػػػػػػػػػوبِ َيػػػػػػػػػُبن 
 

 ال َتْنِفػػػػػػػػػػػػري يػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػاُؽ ِمنػػػػػػػػػػػػُو َفإّنػػػػػػػػػػػػوُ 
 

 َشػػػػػػػػػػػػػػر اُب َخْمػػػػػػػػػػػػػػٍر ِمْسػػػػػػػػػػػػػػعٌر لُحػػػػػػػػػػػػػػُروبِ  
 

ػػػػػػػػػَفاُر وُطػػػػػػػػػوُؿ َخػػػػػػػػػْرؽٍ             وٍ َمْيَمػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػوال الس 

 و عمػػػػػػػػػػػػػى الُعْرقػػػػػػػػػػػػػوبِ لترْكتيػػػػػػػػػػػػػا َتْحُبػػػػػػػػػػػػػ 
 

 
 :مديحو انسالمي . ب

 

اإلسػػفاؼ عػػف مػػف الطبيعػػي أف يتطػػكر شػػعر المػػديح فػػي اإلسػػبلـ كيمتػػـز المػػني  القػػكيـ، كينػػأل 
كالعبث كالمغاالة، كيتمثؿ األفكار كالمبادئ اإلسبلمية، خاصة بعد أف كقؼ اإلسبلـ في كجو المديح 

ذا رأيػػػتـ المػػػداحيف فػػػ حثوا فػػػي وجػػػوىيـ إ: ] الكػػػاذب، إذ يقػػػكؿ المصػػػطفى صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ
 3[.التراب

 

انصػػػراؼ : كيػػػرل يحيػػػى الجبػػػكرم أف شػػػعر المػػػديح قػػػؿ فػػػي صػػػدر اإلسػػػبلـ، كيعمػػػؿ ذلػػػؾ بػػػأمريف   
فػرض األرزاؽ مػف بيػت مػاؿ المسػمميف، : المسمميف عف المديح الكاذب كالغمك في اإلطػراء، كثانييمػا

 .شعر المديح فقؿ بذلؾ المتكسبكف بالشعر كالعاممكف بو فخمؿ
 

كبيػذا تغيػػر مفيػػـك الشػعر ككظيفتػػو فػػي ذلػػؾ العصػر، كانتقػػؿ مػػف ككنػػو حرفػة لكسػػب الػػرزؽ عمػػى    
 .حساب أقدار الناس كمنازليـ إلى سبلح لنشر الدعكة كالتغني بانتصاراتيا كالذكد عنيا

 

لفضػػائؿ التػػي كقػػد ارتقػػى اإلسػػبلـ بأفكػػار الشػػعراء كمعػػانييـ كذلػػؾ بتكجيػػو الشػػعراء إلػػى الخيػػر، فا   
كاف يمتدح بيا الشاعر الجاىمي كيغالي بيػا كيتفػنف فػي معانييػا ، ككصػؼ الممػدكح بػالفتكة كاإلقبػاؿ 
عمى الشيكات كالممذات كشرب الخمر كالمقامرة كمداعبة النساء، أصبحت مف الرذائؿ التػي ال يقرىػا 

                                                           
، كنقؼ الحنظؿ: درياؽ المداـ  1 استخراج ما فيو، فيـ : خالص الخمر كجيدىا، شبيو بالدرياؽ الشافي ألنيا تشفي مف اليمـك

 .ف األعرابال يفعمكف ذلؾ ألنيـ ممكؾ كليسكا م
، كربيعة بف مكدـ كاف فارس العرب في الجاىمية مف بني كنانو ككاف ييعقر عمى قبره في الجاىمية 303، الديكافحساف،  2

 .0/065ينظر ابف عبد ربو، العقد الفريد، . لـ يعقر عمى قبر أحد غيرهكقيؿ 
 (.2330:)صحيح مسمـ،حديث رقـ  3
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اإلسػبلمي القػكيـ، إضػػافة  اإلسػبلـ كالتػي ال يجػب أف يتصػؼ بيػػا ممػدكح أبػدان، كقػد اسػػتبدليا السػمكؾ
إلػػى إقػػراره لتمػػؾ الفضػػائؿ السػػامية المتكارثػػة التػػي ال تجػػرم عمييػػا أحكػػاـ التغييػػر كالتبػػديؿ ألنيػػا تتفػػؽ 

 .كالفطرة اإلنسانية السميمة كلكف دكف مبالغة أك تيكيؿ
 

تحػارب ارتبطت قصيدة المدح في اإلسػبلـ ارتباطػان كثيقػان بالػدعكة اإلسػبلمية، فيػي تػدعك كتبشػر ك    
في رف كاحد مف خبلؿ تمجيػدىا لمناقػب المصػطفى الكػريـ صػمى ا عميػو كسػمـ، كتعػدادىا ألخػبلؽ 
الصػحابة كاسػتماتتيـ فػي الػدفاع عػف الػدعكة كنصػػرة الػديف، كدحػض مػا يثيػره المشػرككف مػف دعػػاكل 

 .كافتراءات باطمة بحؽ الديف الجديد كطبيعتو
 

سػػػبلـ قػػػد رد لقصػػػيدة المػػػديح اعتبارىػػػا حػػػيف ربطيػػػا يجػػػب أف نعتػػػرؼ أف اإل: "يقػػػكؿ كىػػػب ركميػػػة   
بالسياسة، فجعؿ منيا قصيدة ممتزمة تدافع عف قضية حيكية محددة كتدعك إلى نصرتيا، كىك بذلؾ 
قػػػد أنقػػػذىا مػػػف الكقػػػكع فػػػي المنحػػػدر الػػػذم كانػػػت تتجػػػو إليػػػو، كبرأىػػػا مػػػف صػػػفات السػػػمعة الكماليػػػة 

الذىبي الضػيؽ، كمػف ميمتيػا المتكاضػعة، ميمػة المعركضة في سكؽ األغنياء، كحررىا مف قفصيا 
التزييف كالزخرفة، كأناط بيا ميمة سامية، كىػي ميمػة المشػاركة فػي بنػاء الحيػاة الجديػدة، كردىػا إلػى 
صػػػػفكؼ الجماعػػػػة، تػػػػدافع عػػػػف مكاقفيػػػػا كمبادئيػػػػا كتصػػػػكرىا لمعػػػػالـ، كتسػػػػتمد مػػػػف حياتيػػػػا كأىػػػػدافيا 

 1"المتبلحقة كثيران مف مادتيا
 

معناه أف قصيدة المدح اإلسبلمية تفكؽ قصيدة المدح الجاىمية فنية كجمػاالن، كلكػف مػا  كليس ىذا   
نقصده ىك ذلؾ المضمكف الذم ارتضاه اإلسبلـ ليذا الفف الشعرم، كالذم تصػدؽ فيػو نكايػا الشػاعر 
 المادح، كتتجػو نحػك األخػبلؽ العميػا كالمثػؿ القكيمػة، كالػذم يجعػؿ مػف الممػدكح إطػاران لقضػية عامػة،
كيدخؿ فػي ضػمف ىػذا اإلطػار كػؿ مػديح جػاىمي نػادل بػذلؾ، كمػديح زىيػر بػف أبػي سػممى ليػـر بػف 
سناف، كتمجيده لمدكر اإلنساني الذم قاـ بو ىذا الممدكح في حقف دماء قبيمتيف طػاؿ أمػد تحاربيمػا، 

 .فناؿ بذلؾ إعجاب الخميفة عمر بف الخطاب رضي ا عنو، فيك مفضؿ عنده
 

ثابػػت بػػبل شػػؾ مػػف أكثػػر أكلئػػؾ الشػػعراء التزامػػان باإلسػػبلـ، كأشػػدىـ انػػدماجان فيػػو، ككػػاف حسػػاف بػػف    
فتأثر بذلؾ منيجو كأسػمكبو عمػى الػرغـ مػف ككنػو شػاعران مقػبٌلن فػي ىػذا الغػرض الشػعرم فػي جاىميتػو 
كبقي كذلؾ في إسبلمو فمـ يزد ما مدح بو النبي الكريـ صمى ا عميو كسمـ كصػحابتو عمػى خمسػة 

ككانػػت مادتػػو الشػػعرية مزيجػػان مػػف الفضػػائؿ الجاىميػػة كالقػػيـ اإلسػػبلمية، كأضػػاؼ إلييػػا .بيتػػان  كأربعػػيف
ح اإلسػبلـ كتمدحػػو باليدايػة كالنػػكر كالتقػكل كاالسػػتقامة كاإلخػػبلص ك بعػض المعػػاني المسػتمدة مػػف كر 

                                                           
 .720كىب ركمية، قصيدة المدح،  1
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ميسػر كامتنع حساف عف التمدح بالرذائؿ التي تمدح بيػا الجػاىميكف كشػرب الخمػر كالمعػب بال. كالزىد
إال تمؾ التي تثير حفيظػة المشػركيف كالتػي  -خاصة ما بيف األكس كالخزرج –كذكر األياـ الجاىمية 

 .لقنو إياىا أبك بكر رضي ا عنو بتكجيو مف النبي صمى ا عميو كسمـ
 

يتجػػػػو مػػػػدح حسػػػػاف اإلسػػػػبلمي أكالن إلػػػػى شػػػػخص الرسػػػػكؿ الكػػػػريـ صػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ، فتكػػػػكف    
كلعػػؿ لشخصػػػية الرسػػكؿ صػػمى ا عميػػػو . قميمػػػة نسػػبيان  ذا المػػدح إال أف قصػػائدهتو محػػكر ىػػػشخصػػي
فػػي قمػػة القصػػائد فػػي شػػعر الشػػعراء عامػػة إذ لػػـ يكػػف راغبػػان فػػي أف يمتدحػػو الشػػعراء كمػػا  ان كسػػمـ أثػػر 

أنػػو كممػػا سػػادت ركح  فيمتػػدح الممػػكؾ، كلػػـ يكػػف سػػخيان عمػػى الشػػعراء ليكيمػػكا لػػو المػػديح، فضػػبلن عػػ
 .قؿ المديح الذم يعتمد عمى االستجداء كالطمب ةدالة في أمالحضارة كالع

 

أنػػو قػػد أحػػس كىػػك "قمػػة مػػدائح حسػػاف اإلسػػبلمية لمنبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي  يـكيعمػػؿ بعضػػ  
ينعت النبي بيذه الفضائؿ أنو يطاكؿ قمة صعبة المرتقى، فأحس العجز عما يطمح إليو، فمـ يكمػؼ 

 1"مف كؿ نظـ، كما يخطر لو أف ينظـ نفسو ماال تطيؽ، ألف النبي أعظـ
 

تباعػو ابينما يرل محمد طاىر دركيش أنو أقؿ مف مدح النبي صػمى ا عميػو كسػمـ ألنػو رأل فػي   
لمرسكؿ كتأييده لو كالجياد في نشر دعكتو كالنيؿ مف أعدائو مدحان عمميان لو، كتزكيػة فعميػة لطريقتػو، 

مػػف ناحيػػة أخػػرل يػػرل أف مػػا يقكلػػو حسػػاف فػػي النبػػي ىػػذا مػػف ناجيػػو، ك  2.فاسػػتغنى بيػػا عمػػا سػػكاىا
الكريـ صمى ا عميػو كسػمـ ىػك صػدؽ كىػك دكف قػدره كبعػض حقػو، فتكفيػة الرسػكؿ حقػو مػف الثنػاء 
أمػػػر فػػػكؽ الطاقػػػة، فاستشػػػعر بػػػذلؾ الييبػػػة، كعػػػرؼ مػػػف نفسػػػو القصػػػكر عػػػف بمػػػكغ قمػػػة ذلػػػؾ األشػػػـ 

 3.الشاىؽ
 

سػاف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ، أنػو يقػكؿ الحػؽ، بػٌر، كمف الفضائؿ المتكارثة التػي نعػت بيػا ح   
 . كفٌي، أميف

 

 4:قاؿ حساف في معرض ىجائو ألبي سفياف كدفاعو عف النبي صمى ا عميو كسمـ في ىمزيتو
 ]الكافر                                                                                                                            [

     َأْرَسػػػػػػػػػػػػػػػػْمُت عبػػػػػػػػػػػػػػػػدًا     قػػػػػػػػػػػػػػػػد وقػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ اهلُل 

 َيقػػػػػػػػػػػػػػوُؿ الَحػػػػػػػػػػػػػػؽ  ِإف َنَفػػػػػػػػػػػػػػَ  الػػػػػػػػػػػػػػَبالءُ  
 

                                                           
 .70م طميمات كزميمو، الشعراء في عصر النبكة كالخبلفة الراشدة، غاز  1
 .372محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت،  2
 .336،330ف، .محمد طاىر دركيش، ـ  3
 .25حساف، الديكاف،   4
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 1:ثـ يقكؿ

 ]الكافر                                                                                                                          [

    رًا بػػػػػػػػػػػػػػػػػرًّا َحنيًفػػػػػػػػػػػػػػػػػاَىجػػػػػػػػػػػػػػػػػوَت ُمَطّيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 َأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف اهلل ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمُتو الَوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 

 
   2:وكيصؼ أمانتو بقكل

 ] البسيط                                                                                                                         [

    وْأِت الّرسػػػػػػػػوَؿ َفُقػػػػػػػػْؿ يػػػػػػػػا خيػػػػػػػػَر ُمػػػػػػػػؤَتِمٍف    

 ِلمُمػػػػػػػػػػػػػؤمنيف إذا مػػػػػػػػػػػػػا ُعػػػػػػػػػػػػػد َؿ الَبَشػػػػػػػػػػػػػرُ  
 

 
 3:كفي قصيدة أخرل كصفو بالجكد كالشجاعة كالمضاء في يـك بدر يقكؿ

 ] البسيط                                                                                                                         [

         ي  َيْقػػػػػػػػػػػُدُمُيـْ ُمْسَتْشػػػػػػػػػػػِعري َحَمػػػػػػػػػػػَؽ المػػػػػػػػػػػاذ

 َجْمػػػػػػػػػُد الن حيػػػػػػػػػزِة مػػػػػػػػػاٍض غيػػػػػػػػػُر رعديػػػػػػػػػدِ  
 

ػػػػػػػػػػػػَمُو             أعنػػػػػػػػػػػػي الر سػػػػػػػػػػػػوَؿ فػػػػػػػػػػػػإف  اهلل  َفض 

 عمػػػػػػػػػػػػى الَبِري ػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالت قو  وبػػػػػػػػػػػػػالُجود 
 

 واؼ َومػػػػػػػػػػاض شػػػػػػػػػػياب ُيْسَتضػػػػػػػػػػاُء ِبػػػػػػػػػػو
 

 َبػػػػػػػػػػػْدر َأنػػػػػػػػػػػاَر َعمػػػػػػػػػػػى  ُكػػػػػػػػػػػؿ  اَلماجيػػػػػػػػػػػدِ  
 

 

تػػي الشػػجاعة كالكػػـر لمػػا بينيمػػا مػػف ركابػػط كأكاصػػر، قػػد ربػػط حسػػاف فػػي ىػػذه األبيػػات مػػا بػػيف قيم
فالشػجاعة الحقيقيػػة تحمػػؿ صػػاحبيا عمػػى تحمػػؿ المشػػاؽ كالصػػعاب، كتحممػػو أيضػػا عمػػى عػػزة الػػنفس 

يثار معالي األخبلؽ كالكـر كالندل ، فيك يقاكـ نكازع نفسو كىكاىا بالشػح كالبخػؿ فقػد كػاف صػمى . كا 
 .4ا عميو كسمـ أجكد مف الريح المرسمة

 

 5:ككصفو بأنو ال يغدر بذمو جاره
 ] الكامؿ                                                                                                                          [

ػػػػػػػػػِة جػػػػػػػػػارِِه        يػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػاِر مػػػػػػػػػف َيْغػػػػػػػػػدِ  ػػػػػػػػػػػػدًا لػػػػػػػػػػػػـ َيْغػػػػػػػػػػػػِدر    ْر بذم   مػػػػػػػػػػػػنكـ َفػػػػػػػػػػػػإف  ُمَحم 
 

 
 6:بالعفة كالتكـر كالسماحة ى ا عميو كسمـصم ومدحك 
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 ]الكامؿ                                                                                                                    [

     واهلِل َرب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ُنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرُؽ ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا   

 عػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  الَخميَقػػػػػػػػػػػػػػػػِة َسػػػػػػػػػػػػػػػػي َد اَلْجػػػػػػػػػػػػػػػػدادِ  
 

 َبػػػػػػػػػػػػػػػْذَؿ الن صػػػػػػػػػػػػػػػيَحِة راِفػػػػػػػػػػػػػػػَ  اَلْعمػػػػػػػػػػػػػػػادِ     يػػػػػػػػػػػػػدعو إلػػػػػػػػػػػػػى َرب  العػػػػػػػػػػػػػاًل    ُمَتكر مػػػػػػػػػػػػػاً 
 

    ِمثػػػػػػػػػػػػَؿ الِيػػػػػػػػػػػػالِؿ ُمباركػػػػػػػػػػػػًا ذا َرْحَمػػػػػػػػػػػػٍة  

 َسػػػػػػػػػػػػػػػْمَ  الَخميَقػػػػػػػػػػػػػػػِة َطي ػػػػػػػػػػػػػػػَب اَلْعػػػػػػػػػػػػػػػوادِ  
 

 
كقاؿ يمدحو صػمى ا عميػو كسػمـ فػي معػرض ىجائػو البػف الزبعػرل، حػيف بكػى قتمػى المشػركيف 

 1:ببدر
 ] الكامؿ                                                                                                                          [

     َمػػػػػػػػػاَذا َبَكْيػػػػػػػػػَت َعمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػذيَف َتتػػػػػػػػػاَبُعوا        

 َىػػػػػػػػػػػػػػػػػاّل َذَكػػػػػػػػػػػػػػػػػْرَت َمكػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرـَ اَلْقػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ 
 

     َوَذَكػػػػػػػػػػػػػْرَت مّنػػػػػػػػػػػػػا ماِجػػػػػػػػػػػػػدًا  ذا  ىّمػػػػػػػػػػػػػٍة      

 لخالِئػػػػػػػػػػػػػػِؽ فاِضػػػػػػػػػػػػػػؿ اِنْقػػػػػػػػػػػػػػداـِ ّسػػػػػػػػػػػػػػْمَ  ا 
 

ـِ والن ػػػػػػػػػد           أعِنػػػػػػػػػي الن ِبػػػػػػػػػي  أخػػػػػػػػػا الت كػػػػػػػػػر 

 وأبػػػػػػػػػػػػر  َمػػػػػػػػػػػػْف ُيػػػػػػػػػػػػوِلي عمػػػػػػػػػػػػى اِنْقسػػػػػػػػػػػػاـِ  
 

     ولِمْثِمػػػػػػػػػػػو ولمثػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػػػدُعو َلػػػػػػػػػػػُو          

ـ  غيػػػػػػػػػػػػَر َكيػػػػػػػػػػػػاـِ    2كػػػػػػػػػػػػاَف الُمَمػػػػػػػػػػػػد َح ثػػػػػػػػػػػػ
 

 
 فضائؿ الدنيا كما بيف المعاني كقد جمع حساف في مدائحو لمنبي صمى ا عميو كسمـ ما بيف   

 3:يقكؿ ،الجديدة في الديف كالتقكل كالكرع كالبر كالبركة كحمؿ الرسالة اإلليية
 ] البسيط[                                                                                   

ػػػػػػػػػػػػَمُو            أعنػػػػػػػػػػػػي الر سػػػػػػػػػػػػوَؿ فػػػػػػػػػػػػإف  اهلَل فض 

 ِة بػػػػػػػػػػػػػالت ْقو  وِبػػػػػػػػػػػػػالجودِ عمػػػػػػػػػػػػػى الَبِري ػػػػػػػػػػػػػ 
 

كىػي صػفة أكػد عمييػا ا عػز كجػؿ فػي محكػـ كتابػو لنبيػو . كمف الصفات أيضان أنو نبػي الرحمػة
درِيٌب : صمى ا عميو كسمـ، إذ يقكؿ عز كجؿ ٍَ ِْ َجا َُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َمدا َعنِدتُّْم  َلَق

يمٌ  َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنينَ  ٍِ  5:كقد كصؼ حساف بيا النبي في أكثر مف مكضع، يقكؿ ،4 َرُؤوٌف رَّ
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

 َض مػػػػػا َيػػػػػْ ِتي ِمػػػػػَف اَلْمػػػػػِر َيْيتَػػػػػدِ َفَمػػػػػْف َيػػػػػرْ     وأرسػػػػػػػػمُو فػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػاِس نػػػػػػػػورًا و َرْحَمػػػػػػػػًة     
 

 
كمػػػا إلػػػى ذلػػػؾ كثيػػػر مػػػف الصػػػفات كالمعػػػاني كالتػػػي ليسػػػت فػػػي ظاىرىػػػا قػػػيـ لكنيػػػا ترسػػػخ القػػػيـ    

كالفضائؿ، كتعززىا في النفكس فكػؿ مػا يػؤدم الشػيء كاقػع فػي حكمػو، فػالمؤدم إلػى اليدايػة كالرشػد 
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، كػػاف فضػػبلن كمكرمػػة ككمػػ االن، كالمػػؤدم إلػػى الضػػبلؿ كالغػػي كسػػكء كحسػػف الخمػػؽ كالفضػػؿ كالمكػػاـر
كنبػػي اليػػدل قػػد جمػع المحاسػػف كميػػا، فيػػك الكػريـ الجػػكاد، العفػػك الػػرحيـ، . العاقبػة كػػاف مذمػػة كنقصػان 

األمػػيف، الصػػادؽ، المػػؤدم الحقػػكؽ كالػػذمـ، ناصػػر الحػػؽ كىػػك اليػػادم، المبػػارؾ، إمػػاـ الرحمػػة، أخػػك 
لنبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ بيتػػاف ارتقػػى فييمػػا كمػػف أجمػػؿ مػػا قالػػو حسػػاف فػػي صػػفة ا.التكػػـر كالعػػبل

 1:بمعنى المدح إلى الذركة، إذ يقكؿ
 ]الكافر                                                                                                                           [

ـْ تَػػػػػػػػػَر َقػػػػػػػػػط  َعْينػػػػػػػػػي          َوَأْحَسػػػػػػػػػُف ِمْنػػػػػػػػػَؾ َلػػػػػػػػػ

 َوأْجَمػػػػػػػػػػػػُؿ ِمْنػػػػػػػػػػػػَؾ َلػػػػػػػػػػػػـْ َتِمػػػػػػػػػػػػِد الن سػػػػػػػػػػػػاءُ  
 

          ُخِمْقػػػػػػػػػػػػَت ُمَبػػػػػػػػػػػػر ءًا ِمػػػػػػػػػػػػْف ُكػػػػػػػػػػػػؿ  َعيػػػػػػػػػػػػْػٍب 

  

 شػػػػػػػػػػػػػاءُ َكمػػػػػػػػػػػػا تَ  قػػػػػػػػػػػػد ُخِمْقػػػػػػػػػػػػتَ َك ن ػػػػػػػػػػػػَؾ 
 

 
 :ومف المالحظ في مدائ  حساف لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ أمراف

لكنػػػو فػػػي مضػػػامينو أف حسػػػاف قػػػد تمػػػدح بالفضػػػائؿ المعركفػػػة فػػػي الجاىميػػػة كأمعػػػف فييػػػا، ك  :أوليمػػػا
كذلػػؾ لجػػدة ىػػذه المضػػاميف كحػػداثتيا، فاسػػتخدميا مصػػطمحات . اإلسػػبلمية لػػـ يطػػؿ التأمػػؿ كالتعمػػؽ

 .كما ىي
لمنبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ركح االعتػػداؿ كالبعػػد عػػف الغمػػك كاإلسػػراؼ،  وتشػػع فػػي مدائحػػ: ثانييمػػا

يف اآلخػػريف فػػي القصػػائد فصػػكرة النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف صػػكرة الممػػدكح
 .الجاىمية عامة، ألف المدح في حقو صمى ا عميو كسمـ مرتبط بالدنيا كبالديف

 

خػػص األنصػػار بمسػػاحة كاسػػعة مػػف المػػديح ألنيػػـ ك كقػػد مػػدح حسػػاف المسػػمميف أفػػرادان كجماعػػات،   
فظيػـ لمعيػكد مآثرىـ في قصيدة أرخت ليـ كلببلئيـ فػي اإلسػبلـ، مبينػان شػجاعتيـ كح عددأىمو، كقد 

 2:يقكؿ. كنصرتيـ لمنبي الكريـ
 ] البسيط                                                                                                                         [

ـُ       َشػػػػػػػػػػِيُدوا َبػػػػػػػػػػدرًا بػػػػػػػػػػ ْجُمِعيـ      قػػػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػػػ

 َمػػػػػػػػ  الر سػػػػػػػػوِؿ فمػػػػػػػػا آلػػػػػػػػْوا ومػػػػػػػػا َخػػػػػػػػَذلوا 
 

     بػػػػػػػػػػػػاَيعوه فمػػػػػػػػػػػػـ ينكػػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػػو أَحػػػػػػػػػػػػٌد          و 

 مػػػػػػػػنيـ ولػػػػػػػػـ َيػػػػػػػػُؾ فػػػػػػػػي إيمػػػػػػػػاِنيـ َدَخػػػػػػػػؿُ  
 

           َأىػػػػػػػػػػػؿ بيعِتػػػػػػػػػػػو      وَيػػػػػػػػػػػـو ُبويػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػانوا

 عمػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػالِد ف سػػػػػػػػػػوه ومػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػدُلوا 
 

ـْ             أولئػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػـو أْنصػػػػػػػػػاُر الن بػػػػػػػػػي وُىػػػػػػػػػ
 

 َقػػػػػػػػػػومي أِصػػػػػػػػػػيُر إلػػػػػػػػػػييـ حػػػػػػػػػػيف َأتصػػػػػػػػػػؿُ  
 

 ْث ُعيػػػػػػػػػودُىـ       َمػػػػػػػػػاتوا ِكرامػػػػػػػػػًا ولػػػػػػػػػـ ُتْنَكػػػػػػػػػ
 

 وقػػػػػػػػػػػػػتُميـ فػػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػػبيِؿ اهلل إذ ُقتمػػػػػػػػػػػػػوا 
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كبػدر كأحػد كالخنػدؽ كحنػيف كفػتح كافػة كقد ذكر حساف في القصػيدة حػركب المسػمميف كمعػاركيـ    
 .مكة كخيبر كتبكؾ كغيرىا مف الغزكات كالسرايا

 

قػيميـ كفضػائميـ،  ؿ ىاشـ رىػط النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ كقكمػو كبػيفركقد مدح حساف أيضان    
فيػػـ دعػػائـ العػػز، كجبػػؿ اإلسػػبلـ الػػذم يمتػػؼ النػػاس حكلػػو، كىػػـ يرفعػػكف الػػببلء عػػف المسػػمميف فػػي 

 1:يقكؿ.المآزؽ كالشدائد
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

              مػػػػػػػا زاؿ فػػػػػػػػي اِنْسػػػػػػػػالـِ ِمػػػػػػػػْف آؿ ىاِشػػػػػػػػـٍ وَ 

ـُ ِعػػػػػػػػػػػػػػز  ال تَػػػػػػػػػػػػػػزوؿُ    وَمْفَخػػػػػػػػػػػػػػرُ  َدعػػػػػػػػػػػػػػاِئ
 

ـُ  ـْ  ُىػػػػػػػػػ                َجبػػػػػػػػػُؿ انسػػػػػػػػػالـِ والن ػػػػػػػػػاس َحػػػػػػػػػوَلُي

ِرضػػػػػػػػػػاـٌ إلػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػوٍد َيػػػػػػػػػػُروُؽ َويْقَيػػػػػػػػػػرُ  
2 

 

ػػػػػػػػػػِو       ِمػػػػػػػػػػْنُيـْ  َبياليػػػػػػػػػػؿُ               َجْعَفػػػػػػػػػػٌر وابػػػػػػػػػػُف أم 

ـْ أح   3مػػػػػػػػػػػػػػُد اُلمَتَخي ػػػػػػػػػػػػػػرُ عمػػػػػػػػػػػػػػي  ومػػػػػػػػػػػػػػْنُي
 

ـُ         والَعّبػػػػػػػػػػػػػاُس ِمػػػػػػػػػػػػػْنُيـْ  َوَحْمػػػػػػػػػػػػػزةُ            ومػػػػػػػػػػػػػْنُي

 رعقيػػػػػػٌؿ ومػػػػػػاُء العػػػػػػوِد ِمػػػػػػْف َحْيػػػػػػُث ُيعَصػػػػػػ 
 

ـْ               ُتْكَشػػػػػػػُؼ اْلػػػػػػػْمواُء فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػ زٍؽ    ِبِيػػػػػػػ

 4َعمػػػػػػػاٍس إذا مػػػػػػػا ضػػػػػػػاَؽ بػػػػػػػالَقْوـِ َمْصػػػػػػػَدرُ  
 

 

 
جماعػػات المسػػمميف ميػػاجريف كأنصػػار، عينيتػػو التػػي كمػػف خيػػر مدائحػػو التػػي يجمػػع فييػػا مػػا بػػيف 

كمكػػارميـ، مكضػػحان المعػػاني اإلسػػبلمية  كـألقاىػػا أمػػاـ كفػػد تمػػيـ كالتػػي تحػػدث فييػػا عػػف محاسػػف القػػ
الجديدة، ليحبب اإلسبلـ إلى نفكسيـ، فيـ يحسنكف معاممة الجار فبل يبخمكف بفضميـ كما أمرىـ ا 

ْينِ تعػػالى فػػي قكلػػو  َِ دداِر  َوبِاْلَوالِدد َُ دداِر ِذ  اْلُقْربَددى َواْل َُ َسددانًا َوبِددِذ  اْلُقْربَددى َواْلَيتَدداَمى َواْلَمَسدداِكيِن َواْل ٍْ ِإ
َُنُ ُِ بِال ٍِ ُِ َوالصَّا ُن ُُ   6:كفي ذلؾ يقكؿ. 5  ]اْل

 ]البسيط                                                                                                                          [

ـْ     ِمػػػػػػػػػػػػػْف ِفيػػػػػػػػػػػػػرٍ  إف  الػػػػػػػػػػػػػذ وِائبَ  خػػػػػػػػػػػػػوَتُي                   وا 

 7قػػػػػػػػػػػد َبّينػػػػػػػػػػػوا ُسػػػػػػػػػػػن ًة لمّنػػػػػػػػػػػاِس ُتت َبػػػػػػػػػػػ ُ  
 

           َيرَضػػػػػػػى ِبيػػػػػػػا ُكػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػْف كاَنػػػػػػػْت سػػػػػػػرَيرُتُو 

 الػػػػػػػػذي َشػػػػػػػػَرعوا رِ المَتْقػػػػػػػػو  انِلػػػػػػػػو وِبػػػػػػػػ 
 

ـُ       نّ وال َيضػػػػػػػػػػػػػ               وَف عػػػػػػػػػػػػػْف جػػػػػػػػػػػػػاٍر بفضػػػػػػػػػػػػػِمِي

 فػػػػػػػػػػػػػي َمْطَمػػػػػػػػػػػػػٍ  َطَبػػػػػػػػػػػػػ ُ  َوال ُيدن ُسػػػػػػػػػػػػػُيـْ  
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ثـ يمدح فػييـ رجاحػة عقميػـ كحمميػـ، فقػد تخمصػكا بفضػؿ اإلسػبلـ مػف حميػة الجاىميػة، فعقػكليـ 
أسػػمى كأرحػػب مػػف أف تسػػفو بجيػػؿ، ألف الجاىػػؿ يػػرل الحسػػف قبيحػػان كالقبػػيح حسػػنان، كالكمػػاؿ نقصػػان 

داِىُلوَن قَداُلوا َسدلًما: كالنقص كماالن كما في قكلو تعالى َُ كىػـ أعفػة يكفػكف عمػا .  1َوِإَذا َخاطَبَدُهُم اْل
 :يقكؿ. ال يميؽ بيـ كال يحؿ ليـ، كال يفعمكف ما يدنسيـ كيعيبيـ

 ]البسيط                                                                                                                          [

ـُ  ف حاوْلػػػػػػػػػػػػػػَت َجْيَمُيػػػػػػػػػػػػػػ  ال َيجيمػػػػػػػػػػػػػػوَف َوا 
 

ـْ عػػػػػػػػْف ذاؾ ُمت َسػػػػػػػػ ُ    فػػػػػػػي َفْضػػػػػػػػِؿ َأحالِمِيػػػػػػػ
 

ـْ                َأِعف ػػػػػػػػػٌة ُذِكػػػػػػػػػَرْت فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػَوحي ِعف ػػػػػػػػػُتُي

 الط َمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  ال ُيطَبعػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف وال ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػرديُيـُ  
 

 
اؿ نػاؿ كػرامتيـ، كيستمر حساف في تعداد ىػذه الفضػائؿ المسػتمدة مػف الػديف الحنيػؼ، فكػـ مػف مػك   

. كىـ أبطاؿ شجعاف ال يرغمػكف عمػى شػيء، فػبل ينػاؿ مػنيـ أحػد شػيئان إال مػا عفػكا عنػو كسػمحكا بػو
ذا حػاربكا جرعػكا عػدكىـ كػؤكس المػكت المميئػة بالسػـ كالمػرارة، ككػأنيـ لشػجاعتيـ أسػكد بيشػة التػػي  كا 

 :يقكؿ  .اعكجت مفاصميا لقكة عضبلتيا
 ]البسيط                                                                                                                          [

 َكػػػػػػػػـ ِمػػػػػػػػػف ُمػػػػػػػػواٍؿ َلُيػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػالوا َكرَامتَػػػػػػػػػوُ 
 

ـْ جاىػػػػػػػػػٍد َجػػػػػػػػػَدعوا   ومػػػػػػػػػف َعػػػػػػػػػُدو  عمػػػػػػػػػْيِي
 

ـُ مػػػػػػػا أتػػػػػػوا َعْفػػػػػػوًا إذا َغِضػػػػػػػبوا       ػػػػػػػػػؾ اَلمػػػػػػػػػَر ا    ُخػػػػػػْذ ِمػػػػػػْنُي  لػػػػػػػػػذي َمنعػػػػػػػػػواوال َيُكػػػػػػػػػْف ىم 
 

ـْ فػػػػػػػػػاتُرؾ عػػػػػػػػػداوَتُيـ             فػػػػػػػػػإّف فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػرِبِي

ػػػػػػػػم ُ    2ُسػػػػػػػػّمًا يشػػػػػػػػف  عميػػػػػػػػو الصػػػػػػػػاُب والس 
 

    كػػػػػػػػػ ن يـ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػوغى والمػػػػػػػػػوُت ُمكتنػػػػػػػػػٌ       

 3ُد ِببيَشػػػػػػػػػَة فػػػػػػػػػي أرسػػػػػػػػػاِغيا َفػػػػػػػػػَدعُ سػػػػػػػػػأ 
 

           
 :  ثـ ينيي قصيدتو بقكلو

 ]البسيط[                                                                                                                        

            ُيػػػػػػػػػػؤاِزُره   دحي َقْمػػػػػػػػػػبٌ َأْىػػػػػػػػػػدي َلُيػػػػػػػػػػـْ ِمػػػػػػػػػػ

 لسػػػػػػػػػػػاٌف  حاِئػػػػػػػػػػػٌؾ  َصػػػػػػػػػػػَن ُ   أرادفيمػػػػػػػػػػػا   
 

ـُ      فػػػػػػػػػػػػػػإن يـْ                 أفضػػػػػػػػػػػػػػُؿ الحيػػػػػػػػػػػػػػاِء كم ِيػػػػػػػػػػػػػػ

 َسػػػػػػِمعواإْف جػػػػػػّد بالّنػػػػػػاس ِجػػػػػػد  القػػػػػػوِؿ أو  
 

 

فرت فيػػو عكامػػؿ النجػػاح، فاسػػتطاع بيػػا أف يتفػػكؽ اكلقػػد انػػتي  حسػػاف فػػي قصػػيدتو ىػػذه نيجػػان تػػك 
عمػػػى شػػػاعر كفػػػد تمػػػيـ، كلػػػيس ذلػػػؾ بكثػػػرة عػػػدد أبياتيػػػا، أك بكمماتيػػػا البراقػػػة، إنمػػػا بػػػاتزاف معانييػػػا، 

 .   ككضكح مفاىيميا كأصالة قيميا

                                                           
 .75/30سورة الفرقان،   1
 .مادة صبب كمادة سمعابف منظكر،المساف،. ر مراف ضرباف مف الشج: الصاب كالسمع 2
 .مادة كنع ،المسافابف منظكر،. مكضع تنسب إليو األسكد: الداني القريب، كبيشة: المكتنع3
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لكنػو لػـ يفػرد ليػػـ القصػائد المدحيػة، إنمػا جػاء أغمػػب كقػد مػدح حسػاف بػف ثابػت المسػػمميف أفػرادان،    
مدحػػو لمصػػحابة الكػػراـ فػػي معػػرض حديثػػو حػػكؿ مكاضػػيع مختمفػػة، كػػأف يمػػدحيـ فػػي مكضػػع ىجػػاء 

 .قريش، أك في معرض الرثاء
 

كمف خالص مػا قالػو فػي الزبيػر بػف العػكاـ، كاصػفان إيػاه بالشػجاعة كنصػرة اإلسػبلـ كالحػؽ كالعػدؿ    
فقػد مػر الزبيػر بػف العػكاـ بحسػاف بػف ثابػت كىػك بمسػجد رسػكؿ ا صػمى . ي كىديوتباع مني  النباك 

مػا لكػـ ال تسػتمعكف، كا : ا عميو كسمـ ينشد كالحاضركف غيػر مقبمػيف عميػو، فجمػس الزبيػر كقػاؿ
  1:لطالما أصغى إليو صاحب ىذا القبر، كأجازه الجكائز السنية، فقاؿ حساف

 ] الطكيؿ                                                                                                                         [

ـَ عمػػػػػػػػػػى َعْيػػػػػػػػػػِد الن ِبػػػػػػػػػػي  وَىدِيػػػػػػػػػػِو                      أقػػػػػػػػػػا

 2َحواِري ػػػػػػػػػػػػػو والَقػػػػػػػػػػػػػْوُؿ بالِفعػػػػػػػػػػػػػِؿ ُيعػػػػػػػػػػػػػَدؿُ  
 

ـَ عمػػػػػػػػػػػػى  ِمنياِجػػػػػػػػػػػػِو  وطريِقػػػػػػػػػػػػِو                  أقػػػػػػػػػػػػا

 والَحػػػػػػػػػؽ  أْعػػػػػػػػػَدؿُ  لي  َولػػػػػػػػػي   الَحػػػػػػػػػؽ  ُيػػػػػػػػػوا 
 

              ُىػػػػػػَو الفػػػػػػارُس الَمشػػػػػػيوُر والَبطػػػػػػُؿ الػػػػػػذي

ػػػػػػػػػػؿُ    َيصػػػػػػػػػػوُؿ إذا مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاَف يػػػػػػػػػػوـٌ ُمَحج 
 

           فكػػػػػػػػػػػػػـ ُكْربػػػػػػػػػػػػػٍة ذب  الُزَبْيػػػػػػػػػػػػػُر بَسػػػػػػػػػػػػػيِفِو     

 عػػػػػػػػػػف الُمْصػػػػػػػػػػَطفى واهلُل ُيعطػػػػػػػػػػى َفُيْجػػػػػػػػػػِزؿُ  
 

                فػػػػػػػػػػال ِمثمػػػػػػػػػػػو ِفػػػػػػػػػػػييـ وال كػػػػػػػػػػػاف َقْبَمػػػػػػػػػػػُو    

 ولػػػػػػػػػيَس َيكػػػػػػػػػوُف الػػػػػػػػػد َىَر مػػػػػػػػػا داـ َيػػػػػػػػػْذُبؿُ  
 

          ثنػػػػػػػػػػاُؤؾ خيػػػػػػػػػػٌر ِمػػػػػػػػػػْف َفعػػػػػػػػػػاٍؿ معاشػػػػػػػػػػٍر           

 وِفعمُػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػَف الياِشػػػػػػػػػػمي ِة أْفَضػػػػػػػػػػؿُ  
 

 
البيتػيف، كأغمػب ـ، كلكف مدحو ال يتجاكز البيػت أك كقد مدح العديد مف الصحابة رضكاف ا عميي

، 3يـ لمنبي الكريـ صمى ا عميو كسمـ، كما في مدحو لكؿ مف أبي بكػرما مدحو بيـ حسف صحابت
بأنػو صػاحب القػكؿ الفصػؿ الػذم ال يػدع مجػػاالن  5ككػذلؾ مػدح عبػد ا بػف العبػػاس 4.كزيػد بػف ثابػت

كقػػد مػػدح السػػيدة . متػػاز بيػػا الرجػػاؿ كييمتػػدحكف بيػػاي، كىػػي مػػف الفضػػائؿ التػػي 6لريبػػة أك مقالػػة لقائػػؿ
فاعػو عػف نفسػو فػي حػديث اإلفػؾ، فكصػفيا بخيػر مػا تكصػؼ بػو النسػاء، فيػي عائشة في معػرض د

 7:راض الناس، يقكؿعع في أتحصاف عفيفة، ذات ثبات ككقار، ال تر 
 

                                                           
 .723حساف، الديكاف،  1
 (.0023:)،حديث رقـمسمـصحيح  لكؿ نبي حكارم، كحكارم الزبير، : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  2
 .325 س،.ساف، ـح: ينظر  3
 .323 الديكاف، حساف، 4
  .730 ،ف.ـ حساف، 5
 (.0306:)صحيح مسمـ،حديث رقـ. ]الميـ فقيو[:بقكلو كقد دعا لو النبي صمى ا عميو كسمـ   6
 .776 ،حساف، الديكاف  7
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 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

             اٌف رزاٌف مػػػػػػػػػػػػػا تُػػػػػػػػػػػػػَزف  بريبػػػػػػػػػػػػػٍة      حصػػػػػػػػػػػػػ

 1وتصػػػػػػػػِبُ  َغْرثػػػػػػػػى مػػػػػػػػف لحػػػػػػػػـو الغوافػػػػػػػػؿِ  
 

ـُ  قػػػػػػػد َفػػػػػػػإف ُكنػػػػػػػُت أىجػػػػػػػوكـ كمػػػػػػػا                      َزَعمػػػػػػػت

 َأنػػػػػػػػػػاِممي فػػػػػػػػػػال َرَفعػػػػػػػػػػْت سػػػػػػػػػػوطي إلػػػػػػػػػػي   
 

            فػػػػػػػػإف الػػػػػػػػذي قػػػػػػػػد قيػػػػػػػػَؿ لػػػػػػػػْيَس بالئػػػػػػػػط     

 2ِبػػػػؾ الػػػػد ىر َبػػػػْؿ َسػػػػْعُي امػػػػرٍئ بػػػػؾ ماِحػػػػؿِ  
 

 

كجاء لو مدح في معرض االعتذار، كما في اعتذاره لسعد بف األشيمي، كىك رجؿ مف األنصار،    
كقد عتب عمى حساف، ألنو نسب الفكارس لممقداد عندما أغار عمييـ عيينة ابف حصف، كلػـ ينسػبيا 

جاعة مػف القػيـ كالشػ 3لسعد كىك الرئيس حينئذ، فقاؿ حساف معتذران مادحان إياه بالسيد الشػديد الشػجاع
 .المتكارثة

 

كليذا يككف حساف قد كضع أكؿ نكاة لقصيدة المدح الجديدة، إذ ربط ىذا الغرض التقميدم بالدعكة   
اإلسبلمية الجديدة، فكاف في مدحو مبشران كمنذران كمؤرخان متبعان في ذلؾ ىدم النبي الكريـ صػمى ا 

 .التيكيؿعميو كسمـ في المدح الخالي مف الغمك كاإلسراؼ ك 
 
 

 الفخرية في نسانالقيـ ان : ثانياً 
 

الفخػػػر  عػػػرؼ حسػػػاف فػػػي جاىميتػػػو ب فراطػػػو فػػػي ىػػػذا الغػػػرض الشػػػعرم بجانبيػػػو؛ الفخػػػر الفػػػردم ك   
فممػػا أسػػمـ اتسػػع مضػػمار الفخػػر عنػػده كامتػػد ليػػدؼ أسػػمى كأشػػرؼ، . الجمػػاعي، كقػػد بػػرع فػػي كمييمػػا

، فتناقػػؿ شػػعره بػػيف ىػػذه الجكانػػب الػػثبلث حتػػى فأضػػاؼ إلػػى الفخػػر الفػػردم كالجمػػاعي، فخػػران بالعقيػػدة
 .تداخمت مع بعضيا البعض مف ناحية، كتداخؿ مع أغراض شعرية أخرل كالمدح

 

اخػتمط الفخػػر كالمػػديح فػػي حػػديث حسػػاف عػف اإلسػػبلـ كالمسػػمميف، فأصػػبحت خطكطيمػػا متداخمػػة    
إنمػا كجػد عنػد شػعراء  متشابكة متعرجة، يصعب التمييز بينيما، كليس ىذا األمر عند حسػاف كحػده،

إذا ارتقى الشاعر المسمـ بالفكرة التي يدكر حكليا كيسعى إلػى تمجيػدىا كمػدح . صدر اإلسبلـ عامة
ىػػك المحػػكر البػػديؿ عػػف ( أنػػا اإلسػػبلـ)أصػػحابيا، كىػػي فكػػرة إعػػبلء ىػػذا الػػديف كرفعػػة شػػأنو، فأصػػبح 
 :محاكر الجاىمية المختمفة، كما عبر عف ذلؾ أحد الشعراء بقكلو

 
                                                           

بف  ،جائعة: غرثى .مادة رزف ،المسافابف منظكر،ذات كقار كثبات : رزاف .مادة حصف ،المسافابف منظكر،عفيفة : حصاف  1
 .يريد أنيا ال ترتع في أعراض الناس ،مادة غرث ،المسافمنظكر،

 .مادة محؿ ،مسافابف منظكر،الىك الساعي بالنميمة : الماحؿ .ابف منظكر، المساف، مادة ليط . الصؽ: الئط  2
 .735، الديكافحساف،   3



 

060 
 

 ]الكافر                                                                                                                           [

         أبػػػػػػػػػػػػػي انسػػػػػػػػػػػػػالـ ال أب لػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػواه   

 إذا فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس أو تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 

 

عر حساف بف ثابت، كفي ذلػؾ امتزاج ألكاف الشفؽ في ش -المدح كالفخر– غرضاففيمتزج بذلؾ ال   
ف ذا نظرنا إلى ىذيف المكضكعيف في اإلسبلـ، فمف نجػد فرقػان كبيػران ال فػي نسػبة : "يقكؿ محمد طاىر

اسػتغراقيما لمعظػـ شػػعره اإلسػبلمي، أك فػي طريقػػة معالجتػو ليمػا، فالمكضػػكعاف مرتبطػاف ببعضػػيما 
يتغنػى فييػا بمػؤازرة األنصػار لػو، بػؿ  عنده، فالقصيدة التي يمدح بيا الرسكؿ صػمى ا عميػو كسػمـ،

 1.مسمميفلمنو في بعض ىذه القصائد يفخر فييا، بمعاكنة بني النجار خاصة لمرسكؿ ك ا  ك 
 

مف االنتقاد، إذ عده بعضيـ نكعان مف المف كػاف أجػدر بحسػاف أف ال  ان كلعؿ فخره بقكمو القى كثير   
ف قد افتخػر باألنصػار، كىػـ مػزي  مػف كحقيقة األمر بعيدة عف ىذا التصكر ألف حسا. 2يخكض فيو

كمػػا . األكس كالخػزرج، تمػؾ القبيمتػػاف المتناحرتػاف سػابقان، المتآلفػػاف المتفقتػاف فػي ظػػبلؿ الػديف الجديػد
فخره بيما إال إقرار منو أللفتيـ ككحدتيـ كانتمائيـ لقضية كاحدة دكف التصارع عمى نفػكذ أك ثػراء أك 

 .كاطنة كاالنتماءقكة، فأصبحكا عمى درجة عالية مف الم
 

كيػػرل نػػايؼ معػػركؼ أف الشػػاعر المسػػمـ حػػيف يتحػػدث بمسػػاف قكمػػو فػػي نصػػرة اإلسػػبلـ كرسػػكلو،    
نمػا ىػك مػف قبيػؿ االعتػزاز بيػذا الشػرؼ الػذم نػالكه فػي الػدنيا كاآلخػرة ككػذلؾ حػاؿ قػـك . ليس مٌنػان، كا 

السػتجابة لػو، كالػدفاع عنػو ال حساف بف ثابت، فالعزة الحقيقية ليـ ىػي المبػادرة إلػى قبػكؿ اإلسػبلـ كا
 3.كمف أخذتيـ العزة باإلثـ فكقفكا في كجو اإلسبلـ معانديف مكابريف

 
كقػػد سػػجؿ كثيػػر مػػف الشػػعراء مفػػاخر قػػكميـ كمػػا قػػدمكه إلخػػكانيـ الميػػاجريف مػػف مقاسػػمة األمػػكاؿ    

ف كػػاف بيػػـ خصاصػػة مػػف العػػيش، كمػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف دفػػاع كجيػػاد كقػػك  ؿ كمشػػاركة فػػي الػػديار، كا 
 4:النعماف بف العجبلف الزرقى األنصارم

 ]الطكيؿ                                                                                                                      [

        َنَصػػػػػػػػػػْرنا وآوينػػػػػػػػػػا الن بػػػػػػػػػػي  ولػػػػػػػػػػـ َنَخػػػػػػػػػػْؼ     

ـَ مػػػػػػػف المػػػػػػػر   صػػػػػػػروَؼ الميػػػػػػػالي والعظػػػػػػػي
 

           َمْرحبػػػػػػػػػػًا بكػػػػػػػػػػـ    : لقػػػػػػػػػػوـٍ ىػػػػػػػػػػاجرواوقمنػػػػػػػػػػا 

 وأىػػػػػػػاًل وسػػػػػػػياًل قػػػػػػػد أمنػػػػػػػتـ مػػػػػػػف الَفْقػػػػػػػرِ  
 

              نقاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمكـ أمواَلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ودياَرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        

 عمػػػػػػى الشػػػػػػطرِ  أيسػػػػػػار الجػػػػػػزوركقسػػػػػػمة  
 

                                                           
 .027محمد طاىر دركيش، حساف بف ثابت،   1
 .037 ،ف.، ـمحمد طاىر دركيش  2
 .733نايؼ معركؼ، األدب اإلسبلمي،  3
 .3/0560ابف عبد البر،االستيعاب،   4
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             ونكفػػػػػػػػػػػػػػيكـ المػػػػػػػػػػػػػػَر الػػػػػػػػػػػػػػذي تكرىونػػػػػػػػػػػػػػو     

 ْذِىُب الُعْسػػػػػػػػَر بالُيْسػػػػػػػػرِ وكنػػػػػػػػا أناسػػػػػػػػًا ُنػػػػػػػػ 
 

 
 :1لؾ قكؿ العباس بف مرداس الذم يذكر قكمو بني سميـككذ   

 ] البسيط                                                                                                                         [

         سػػػػػػػػػػميـ فػػػػػػػػػػي مواطنيػػػػػػػػػػا     ءذكػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػالاو 

 وفػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػميـ لىػػػػػػػػػؿ الفخػػػػػػػػػر مفتخػػػػػػػػػػػر 
 

      نصػػػػػػػػػػروا الػػػػػػػػػػرحمف واتبعػػػػػػػػػػوا     قػػػػػػػػػػوـ ىػػػػػػػػػػـ

 ديػػػػػػػف الرسػػػػػػػوؿ وأمػػػػػػػر النػػػػػػػاس مشػػػػػػػتجر 
 

 
كلعؿ القكؿ الفصؿ في ذلؾ أف النبي صػمى ا عميػو كسػمـ لػـ ينكػر ذلػؾ عمػى حسػاف، كلػك كػاف    

فالنبي لـ يطمب مػف أحػد أف يتخمػى عػف "األمر غير ذلؾ لما سكت عنو النبي صمى ا عميو كسمـ 
كلدل استيعابنا ليذا ... ر مآثرىـ الطيبة، بؿ ىـ أكلى بالمعركؼ مف غيرىـأىمو كعشيرتو أك أف ينك

الكاقع الجديد ال نحتاج لمبحػث عػف أعػذار ليػؤالء الشػعراء تسػكيغان لمػا ظنػو بعضػيـ مػف أنػو مخػالؼ 
لركح اإلسػبلـ كأف فيػو اعتػزازان بمػآثر الجاىميػة، فالحػديث عػف القػكـ كالقبيمػة كاالعتػزاز بيػا تحػت رايػة 

بلـ ال مأخػػذ عميػػو، كال خػػكؼ فيػػػو، مػػا داـ االحتكػػاـ إلػػى كتػػػاب ا كسػػنة رسػػكلو ىمػػا المرجػػػع اإلسػػ
 2"كالفيصؿ

مػف المبلحػػظ فػػي قصػػائد حسػاف الفخريػػة أف المعػػاني اإلسػػبلمية لػػـ تغػب عػػف نفسػػو، فيػػك يجعميػػا    
قكمػػو التػػي  فبػػيف مناقػػب( فممػػا أتػػى اإلسػػبلـ: )دائمػػان اليػػدؼ كالغايػػة، ألنػػو يعقػػب فضػػائؿ قكمػػو بقكلػػو

أكرميـ ا بيا في اإلسبلـ، ككأنو يريد القكؿ أف ىذه الفضائؿ كانت بيـ كىـ يتخبطكف في ظممػات 
الجيػػؿ كالغػػي كالضػػبلؿ، فممػػا جػػاءىـ النبػػي الكػػريـ أكػػد عمػػى ىػػذه الفضػػائؿ كأقاميػػا عمػػى أسػػاس مػػف 

 3:كمف ذلؾ قكلو  .رع كالفضؿ فربت فييـ كاشتد عكدىاالتقكل كالك 
 ] طكيؿال                                                                                                                         [

     ُكّنػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػوَؾ الن ػػػػػػػػػػػاِس قبػػػػػػػػػػػَؿ محّمػػػػػػػػػػػٍد     و 

 َفَمّمػػػػػػػا أتَػػػػػػػى انسػػػػػػػالـُ كػػػػػػػاَف لنػػػػػػػا الَفْضػػػػػػػؿُ  
 

     وَأكَرمنػػػػػػػػػػػػػا اهلُل الػػػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػػػيس َغْيػػػػػػػػػػػػػَرهُ     

 كػػػػػػػػْػؿُ ِبَ ّيػػػػػػػػاـٍ َمَضػػػػػػػػت مػػػػػػػػا َليػػػػػػػػا شَ إلػػػػػػػػُو  
 

 
  4(:اإلسبلـ)ثـ يقكؿ رابطان مجدىـ التميد القديـ بالمجد الحديث 

 

                                                           
 .3/300ابف ىشاـ، السيرة،  1
 .735نايؼ معركؼ، األدب اإلسبلمي،  2
 ،حساف. صاره، كىذا فضؿ ال فضؿ بعدهإذ رككا سيدنا محمد صمى ا عميو كسمـ، ككانكا أن: يريد مف قكلو كاف لنا الفضؿ  3

 .030الديكاف،
 . 037ف،.حساف، ـ 4
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 ] الطكيؿ                                                                                                                         [

          رِىػػػػػػػػػػػػـ   أوِلئػػػػػػػػػَؾ َقػػػػػػػػػومي خيػػػػػػػػػُر قػػػػػػػػػوـٍ ب سْ 

 1فمػػػػػػا ُعػػػػػػد  مػػػػػػف َخْيػػػػػػٍر َفَقػػػػػػومي لػػػػػػو َأْىػػػػػػؿُ  
 

           َيُرّبػػػػػػوف بػػػػػػالَمعروِؼ معػػػػػػروَؼ مػػػػػػف َمضػػػػػػى  

 2َوَلػػػػػػػػػْيَس عمػػػػػػػػػى َمْعػػػػػػػػػروِفيـ َأبػػػػػػػػػدًا ُقْفػػػػػػػػػؿُ  
 

 

 تثـ يذكر تمؾ الفضػائؿ التػي تحمػكا بيػا كالتػي ىػي مػف جميػؿ القػيـ، كػالكـر كالبػذؿ كتحمػؿ الػديا
كحفػظ الجػكار كالعػدؿ كالشػجاعة، كيؤكػد عمييػا بػذكر صػنيع كػؿ مػف سػعد بػف معػاذ كالمغاـر كالكفػاء 

 :كحنظمة بف أبي عامر، ككبلىما مف األنصار، يقكؿ
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

     طػػػػػػػوا لػػػػػػػـ ُيْفحشػػػػػػػُوا فػػػػػػػي نػػػػػػػدي يـِ   إذا اخُتبِ 

 3ؤ اِليـِ عنػػػػػػػَدُىـ ُبخػػػػػػػػؿُ ولػػػػػػػيَس عمػػػػػػػى سػػػػػػػػ 
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة           مَ واؼ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  حَ  وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِمُمُيـْ 
 

ػػػػػػػػػػػػَؿ ال غػػػػػػػػػػػػْرـٌ عميػػػػػػػػػػػػو وال َخػػػػػػػػػػػػْذؿُ     تحم 
 

      وجػػػػػػػػػػػػػػػاُرىـُ فػػػػػػػػػػػػػػػيِيـ بعميػػػػػػػػػػػػػػػاَء َبْيتػػػػػػػػػػػػػػػُو      

 لػػػػػػػػو مػػػػػػػػا ثَػػػػػػػػو  فينػػػػػػػػا الكرامػػػػػػػػُة الَبػػػػػػػػذؿُ  
 

      ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحؽ  أوُؿ ق ـوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائُمي

 ُحكُمُيػػػػػػػػػػػػػـ َعػػػػػػػػػػػػػْدٌؿ وقػػػػػػػػػػػػػوُلُيـ فصػػػػػػػػػػػػػؿُ فَ  
 

    إذا حػػػػػػػػػػاَربوا أو سػػػػػػػػػػاَلموا لػػػػػػػػػػـ ُيشػػػػػػػػػػّبيوا  

 فحػػػػػػػػػػػػرُبيـ خػػػػػػػػػػػػوٌؼ وِسػػػػػػػػػػػػْمُمُيـ َسػػػػػػػػػػػػْيؿُ  
 

      4ومّنػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػيُف المسػػػػػػػػػػػػمميف حياتُػػػػػػػػػػػػو

 5ومػػػػػػػػف َغَسػػػػػػػػَمْتُو مػػػػػػػػف َجناَبتػػػػػػػػِو ال رْسػػػػػػػػؿُ  
 

 
 6:كمف قصائده عمى ذلؾ المنكاؿ قصيدتو التي مطمعيا

 ]المتقارب                                                                                                                       [

       أولئػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػْومي فػػػػػػػػػػػػػػػػػإف َتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػ َلي

ػػػػػػػػػػػػػػػيُؼ يومػػػػػػػػػػػػػػػًا أََلػػػػػػػػػػػػػػػـْ   ـٌ إذا الض   كػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 
 عمييـ، كبما بذلكه ىـ مف  فييا قيميـ كالكـر كالشجاعة، كيعقب بعد ذلؾ بفضؿ اإلسبلـ ركالتي يذك

 

                                                           
 .يريد أف باب معركفيـ مفتكح لكؿ طارؽ 1
يربكف بالمعركؼ أم ينمكف بمعركفيـ معركؼ أسبلفيـ، فيك يربط بيف قيميـ كفضائميـ في الجاىمية التي أقرىا اإلسبلـ   2

 .فيربكنيا كيزيدكف عمييا
 .إذا قصدكا في المجمس لـ يفحشكا: اختبطكا 3
ير، فحكـ أف يقتؿ ضمسمميف سعد بف معاذ األكسي حيف حكمو النبي صمى ا عميو كسمـ في بني قريظة كبني النكأميف ال 4

: حديث رقـ لقد حكمت بحكـ ا عز كجؿ، صحيح مسمـ، : مقاتمتيـ، كتسبى ذريتيـ، فقاؿ لو النبي صمى ا عميو كسمـ
(3523 . ) 

قد أصاب مف أىمو، فمما سمع الصيحة خرج مبارزان فاستشيد فغسمتو المبلئكة، ىك حنظمة بف أبي عامر خرج يـك أحد ككاف  5
 .3/06ينظر ابف ىشاـ، السيرة، 

 .030حساف، الديكاف،  6
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 1:يفخر بقكمو األنصار في مكضع رخر كقاؿ .أجمو
 ]البسيط                                                                                                                          [

ـُ  ـُ      َقػػػػػػػػػػػػػومي الػػػػػػػػػػػػػذيف ُىػػػػػػػػػػػػػ      آووا نبػػػػػػػػػػػػػي ُي

 ُؿ الرِض ُكفّػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ وَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدقوه وأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

       َفػػػػػػػػػػػػػػَ ْنزلوه بػػػػػػػػػػػػػػداٍر ال ُيخػػػػػػػػػػػػػػاؼ بيػػػػػػػػػػػػػػا   

 دارًا ىػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػّدارُ  ـُ مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػاُرىُ  
 

 وقاَسػػػػػػػػػػػموه بيػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػواَؿ إذ قػػػػػػػػػػػِدموا    
 

 ـ الجاحػػػػػػػػػػػػِد الّنػػػػػػػػػػػػارُ ْسػػػػػػػػػػػػُميػػػػػػػػػػػػاِجريف وقِ  
 

 

 2:كيفخر بعفة شبابيـ كبكرميـ كحفاظيـ عمى الجار، فيقكؿ
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

    َمسػػػػػػػػػػاميُ  بػػػػػػػػػػالمعروِؼ َوْسػػػػػػػػػػَط رحالنػػػػػػػػػػا  

 وشّباننػػػػػػػػػػػػػا بالفحػػػػػػػػػػػػِش َأْبَخػػػػػػػػػػػػُؿ باِخػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 ْعَممػػػػػػػػػوف لجػػػػػػػػػارىـ      تومػػػػػػػػػف َخْيػػػػػػػػػِر حػػػػػػػػػي 
 

 إذا اختػػػػػػارُىـ فػػػػػػي المػػػػػػف أو فػػػػػػي الػػػػػػزالزؿِ  
 

 

 3:و قكلو كمن
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

    ِلجػػػػػػػػػػػػػػارِِه  دٍ فمػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػٌد ِمّنػػػػػػػػػػػػػػا ِبمُيػػػػػػػػػػػػػػ

 أذاًة وال ُمػػػػػػػػػػػػػْزٍر بػػػػػػػػػػػػػِو َوُىػػػػػػػػػػػػػَو عاِمػػػػػػػػػػػػػدُ  
 

ـُ اُلمعاِىػػػػػػػػػػػػػدُ      ب ّنػػػػػػػػػػػػا َنػػػػػػػػػػػػر  حػػػػػػػػػػػػؽ  الِجػػػػػػػػػػػػواِر َأماَنػػػػػػػػػػػػًة        وَيحَفظػػػػػػػػػػػػُو مّنػػػػػػػػػػػػا الَكػػػػػػػػػػػػري
 

 

يكائيـ لػو كلمميػاجريف، كقيػاميـ  كفي كثير مف قصائده يؤرخ ليجرة النبي صمى ا عميو كسمـ، كا 
 .بأسيافيـ دكنو، كيذكر فضائميـ كقيميـ كأنيـ ازدادكا باإلسبلـ عٌزان فكؽ عزىـ

 

 .ف األخبلؽ كالقيـ كالمحامد الكامنة فيياكقد افتخر حساف بذاتو، كأشاد بصفاتو، كترنـ بالكثير م
الميتو التي يصكر فييا عاذلتو كىي تعذلو كتصرفو عف المكاـر جياد قصائده في ىذا المجاؿ كمف  

كحديثػػػة معيػػػا مػػػف األسػػػاليب التقميديػػػة المتبعػػػة، يقػػػكؿ . كالمحامػػػد خشػػػية المػػػكت أك الفقػػػر كاإلمػػػبلؽ
 4:حساف

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ػػػػػػػي الم ػػػػػػػوـَ         فػػػػػػػإّنني     عنػػػػػػػي لػػػػػػػِؾ الَخيػػػػػػػُر ُغض 

 أِحػػػػػػػب  مػػػػػػػف الخػػػػػػػالِؽ مػػػػػػػا كػػػػػػػاَف أْجَمػػػػػػػال 
 

      َذرينػػػػػػػػػػػي وِعممػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػاُلموِر وشػػػػػػػػػػػيَمتي   

 5الفمػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػاِئري فييػػػػػػػػػا َعَمْيػػػػػػػػػؾ ِبػػػػػػػػػَ ْخيَ  
 

                                                           
 .366 حساف، الديكاف، 1
 .000 ،ف.ـ حساف، 2
3
 .020ن، .حسان، م 
 .727-720، ف.ـحساف،  4
 .الشـؤ: بعير إال خزؿ ظيره، كالمراد بو ىنا طائر يقع عمى دبر البعير، يقاؿ أنو ال ينقر دبر: األخيؿ 5
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ـْ َتعممػػػػػػػػػػي أّنػػػػػػػػػػي أَر  الُبُخػػػػػػػػػػؿ ُسػػػػػػػػػػب ًة    أََلػػػػػػػػػػ
 

 وُأبِغػػػػػػػػػػػػػػػػػُض ذا الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػوَنيِف والُمتَػػػػػػػػػػػػػػػػػَنق ال 
 

    الش ػػػػػػػْيِء مػػػػػػػرًة   إذا انصػػػػػػػَرَفْت َنْفسػػػػػػػي َعػػػػػػػفْ 

 ِبالفَمسػػػػػػػػػُت عمْيػػػػػػػػػِو آِخػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػد ىِر ُمْقػػػػػػػػػػ 
 

 

يػان، كأف كيتغنى بفضائؿ نفسو في مكضع رخر، فيقكؿ أنو مجبكؿ عمى السماحة أكاف فقيػران أـ غن
الماؿ ال كزف لو عنػده كال قيمػة، فكػـ مػف أقػكاـ ذكم مػاؿ ال عقػؿ ليػـ كال خيػر عنػدىـ، كالمػاء الػذم 
يػػركم الشػػجر البػػالي، كيشػػيد حسػػاف فػػي ىػػذه األبيػػات بالصػػداقة كالػػكد كحسػػف المعاشػػرة كيجعميػػا مػػف 

 1:يقكؿ. ةالخبلؿ الكريمة، فكـ مف أخ مؤتمف شريؼ عاشره ثـ فارقو مف غير بغضو أك كراىي
 ]البسيط                                                                                                                          [

            ي غػػػػػػػػػػاِلبي ُخُمقػػػػػػػػػػي    لقػػػػػػػػػػد َعِممػػػػػػػػػػُت بػػػػػػػػػػ ن  

 عمػػػػػػػػػػى الس ػػػػػػػػػػماحِة ُصػػػػػػػػػػعموكًا وذا مػػػػػػػػػػاؿِ  
 

ـْ         والمػػػػػػػػاُؿ َيغشػػػػػػػػى ُأناسػػػػػػػػًا ال َطبػػػػػػػػاخَ   لُيػػػػػػػػ
 

 كالس ػػػػػػيِؿ َيغشػػػػػػى ُأصػػػػػػوَؿ الّدْنػػػػػػدِف البػػػػػػالي 
 

        كػػػػػػػـ ِمػػػػػػػْف أخػػػػػػػي ثقػػػػػػػٍة َمْحػػػػػػػٍض َمضػػػػػػػارُبو          

 َمقِمػػػػػػػػػػػػػػى  وال قػػػػػػػػػػػػػػالي فارقتُػػػػػػػػػػػػػػو غَيػػػػػػػػػػػػػػرَ  
 

 

  2:كيفخر في نفسو في مكضع رخر مبينان أجمؿ القيـ فييا
 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

         َوميمػػػػػػػػػػا َيكػػػػػػػػػػف مّنػػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػػُت ِبكػػػػػػػػػػاذٍب 

 َولسػػػػػػػػػػػُت ِبخػػػػػػػػػػػّواِف المػػػػػػػػػػػيِف الُمجاِمػػػػػػػػػػػؿ 
 

ّنػػػػػػػػػػػػي إذا مػػػػػػػػػػػػا ُقْمػػػػػػػػػػػػُت قػػػػػػػػػػػػواًل َفعْمتُػػػػػػػػػػػػو           وا 

 وُأْعػػػػػػػػِرُض عّمػػػػػػػػا لػػػػػػػػيَس َقْمبػػػػػػػػي ِبفاِعػػػػػػػػؿِ  
 

 

 3:ىجاء ابف الزبعرلفسو في حديثو عف ن في معرضكيقكؿ 
 ]المتقارب                                                                                                                       [

 َوِرثػػػػػػػػػػػػػػػػػُت الَفَعػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ وَبػػػػػػػػػػػػػػػػػْذَؿ الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػوا        
 

 ِؿ والمجػػػػػػػػػػػػػػػَد عػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػابٍر كػػػػػػػػػػػػػػػابرِ  
 

     ا     وَحْمػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػد ياِت وفػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الُعنػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رِ خافػػػػػػػػػػػػػػِة والِعػػػػػػػػػػػػػػز  فػػػػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػػػػِب ال 
 

 

قػادر عمػى نفسػو كيعتز بطباعو، فيك ليف الجانب، كسيؿ المعاشرة مع الصديؽ، لكنو في الكقػت 
 4:تقكيـ رأس المتكبر، كذلؾ بضرب عنقو، يقكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ّننػػػػػػػػػػػػػػي     ػػػػػػػػػػػػػػديِؽ وا  ن ػػػػػػػػػػػػػػي َلَسػػػػػػػػػػػػػػْيٌؿ لمص       وا 

 لعػػػػػػػػػػػػػػػػِدُؿ رأَس الْصػػػػػػػػػػػػػػػػَعِر المتماِيػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  
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 1:قكلو عمى عرضو كشرفو وكمف فخره الذم يتجمى فيو حرص  
           ]الطكيؿ[                                                                                                                        

        وأْجَعػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػالي دوف ِعرضػػػػػػػػػػػي وقايػػػػػػػػػػػةً 

 وأحُجُبػػػػػػػػػػػػػػو َكػػػػػػػػػػػػػػْي ال َيطيػػػػػػػػػػػػػػَب آلكػػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 

 

 :وُيالحظ في قصيدة الفخر انسالمية عند حساف أمور ثالثة ىي
عػػزان كمنعػػة كمجػػدان  اادك أنػػو يػػربط فخػػره بقكمػػو فػػي اإلسػػبلـ، فيػػذكر منػػاقبيـ أكالن ثػػـ يػػذكر أنيػػـ ازد .0

 .بدخكليـ في الديف الجديد
فكػػاف فخػػره ضػػمف القػػيـ المتكازنػػة التػػي أقرىػػا اإلسػػبلـ دكف . فػػي فخػػره أنػػو لػػـ يسػػرؼ كلػػـ يغػػاؿً  .7

الغة أك تيكيؿ، ال كما عرؼ عف الفخر الجاىمي الػذم يقػكـ عمػى التعػالي كالتكبػر كاإلسػراؼ، مب
إذ يقػػـك الفخػػر اإلسػػبلمي عمػػى الحقػػائؽ الكاضػػحة الثابتػػة دكف غمػػك أك تزييػػؼ، ألف اليػػدؼ فػػي 

 .اإلسبلـ مف كراء ىذا الفخر اليداية كالرشد كتكطيف النفس عمى الفضائؿ التي جبمت عمييا

ككأنػػو يريػػد . عمػػى النقػػيض ممػػا عػػرؼ عنػػو فػػي جاىميتػػو. ف الفخػػر الػػذاتي إال القميػػؿلػػيس لػػو مػػ .3
اإلسػػبلـ، فييصػػبح عزىػػا عػػزه، كفخرىػػا  بكتقػػةالقػػكؿ أف الػػذات اإلسػػبلمية ميمػػا عمػػت تنصػػير فػػي 

كمػػا حاجػػػة . فخػػره، كأف تحقيػػؽ الػػذات كالسػػمك بيػػا يكػػكف ضػػػمف تحقيػػؽ مػػني  اإلسػػبلـ كشػػرعو
إلسبلـ كقد ناؿ أعمى مرتبة تطمبيا نفس شاعر، إنيػا مرتبػة الشػرؼ حساف إلى تحقيؽ ذاتو في ا

 .األكلى، أال كىي مرتبة شاعر النبكة

 
 

 الرثاءالقيـ اننسانية في : ثالثاً 
 

حسػػاف الجػػاىمي مػػف الرثػػاء، فيػػك لػػـ يػػرث أحػػدان، ال مػػف ممػػكؾ الغساسػػنة الػػذيف كىػػبيـ  شػػعريخمػػك    
ثائػو فػي اإلسػبلـ بػدافع الرابطػة الدينيػة، فجػاء كقفػان عمػى إنمػا جػاء جػؿ ر . مدحو، كال مف ذكم القربى

شيداء المسمميف فػي بػدر كمؤتػة ك صحابتو رضكاف ا عمييـ، ك الرسكؿ الكريـ صمى ا عميو كسمـ 
كال .كلـ يرث غيرىـ مف أىمو كذكم قرباه إال بنتػان لػو بكاىػا بأبيػات قميمػة. كغيرىا مف الغزكات كالفتكح

فمػيس مػف  -خمك ديكانو الجاىمي مف شػعر الرثػاء–ظاىرة الغريبة في شعر حساف يكجد تعميؿ ليذه ال
فيمػا بعػد لتعميػؿ  فالمعقكؿ أنو لـ يرث أحدان قط، فذلؾ مخالؼ لمسػنف الككنيػة، كلعػؿ البػاحثيف ييتػدك 

 .تمؾ الظاىرة
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 :ىي  ومف المالحظ في مراثي حساف انسالمية ثالث ظواىر 
ألكؼ فػي الرثػاء، إذ جمػع بػيف الرثػاء كاليجػاء عمػى غيػر مػا ألػؼ العػرب، المػني  المػ توخالفم :أوليا

كذلؾ ألف أكثر مف رثاىـ لـ يمكتكا حتؼ أنكفيـ، إنما كانكا ممف استشيدكا في سبيؿ ا، فكاف مػف 
 1.الطبيعي أف يرثييـ كأف ييجكا قاتمييـ في الكقت ذاتو

 

لييػا المخضػرمكف إجمػاالن، مزجػكا رثػاءىـ كلـ تكف تمؾ الظاىرة في شعر حساف كحػده، إنمػا لجػأ إ
ف ىػػذا المػػكف مػػف ااقتػػر ك . باليجػػاء كبيػػاف سػػكء المنقمػػب، كالمصػػير الػػذم يصػػير إليػػو قتمػػى المشػػركيف

 .الشعر بالكعيد كالتيديد لؤلعداء كتعييرىـ باليزائـ التي لحقت بيـ
 

الظػػاىر أف : "كلػػوو مػػف الحكمػػة، كيعمػػؿ محمػػد طػػاىر دركيػػش ذلػػؾ بقئػػخمػػك رثا :والظػػاىرة الثانيػػة 
حسػػػػاف كػػػػاف مشػػػػغكالن عػػػػف التأمػػػػؿ كالحكمػػػػة كالنظػػػػرة الفمسػػػػفية بمػػػػكاالة القػػػػكؿ فػػػػي األحػػػػداث العاجمػػػػة 
كالمتراكبػػة، كلػػـ يكػػف كقتػػو يتسػػع ألكثػػر مػػف قػػٌص قصػػص المصػػاب كبكػػاء الشػػيداء، ككػػاف يػػرل أف 

كربمػا . ؾ الظػركؼخمط الرثاء بالكعيد كالتيديد كالتحريض كاليجاء أكلى مما عداه ألنو أجدل فػي تمػ
اه بانتياج ىذه الطريقة أف القررف قػد أتػى مػف الحكمػة كتكجيػو العقػؿ البشػرم إلػى النظػر كالتفكيػر غر أ

 2"بالشيء الكثير
 

ص خبيبان مف شعره الجاىمي، فقد خ ان كثير يو عف العصبية القبمية التي صبغت تخمٌ  :والظاىرة الثالثة 
لـ يرث فيو عبد ا بف ركاحو كىك خزرجي مػف قكمػو إال في الحيف الذم  ،األكسي بأربع مف مراثيو

 .رثاءن عابران مع غيره مف شيداء مؤتػة، كىػذا دليػؿ براءتػو مػف العصػبية القبميػة لقكمػو الخػزرج خاصػة
كىذه الظاىرة مف أىـ الظكاىر التي بينت القيـ عند حساف إذ تخمى عػف العصػبية القبميػة كمػا تخمفػو 

 .كراءىا مف منغصات كأحقاد
 

كقػػد ارتبطػػت مراثػػي حسػػاف بعناصػػر الفكػػر اإلسػػبلمي كػػالثكاب كالجنػػة كالقضػػاء كالقػػدر كالشػػفاعة    
كبذلؾ أصبح شعر . ركاح، كالتقكل كاليداية كالرحمةكاإليماف، كافتداء النبي صمى ا عميو كسمـ باأل

ف كػانكا يمزجػكف صكرة مف صكر الدعاية لمديف كبث األفكػار اإلسػبلمية، ألف شػعراء المسػممي"الرثاء 
رثػػاءىـ لقػػتبلىـ بثػػكاب اآلخػػرة كالنعػػيـ بجنػػاف الخمػػد، كاالستشػػياد فػػي سػػبيؿ الػػديف ىػػك الغايػػة السػػامية 

  ف قكيػػة ظػػاىرة، كلػػـ تقػػع ىػػذه الناحيػػة فالناحيػػة المعنكيػػة لػػدل المسػػممي. التػػي يسػػعى إلييػػا المسػػمـ
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ميـ اليػػدؼ السػػامي البعيػػد الػػذم فمػػـ يجػػدكا التبريػػر المقنػػع لقتػػؿ أصػػحابيـ، كلػػـ يكػػف أمػػا ،لممشػػركيف
 .1"ترتبط بو نفكسيـ

 

، إال أف أكثر حديثو جاء عػف تجسدت في أشعاره  كثير مف الفضائؿ كالقيـ التي امتاز بيا المرثي  
تغيػػػرت بعػػػد اإلسػػػبلـ مناقػػػب "فقػػػد . المػػػآثر اإلسػػػبلمية الخالصػػػة كالشػػػمائؿ التػػػي اخػػػتص بيػػػا الػػػديف

دىا الشػػػعراء فػػػي مػػػراثييـ، إذ أخضػػػعكىا لممقػػػاييس اإلسػػػبلمية التػػػائبيف، كتبػػػدلت الشػػػمائؿ التػػػي يعػػػد
 2".الجديدة، فتحدثكا بسيرة لـ تكف تعرفيا الجاىمية

 

مصػػػيبة كػػػاف فقػػػده تعػػػد مػػػف أسػػػمى مراثيػػػو قاطبػػػة ألف  المصػػػطفى صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  يػػػاترثم  
الظميػؿ، كقػد عبػر فادحة فجع بيا المسممكف جميعان، أحس حساف بيػا أنػو فقػد راعيػو المسػؤكؿ كظمػو 

 3:عف ذلؾ بقكلو
 ]البسيط                                                                                                                          [

 َخْيػػػػػػػػػر الَبري ػػػػػػػػػِة إّنػػػػػػػػػي ُكنػػػػػػػػػُت فػػػػػػػػػي َنيػػػػػػػػػٍر  
 

 4جػػػػػػاٍر ف صػػػػػػبحُت ِمثػػػػػػؿ الُمْفػػػػػػَرِد الّصػػػػػػادي 
 

 

راثيػو لمنبػي صػػمى ا عميػو كسػمـ مػا شػاع فػػي الرثػاء الجػاىمي مػف نغمػات الحػػزف كقػد شػاع فػي م
قكل كالجػػكد كالرحمػػة كالبػػػر كاألسػػى كاأللػػـ كالفجيعػػػة إال أنػػو ضػػمنيا أيضػػػان بالمعػػاني اإلسػػبلمية كػػػالت

عف مآثر النبي صمى ا عميو كسػمـ كخصػائمو مكضػحان أىػـ القػيـ كالفضػائؿ  أيضان  تحدثك  .كغيرىا
مت في شخصو صػمى ا عميػو كسػمـ، فيػك صػاحب رأم سػديد كرشػيد، كصػاحب عمػـ كحمػـ التي تج

 5:يقكؿ حساف.كرحمة كعطؼ كعفة كعفك ككفاء ككـر
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

           يػػػػػػػػػػػِو الت ػػػػػػػػػػػرب أيػػػػػػػػػػػٍد وَأعػػػػػػػػػػػُيٌف     ُتييػػػػػػػػػػػُؿ َعم

 عميػػػػػػػػػػػو وقػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػَارت ِبػػػػػػػػػػػذلؾ َأْسػػػػػػػػػػػَعدُ  
 

             غي بػػػػػػػػػػوا ِحممػػػػػػػػػػًا وِعممػػػػػػػػػػًا وَرحمػػػػػػػػػػةً  لقػػػػػػػػػػد

 ُه الث ػػػػػػػػػػػػػػر  ال ُيوس ػػػػػػػػػػػػػػدُ وْ َعشػػػػػػػػػػػػػػي ة َعم ػػػػػػػػػػػػػػ 
 

     إمػػػػػػػػػػاـٌ ليػػػػػػػػػػـ َيْيػػػػػػػػػػدييـُ الحػػػػػػػػػػؽ  جاىػػػػػػػػػػدًا       

ـُ ِصػػػػػػػػػػػْدٍؽ إْف ُيطيعػػػػػػػػػػػوه َيْسػػػػػػػػػػػَعدوا   ُمَعم ػػػػػػػػػػػ
 

       ف الػػػػػػػػػػزاّلِت َيقَبػػػػػػػػػػُؿ ُعػػػػػػػػػػذَرُىـ      عػػػػػػػػػػ عفػػػػػػػػػػو  

ف ُيحِسػػػػػػػػػػػنوا فػػػػػػػػػػػاهلُل بػػػػػػػػػػػالخيِر أْجػػػػػػػػػػػو و    دُ ا 
 

ف نػػػػػػػػػاَب أمػػػػػػػػػٌر لػػػػػػػػػـ يقومػػػػػػػػػوا ِبَحْممػػػػػػػػػِو               وا 

 َفِمػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػده َتيسػػػػػػػػػػػيُر مػػػػػػػػػػػا َيَتشػػػػػػػػػػػّددُ  
 

 َحػػػػػػػػػػػػػػػػريٌص أف َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػَتقيموا وَيْيتَػػػػػػػػػػػػػػػػدوا  عزيػػػػػػػٌز عميػػػػػػػو أف َيجػػػػػػػوروا َعػػػػػػػفْ الُيػػػػػػػد  
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062 
 

       

 ن ػػػػػػػػػػػػى َجناَحػػػػػػػػػػػػُو            عطػػػػػػػػػػػػوٌؼ عمػػػػػػػػػػػػييـ ال ُيثَ 
 

 إلػػػػػػػػػػى َكنػػػػػػػػػػٍؼ يحنػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػْييـ وَيْمَيػػػػػػػػػػدُ  
 

ػػػػػػػػػػٌد                  ومػػػػػػػػػػا َفَقػػػػػػػػػػَد الماضػػػػػػػػػػوَف مثػػػػػػػػػػؿ محم 

 وال ِمثمُػػػػػػػػػػػػػػو حتّػػػػػػػػػػػػػػى القيامػػػػػػػػػػػػػػِة ُيفَقػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 

ػػػػػػػػػػػػٍة         ػػػػػػػػػػػػًة بعػػػػػػػػػػػػد ذم                ّأعػػػػػػػػػػػػؼ  وأوفػػػػػػػػػػػػى ذم 

 َوأقػػػػػػػػػػػػػػػػَرُب ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػُو نػػػػػػػػػػػػػػػػاِئاًل ال ُيَنك ػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 

               ِؼ وتالػػػػػػػػػػػػػػػػٍد  ذؿ ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػو لمط ريػػػػػػػػػػػػػػػػوأبػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1إذا ّضػػػػػػػػػف  معطػػػػػػػػػاٌء بمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاُف يْتِمػػػػػػػػػدُ  
 

   
كلػػو مرثيػػة أخػػرل يجمػػع فييػػا محامػػد المصػػطفى صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، فيػػك أشػػرؼ النػػاس، كأرأؼ  

الخمػػػؽ بػػػالخمؽ، كأشػػػدىـ حفاظػػػان عمػػػى العيػػػد، كأثبػػػتيـ فػػػي الشػػػدائد، كأصػػػبرىـ عمػػػى الػػػببلء، كأبػػػذليـ 
 2:يقكؿ. لممعركؼ

 ] البسيط                                                                                                                         [

             بػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػا َحممػػػػػػػػػػْت ُأْنثػػػػػػػػػى وال َوَضػػػػػػػػػػَعْت  

 مثػػػػػػػػَؿ الن بػػػػػػػػي  رسػػػػػػػػوِؿ الر حمػػػػػػػػِة اليػػػػػػػػادي 
 

         وال مشػػػػػػى َفػػػػػػػوؽ َظْيػػػػػػػِر الرض ِمػػػػػػػف أحػػػػػػػٍد  

 َأْوفػػػػػػػػػػػػػػى بذّمػػػػػػػػػػػػػػِة جػػػػػػػػػػػػػاٍر أو بميعػػػػػػػػػػػػػػادِ  
 

           ِمػػػػػػػػَف الػػػػػػػػذي كػػػػػػػػاف نػػػػػػػػورًا ُيْسَتضػػػػػػػػاُء ِبػػػػػػػػو    

رشػػػػػػػػػػػػػاِد   ُمبػػػػػػػػػػػػػػارَؾ    المػػػػػػػػػػػػػػِر ذا َحػػػػػػػػػػػػػْزـٍ وا 
 

               مصػػػػػػػػػػػػػػد قًا لمنبيػػػػػػػػػػػػػػيف اُللػػػػػػػػػػػػػػى َسػػػػػػػػػػػػػػَمفوا    

 3الّنػػػػػػػػػػاس لمَمعػػػػػػػػػػروِؼ لمجػػػػػػػػػػادي ؿَ وأبػػػػػػػػػػذ 
 

 

فضائؿ مع المعاني اإلسبلمية المسػتحدثة فػي الرثػاء كالرحمػة كقد جمعت األبيات السابقة القيـ كال   
النبكيػة حتػى غػدت بعػض قصػائده  قػيـال كقد تكسع فػي رسػـ.البركة كتصديؽ األنبياءك كاليدل كالنكر 
 4 :مناران في ذلؾ

 ]البسيط                                                                                                                          [

 َعػػػػػػػيُف جػػػػػػػودي ِبػػػػػػػَدمٍ  منػػػػػػػؾ ِإْسػػػػػػػباؿِ  يػػػػػػػا
 

ْعػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿِ    وال َتَمم ػػػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػػػػػػػ  واِ 
 

 عمػػػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػػوؿ لنػػػػػػػػػػا َمْحػػػػػػػػػػض م رُبػػػػػػػػػػوُ 
 

 ِمْجيػػػػػػػػػاؿِ  سػػػػػػػػػمِ  الَخميقػػػػػػػػػِة عػػػػػػػػػؼ  غيػػػػػػػػػرِ  
 

        ِؿ الوديقػػػػػػػػة َفكػػػػػػػػا    حػػػػػػػػامي الَحقيقػػػػػػػػِة َنّسػػػػػػػػا

 ِؾ الُعنػػػػػػػػػػػػػػػاِة كػػػػػػػػػػػػػػػريـٍ ماجػػػػػػػػػػػػػػػٍد عػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿِ  
 

      اِب َمكرمػػػػػػػػػػػػػٍة ِمطعػػػػػػػػػػػػػاـِ َمْسػػػػػػػػػػػػػغبٍة         كس ػػػػػػػػػػػػػ

 5وى ػػػػػػػػػػػػػػاِب عانيػػػػػػػػػػػػػػٍة َجنػػػػػػػػػػػػػػاِء ِشْمػػػػػػػػػػػػػػػػالؿِ  
 

        ُبػػػػػػػػػػػػػػُو        عػػػػػػػػػػػػػػؼ  مكاسػػػػػػػػػػػػػػُبُو َجػػػػػػػػػػػػػػزٍؿ مواىِ 

 خِيػػػػػػػػػػػِر الَبرّيػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػمٍ  غيػػػػػػػػػػػر َنّكػػػػػػػػػػػػػاؿِ  
 

نػػػػػػػػػػػػػاد وقػػػػػػػػػػػػػو اِد الِجيػػػػػػػػػػػػػاِد إلػػػػػػػػػػػػػى              واري الز 

 ب ت  ِب جػػػػػػػػػػػػػذاؿيػػػػػػػػػػػػػوـِ الط ػػػػػػػػػػػػػراِد إذا ُشػػػػػػػػػػػػػ 
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أفػػػرادان كجماعػػػات، فرثػػػى أبػػػا بكػػػر الصػػػديؽ : مسػػػمميف عمػػػى شػػػاكمتيفلمحسػػػاف بػػػف ثابػػػت  اءرثػػػ جػػػاء  
، مما 3، بينما رثى عثماف بف عفاف سبع مراث2، كرثى عمر بف الخطاب بكاحدة أيضان 1بمرثية كاحدة

؛ كؿ منيما بمػرثيتيف، 5، كحمزة بف عبد المطمب4رثى جعفر بف أبي طالبكما يدلؿ عمى عثمانيتو، 
يمػا ميبمػرثيتيف اثنتػيف، كرثػى زيػد بػف حارثػة كعبػد ا بػف ركاحػو ك 6خبيب بػف عػدم بمرثيتيف، كرثى

كرثػػى أيضػػان شػػيداء المسػػمميف عامػػة الػػذيف . 8، كلػػو فػػي أىمػػو مرثيػػة كاحػػدة البنتػػو7فػػي مرثيػػة كاحػػدة
كقػد جمػع فػي رثائػو ألبػي بكػر الصػديؽ رضػي ا عنػو مػا بػيف القػيـ . سقطكا في المعارؾ كالحػركب

عمييا كالعدؿ كالكفاء كالصدؽ، كبيف ما قدمو لمديف كالرسالة مف تصػديؽ لمنبػي صػمى ا المتعارؼ 
 9:عميو كسمـ، يقكؿ

 ] البسيط                                                                                                                         [

         ي ِثقػػػػػػػػػػٍة  إذا تػػػػػػػػػػذك رت شػػػػػػػػػػجوًا ِمػػػػػػػػػػْف َأخػػػػػػػػػػ

 ْذكْر أخػػػػػػػػاَؾ َأبػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػر بمػػػػػػػػا َفَعػػػػػػػػػػالفػػػػػػػػا 
 

             يا  َخْيػػػػػػػػػػػػػػػُر البري ػػػػػػػػػػػػػػػة َأْتقاىػػػػػػػػػػػػػػػا وأعػػػػػػػػػػػػػػػدلُ 

 َبْعػػػػػػػػػػَد الن بػػػػػػػػػػي  َوأْوفاىػػػػػػػػػػػػا ِبمػػػػػػػػػػا َحمػػػػػػػػػػَػال 
 

            الّصػػػػػػػػػػادَؽ الَمحمػػػػػػػػػػوَد مشػػػػػػػػػػػيُده     الثػػػػػػػػػػاني  

ـْ صػػػػػػػػػػد ؽ الر ُسػػػػػػػػػػال  ؿَ الّنػػػػػػػػػػاِس ِمػػػػػػػػػػْنُي  وأو 
 

 

ئؿ التي ذكرىا حساف في أبي بكر الصديؽ رضي ا عنو، قد ذكرىا النبي صمى ا كىذه الفضا
مػف َأمَػف  النػاس عمػي فػي مالػو وصػحبتو أبػو بكر،ولػو كنػت إف : ] عميو كسمـ فيو بقكلو ألصحابو

  10 ].متخًذا خمياًل التخذت أبا بكر خميالً 
    

مميف بقتمػػو، مكضػػحان أىػػـ القػػيـ كالمػػآثر كرثػػى عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي ا عنػػو، مبينػػان فجيعػػة المسػػ
المتجسدة فيو، فيك رؤكؼ بالمؤمنيف، غميظ عمى الكفار، أىؿ ثقة، صادؽ في العمؿ كالقػكؿ، سػريع 

 11:إلى الخيرات، ال يخشى في الحؽ لكمة الئـ، يقكؿ
 ] الطكيؿ                                                                                                                         [

                                                           
 .700، حساف،الديكاف 1
 .707 ،ف.ـحساف، 2
 .700-707ف، .ـحساف، 3
 .773-777 ف،.حساف، ـ 4
 .702-706،ف.حساف، ـ 5
 .770-773 ،ف.ـحساف،  6
 .770 ،ف.ـحساف، 7
 .737 ،ف.ـحساف، 8
 .700، ف.حساف، ـ  9

 (.0076:)صحيح مسمـ،حديث رقـ 10
 .707 حساف، الديكاف، 11



 

000 
 

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروُز ال در  در ُه         و              ّفج 

 ِبػػػػػػػػػػػػ بيَض َيتمػػػػػػػػػػػػو الُمْحَكمػػػػػػػػػػػػات ُمنػػػػػػػػػػػػػيبِ  
 

 أخػػػػػػػػػػي ثقػػػػػػػػػػٍة فػػػػػػػػػػي الّنائبػػػػػػػػػػاِت َنجيػػػػػػػػػػػػب    رؤوٍؼ عمػػػػػػػى الدنػػػػػػػى َغمػػػػػػػيٍظ عمػػػػػػػى الِعػػػػػػػدا     
 

          َمتػػػػػػػى مػػػػػػػا َيُقػػػػػػػؿ ال يكػػػػػػػذُب القػػػػػػػوَؿ فعمُػػػػػػػُو  

 سػػػػػػػػػريٍ  إلػػػػػػػػػىَ الخيػػػػػػػػػراِت غيػػػػػػػػػر َقطػػػػػػػػػوبِ  
 

              مطيػػػػػػػػػػػػػٍ  لمػػػػػػػػػػػػػِر اهلل بػػػػػػػػػػػػػالحؽ  عػػػػػػػػػػػػػارٍؼ 

 بعيػػػػػػػػػػػػػػػُد النػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ عػػػػػػػػػػػػػػػػنَده َكقريػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ  
 

فقد جمعػت شخصػية عمػر بػف الخطػاب رضػي ا عنػو خػبلؿ الخيػر كالصػدؽ كالفضػؿ ،ممػا حػذا   
ذم ينفػي عنػو رضػي ا عنػو أم بالنبي الكريـ صمى ا عميػو كسػمـ أف يقػكؿ فيػو قكلػو الشػيير، كالػ

ما لقيػؾ الشػيطاف قػط سػالكًا فجػًا إال سػمؾ ! والذي نفسي بيده[ :مسمؾ فيو اتباع لغكاية أك لضبلؿ
 .1]فجًا غير فجؾ

 

كقد كاف لعثماف بف عفاف رضي ا عنو نصيب األسد في المراثي، كقد جٌسد فييػا مناقبػو كخبلئقػو، 
ف خمت دار عثماف كخكت، يقكؿفيك صاحب كـر كجكد، يجد السائؿ عند  2:ه طمبو كمراده، حتى كا 

 2:يقكؿ
 ]البسيط                                                                                                                          [

        إف تمػػػػػػػػػػػِس داُر بنػػػػػػػػػػػي ُعثمػػػػػػػػػػػاَف خاويػػػػػػػػػػػًة  

 بػػػػػػػػػاٌب صػػػػػػػػػريٌ  وبػػػػػػػػػاٌب محػػػػػػػػػرٌؽ َخػػػػػػػػػػػِربُ  
 

          َفَقػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػاِدُؼ بػػػػػػػػػاغي الخيػػػػػػػػػِر حاَجتَػػػػػػػػػوُ 

 فييػػػػػػػا وَيػػػػػػػ وي ِإلييػػػػػػػا الُعػػػػػػػرُؼ والحَسػػػػػػػبُ  
 

 

 3:كيصفو رضي ا عنو أنو ذك ببلء كصدؽ ككفاء بقكلو
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

        ألػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػيكـ ذا بػػػػػػػػػػػالٍء ومْصػػػػػػػػػػػدٍؽ    

 وأوفػػػػػػػػػػاكـ ِقػػػػػػػػػػْدمًا لػػػػػػػػػػد  كػػػػػػػػػػؿ  َمشػػػػػػػػػػيدِ  
 

 

فقد سمؾ عثماف بف عفاف رضي ا عنو في الدعكة طريقان قػؿ طػارقكه، إذ ألقػى بنفسػو كمالػو فػي 
دكنما خدمة الدعكة كنصرة الحؽ، فقد أحب النبي صمى ا عميو كسمـ حبان عظيمان، كبذؿ لو طاعتو 

كلعػػؿ أبػػرز . حػػدكد، كتابعػػو بالسػػر كالجيػػر، كالعسػػر كاليسػػر،كما تمكػػأ لحظػػة كمػػا تػػأخر فػػي مكقػػؼ
أخبلقػػو كأشػػدىا تمكنػػان مػػف نفسػػو خمػػؽ الحياء،الػػذم تأصػػؿ فػػي كيانػػو فكػػاف ممعنػػان فػػي األصػػالة، كقػػد 

 .4]إف عثماف رجؿ حيي[:أشاد النبي صمى ا عميو كسمـ بو فقاؿ
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بػػػي طالػػػب رضػػػي ا عنػػػو مبينػػػان حزمػػػو كشػػػجاعتو ككفػػػاءه كصػػػدقو ككرمػػػو كمػػػف رثائػػػو لجعفػػػر بػػػف أ
 1:بقكلو

 ]الكامؿ                                                                                                [

        ولقػػػػػػػد جزِعػػػػػػػُت وُقْمػػػػػػػُت حػػػػػػػيَف ُنعيػػػػػػػَت لػػػػػػػي 

 2َمػػػػػػػػْف ِلْمجػػػػػػػػالِد لػػػػػػػػد  اُلعقػػػػػػػػاِب وظم يػػػػػػػػا 
 

           بػػػػػػػػػالِبيض حػػػػػػػػػيَف ُتَسػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػف َأْغماِدىػػػػػػػػػا 

نيػػػػػػػػػػػػاؿ الر مػػػػػػػػػػػػاِح وَعم يػػػػػػػػػػػػػا   3يومػػػػػػػػػػػػًا وا 
 

          بعػػػػػػػػػػَد ابػػػػػػػػػػِف فاطمػػػػػػػػػػَة المبػػػػػػػػػػارِؾ جعفػػػػػػػػػػٍر    

 خيػػػػػػػػػػػػػػػِر البري ػػػػػػػػػػػػػػػة كم يػػػػػػػػػػػػػػػا وَأجم يػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

               وأكرِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َمحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا   ءاً ُرز 

 وأعّزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متظم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا وأذل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

            ُب غيػػػػػػػػػػػر تنُحػػػػػػػػػػػٍؿ    لمحػػػػػػػػػػػؽ  حػػػػػػػػػػػيف ينػػػػػػػػػػػو 

 4كػػػػػػػػػػػػػػذبًا وأغمرِىػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػدًا وأقم يػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

          ُفْحشػػػػػػػػػػػػػًا وأكثرىػػػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػػػا ُتْجتػػػػػػػػػػػػػد     

 5َفضػػػػػػػػػػػػػاًل وأبػػػػػػػػػػػػػَذِليا نػػػػػػػػػػػػػدً  وأدل يػػػػػػػػػػػػػا 
 

             الخيِر بعػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػٍد ال شػػػػػػػػػػػػػبُيُو  عػػػػػػػػػػػػػ 

يػػػػػػػػػػػِة كم يػػػػػػػػػػػػا   6بشػػػػػػػػػػػٌر ُيَعػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػف الَبر 
 

 

ي قصػػػيدة أخػػػرل، فيجعميمػػػا خصػػػمتيف مسػػػتمدتيف مػػػف شػػػخص الكفػػػاء كالحػػػـز فػػػ يكيؤكػػػد عمػػػى قيمتػػػ
 8 :قاؿ حساف. 7]أشبيت َخْمقي وُخُمقي [:الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ حيث قاؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                        [

 ي مرَف ػػػػػػػػازمًا حيػػػػػػػػػػػرًا حػػػػػػػػػػاًء وأمْ ػػػػػػػػػػػػفوَ          دٍ م  حَ ػػػػػٍر مف مُ فَ ػػػعْ ػػػػػػػػي جَ ػػػػػػر  فػػػػػػػا نػػّ ػنوكُ     
 

كلو في مناقب شييد أيحد األكبر حمزة بف عبد المطمب الشيء الكثير، إذ فجع بمقتمو مف ناحية، 
كقد أضفى عمى حمزة في قصيدتو نعػكت الخيػر كػالكـر . مف ناحية أخرلكبما فعمتو ىند بنت عتبة 

كالجكد كالبسالة كاإلقداـ كالشجاعة، فيػك الػدرع الػكاقي الػذم يػدفع المصػائب كالنػكازؿ عػف المسػمميف، 
  9:يقكؿ. كىك المحافظ عمى عرضو كشرفو، كما كاف يكمان بالمتكاني أك المتخاذؿ

 

                                                           
 .777الديكاف، ساف،ح 1
 اسـ راية الرسكؿ  صمى ا عميو كسمـ: العقاب 2
 .الشرب الثاني أم كفعؿ الرماح مرة بعد مرة: متعمؽ بالجبلد، كعٌميا: بالبيض  3
 .غير ذم إدعاء ككذب: لمحؽ متعمؽ بقكلو كأذليا في البيت قبمو، غير تنحؿ يريد  4
 .فحشان تمييز لقكلو كأقميا  5
أم عمى الخير كىي متعمؽ بالبيت قبمو بقكلو كأدليا، يريد أنو أدؿ البرية عمى الخير بعد محمد صمى ا : خيرقكلة ع ال  6

 .عميو كسمـ
 (.7636:)مسند اإلماـ أحمد،حديث رقـ  7
  .773حساف،الديكاف، 8
 .770-776 ف،.حساف، ـ 9



 

003 
 

 ]السريع                                                                                                                          [

         عفػػػػػػػػػػػا َرْسػػػػػػػػػػػُميا  قػػػػػػػػػػػد دْع عنػػػػػػػػػػػؾ دارًا 

 بػػػػػػػػػػػػػػِؾ عمػػػػػػػػػػػػػػى َحْمػػػػػػػػػػػػػػَزَة ذي النائػػػػػػػػػػػػػػِػؿِ او   
 

 المػػػػػػػػػػػػػػػاِلع الّشػػػػػػػػػػػػػػػيز  إذا أْعَصػػػػػػػػػػػػػػػفْت       
 

 1َغْبػػػػػػػػػػػػراُء فػػػػػػػػػػػػي ذي الس ػػػػػػػػػػػػنِة الماحػػػػػػػػػػػػؿِ   
 

    ارِؾ الِقػػػػػػػػػػػػػػْرَف لػػػػػػػػػػػػػػد  ِلْبػػػػػػػػػػػػػػِده         والتّػػػػػػػػػػػػػػ

 2َيْعثُػػػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػػػي ذي الُخػػػػػػػػػػػػْرِص الػػػػػػػػػػػػّذاِبؿ  
 

 والالبػػػػػػػػػػػػػػػػس الخيػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ إذا أْحَجَمػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 كالم يػػػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػػي غاباِتػػػػػػػػػػػػػػو الباِسػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ   
 

    َأْبػػػػػػػػػَيَض فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذ ْرَوِة ِمػػػػػػػػػْف ىاشػػػػػػػػػـٍ       

ـْ     3دوَف الَحػػػػػػػػػػػػػؽ  بالباِطػػػػػػػػػػػػػؿِ  رِ َيْمػػػػػػػػػػػػػَلػػػػػػػػػػػػػ
 

            كّنػػػػػػػػػػػػا َنػػػػػػػػػػػػر  حمػػػػػػػػػػػػزَة ِحػػػػػػػػػػػػرزًا َلنػػػػػػػػػػػػا   

 ِمػػػػػػػػػػػػػفْ ُكػػػػػػػػػػػػػؿ  أْمػػػػػػػػػػػػػٍر ناَبنػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػاِزؿِ   
 

    وكػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػي انسػػػػػػػػػػػػػالـِ ذاَ تُػػػػػػػػػػػػػْدراٍ         

 4ؿِ ذِ لػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػالواني وال الخػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 

 5:كقاؿ عنو أيضان 

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

 َأخػػػػػػػػػػي ثقػػػػػػػػػػٍة ييتػػػػػػػػػػز  لمُعػػػػػػػػػػرِؼ والّنػػػػػػػػػػد    

     
 بعيػػػػػػػػِد الَمػػػػػػػػد  فػػػػػػػػي النّاِئبػػػػػػػػاِت َصػػػػػػػػبورُ  

 

 :6إلى قيمة عظيمة في ىذا المقاـ كىي الصبر فيقكؿ فيو يدعك في مكضع رخرالحكمة  تظيرك 
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

         بػػػػػػػػػػػػػػػالٌء وفقػػػػػػػػػػػػػػػداف الحبيػػػػػػػػػػػػػػػِب بميػػػػػػػػػػػػػػػة

 وكػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف كػػػػػػػػريـ يبتمػػػػػػػػى ثػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػبرُ  
 

 

أمػػا رثػػاؤه لشػػيداء المسػػمميف فػػي الغػػزكات كالمعػػارؾ فقػػد ضػػمنو المعػػاني اإلسػػبلمية كنصػػرة النبػػي 
 الفػػػريقيف، كالعقػػػاب كالجػػػزاء صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ، كالػػػذكد عػػػف الػػػديف كجيػػػاد الكفػػػار، كمصػػػير كػػػبل

كالجنػػة كالنػػار، ككانػػت المعػػاني أكبػػر مػػف ذكػػره لمقػػيـ كالفضػػائؿ التػػي امتػػاز بيػػا الشػػيداء رضػػكاف ا 
عمػػػييـ، كلعػػػؿ ذلػػػؾ نػػػات  عػػػف امتػػػزاج رثائػػػو باإلنػػػذار كالتيديػػػد كالكعيػػػد، كبالمقارنػػػة بػػػيف مصػػػير كػػػبل 

 .المآثر كالفضائؿ كالقيـالفريقيف، كىذا األسمكب أليؽ بشيداء الحركب مف ذكر 
 
 

                                                           
 .مادة شيز ،فالمساابف منظكر، .جفاف تعمؿ مف خشب الشيز كىك خشب أسكد: الشيزل  1

  

: ذم الخرس. مادة لبد ،المساف، ابف منظكر،السرج : المبد .مادة قرف ،المسافابف منظكر، .الذم يقاـك في القتاؿ: القرف  2
 .، مادة خرصالمسافالرمح،ابف منظكر،

 .، كيصفو بأنو ال يدفع حقان بباطؿالعرض  يراد بيا أبيض: أبيض 3
 .أمادة در  ،المساف،ابف منظكر،دافعة ذا حفاظ كمنع كقكة كم: ذا تدرا و   4
 .702حساف، الديكاف،  5
6
 .773ن، .حسان، م 
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 :أف تجديد حساف في رثائو جاء في أمريف اثنيف :وخالصة القوؿ
 .ىك دخكؿ شعر حساف في باب المراثي كالذم لـ يطرقو قط في جاىميتو: أوليما
 .إنو استبدؿ العصبية القبمية بالنزعة الدينية كالرابطة األخكية :ثانييما

 .راء ىذه الجدة كىذا التغييركلعؿ الديف كاف ىك الدافع األكبر ك 
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 اننسانية بالقيـ اليجاء عالقة :المبحث الراب 
 

لـ يكف لميجاء نصيب كافر في شعر حساف الجاىمي، ككؿ ما جاء بو كاف متصبلن بنغمػة الفخػر    
فكػػػاف يجمػػػع مػػػا بػػػيف الفخػػػر بقكمػػػو كمػػػا بػػػيف اليجػػػاء . المتعاليػػػة فػػػي معارضػػػاتو لقػػػيس بػػػف الخطػػػيـ

يف الخصػػـ، ليقػػيـ المفاضػػمة بينػػو كبػػ يطيػػؿ فػػي نغمػػة الفخػػر تمػػؾ حػػيف يريػػد اليجػػاء،ألعدائػػو، ككػػاف 
 .مف شأف عدكه ىك  ذلؾ الفخر كاالستعبلء ككأنو يرل السبيؿ لمحط

 

أمػا فػي اإلسػبلـ فقػد اشػػتدت نبػرة اليجػاء تمػؾ، لتغي ػر األسػػباب الداعيػة إليػو، فبعػد أف اسػتقر النبػػي   
، كبػػدأت شػػككة المسػػمميف تقػػكل، بػػدأت عػػداكة المشػػركيف كالييػػكد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي المدينػػة

تظيػػػر بكضػػػكح، متمثمػػػة فػػػي أىػػػاجييـ الصػػػريحة لمنبػػػي الكػػػريـ صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ كدعكتػػػو، كقػػػد 
أفحشػػػكا فػػػي أىػػػاجييـ حتػػػى خاضػػػكا فػػػي األعػػػراض كاألنسػػػاب ليػػػردكا كػػػؿ مػػػف أسػػػمـ إلػػػى ديػػػف ربائػػػو 

 .كأجداده
 

الشرسػػػة يػػدفع الشػػػعراء المسػػػمميف  المشػػركيف عميػػو كسػػػمـ إزاء ىجمػػػة أخػػذ النبػػػي الكػػريـ صػػػمى ا   
لمدخكؿ في ىذه الحرب الكبلمية كيستحثيـ عمى القكؿ، كيتعيػدىـ بالرعايػة، كذلػؾ انتصػاران لػديف ا 

مسػػػتجمعان كػػػؿ مػػػا أكتػػػي مػػػف قػػػكة  الكفػػػر كقػػػد انبػػػرل حسػػػاف لشػػػعراء. كدفاعػػػان عػػػف أعػػػراض المسػػػمميف
 .ى شفى كاستشفىكفصاحة كببلغة كمكىبة حت

 

حساف اإلسبلمي باليجاء، كلكف كثرتو تمؾ ال تعني أنو احترؼ المطاعنػة كالمبلعنػة  شعرزخر  
كجعميما ديدنو منو عمى النحك الذم شيدناه عند شعراء النقائض الثبلث، جرير كاألخطؿ كالفرزدؽ، 

اد عمى مناكئييا بالسبلح الذم إنما تعني كثرتو تمؾ أنو محامي الدعكة اإلسبلمية، المنافح عنيا، كالرٌ 
 .تمرس بو، أال كىك الشعر

 

الجػاىمي  شػعرهكلك كاف األمػر كػذلؾ لزخػر بػو عف طبيعة ىجاءة حاقدة حاسدة،  ؤهلـ ينبعث ىجا   
ان العنػػان بيػػدؼ ثيػػر مػػف النػػاس ألتفػػو األسػػباب، سػػابطو عمػػى كشػػعره اإلسػػبلمي، كلسػػمكمػػا زخػػر بػػو 

فشاء العيكب، كما ىك ال حاؿ عند الحطيئػة ، الػذم كػاف ذمػيـ الخمقػة، مغمػكر النسػب، أك السخرية كا 
كبشار بف برد الذم عرؼ عنو تشكه خمقتو كأف أباه كاف مكلى ميينػان، أك الجػاحظ الػذم كػاف قصػيران 

 .ذميمان، ككميـ ىجاؤكف
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نمػػا كػػاف ىجػػاؤه ك ، يجعمػػو يتصػػيد عيػػكب النػػاس كيكشػػؼ عػػكراتيـ، ان قبيحػػ ان ىجػػاؤه سػػكداكي لػػـ يكػػف    ا 
نصػٌبان عمػى أعػػداء الػديف، مصػػكبان نحػكىـ، مكجيػػان إلػييـ، محصػػكران فػييـ، لبيػػاف ضػبلالتيـ، كتسػػفيو م

 .لمسمميفاررائيـ، كتكجيو ضربات قاصمة ليـ لما قامكا بو مف إيذاء لمنبي الكريـ ك 
 

فػ ف  لمقيـ اإلنسانية المثالية، التػي ترفػع مػف قيمػة الفػرد كالمجتمػع، تجسيدان ف ذا كاف غرض المدح    
مػػػا ىػػػك إال تصػػكير لتمػػػؾ القػػػيـ المتصػػػمة بػػالفرد أك الجماعػػػة أك المػػػذاىب كالممػػػؿ،  1اليجػػاء الصػػػادؽ

، كحػػيف يػػذـ الجػػبف ؿفحػػيف ييجػػك الشػػاعر صػػفة البخػػؿ كالشػػح ف نػػو يمػػدح بػػذلؾ الكػػـر كالجػػكد كالفضػػ
مػػى كالعيػػر، ف نػػو يثنػػي ع شكالضػػعؼ، ف نػػو يرفػػع مػػف قيمػػة الشػػجاعة كالبسػػالة، كحػػيف يتعػػرض لمفحػػ

 .التعفؼ كالستر
 

لـ يفرؽ حساف في ىجائو مػا بػيف فػرد أك قبيمػة، كمػا بػيف رجػؿ كامػرأة، بػؿ ىجػا كػؿ مػف يتعػرض    
الطعػػف فػػي األحسػػاب كاألنسػػاب، كالػػنقص مػػف الفضػػائؿ كصػػفات : لئلسػػبلـ، كقػػد كانػػت عدتػػو لػػذلؾ

 .المركءة كالتعيير بالنقائص كالرذائؿ، كرمي المشركيف بالكفر كالضبلؿ كالغي
 

ف كانػػت القػػيـ التػػي اعتنقيػػا حسػػاف ك     سػػبلمو كاضػػحة جميػػة، فػػ ف معػػاني ركا  مػػف بيػػا فػػي جاىميتػػو كا 
ف كػػاف فػػي . اليجػػاء التػػي ركػػز عمييػػا فػػي ميجكيػػو ىػػي مػػا ينػػافي تمػػؾ القػػيـ كيناقضػػيا ففػػف اليجػػاء كا 

 ظاىره ىجاء إال أف في باطنػو كحقيقػة أمػره إصػبلح كتيػذيب كتقػكيـ لكػؿ اعكجػاج سػكاء اتصػؿ ذلػؾ
 2.بالفرد أك بالجماعة

 

أفرادان كأقكامان شػتى، ذامػان النقػائص كالعيػكب التػي اتصػفكا بيػا، معٌيػران  وكقد ىاجى حساف في إسبلم  
ضػاعة الػذمـ كالمكاثيػؽ، كالمػؤـ كالسػرقة، كعػدـ  إياىـ بالجبف كالغدر كالخديعة، كعدـ حفظ الجػكار، كا 

خبلليـ باألعراؼ كالفضائؿ  .حفظ الغيب، كا 
 

يػكـ بػدر، فقػاؿ  -عمػرك بػف ىشػاـ-ىجا الحارث بػف ىشػاـ كعيػره بفػراره عػف أخيػو أبػي جيػؿ  فقد   
 3:بعد تخمصو مف مقدمتو الغزلية

 ]الكامؿ                                                                                                                           [

        ثتنيبػػػػػػػػػػػػػَة الػػػػػػػػػػػػػذي َحػػػػػػػػػػػػػد  ِإْف ُكْنػػػػػػػػػػػػػِت كاذِ 

 َفَنَجػػػػػػػْوِت َمْنجػػػػػػػػى الحػػػػػػػػاِرِث بػػػػػػػػف ىشػػػػػػػػاـِ  
 

   

                                                           
 .نريد باليجاء الصادؽ، ذلؾ اليجاء البعيد عف الشتـ كالقذؼ تبعان لؤلىكاء الشخصية 1
 .76يؼ، فصكؿ في الشعر كنقده، ضشكقي  :نظري 2
 .062-066حساف، الديكاف،  3
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       َأْف ُيقاِتػػػػػػػػػػػػػَؿ دوَنيػػػػػػػػػػػػػػـ   تَػػػػػػػػػػػػػَرَؾ الحب ػػػػػػػػػػػػػَة 

 1َوَنجػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػرْأِس ِطمػػػػػػػػػػػػػػِػر ةٍ وِلجػػػػػػػػػػػػػػػاـِ 
 
 

       َمػػػػػػػػػػمْت بػػػػػػػػػػِو الَفػػػػػػػػػػْرَجيف فاْرَقػػػػػػػػػػد ْت بػػػػػػػػػػو  

 2ُمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ  ر  ِبَشػػػػػػػػػػػػػػ وَوثػػػػػػػػػػػػػػو  أحب تػػػػػػػػػػػػػػػُ  
 

      فػػػػػػػػػػػي َمْعػػػػػػػػػػػَرٍؾ      ووبنػػػػػػػػػػػو أبيػػػػػػػػػػػو َوَرْىُطػػػػػػػػػػػ

 َنَصػػػػػػػػػػػػَر اِنلػػػػػػػػػػػػوُ بػػػػػػػػػػػػو َذوي اِنسػػػػػػػػػػػػػالـِ  
 

ـُ واهلُل ُيْنِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذ أْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَره               َطَحَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتُي

 َحػػػػػػػػػػػػػْرٌب ُيَشػػػػػػػػػػػػػب  َسػػػػػػػػػػػػػعيرُىا ِبِضػػػػػػػػػػػػػػػراـِ  
 

 

كقػػػد أحػػػدثت ىػػػذه القصػػػيدة أثرىػػػا فػػػي الحػػػارث، إذ انػػػتقص حسػػػاف بيػػػا مػػػف شػػػجاعتو كفركسػػػيتو 
اره بأبيػػات ذكػػر األصػػمعي أنػػو لػػـ يسػػمع عنيػػا فػػي االعتػػذار عػػف كبسػػالتو، فػػرد عمييػػا معتػػذران عػػف فػػر 

 4:، قاؿ3فرار
 ]الكامؿ                                                                                                                    [

    اهلل أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تركػػػػػػػػػػػػػػػػػت قتػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ        

 شػػػػػػػػػػػقر مزبػػػػػػػػػػػد حتػػػػػػػػػػػى حبػػػػػػػػػػػوا ميػػػػػػػػػػػري ب
 

 اقتػػػػػػػػػػػػػؿ وال ينكػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػدوي مشػػػػػػػػػػػػػيدي   أقاتػػػػػػػػػػػػؿ واحػػػػػػػػػػػػدًا        لػػػػػػػػػػػػـ وعرفػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػي 
 

     فصػػػػػػػػػػػػػػددت عػػػػػػػػػػػػػػنيـ والحبػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػييـ 

 طمعػػػػػػػػػػػػًا ليػػػػػػػػػػػػـ بعقػػػػػػػػػػػػاب يػػػػػػػػػػػػـو مفسػػػػػػػػػػػػػػد
 

 

كعيػره حسػاف فػػي قصػيدة أخػػرل كحػط مػػف قػدره إذ جعػػؿ العبلقػة عكسػػية مػا بػػيف الحػارث كفرسػػو، 
العػػدك، كلػػـ يعػػٌكؿ عمػػى شػػجاعتو فيػػك عػػٌكؿ فػػي نجاتػػو عمػػى فرسػػو النجيبػػة، كريمػػة األصػػؿ، سػػريعة 

 5:كقكتو، فيك ال يستحؽ تمؾ الفرس النجيبة حيف الذ بالفرار جبنان كخكران، يقكؿ حساف
 ]الكامؿ                                                                                                                           [

ؿٍ يػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػاِر قػػػػػػػػػػد َعو    ْلػػػػػػػػػػَت َغْيػػػػػػػػػػَر ُمَعػػػػػػػػػػو 
 

 ِعْنػػػػػػػػػػػػػَد الِييػػػػػػػػػػػػػاِج وسػػػػػػػػػػػػػاعِة اَلْحسػػػػػػػػػػػػػػابِ 
 

 إذ َتمتطػػػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػػػػُرَح الَيػػػػػػػػػػػػػػدْيِف َنِجيبػػػػػػػػػػػػػػًة  
 

 َمْرطػػػػػػػػػػػػػػى الِجػػػػػػػػػػػػػػراِء َخفيَفػػػػػػػػػػػػػػَة اَلْقػػػػػػػػػػػػػػرابِ  
 

        والقػػػػػػػػػػػوـُ خمَفػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػد ترْكػػػػػػػػػػػَت ِقتػػػػػػػػػػػاَلُيـ      

 َتْرجػػػػػػػػػػو الن جػػػػػػػػػػاَء َفَمػػػػػػػػػػْيس حػػػػػػػػػػيَف ِذىػػػػػػػػػػابِ 
 

ػػػػػػػَؾ إذْ        ثَػػػػػػػو     ىػػػػػػػاّل َعَطْفػػػػػػػَت عمػػػػػػػى ابػػػػػػػِف أم 

 َقِعػػػػػػػػػػػػػَص الِسػػػػػػػػػػػػػن ِة ضػػػػػػػػػػػػػاِئَ  اَلْسػػػػػػػػػػػػػػالبِ 
 

      ُجْبنػػػػػػػػػػػًا َلَعْمػػػػػػػػػػػُرَؾ لػػػػػػػػػػػو َذَىْبػػػػػػػػػػػَت ِبِمْثِميػػػػػػػػػػػا        

ـُ شابػػػػػػػػػػػػػػػػِػؾُ  ْنػػػػػػػػػػػػػػػػيابِ  َلتػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ َأْخػػػػػػػػػػػػػػػَث  6اَل
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ككذلؾ عير أبا سفياف بف الحارث بالجبف كالضعؼ كالحماقة، حينما ىجا رسكؿ ا صػمى ا عميػو 
 1:افكسمـ، فقاؿ حس

 ]الكافر                                                                                                                           [

         َأال َأْبِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػْفياَف َعّنػػػػػػػػػػػػػػػػػي   

ٌؼ َنِخػػػػػػػػػػػػػػػػٌب َىػػػػػػػػػػػػػػػػواءُ   2َفَ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػَت ُمَجػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

       ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوفنا َتَرَكْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ َعْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا     ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ف  

 َوَعْبػػػػػػػػػػػػػػػػُد الػػػػػػػػػػػػػػػػّداِر سػػػػػػػػػػػػػػػػادُتيا اِنمػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ 
 

 

دليػػؿ عمػػى الػػذؿ كاليػػكاف المػػذيف لحقػػا بػػأبي سػػفياف جػػراء جبنػػو كضػػعفو، إذ أف ( عبػػدان )كفػػي قكلػػو 
نما ما الزميا مف الذؿ كاليكاف  3.العبكدية ليست المقصكدة بذاتيا ، كا 

 

م، الػذم كػاف يقاتػؿ فػي ككذلؾ نظـ حساف قصيدة فػي يػكـ بػدر يعيػر فييػا حكػيـ بػف حػزاـ األسػد
 4:صفكؼ المشركيف ثـ ىرب مف المعركة، كقد شبو حساف فراره ىذا بالمير السريع، يقكؿ

 ]الكامؿ                                                                                                                           [
ػػػػػػػػػػػػى َحكيمػػػػػػػػػػػػًا َيػػػػػػػػػػػػوـَ َبػػػػػػػػػػػػدْ   ر َرْكُضػػػػػػػػػػػػُو        َنج 

 

 5ُمْيػػػػػػػػػػٍر ِمػػػػػػػػػػْف َبنػػػػػػػػػػاِت اَلْعػػػػػػػػػػَوجِ  َكَنجػػػػػػػػػػاءِ 
 

ػػػػػػػػػػالَح َوَفػػػػػػػػػػر  َعْنيػػػػػػػػػػا ُمْيَمػػػػػػػػػػاًل          أَْلقػػػػػػػػػػى الس 

 6كػػػػػػػػػػػػػػالِيْبِرِزي  َيػػػػػػػػػػػػػػِزؿ  َفػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ الِمنسػػػػػػػػػػػػػػجِ 
 

 

كقد عير أبػا جيػؿ كمػف معػو بشػر مػا يعيػر بػو الرجػاؿ، فقػد عيػرىـ بالبخػؿ كالشػح كالجػبف، كعػدـ 
 :7يقكؿ. فجارىـ جائع مياف، كقد جمع ذلؾ كمو في بيت كاحد حفاظيـ عمى الجكار،

 ]الكامؿ[                                                                                                                        

       ُخػػػػػػػػػػػػػػػْرٌؽ َمعازيػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ إذا َجػػػػػػػػػػػػػػػد  الػػػػػػػػػػػػػػػَوغى  

ـْ َيْشػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػا ُبُطػػػػػػػػػػػػٌف ِإذا    َب ِ جػػػػػػػػػػػػاُرُىـ لػػػػػػػػػػػػ
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كقد عير حساف كثيران مف ميجكيو بالمؤـ، ككانت تمؾ النقيصة ىي السمة الغالبة عمى ميجكيو، 
، كالمئيـ ىك الدنيء األصؿ، الشحيح النفس، كىي مف المثالب كالمعايب 1فالمؤـ ضد العتؽ كالكـر

 2:إذ يقكؿالتي عدىا العرب تذىب بالمركءة كالفضؿ، فقد عاب تمؾ الخصمة في أبي سفياف 
 ]الكافر                                                                                                                           [

     َأال َأْبِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػفياَف َعّنػػػػػػػػػػػػػػػػػي    

 ْؤـَ َمْعِدُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َحراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإف  
 

 

 3:العبد، يقكؿكعاب المـؤ في ثقيؼ، كصكره فييـ ك   
 ]الكافر                                                                                                                           [

     ف المػػػػػػػػػػػـؤ ينسػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػدًا     ا وَ َلػػػػػػػػػػػ

 قبػػػػػػػػػػػي  الوجػػػػػػػػػػػو أعػػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػػف ثقيػػػػػػػػػػػػؼ
 

 
 4:ة بقكلوكعابو أيضان في بني أسمـ، كقد نزع منيـ كؿ فضيم

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

     َمنػػػػػػػػػػازيُ  َعػػػػػػػػػػْف ِفْعػػػػػػػػػػِؿ الِكػػػػػػػػػػراـِ َمسػػػػػػػػػػاِرعٌ    

 ِإلػػػػػػػػػػػػى الم ػػػػػػػػػػػػْؤـِ َأْنػػػػػػػػػػػػذاٌؿ ُثمػػػػػػػػػػػػاٌد ُبحوُرىػػػػػػػػػػػػا
 

 

 5:ىجاء ىكازف كقرف المؤـ بالغدر، فقاؿ في
 ]البسيط                                                                                                                          [

     َأبِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َىػػػػػػػػػػػػػػػوازَف َأعالىػػػػػػػػػػػػػػػا وَأْسػػػػػػػػػػػػػػػَفَميا    

 أف َلْسػػػػػػػػػػػػػػُت ىاجييػػػػػػػػػػػػػػا إاّل ِبمػػػػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـُ الْحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء َأكَرُميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اَقبيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة أْل
 

 وَأْغػػػػػػػػػػػػػػَدُر الّنػػػػػػػػػػػػػػاِس ِبػػػػػػػػػػػػػػالجيراِف وافييػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

قدرتو الفنية كالخيالية، إنمػا يعيػب فػييـ تمػؾ  ظياركحساف بيجائو ال يعمد إلى السب كالقذؼ أك إ   
الصفات نظران لمكاقفيـ مف النبي كمف الدعكة، فاليجاء يحتاج إلى ثقافة اجتماعية عميقػة، كمصػادر 

. ناس كعكراتيـ كنقاط الضعؼ فييـ، كميكالتيـ النفسية كأىػكائيـتمكنو مف معرفة خمقيات ال 6مكثكقة
فشػػاء العيػػكب إلػػى . كأىػػكائيـ كبػػذلؾ يتحػػكؿ اليجػػاء مػػف فػػف شػػعرم ىدفػػو السػػخرية كاليمػػز كالممػػز كا 

غرض شعرم ىدفو اإلصبلح كالنقد كبياف ما يقابؿ تمؾ الصفات الذميمة، كأخبلقيػات تقػكد المجتمػع 
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سمى مف كراء تمؾ األىاجي دفاعو عف الرسالة، كدفع ما نحك األفضؿ، ال سيما أف ىدؼ حساف األ
 .بو مف أباطيؿ كدعاكل كاذبةى تيرم

 

ف كػاف حسػػاف ال يفصػػؿ فػػي حديثػػو عػػف أضػػرار تمػػؾ الصػػفات المسػػتقبحة، إال أف ذكػػره ليػػا فػػي     كا 
معرض اليجاء ىك بمثابة رفض صريح ليا كلفاعمييا، كيجائو لمحارث بف عامر الػذم سػرؽ الغػزاؿ 

 2:، يقكؿ1كعبةمف ال
 ]البسيط                                                                                                                          [

 هلل َدر َؾ فػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػز  وفػػػػػػػػػػػػػي َحَسػػػػػػػػػػػػػػػبِ     يػػػػػػا حػػػػػػاِر َقػػػػػػد ُكْنػػػػػػَت لػػػػػػوال مػػػػػػا ُرميػػػػػػَت بػػػػػػِو       
 

     َمْنَقَصػػػػػػػػػػػػػػًة         َجم ْمػػػػػػػػػػػػػػَت َقْوَمػػػػػػػػػػػػػػؾ َمْخػػػػػػػػػػػػػػزاًة وَ 

 مػػػػػػػػا َلػػػػػػػػْف ُيَجم مُػػػػػػػػُو حػػػػػػػػي  ِمػػػػػػػػَف العػػػػػػػػػَػَربِ  
 

    يػػػػػػػػا سػػػػػػػػاِلِب الَبْيػػػػػػػػِت ذي اَلْركػػػػػػػػاِف ِحْمَيتَػػػػػػػػُو     

 أد  الَغػػػػػػػػػػػػزاَؿ َفَمػػػػػػػػػػػػْف َيْخفػػػػػػػػػػػػى ِلُمْستَػػػػػػػػػػػػػػِمبِ  
 

      سػػػػػػػػاِئْؿ َبنػػػػػػػػي الحػػػػػػػػاِرِث الُمػػػػػػػػزِري ِلَمْعَشػػػػػػػػرِه   

 َذَىػػػػػػػِب  َأْيػػػػػػػَف الَغػػػػػػػزاُؿ َعَمْيػػػػػػػو الػػػػػػػد ر  ِمػػػػػػػْف  
 

 ِبػػػػػػػْئَس الَبنػػػػػػػوُف وِبػػػػػػػػئَس الش ػػػػػػػْيُ  َشػػػػػػػػْيُخيـ       
 

    َتّبػػػػػػػػًا ِلػػػػػػػػذِلَؾ ِمػػػػػػػػْف َشػػػػػػػػْيٍ  َوِمػػػػػػػػْف َعقػػػػػػػػِػِب  

 
ككذلؾ ىجا طعمو بف أبيرؽ الظفرم الذم سرؽ درعي حديػد فػي عيػد رسػكؿ ا صػمى ا عميػو    

 :3كسمـ، فقاؿ في ذلؾ 
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

    مػػػػػػػػا سػػػػػػػػاِرُؽ الػػػػػػػػد ْرَعْيِف إف ُكْنػػػػػػػػَت ذاِكػػػػػػػػرًا   

 ِبػػػػػػػػػػذي َكػػػػػػػػػػَرـٍ ِمػػػػػػػػػػػَف الر جػػػػػػػػػػاِؿ ُأواِدُعػػػػػػػػػػػوْ  
 

 
يػػاد عػػف ككمػػا امتػػدح حسػػاف المػػركءة كالحكمػػة فػػي سػػيد العشػػيرة، فقػػد ىجػػا المػػـؤ أك الضػػبلؿ كالح

 4:الحؽ في أبي جيؿ، إذ يقكؿ
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ـَ الَعِشػػػػػػػػّياِت ِمػػػػػػػػْف ِغنػػػػػػػػًى  ْف تَػػػػػػػػُؾ ِمْطعػػػػػػػػا       وا 

 الَحػػػػػػػػػػػؽ  مػػػػػػػػػػػاِن ُ  فإّنػػػػػػػػػػػَؾ حّيػػػػػػػػػػػاٌد َعػػػػػػػػػػػفِ  
 

 
  

                                                           
ىك غزاؿ مصنكع مف الذىب كاف عبد المطمب قد استخرجو مف زمـز عند حفرىا، فجعمو في الكعبة، كقد سرقو الحارث  1
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 1:قد عاب الخيانة كالغدر كعدـ الكفاء بالذ مـ، فقاؿ في ىجاء الحارث بف ىشاـك  
 ]الكامؿ                                                                                                                           [

          والمّػػػػػػػػػػػػػػػػْؤـ ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ِوراثَػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َمعمومػػػػػػػػػػػػػػػػَػٌة   

 ْييػػػػػػػػػػػػػاَت ِمْنػػػػػػػػػػػػػَؾ مكػػػػػػػػػػػػػارـُ اَلْنسػػػػػػػػػػػػػابِ ى 
 

       َوَوِرثْػػػػػػػػػػػػػػَت والػػػػػػػػػػػػػػَدؾ الِخياَنػػػػػػػػػػػػػػَة والَخنػػػػػػػػػػػػػػا   

 والم ػػػػػػػػػػػػػؤـَ عنػػػػػػػػػػػػػد تَػػػػػػػػػػػػػذاكر الْحسػػػػػػػػػػػػػػابِ  
 

    
 2:كقاؿ عف دقة أخبلؽ بني مخزـك كعف غدرىا

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

      يا  جػػػػػػػػػػز  اهللُ َمْخزومػػػػػػػػػػًا ِبَ سػػػػػػػػػػوا َصػػػػػػػػػػنيعِ 

 َكْيُميػػػػػػػػػػا َوَوليػػػػػػػػػػُدىا لُػػػػػػػػػػؤـٍ  َأبػػػػػػػػػػى َغْيػػػػػػػػػػرَ  
 

              َوِدق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة َأْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍؽ ورْأٍي ُمَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٍؿ 

 وَغػػػػػػػػػػػػػدٍر وال يػػػػػػػػػػػػػوفى بزنػػػػػػػػػػػػػٍد َعقيػػػػػػػػػػػػػُدىا 
 

 
 3:كقاؿ ييجك ىذيبلن    

 ]الكافر                                                                                                                           [

ـُ َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػّروا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذّمِتيـ ُخَبْيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا        ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 َفِبػػػػػػػػػػػػْئَس الَعْيػػػػػػػػػػػػُد عيػػػػػػػػػػػػُدُىـ الَكػػػػػػػػػػػػذوبُ   
 

 

ـ مسػممان، كقاؿ لمحارث بف عكؼ بف أبي حارثة المرم الػذم جػاء رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػم
فأرسؿ معو رسكؿ ا رجبلن مف األنصار إلى قكمو يدعكىـ إلى اإلسبلـ فقتمكه، كلػـ يسػتطع الحػارث 

 4:أف يدافع عنو، فساء ذلؾ حساف كىمو فقاؿ
 ]الكامؿ                                                                                                                           [

 َوأماَنػػػػػػػػػػػػػػػػُة الُمػػػػػػػػػػػػػػػػر ي  َحْيػػػػػػػػػػػػػػػػُث َلقيتُػػػػػػػػػػػػػػػػُو      
 

 ِمثػػػػػػػػػػػُؿ الز جاَجػػػػػػػػػػػِة َصػػػػػػػػػػػْدُعيا ال ُيجَبػػػػػػػػػػػرُ  
 

 

يا محمد أجرني مف حساف فكا لػك مػزج بػو : فجاء الحارث إلى النبي صمى ا عميو كسمـ كقاؿ
 5.ماء البحر لمزجو
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 1:س، يقكؿككذلؾ عاب عمى أمية بف خمؼ عدـ حفاظو عمى غيب النا
 ]الكافر                                                                                                                           [

 َنثػػػػػػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػػػػػػالـٍ      أتػػػػػػػػػػػػػػاني َعػػػػػػػػػػػػػػْف ُأَمػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 ومػػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػػَو بالمغيػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػِذي ِحفػػػػػػػػػػاظ 
 

 
النبػػي صػػمى ا عميػػػو كسػػمـ، فممػػا صػػػار كىجػػا صػػيفي بػػػف السػػائب مػػف بنػػػي عابػػد، حيػػث أسػػػره    

أرسػمني كأبعػث إليػؾ بفػدام، كأعطػاه عيػكدان فمػـ يبعػث بشػيء فقػاؿ : بالمدينة قاؿ لمنبػي عميػو السػبلـ
 2:حساف

 ]لطكيؿا                                                                                                                          [

 سػػػػػػػػػػػػػػ َلُت ُقريشػػػػػػػػػػػػػػػًا ُكم يػػػػػػػػػػػػػػا َفِشػػػػػػػػػػػػػػػراُرىا      
 

 َبنػػػػػػػػػػػو عابػػػػػػػػػػػٍد شػػػػػػػػػػػاه الوجػػػػػػػػػػػوُه لعاِبػػػػػػػػػػػػدِ  
 

ػػػػػػػػػػػٍة       ومػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاَف َصػػػػػػػػػػػيفي  ليػػػػػػػػػػػوفي بذم 
 

 3قفػػػػػػػػػػا َثعمػػػػػػػػػػٍب َأْعيػػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػػَبْعِض الَمػػػػػػػػػػواردِ  
 

 

كقد ىجا ىذيؿ إذ سألت رسكؿ ا أف يحؿ ليا الزنا، كىك ما يخالؼ الػديف كاألخػبلؽ كاألعػراؼ،    
  4:يقكؿ

 ]البسيط                                                                                                                         [

    َسػػػػػػػػػػػػ ََلْت ُىػػػػػػػػػػػػَذْيٌؿ َرسػػػػػػػػػػػػوَؿ اهلِل فاِحشػػػػػػػػػػػػًة    

 ضػػػػػػم ت ُىػػػػػػذيٌؿ بمػػػػػػا جػػػػػػاَءت ولػػػػػػـ ُتِصػػػػػػبِ  
 

 

بيا بالعذاب المييف، كجعميـ بالدرؾ األسفؿ مف النفاؽ خصمة ذميمة، تكعد ا عزكجؿ أصحا
النار، كحذر النبي الكريـ صمى ا عميو كسمـ الناس منيا، كبغضيا في نفكسيـ، فيي العدك األكؿ 

كقد كاف ليا نصيب ال بأس بو في ديكاف . لمقيـ كالفضائؿ، بؿ ىي مذىبة لكؿ فضيمة كمكرمة
كمف ىؤالء أبك الضحاؾ . مميف كقد أظير ليـ الكالءحساف، ال سيما في ىجائو لمف أعاف عمى المس

 5:ابف خميفة األشيمي، الذم كاف لو شأف، في حرب النبي مع بني قريظة، يقكؿ حساف ىاجيان إياه
 ]مؿكاال                                                                                                                     [

    أال َأْبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاؾ َأف ُعروقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو      

ػػػػػػػػػػػدا    أعيػػػػػػػػػػػْت عمػػػػػػػػػػػى اِنسػػػػػػػػػػػالـِ أف َتَتَمج 
 

    أتِحػػػػػػػػػػػػػػب  ُيْيػػػػػػػػػػػػػػداَف الِحجػػػػػػػػػػػػػػِاز وديػػػػػػػػػػػػػػَنيـ      

ػػػػػػػػػػػػػػداَكِبػػػػػػػػػػػػػَد الحِ    مػػػػػػػػػػػػػاَر وال ُتِحػػػػػػػػػػػػػب  ُمحم 
 

 إذا َنشػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػؾ ناشػػػػػػػػػػػػػػٌع ذو ِغػػػػػػػػػػػػػػر ةٍ        ك
 

 الفُػػػػػػػػػػػػػػػػؤاِد َأَمْرتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َفَتيػػػػػػػػػػػػػػػػػَػّودا  و  َفػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
 .022حساف، الديكاف،  1
 .766 ،ف.ـحساف،  2
 .شبيو بالثعمب الذم يعجز عف اتياف ما يريد  3
    .323حساف، الديكاف، 4
 367ف، .حساف،ـ5
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    مّنػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ ُتخػػػػػػػػػػاِلؼ ديَننػػػػػػػػػػا      لػػػػػػػػػػو ُكنػػػػػػػػػػتَ 

          1داحػػػػػػػػػيف َتَشي ػػػػػػػػػػ وتِبعػػػػػػػػػَت ديػػػػػػػػػَف َعتيػػػػػػػػػد 
 

كقد كاف لمنساء نصيب مف ىجائو لسكء فعميف، فيجا ىند بنت عتبة لما قامت بو في غزكة أحػد 
، كىجػػا أيضػػان سػػبلفو بػػف سػػعد إذ ركت 2بحػػؽ حمػػزة بػػف عبػػد المطمػػب عػػـ النبػػي الكػػريـ كتمثيميػػا بػػو

 3.بيرؽ الذم سرؽ الدرعيف مف المدينة ثـ فر إلى مكةطعمة بف أ
 

كقد ىجا صفكاف بف أمية الذم أكصى بنيو بما يتنافى مػع القػيـ كاألخػبلؽ، إذ أكصػاىـ بالسػرقة، 
 4:يقكؿ

 ]الكامؿ                                                                                                                           [

       واهلِل مػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْوصػػػػػػػػػػػػػػػػى ُأَمي ػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِبْكػػػػػػػػػػػػػػػػَره        

 بوصػػػػػػػػػػػػػػي ٍة َأْوصػػػػػػػػػػػػػػى ِبيػػػػػػػػػػػػػػا َيعقػػػػػػػػػػػػػػوبُ  
 

 اِديػػػػػػػػػػػػػػًا        غكػػػػػػػػػػػػػػاف الوصػػػػػػػػػػػػػػي َة إذ تػػػػػػػػػػػػػػول ى 
 

 َغػػػػػػػػػدُر الِجػػػػػػػػػواِر لػػػػػػػػػد  انِلػػػػػػػػػو ُوحػػػػػػػػػوبُ  
 

ـُ أف َتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرقوا              َأَبِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوْلُت

 َفخػػػػػػػػػػػػػػذوا َمعػػػػػػػػػػػػػػاِوَؿ ُكّميػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػميبُ  
 

    َفػػػػػػػػػػْاتوا بيػػػػػػػػػػوَت الّنػػػػػػػػػػػاِس ِمػػػػػػػػػػْف َأْدبارِىػػػػػػػػػػػا        

 حتّػػػػػػػػػػػػػػػى َتَظػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َوكّميػػػػػػػػػػػػػػػف َمجػػػػػػػػػػػػػػػوبُ  
 

ـُ بػػػػػػػػػػػػػػػالُكفِر ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػَد َمماِتػػػػػػػػػػػػػػػِو                َأْوصػػػػػػػػػػػػػػػاُى

 َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َل َؼ اِنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُؾ والت ْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبُ  
 

 
كبيػػػذا تكتمػػػؿ منظكمػػػة القػػػيـ عنػػػد حسػػػاف، فػػػأبرز القػػػيـ المثاليػػػة السػػػامية مػػػف خػػػبلؿ مدحػػػو كفخػػػره   
ف أتػى ثائو، كبغٌ كر  ، كالػذكؽ العػاـ مػف خػبلؿ ىجائػو حتػى كا  ض كؿ ما يتنػافى مػع الفضػائؿ كالمكػاـر

كنسػػتخمص مػػف ىػػذا كمػػو أف القػػيـ األخبلقيػػة التػػي فػػاخر بيػػا  .بػػو مقتضػػبان مػػف غيػػر شػػرح أك تفصػػيؿ
سبلمو، كانت سجية كطبع  نابعػة مػف ذاتػو، مسػتقاة مػف الشػيـ التػي تربػىفيػو،  ان حساف في جاىميتو كا 

عمييػػػا العربػػػي، فاسػػػتحؽ بػػػذلؾ أف يكػػػكف شػػػاعر الخػػػزرج األكؿ فػػػي جاىميتػػػو، كشػػػاعر الػػػدعكة فػػػي 
معػػان بحيػػث ذابػػت ذاتػػو فػػي الػػركح القبميػػة، كذابػػت الػػركح القبميػػة فػػي بكتقػػة  فيكانصػػير األمػػر . سػػبلموإ

 .اإلسبلـ
  

 

                                                           
: ينظر. عتيد ىك رجؿ مف األنصار تشيد عند مكتو شيادة الحؽ قبؿ أف يصير رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إلى المدينة 1

 .367حساف، الديكاف، 
 730 :قصيدة رقـ ،ف.ـ حساف، 2
  .060:قصيدة رقـ ،ف.ـ حساف، 3
 .765، ف.ـحساف،   4
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 عمـ السموب: أوالً 
الدراسػػات التػػي سػػجمت حضػػكران كاسػػعان فػػي دائػػرة تحميػػؿ الػػنص األدبػػي، كالتػػي قػػد ميػػدت  تعػػددت        

فقػد أصػبح النظػر إلػى المغػة . كر النظرية المغكية، ككنيا نظامػان مسػاعدان فػي النقػد األدبػيالسبيؿ لظي
يصاؿ مكضكع ما، أصبح نظػران  بكصفيا مجرد أداة يستخدميا األديب أك المبدع إليضاح فكرة ما، كا 

ال لمػػا كػػاف كػػؿ ىػػػذا مػػقاصػػران جامػػدان، يخػػرج المغػػة  عمػػت مػػف أجمػػو، كا  ف اإلطػػار الػػذم خمقػػػت لػػو كجي
لصػػخب، كىػػذا الشػػد كالجػػذب الػػذم قػػاـ بػػو مشػػركك مكػػة حػػكؿ القػػررف الكػػريـ ككصػػفيـ إيػػاه بالسػػحر ا

 .المبيف
 

تنكعت المداخؿ كالمناى  في نظرتيا لمنص األدبي تحميبلن كتقكيمان، كلعؿ أبرزىا المني  المساني ك    
بػػو عبلقػػة المنشػػأ عمػـ األسػػمكب مػػف أىػػـ ركػػائز المػني ، كعبلقتػػو ف. والػذم ال يسػػتغنى عنػػو فػػي مجالػػ
 كالمنبت، فما ىك عمـ األسمكب؟

األسمكب في المغة العربية لفػظ اسػتعمؿ فػي غيػر مػا كضػع لػو أصػبلن مػف قبيػؿ المجػاز، يقػكؿ ابػف   
ككػػػؿ طريػػػؽ فيػػػك أسػػػمكب، . كيقػػػاؿ لمسػػػطر الكاحػػػد مػػػف النخيػػػؿ أسػػػمكب: "منظػػػكر فػػػي لسػػػاف العػػػرب

الفػف، أخػذ فػبلف : مكب سػكء، كاألسػمكب بالضػـيقاؿ أنػتـ فػي أسػ. فاألسمكب الطريؽ كالكجو كالمذىب
 1".في أساليب مف القكؿ أم أفانيف منو

 
حػداىما ماديػة مسػتمدة مػف معنػى إكبالنظر إلى ىػذا التعريػؼ يتبػيف لنػا أف األسػمكب ذك داللتػيف،    

كتقكدنػػػا الداللػػػة الثانيػػػة إلػػػى المعنػػػى . الطريػػػؽ، كأخػػػرل معنكيػػػة مسػػػتمدة مػػػف ارتباطػػػو بأفػػػانيف القػػػكؿ
الصػػػػطبلحي لؤلسػػػػمكب، كالػػػػذم يرجػػػػع فػػػػي التػػػػراث العربػػػػي إلػػػػى ابػػػػف خمػػػػدكف، الػػػػذم حػػػػدد المعنػػػػى ا

القالب أك اإلطار الذىني الذم تنصب أك تػؤطر فيػو : فيك مف كجية نظره. االصطبلحي الداللي لو
كىػػك عنػػده بعيػػد عػػف معػػاني . التراكيػػب المغكيػػة بشػػكؿ يفيػػد مػػا يقصػػد بػػالكبلـ كيتطػػابؽ مػػع فػػف القػػكؿ

يف كالببلغػػيف كالعركضػػييف، إذ يعػػدىا خارجػػة عػػف الصػػناعة الشػػعرية، كبػػذلؾ يكػػكف األسػػمكب النحػػكي
كىػػػذه الكجيػػػة قػػػد أقرىػػػا النقػػػاد الغربيػػػكف  2.عنػػػده مكتسػػػب مػػػف الممكػػػة المغكيػػػة التػػػي يحكزىػػػا األديػػػب

 .المحدثكف في ككف األسمكب طريؽ التعبير الخاصة بأديب مف األدباء في فف مف الفنكف
 

شػػارات  قبػػؿ ابػػف خمػػدكف معػػرب القػػدامىقػػد كػػاف ل    ، إال أف ذلػػؾ ال األسػػمكبي  ممفيػػكـلإضػػاءات كا 
يعني أنيـ بحثكا قضػايا األسػمكب كاألسػمكبية بشػكؿ كاؼو معمػؽ، إنمػا ىػي إشػارات تسػيـ كلػك بشػكؿ 

عنػد ذكػر األسػمكب  ةابف قتيبػإليو كمف ىذه اإلشارات ما تطرؽ  .بسيط في تأريخ الدراسات األسمكبية
                                                           

 .مادة سمب، المسافابف منظكر، .  1
 .728ابف خمدكف، المقدمة،  :ينظر.  2
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نمػػا يىعػػًرؼ فضػػؿ القػػررف مػػف كثػػر نظػػره، كاتسػػع عممػػو، كفيػػـ مػػذاىب العػػرب كافتنانيػػا فػػي :"نػػيالقرر كا 
 1".األساليب، كما خص ا بو لغتيا دكف جميع المغات

 
، عنػػد حديثػػو عػػف  2"كعمػػى ىػػذا األسػػمكب: "فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع بقكلػػوكمػػا أشػػار ابػػف األثيػػر إليػػو 

مف األدلة عمى أصؿ األسمكبية في التراث المغػكم كاألدبػي ك .نفسو نية التي تحمؿ المعنىراآليات القر 
مػػا أكرده الخطيػػب القزكينػػي مػػف حػػديث عػػف تنكيػػر المسػػند، كالتقػػديـ كالتػػػأخير، كااللتفػػات، كأسػػمكب 

3 .الحكيـ
 

 

يسبؽ دخػكؿ األسػمكب إلػى المصػطمح النقػدم الغربػي اصطبلحان ف تحديد ابف خمدكف ليذا المفيكـ إ 
ككرد ألكؿ (. Grimm)النقد األلماني منذ أكائؿ القرف التاسػع عشػر فػي معجػـ  فقد استخدمو"بقركف 

، كدخػؿ القػامكس الفرنسػي كمصػػطمح (أكسػفكرد)طبقػان لقػامكس  0630مػرة فػي المغػة اإلنجميزيػة عػاـ 
 .4"0627عاـ 

 
غمػة فػي إننا ال ننكر أف لؤلسمكب جذكران راسخة في الببلغة اإلغريقية، فيذه الكممة كما يرادفيا مك    

فقد كػاف األسػمكب . "القدـ في مفيكـ اإلنساف كلغتو كنشاطو في مختمؼ المياديف في جميع العصكر
كسيمة مف كسائؿ اإلقناع، كاندرج مفيكمو تحػت عمػـ الخطابػة، خاصػة فيمػا يتعمػؽ باختيػار الكممػات 

 5."ـ الخطابػةالمناسبة لمقتضى الحاؿ، كقد تكمـ عنو أرسطك في باب الخطابة، كككلتميانكس في نظ
كتكػػاد تكػػكف جميػػع الدراسػػات األسػػمكبية  6"األسػػمكب شػػبيو بالسػػمة الشخصػػية"كعرفػػة أفبلطػػكف بقكلػػو 

كالذم ال يبتعد عف مفيـك أفبلطكف المػذككر ( 0262-0266)تنطمؽ مف مفيكـ الككنت دم بكفكف 
ز، إذا ما كضػعتيا إف المعارؼ كالكقائع كالمكتشفات تفرع بسيكلة، كتتحكؿ كتفك : "سابقان، حيث يقكؿ

أمػا األسػمكب فيػك اإلنسػاف نفسػو، . يد ماىرة مكضع التنفيذ، كىذه األشػياء إنمػا تكػكف خػارج اإلنسػاف
 7".كليذا ال يمكنو أف ينتزع أك يحمؿ أك يتيدـ
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الػرغـ مػف عػدـ اتفػاقيـ عمػى تحديػد تعريػؼ مكحػد عمػى سٌمـ كثير مػف البػاحثيف بكجػكد األسػمكب،    
بعػػػػرض مجمكعػػػػة مػػػػف  يـبعضػػػػلػػػػذلؾ قػػػػاـ . ع بالقػػػػدرة الكاممػػػػة عمػػػػى اإلقنػػػػاعمػػػػرضو لؤلسػػػػمكب، يتمتػػػػ

كقد يككف ىذا التعدد ناجمان عف رحابػة . التعريفات تصؿ في بعض األحياف إلى نيؼ كثبلثيف تعريفان 
كقد جرت محػاكالت عػدة لتعريفػو، تػدرجت مػف رؤيتػو . المياديف التي صارت ىذه الكممة تطمؽ عمييا

بمطابقتو مػع شخصػية المؤلػؼ، ككصػكالن إلػى اعتبػاره خيػاران لغكيػان كظيفيػان مقػرران  كعاء لممعنى، مركران 
فػرع : "بأنػو يكسػؼ أبػك العػدكسالمثاـ عنو ما أكرده  تكمف ىذه التعريفات التي كشف. كمككنان لممعنى

ي مف المسانيات الحديثة، مخصص لمتحميبلت التفصيمية لؤلساليب األدبية أك لبلختيارات المغكيػة التػ
   1."األدبية كغير األدبية -البيئات–يقـك بيا المتحدثكف كالكتاب في السياقات 

 
 شػكرمبينمػا يبسػط . 2"قػكاـ الكشػؼ لػنمط التفكيػر عنػد صػاحبو:" عبػد السػبلـ المسػدم بأنػو يعرفوك   

نكعػػػان مػػػف الداللػػػة عمػػػى القيمػػػة األدبيػػػة حينمػػػا  التػػػي تحمػػػؿ صػػػفو بالكممػػػة المطاطػػػةفيالمفيػػػـك  عيػػػاد
الطريقػة المتميػزة كتػدؿ أيضػان عمػى . أك نثػر أدبػي ،أك نػص شػعرم ،قصػيرة مميا لكصؼ عبػارة نستع

  . 3الطرؽ، بؿ كدكف غيره مف الكتابمف  االتي يتبعيا كاتب دكف غيرى
 

فيػي تعنػى بالنسػػي  المغػكم لمػنص، كتبتعػػد عمػا ىػك خػػارج . تبػدأ األسػمكبية مػػف الػنص كتنتيػي بػػو   
كقػػد سػػاعدت بيػػذا عمػػى ربػػط األدب بالمغػػة مػػف ناحيػػة، كربػػط . ؽ الػػنصالػػنص، إنيػػا محاكلػػة اسػػتنطا

األدب بالنقػػد مػػف ناحيػػة أخػػرل، بعػػد أف بسػػط المػػني  التػػاريخي ظمػػو عمػػى الدراسػػات اإلنسػػانية كميػػا 
فقػػد اتسػػمت الدراسػػات التػػي سػػبقت األسػػمكبية إلػػى الكجػػكد باآلليػػة كالسػػطحية، فيػػي قٌممػػا . بشػػكؿ عػػاـ

فػػي المقػػاـ  لشػكميات كتنصػػرؼ عػػف الجػػكىر، كتنصػػبدب، إذ كانػػت تيػػتـ باتػرتبط بالنسػػي  الحػػي لػػؤل
زجػػاء مجمكعػػة مػػف الشػػركح كالتعميقػػات عمػػى  األكؿ عمػػى دراسػػة شخصػػية األديػػب، كالتػػأريخ لحياتػػو كا 

ليػػذا كػػاف الػػدافع القػػكم لظيػػكر األسػػمكبية ىػػك االىتمػػاـ بالنسػػي  المغػػكم  4.عممػػو أك أعمالػػو األدبيػػة
ؿ مع الػنص نفسػو، كالتركيػز عمػى الصػنعة األدبيػة نفسػيا، كاالىتمػاـ بالعناصػر كالتعام. لمعمؿ الفني

 .إنيا عممية تيدؼ إلى قراءة النص بالنص. الجكىرية كالداخمية لمعمؿ الفني
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فعمػػى . كممػػا يعطػػي األسػػمكبية تمػػؾ القػػدرة الفاعمػػة اتصػػاليا كعبلقتيػػا بعمػػـك المغػػة كالببلغػػة كالنقػػد   
ال بعناصػػر المغػػة مػػف حيػػث ىػػي بػػؿ "مػػـ مسػػاكؽ لػػو بػػؿ ىػػي كليػػدة رحمػػو صػػعيد عمػػـ المغػػة نجػػدىا ع

 1."ب مكاناتيا التعبيرية، كعمى ىذا األساس تككف لعمـ األسمكب األقساـ نفسيا التي لعمـ المغة
 

كثمة مجاؿ لمتفريؽ بيف عمـ المغة كاألسمكبية، فعمـ المغة ىك العمـ الذم يدرس ما يقاؿ، في حيف    
ألف األديػب  2.ي التي تدرس كيفية ما يقاؿ مستخدمة الكصؼ كالتحميؿ فػي رف كاحػدأف األسمكبية ى

نمػػػا يبعػػػث فييػػػا ايحػػػاءات جديػػػدة كقػػػد ينػػػأل بعػػػض  . ال يسػػػتخدـ المغػػػة اسػػػتخدامان مباشػػػران تقريريػػػان كا 
الدارسػػيف عػػف اليػػدؼ المرجػػك مػػف الدراسػػة األسػػمكبية، كيخرجيػػا عػػف مسػػارىا الصػػحيح، كيتجػػو إلػػى 

احصػػاية عقيمػػة لظػػكاىر لغكيػػة معينػػة فػػي الػػنص األدبػػي، بعيػػدة عػػف العمػػؽ الفنػػي  إجػػراء عمميػػات
-ىػك محػكر الدراسػة األسػمكبية، بمػا يحكيػو مػف كسػائؿ تتجػاكز فجكىر العمؿ األدبػي"كالدالاللي ليا،

نقؿ المعنى إلى عمؽ االستعماؿ المغكم المتمثؿ في كضع الكممات في أنساؽ معينة، ككيفية -مجرد
نتظػػاـ الجمػػؿ كالفقػػرات كرسػػـ الصػػكر، كانتظػػاـ ذلػػؾ كمػػو مػػع المعنػػى، فالكممػػة ىػػي مػػادة انتظاميػػا كا

 .3"التشكيؿ الفني لدل األديب
 
أنيػا كريثػة الببلغػة، كىػي ببلغػة "أما عبلقة األسمكبية مع عمػـ الببلغػة فيػي كمػا يػرل بييػر جيػرك   

كلكف ىذا القكؿ ال يعني أف  .4"حديثة، ذات شكؿ مضاعؼ، إنيا عمـ التعبير كنقد األساليب الفردية
األسػػمكبية تقػػـك مقػػاـ الببلغػػة، إنمػػا ىػػي اسػػتمراريتيا كدكاميػػا، كىػػي أحػػد ركافػػدىا الػػذم يقػػدـ الكثيػػر 

 .لمتحميؿ األدبي كالتذكؽ الفني لمنص
 
كثمة فركقات ما بيف األسػمكبية كالببلغػة منيػا أف األسػمكبية اىتمػت بالمبػدع كنفسػيتو، فػي حػيف أف  

إلػػى االختصػػاص  الببلغػػة كمػػا اتجيػػت. فمػػت ىػػذا الجانػػب، كركػػزت عمػػى حػػاؿ المخاطػػبأغ الببلغػػة
ككذلؾ غمب  .5بنكع كاحد مف الكبلـ، كىك الكبلـ األدبي، أما األسمكبية فشممت معظـ أجناس الكبلـ

عمػػػى الببلغػػػة طػػػابع تفتيػػػت الػػػنص األدبػػػي، بحيػػػث يكػػػكف كػػػؿ جػػػزء منػػػو نصػػػان مسػػػتقبلن بذاتػػػو، لكػػػف 
مبلحظػة الكممػػات التػػي "كذلػؾ مػػف خػػبلؿ  مت النظػرة الشػػمكلية لمػػنص كبنيػة كاحػػدة،األسػمكبية اسػػتخد
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، كقػػدرة الخيػػاؿ يشػػكؿ منيػػا األديػػب صػػكره، كعبلقػػة ىػػذه الكممػػات بالحالػػة النفسػػية التػػي يكػػكف عمييػػا
عادة تشكيمو مف خبلؿ المغة التي يتفاعؿ معيا إبداعيان   . 1"عنده عمى فيـ الكاقع، كا 

 
نظػػػػرة نقديػػػػة شػػػػاممة تشػػػػمؿ الػػػػنص بكػػػػؿ تككيناتػػػػو الصػػػػكتية كالمعجميػػػػة كالدالليػػػػة تعػػػػد األسػػػػمكبية    

مػػف ىنػػا تتضػػح العبلقػػة بػػيف . كالتركيبيػػة، ليػػذا اتخػػذت مػػف عممػػي المغػػة كالببلغػػة جسػػران لمنقػػد األدبػػي
بػؿ ىػي  ،إذ تعد األسمكبية اإلطار المرجعي الذم يستمد منو الحكػـ النقػدم سػبلمتو. النقد كاألسمكبية

نقديػػػة فػػػي األدب تقتضػػػي االحتكػػػاـ إلػػػى مقيػػػاس  كػػػؿ نظريػػػة "، ألف األساسػػػي ليػػػذا العمػػػـ المحػػػرؾ
األسػػمكب، باعتبػػاره المظيػػر الفنػػي، كىػػذا المعطػػى ىػػك صػػكرة لحتميػػة حضػػكر الظػػاىرة المسػػانية فػػي 

 .2"الحدث األدبي
 
زة التي تميػز الممي تعد بصمة لكاتب النص ألنيا تبرز الظكاىر المغكيةاألسمكبية  فإكيمكف القكؿ   

 .، كتعد ظاىرة خاصة بكاتبو، بحيث يمكف االستدالؿ عمى كاتب النص مف خبلؿ لغتوالنص
 
مػػف خػػبلؿ دراسػػتيا لجمػػاؿ القضػػية كالمكضػػكع كالفكػػرة، كتظيػػر األسػػمكبية جماليػػات الػػنص األدبػػي  

تكجيػػت لػػذلؾ . كجمػػاؿ الجػػرس كالنغمػػة، كجمػػاؿ الصػػكرة كألكانيػػا كحركتيػػا، كجمػػاؿ المغػػة المسػػتخدمة
لدراسة القػيـ عنػد حسػاف بػف ثابػت دراسػة أسػمكبية لبيػاف مػكاطف الجمػاؿ فػي أسػمكبو ككيػؼ قػد ـ القػيـ 

 الػذم يقػػكـ الجمػػالي اإلحصػائيكقػد اعتمػػدت لػذلؾ عمػى المػػني  األسػمكبي .إلػى الػنفس بشػػكؿ محبػب
بػيف ك  بلقػاتمحاكلػة الػربط بػيف ىػذه الع عمى استكشاؼ العبلقات المغكية القائمة في النص، كمف ثػـ

التػي تجعمػو ك  ،مبادئػوك  اسيسػو كمشػاعره  كقيمػو حأشخصية حساف الذم يشػكؿ مادتػو الشػعروة كفػؽ 
يصػػبح تكرارىػػا لػػيس ك  ،لغكيػػة ليػػا داللتيػػا فػػي الػػنص يسػػتخدـ ليػػا صػػيغان  ،نيػػايسػػاليب بعأيمػػح عمػػى 

قػػة ذلػػؾ عبلك  ،نمػػا تشػػكيؿ فنػػي يكشػػؼ عػػف بنػػاء القصػػيدة مػػف الناحيػػة الفنيػػةإ ،عػػابرةجػػرد ظػػكاىر م
نمػػاط المغكيػػة بعضػػيا ال مػػف خػػبلؿ ربػػط األإذ ال يمكػػف فيػػـ الػػنص الشػػاعر، إ  رادهأبػػالمعنى الػػذم 

  .ببعض لمكصكؿ لممعنى العاـ الذم يقدمو النص
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 شعر حساف بف ثابت دالالت أسموبية في :ثانياً 
 :العفة. 2

مػؿ فػي طياتيػا عفػة المحػاـر العفة مف القيـ السنية، كالتػي تعنػي الكػؼ عمػا ال يحػٌؿ كيحمػد، كتح
كىي مف أبرز الصفات التي تنػأل بػالمرء عػف الرذائػؿ، كتحجػزه عػف السػقكط إلػى  1.كاألطماع الدنية

كىي قيمػة إنسػانية جميمػة لطالمػا اعتػز بيػا المجتمػع العربػي، كدعػا . سفاسؼ األخبلؽ كحمأة الذنكب
 .إلييا كجعميا عمى رأس مثمو كأخبلقو التي كاف ينادم بيا

 
فقػػاؿ . كىػػي خمػػؽ عظػػيـ كجميػػؿ، قػػٌدره النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، كجعمػػو أعمػػى شػػعب اإليمػػاف   

كىػك فطػرة ا التػي فطػر الخمػؽ عمييػا، يقػكؿ . 2[الحياء شعبة مػف انيمػاف: ] صمى ا عميو كسػمـ
َلمَّا فدَ عز كجؿ في شأف ردـ كحكاء حيف انكشفت عكراتيما، فتعجبل بفطرتيما تغطيتيا بكرؽ الجنة، 

نَّةِ  َُ ْت َلُهَما َسْونتُدُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْل َِ َرَة َب َُ    .3 َذاقَا الشَّ
   
كقد كاف لمعفة نصيب كافر في شعر حساف بف ثابت فػي مختمػؼ أغراضػو الشػعرية، فجػاءت فػي    

 :رىا التي تناكليا في شعره كمف أىـ محاك . حديثو عف ذاتو، كجاءت في معرض حديثو عف غيره
 
 (:صيانة العرض)الشرؼ  .أ
حساف بف ثابت، كجدناه يحفؿ بقدر كبير مف الحديث عف المرأة، زكجة  شعرنا النظر في نعمإذا أ  

فػذكرىا . طػة بيالػة مػف الصػكف كالعفػاؼك كقػد جػاءت المػرأة فػي ديكانػو مح. كانت أك محبكبػة أك بنتػان 
 .منتيكة، ماجنة، غير مصانة -حقيقة كال مجازان –أًت بيا بكؿ ما ىي جديرة بذكره، فمـ ي

 
  4:يقكؿ حساف في رثاء ابنتو

 ]الطكيؿ                                                                                                                   [  

 ِمْمتُػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  واهلُل  الَحسػػػػػػػػػػػػػػػػيُب  َعفيفػػػػػػػػػػػػػػػػًة         عَ 
 

 َف الُمؤِمنػػػػػػػػػػػاِت َغْيػػػػػػػػػػػِر ذاِت َغوائػػػػػػػػػػػؿِ ِمػػػػػػػػػػػ 
 

 ُ  غرثػػػػػػػػي مػػػػػػػػف ُلحػػػػػػػػـو الَغواِفػػػػػػػػؿِ بوُتْصػػػػػػػػ    َحصػػػػػػػػػػػانًا َرزاَف الر ْجػػػػػػػػػػػِؿ َيْشػػػػػػػػػػػَبُ  جاُرىػػػػػػػػػػػا       
 

 ْيػػػػػػػػػُر  فاِعػػػػػػػػػؿِ ُبَني ػػػػػػػػػُة  َميػػػػػػػػػاًل  ِإن نػػػػػػػػػي  غ    ومػػػػػػػػا قمػػػػػػػػُت فػػػػػػػػي مػػػػػػػػاٍؿ ُتريػػػػػػػػديَف َأخػػػػػػػػَذُه        
 

 
                                                           

 .مادة عفؼ ،المسافابف منظكر، .  1
 (050:)، حديث رقـسمـم صحيح.  2
 .77/ 2، األعراؼ.  3
 .737،حساف، الديكاف .  4



 

030 
 

 1:كقاؿ يذكر السيدة عائشة رضي ا عنيا
 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

 َحصػػػػػػػػػػػػػػػاٌف َرزاٌف مػػػػػػػػػػػػػػػا تُػػػػػػػػػػػػػػػَزف  ِبريبػػػػػػػػػػػػػػػٍة     
 

 َوُتصػػػػػػػػِبُ  َغْرثػػػػػػػػى مػػػػػػػػف لُحػػػػػػػػوـِ الَغواِفػػػػػػػػؿِ  
 

 
يفة، فيػػي عفيفػػة، حصػػاف، رزاف، غيػػر ذات قػػد مػػدح حسػػاف المػػرأة بخيػػر مػػا تيمػػدح بػػو الحػػرة الشػػر  

يمانػػو بيػػا،  غكائػػؿ، ال ترتػػع فػػي أعػػراض النػػاس، كفػػي تكػػرار ىػػذه األلفػػاظ بيػػاف لكقعيػػا فػػي نفسػػو، كا 
 .كتحريو ليذه القيمة بكافة صكرىا كأشكاليا

 
يبدك أف الشاعر أراد ليذه األلفػاظ أف تعطػي الطاقػة الدالليػة ليػا، مػف خػبلؿ إيثػاره لصػيغ صػرفية    

، كالتػػػػي أضػػػػافت لمبيػػػػت معنػػػػى الثبػػػػكت (حصػػػػاف رزاف)بعينيػػػػا، صػػػػيغة الصػػػػفة المشػػػػبية فػػػػي قكلػػػػو 
كلعػػػؿ فػػػي تػػػرادؼ ىػػػاتيف الصػػػفتيف تأكيػػػدان لػػػذلؾ، . كاالسػػػتقرار ليػػػذه القيمػػػة فػػػي شخصػػػية ممدكحتيػػػو

كىمػػػا بػػػذلؾ تككنػػػاف . فالحصػػػاف ىػػػي المػػػرأة العفيفػػػة، كالػػػرزاف ىػػػي المػػػرأة ذات الثبػػػات كالكقػػػار كالعفػػػة
 .يف عف مكاطف الشؾ كالريببعيدت

 
غيػػر ذات غكائػػؿ، )كقكلػػو . كممػا يزيػػد البيػػت جمػػاالن، تتػابع الصػػفات الدالػػة عمػػى الصػفة كتزاحميػػا   

فيي دالة عمػى العفػة بأنكاعيػا كعفػة المسػاف كعفػة الطبػع، فيمػا ال ترتعػاف (. كاًفؿغغرثى مف لحكـً ال
تبػػاع تمػػؾ الصػػفات بػػالفعميف اكفػػي . هو فػػي أعػػراض النػػاس كعػػكراتيـ، كىمػػا غيػػر ذاتػػي مصػػائب كدكا

دليػػؿ عمػػى اسػػتمرارية تمػػؾ القيمػػة فييمػػا كتجػػددىا، لمػػا تعطيػػو صػػيغة ( تصػػبح، تشػػبع)المضػػارعيف 
 .الفعؿ المضارع مف معنى

 
كقد يظف الظاٌف أف حساف قد جاء بيذه الصفة لمسػيدة عائشػة رضػي ا عنيػا، كالبنتػو لمكانتيمػا    

أنيػا صػفة ثابتػة أيضػان فػي محبكبتػو، فيقػكؿ جامعػان بػيف كصػفيا الحسػي  كقدرىما، كلكف حقيقة األمر
  2:كالمعنكم

 ]الكامؿ                                                                                                                       [

ػػػػػػػػػػػػػػٌد       3يػػػػػػػػػػػػػُر َوشػػػػػػػػػػػػػيكِة اَلقسػػػػػػػػػػػػػاـِ َبْميػػػػػػػػػػػػػاُء غ    َنْفػػػػػػػػػػػػػػُج الَحقيَبػػػػػػػػػػػػػػِة ُبوُصػػػػػػػػػػػػػػيا متنض 
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 ]الكامؿ                                                                                                               [:1كقكلو

 فّػػػػػػػػػػػَدِع الػػػػػػػػػػػد ياَر َوِذْكػػػػػػػػػػػَر كػػػػػػػػػػػؿ  َخريػػػػػػػػػػػدة
 

 َبْيضػػػػػػػػػػػػػػاَء آِنَسػػػػػػػػػػػػػػِة الَحػػػػػػػػػػػػػػديِث َكَعػػػػػػػػػػػػػػابِ  
 

 
. في البيت الثاني عف حيائيػا كعفتيػا( خريدة)في البيت األكؿ، كقكلو ( مياءب)كٌنى الشاعر في قكلو 

ككذلؾ الخريدة ىي الحيٌية الطكيمة السككت الخافضػة   2.فالبمياء ىي المرأة العفيفة الغفكؿ عف الشر
ليػػدلؿ أنيػػا غافمػػة عػػف ( غيػػر كشػػيكة األقسػػاـ: )فػػي البيػػت األكؿ بقكلػػو( بميػػاء)كقػػد أتبػػع  3.الصػػكت
 تأتيػػو، كىػػي لػػذلؾ ال تكثػػر القسػػـ، ألنيػػا ليسػػت مضػػطرة لتبرئػػة نفسػػيا، فيػػي بعيػػدة بحيائيػػا الشػػر ال

بجانػػب ( رنسػػة الحػػديث)كعفتيػػا عػػف مػػكاطف الشػػؾ كالريػػب، ككػػذلؾ كصػػفيا فػػي البيػػت الثػػاني أنيػػا 
فػبل يعقػؿ أف تكػكف . ، يػأنس لػو السػامعان كأدبػ ان ليدلؿ عمى أف في حػديثيا حشػمة ككقػار ( خريدة)ككنيا 

كىػذا التػرادؼ فػي المعػاني  .ريدة حيية طكيمة السككت كالتأمؿ، ثـ يأتي في حػديثيا مػا تيعػاب عميػوخ
 .أعطى لمبيت قيمتو كداللتو

 
العفة خصػمة لصػيقة فػي نفػس حسػاف، كىػك يفخػر بيػا، بػؿ يبػالغ فػي شػدة فخػره بيػا، فيجعػؿ مػف    

جاذبكنػػو، سػبيبلن لتأكيػػد تمػؾ القيمػػة، ضػيؽ ذرعػػو بمجػاراة محبكبتػػو بمػا يتبادلػػو العشػاؽ فيمػػا بيػنيـ كيت
 4:يقكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                        [ 

        َوَلَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُتجاِلُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني َفَيمَنُعِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 ضػػػػػػػػػػػػػػيُؽ الػػػػػػػػػػػػػػذ راع  وِعم ػػػػػػػػػػػػػػَة الَخْفػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 

       و   ال ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد    طاِلَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    َلتيتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػاْقِني َحيػػػػػػػػػػػػػاَءؾ واْقَبمػػػػػػػػػػػػػي ُعػػػػػػػػػػػػػْذري 
 

  
مػػف تبػػادؿ  فييػػايتيافػػت الشػػعراء بشػػكؿ عػػاـ عمػػى ذكػػر خمػػكاتيـ مػػع محبكبػػاتيـ، ككصػػؼ مػػا جػػرل  

كتجاذب، إال أف حساف جاء ىنا بأسمكب مغاير تمامػان لمػا كػاف شػائعان فػي عصػره، كىػك لػيس شػاعر 
يـ كفضػائؿ، فيػػك ال يختػرؽ األعػراؼ كالحػدكد فػػي جمسػتو مػع محبكبتػػو إذ ليػك كمجػكف، كىػك رجػػؿ قػ

 .ما يسكؤه أك كصؼ ما يشينوبيبقى الحياء حاجزان يحكؿ دكف اإلتياف 
   
كقػػػد اسػػػتعاف حسػػػاف عمػػػى تأكيػػػد ىػػػذا المعنػػػى بصػػػيغة الفعػػػؿ المضػػػارع، إذ أتػػػى بفعمػػػيف مضػػػارعيف  

كقد عطؼ الفعميف بحرؼ . رارية لقاءاتيما الحييةليدلؿ عمى استم( تجالسني، فيمنعني)متتالييف ىما 
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كممػا . الذم يدلؿ عمى ترتيب الحدث، فيك يجالسيا بداية ثـ يمتنع عنيا حياءن كخفران ( الفاء)العطؼ 
يػػػدلؿ عمػػػى اسػػػتمرارية ىػػػذا الحػػػدث كتكػػػراره المعنػػػى الػػػداللي لمفعػػػؿ المضػػػارع فيمػػػا مسػػػتمراف عمػػػى 

 .لقاءاتيما باقياف عمى حيائيما
 
المػذيف يحمػبلف معنػى العجػز، داللػة عمػى عػدـ تخميػو ( ضػيؽ، عمػة)بلحظ في عطفػو لبلسػميف كن   

كيسػػتمر حسػػاف فػػي تأكيػػد قيمتػػو ىػػذه باالسػػتعانة . عػػف قيمػػة الحيػػاء كعجػػزه عػػف اإلتيػػاف بمػػا يسػػكؤه
فػػأتى بالفعػػؿ األكؿ . ليرغميػػا عمػػى عػػدـ التجػػاكر معػػو فػػي ىػػذه الخمػػكة( اقنػػي، اقبمػػي)بفعمػػي األمػػر 

، كىذه الصيغة األمرية تأتي لمنصيحة الخالصة، كتنطػكم عمػى (النصح)لغرض ببلغي كىك  (اقني)
خرج لمعنى مقارب لممعنى ( اقبمي)بينما فعؿ األمر الثاني . محبة كاحتراـ ما بيف المتكمـ كالمخاطب

ف ىذا ، إذ يطمب منيا أف تقبؿ عذره في امتناعو عنيا لحيائو كخفره كعفتو، كأ(االلتماس)األكؿ كىك 
 .االمتناع ال ينقص مف قدر حبو ليا شيئان 

  
ربػة )كقد جػاء حسػاف فػي ىػذه القصػيدة بألفػاظ تبػيف أف محبكبتػو مصػكنة مكنكنػة، كذلػؾ فػي قكلػو   

   1:، كيبيف أيضان أف الحياء مما فطر عميو، يقكؿ(الخدر، درة
 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

    إن ػػػػػػػػػػػػػي َأَبػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػي ذلُكػػػػػػػػػػػػػـ َحَسػػػػػػػػػػػػػبي     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخرِ    ومقاَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِطِ  الص 
 

 
كاستخداـ كممة الصخر ىنا لو داللة حاسمة فػي تأكيػد مػا ذكػره فػي الشػطر األكؿ مػف البيػت، كىػك   

 .اإلباء كالرفض القاطع الذم يشبو الصخر
   
كمػػا جػػاء بػػو حسػػاف ىنػػا مناقضػػان تمامػػان لمػػا جػػاء بػػو امػػرئ القػػيس، الػػذم صػػكر لقػػاءه مػػع محبكبتػػو  

بالمقػػػػاء المػػػػاجف المتيتػػػػؾ، كالػػػػذم ركػػػػز فيػػػػو عمػػػػى أدؽ تفاصػػػػيؿ ىػػػػذا المقػػػػاء، كعمػػػػى كصػػػػفو لبػػػػدنيا 
                           2:يقػكؿ. كمحاسنو، فتأتي صكره غنية بالعناصر البصرية ال بالعناصر المعنكية

 ]الطكيؿ[                                                                                                                 

        وُ تُػػػػػػػػػوْ يَ قػػػػػػػػػد لَ  نػػػػػػػػػاعـٍ  وـٍ َيػػػػػػػػػ رب   يػػػػػػػػاف   

ػػػػػػػػػػػػبمرتَ    شػػػػػػػػػػػػاالحَ  ةِ ف ػػػػػػػػػػػػمتَ يف مُ الحػػػػػػػػػػػػاذَ  ةِ ج 
 

اية الحرمات ىي األصؿ في القيـ، فأم قيمة يفخر بيا إف العفة بمعنى الحفاظ عمى العرض كرع   
اإلنسػػاف إذا ضػػاع الشػػرؼ كانتيػػؾ العػػرض، لػػذلؾ نجػػد حسػػاف يػػكازف كثيػػران مػػا بػػيف العػػرض كالمػػاؿ، 
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فتككف فمسفتو أف المػاؿ إذا ذىػب كضػاع فػثـ مجػاؿ لمحصػكؿ عميػو كاسػترداده، أمػا العػرض ف نػو إذا 
 1:دنس فبل راٌد لو، يقكؿ

 ]البسيط                                                                                                                         [

 أصػػػػػػػػػػػوُف ِعرضػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػالي ال ُأَدن ُسػػػػػػػػػػػُو    
 

 ال بػػػػػػػارَؾ اهلُل َبعػػػػػػػَد الِعػػػػػػػرِض فػػػػػػػي المػػػػػػػاؿِ  
 

     أحتػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ لممػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ إف أود  ف ْجَمعػػػػػػػػػػػػػػػو   

 ِبُمْحتػػػػػػػػػػػػػاؿ ولسػػػػػػػػػػػػػُت لمعػػػػػػػػػػػػػرِض إف أود  
 

 

  2:كيقكؿ
 ] الطكيؿ                                                                                                                        [

       فػػػػػػػال المػػػػػػػػاُؿ ُينِسػػػػػػػيني َحيػػػػػػػػاَي َوِحْفَظتػػػػػػػػي  

 وال َوقعػػػػػػػػػػػاُت الػػػػػػػػػػػد ىِر يْفِممُػػػػػػػػػػػف مبػػػػػػػػػػػردي 
 

 
 3: كمنو أيضان قكلو

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

 آلكػػػػػػػػػػػػػػؿِ  وأْحُجبػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػي ال َيطيػػػػػػػػػػػػػػب    ْجَعػػػػػػػػػػػُؿ مػػػػػػػػػػػالي دوف ِعرضػػػػػػػػػػػي وقايػػػػػػػػػػػًة    وأَ 
 

  
ة المباشػرة فػي تكضػػيح القيمػة، فيػك لػػـ يبلحػظ فػي ىػذه األبيػػات ميػؿ الشػاعر إلػى األسػػاليب التقريريػ 

يعمػػد إلػػى الخيػػاؿ كالصػػكر البيانيػػة إليضػػاحيا، إنمػػا رثػػر المباشػػرة لسػػرعة كصػػكؿ الغػػرض إلػػى ذىػػف 
 .المتمقي، ألىمية ىذه القيمة في نظره

 
أصػػكف، أحتػػاؿ، ينسػػيني، يفممػػف، : )كقػػد اسػػتعاف حسػػاف إليصػػاؿ ىدفػػو باألفعػػاؿ المضػػارعة مثػػؿ   

ككػػذلؾ أكثػػر مػػف . مػػع مػػر الػػزمف كتجػػددىا لؿ عمػػى اسػػتمرارية القيمػػة فػػي نفسػػوليػػد( أجعػػؿ، أحجبػػو
استخداـ أدكات النفي في ىذا المقاـ ليدلؿ عمى رفضو التاـ لمقايضة عرضو كشرفو بالماؿ، كلتنفيػر 

ال بػػارؾ ا بعػػد )كأثبػػت ذلػػؾ باسػػتخدامو الػػدعاء فػػي قكلػػو . المتمقػػي مػػف القيػػاـ بيػػذا األمػػر المخػػزم
 (.ماؿالعرض بال

 
. كبيػػذا يعكػػس حسػػاف مػػع قيمػػة العفػػة قيمػػة أخػػرل تػػدعميا كتعمػػي مػػف شػػأنيا، كىػػي قيمػػة الكػػـر   

 .فالعفة تدفعو لمبذؿ كالجكد حفاظان عمى عرضو مف األذل
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 1:كفي مكضع رخر جعؿ العرض رًخر ما يكص ي بو المرء كينطؽ قبؿ كفاتو  
 ]لكامؿا                                                                                                                          [

 َأْوصػػػػػػػػػػػػػى َأبونػػػػػػػػػػػػػا  ماِلػػػػػػػػػػػػػٌؾ  ِبَوصػػػػػػػػػػػػػاِتو        
 

 َعْمػػػػػػػػػػػػرًا وَعْوفػػػػػػػػػػػػًا ِإْذ  َتَجي ػػػػػػػػػػػػَز  غاِديػػػػػػػػػػػػا 
 

ـْ        ـْ َوُسػػػػػػػػػػػػػػيوَفُك  ِبػػػػػػػػػػػػػػَ ف اْجَعمػػػػػػػػػػػػػػوا َأْمػػػػػػػػػػػػػػواَلُك
 

ـَ  اهلل  واِقيػػػػػػػػػػػ   اَلْعراِضػػػػػػػػػػػُكـ  مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػم 
 

    َفُقْمنػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػُو ِإْذ قػػػػػػػػػاَؿ مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاَؿ َمْرَحبػػػػػػػػػًا     

 َأَمػػػػػػػػػػػْرَت ِبَمْعػػػػػػػػػػػروٍؼ َوَأْوَصػػػػػػػػػػػيَت كاِفيػػػػػػػػػػػاً  
 

  
ترسػػػػيخ الكصػػػػية كتأكيػػػػدىا فػػػػي نفػػػػس أبنػػػػاء فػػػػي  ميمػػػػان سػػػػمكب الخبػػػػرم اإلنكػػػػارم دكران األأدل فقػػػػد  

ا بفعػػؿ األمػػر ثػػـ أتبعيػػ( إف)المحتضػػر، فقػػد اسػػتعاف حسػػاف بمؤكػػديف لمخبػػر، بػػدأىما بػػأداة التككيػػد 
 .  ، كذلؾ بيدؼ الترغيب كالحث كتييي  النفكس عمى االلتزاـ بما جاء في الكصية(اجعمكا)
 
 عفة المساف. ب
 

كمف مظاىر العفة تنزيو المساف عف فحش القكؿ، كذـ اآلخػريف كاألعػراض عػف الغيبػة كالنميمػة، 
ع كتزيػػػػد مػػػف تماسػػػػكو كقػػػد عكػػػس حسػػػػاف احتفػػػاءه بيػػػذه القيمػػػػة التػػػي مػػػف شػػػػأنيا أف تحفػػػظ المجتمػػػ

 .كتعاضده
 
 2:يقكؿ( ليس باليذر)استخدـ حساف بف ثابت في حديثو عف عفة لسانو عبارة   

 ]لكامؿا                                                                                                                         [

          مني  ِإّنػػػػػػػػػػػػػػػي  ُأكػػػػػػػػػػػػػػػاِرـُ  َمػػػػػػػػػػػػػػػْف  يكػػػػػػػػػػػػػػػارُ 

 َوعمػػػػػػػػػػػػى الُمكاِشػػػػػػػػػػػػِ  َيْنَتحػػػػػػػػػػػػي ُظْفػػػػػػػػػػػػري 
 

       ُيعيػػػػػػػػػػػػػػػي ِصػػػػػػػػػػػػػػػفاِتي مػػػػػػػػػػػػػػػف ُيػػػػػػػػػػػػػػػواِزُنني     

 ِإّنػػػػػػػػػػػػػي  َلَعمػػػػػػػػػػػػػرؾ  َلْسػػػػػػػػػػػػػُت  بالَيػػػػػػػػػػػػػْذرِ  
 

  
كالتػي تعنػي خيػار الشػيء ( صػفاتي)أتى حساف بمفظ يدؿ عمى عمكـ األخبلؽ كالخػبلؿ كىػي كممػة  

، أم لست بالرجؿ الذم يقػكؿ (لست باليذر)و كىي قكلالمرادة  صفةم، ثـ أتى بتخصيص ل3خبلصتو
. كىػػي صػػفة كاحػػدة مػػف ضػػمف الصػػفات التػػي يمتػػاز بيػػا حسػػاف كيتحمػػى بيػػا. الكػػبلـ الكثيػػر الػػردمء

 .كتخصيصيا يدلؿ عمى أىميتيا كعمى رغبتو بتركيزىا في ذىف المتمقي
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كالبغضػػاء، فػػبل لتأكيػػد المعنػػى كتكضػػيحو، فيػػك يميػػؿ عمػػف يضػػمر لػػو العػػداكة  افكقػػد تضػػافر البيتػػ 
(. ينتحي ظفرم)كقد أتى بتعبير استعارم زاد مف القيمة الجمالية لمبيت إذ يقكؿ . يؤذيو كال يشي ر بو

كقػد تضػافر . كىػك كػذلؾ يعفػك عنػد المقػدرة ترفعػاى ال ضػعفان كخػكران . فيك رجؿ مقمػـ الظفػر عػف األذل
، يكارمني)لؾ كمو مع الكممات األخرل ذ صػفات خاصػة يتحمػى بيػا حسػاف  ، كالتػي تشػير إلػى(أكاـر

 1:خر كاصفان رحمة صيد ربف ثابت، فنجده يقكؿ في مكضع 
 ] الخفيؼ                                                                                                                        [

 االْنِبسػػػػػػػػػػػػػاط ةَ خياَنػػػػػػػػػػػػػ ِمػػػػػػػػػػػػػْف ِلسػػػػػػػػػػػػػاني    يػػػػػػػػػػػػوـَ ُرْحنػػػػػػػػػػػػا ومػػػػػػػػػػػػا َيخػػػػػػػػػػػػاُؼ َخميمػػػػػػػػػػػػي     
 

 
، نجػػده يقرنػػو مػػع الخيانػػة، ليبػػيف أف المسػػاف ىػػك منبػػت  كبعػػد أف ربػػط الشػػاعر المسػػاف مػػع المكػػاـر

 .كىك بذلؾ يرسؿ لممتمقي رسالة يدعكه بيا لصكف لسانو، كالتعفؼ في قكلو. الخير كالشر
لمػػذة مػػف األكػػؿ رخػػر بيػػت فػػي القصػػيدة، جػػاء بعػػد ذكػػره لرحمػػة الصػػيد كالكػػر، كبعػػد ا ىػػذا البيػػت

 زليدلؿ عمى أنو يحفظ لسانو طيمة الرحمة، كما قد يشػكبيا مػف المػزاح كالجػد كالتنػاب. كالشرب كالخمر
 .باأللقاب كاألسماء، كما قد يختمط العقؿ مف السكر كالشرب

 
في البيت، مع أف القصيدة يغمب عمييا صيغة ( يخاؼ)كقد اختار حساف صيغة الفعؿ المضارع    

 .الستمرارية تمؾ القيمة فيو عمى مر األزماف( ما خاؼ)ضي، فمـ يقؿ الفعؿ الما
  2: ككرر حساف المعنى ذاتو بقكلو عف نديمو الذم يماثمو خمقان    

 ] الطكيؿ                                                                                                                        [

    صػػػػػػػػػػمُت ِبػػػػػػػػػػو َكفّػػػػػػػػػػي َوخػػػػػػػػػػاَلَط ِشػػػػػػػػػػيَمتي    و 

مػػػػػػػػػا  ـْ َأُؾ ِسػػػػػػػػػّبًا فػػػػػػػػػي الن ػػػػػػػػػدامى ُمَمو   َوَلػػػػػػػػػ
 

  
كالميمػٌكـ ىػك الػذم يفعػؿ مػا ييػبلـ . الخمػؽ، يػؤذم النػاس بمسػانو ئفالس ب ىك الرجؿ كثيػر السػب، سػي 

مػػػان، فيػػػك يصػػػكف لسػػػانو عمػػػا يعيبػػػو. عميػػػو الصػػػفة )كجػػػاء بصػػػيغة . نفػػػى حسػػػاف أف يكػػػكف ًسػػػٌبان ميمك 
 .لداللة أف ىذا العيب متجذر في صاحبو ال مكتسب، فيك عفيؼ بفطرتو( ًسٌبان )في قكلو ( المشبية

    
إياىػػا بقدرتػػو الفائقػػة عمػػى الػػرٌد إف تطمػػب  قارنػػاى كقػػد أكثػػر حسػػاف مػػف تكػػرار تمػػؾ القيمػػة فػػي نفسػػو، 

 3:المكقؼ ذلؾ، يقكؿ
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 ] الكامؿ    [                                                                                                                     

 تكػػػػػػػػػػػوي َمواِسػػػػػػػػػػػَمو ُجنػػػػػػػػػػػوب الُمصػػػػػػػػػػػطمي    َنّسػػػػػػػػبي أصػػػػػػػػيٌؿ فػػػػػػػػي الِكػػػػػػػػراـ وِمػػػػػػػػْذَودي   
 

   
قيمػة دالليػة جماليػة، فقػد جعػؿ لسػانو كمػا يصػدر عنػو فػي حػؽ مػف  أعطاه التعبير اإلستعارم لمبيت

داة التي تستخدـ لكسـ األجسػاد بػالكي، كىػي ذات درجػة حػرارة عاليػة، تتػرؾ عبلمػات تعرض لو كاأل
يصػػػاؿ الرسػػػالة إلمػػدة طكيمػػػة، فقػػػد اسػػػتعار المػػػذكد عػػف المسػػػاف لتكػػػكف أقػػػرب إلػػػى الػػذىف، كأبمػػػغ فػػػي 

 .المطمكبة
 

 1:يقكؿكيقدـ حساف المساف عمى السيؼ كيتكعد بو أعداءه ألنو يدرؾ خطره كسيركرتو، 
 ] الطكيؿ                                                                                                                        [

      َلَعْمػػػػػػُر َأبيػػػػػػِؾ الَخْيػػػػػػِر يػػػػػػا َشػػػػػػْعُث مػػػػػػا َنبػػػػػػا  

 َعمػػػػػػػي  ِلسػػػػػػػاني فػػػػػػػي الُخطػػػػػػػوِب وال َيػػػػػػػدي 
 

     ِلسػػػػػػػػػػػاني َوَسػػػػػػػػػػػْيفي صػػػػػػػػػػػاِرماف ِكالُىمػػػػػػػػػػػا    

 مُػػػػػػػػػغ مػػػػػػػػػاال َيْبمُػػػػػػػػػُغ الس ػػػػػػػػػْيُؼ مػػػػػػػػػْذوديوَيبْ  
 

   
كىذه األبيات ال تناقض سابقتيا في ترفعو عف الكبلـ اليذر، ألف الرد ىنا قيمػة جميمػة أراد بيػا العػزة 
كاإلباء كرفض الظمـ، فيك يتعرض لمف يتعرض لمقيـ األصػيمة كالمبػادئ النبيمػة، كلعػؿ ىػذا مػا يبػرر 

. الػػرد عمػػى مناىضػػي الػػدعكة كأعػػدائيا فحػػاججيـ بمػػا  حػػاججكه بػػوكثػػرة ىجائػػو فػػي اإلسػػبلـ، إذ أراد 
 2:كمف ذلؾ رده عمى أمية بف خمؼ الذم ذكره في غيبتو بما يسكؤه، فأجابو حساف متكعدان 

 ]الكافر                                                                                                                          [

            َأتػػػػػػػػػػػػػػاِني َعػػػػػػػػػػػػػػْف ُأَمػػػػػػػػػػػػػػّي َنثػػػػػػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػػػػػػالـٍ   

 َومػػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػػَو ِبالَمغيػػػػػػػػػػِب ِبػػػػػػػػػػذي ِحفػػػػػػػػػػاظ  
 

           َسَ ْنُشػػػػػػػػػػػػػػػر ِإف َبقيػػػػػػػػػػػػػػػُت َلػػػػػػػػػػػػػػػُو َكالمػػػػػػػػػػػػػػػًا   

 ُيَسػػػػػػػػػػي ُر فػػػػػػػػػػي الَمجػػػػػػػػػػاِمِ  ِمػػػػػػػػػػْف ُعكػػػػػػػػػػاظ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـِ إِذا اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَمّرت              َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافي كالس 

ػػػػػػػػػػػػػـ الُمَعْجَرَفػػػػػػػػػػػػػِة الِغػػػػػػػػػػػػػ   3الظِإلػػػػػػػػػػػػػى الص 
 

           َبَنْيػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َلُيػػػػػػػػػػػػػػػػػف  َأْبياتػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ِصػػػػػػػػػػػػػػػػػالبًا      

ػػػػػػػػػػػظاظِ    4َك ْسػػػػػػػػػػػِر الَوْسػػػػػػػػػػػِؽ ُفع ػػػػػػػػػػػص بالش 
 

          َأْرٍض   تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوُرَؾ ِإف َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْوَت ِبُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 5َوَتْرَضػػػػػػػػػػػػُ   فػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػؾ بالَمقػػػػػػػػػػػػاظِ  
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كالمسػػتخدمة،  يتضػػح فػػي األبيػػات شػػدة تيديػػده ككعيػػده ألميػػة بػػف خمػػؼ، مػػف خػػبلؿ األلفػػاظ المنتقػػاة
الس بلـ، :)كالتي ليا كقع شديد عمى نفس الميجك، فيي تكحي بالصبلبة كالقسكة كالشدة، كما في قكلو

 (.الٌصـ، المعجرفة، الغبلظ، الٌصبلب، أسر الكسؽ، فعٌص بالٌشظاظ
 

مػػع الصػػكر  -كالتػػي تػػكحي بالغمظػػة كالعنجييػػة  -تضػػافرت المكسػػيقا المنبثقػػة مػػف قافيػػة الظػػاء ك 
في األبيات فزادت مف صبلبتيا كشدتيا، كما في البيت الثالػث الػذم شػبو فيػو قكافيػو بالحجػارة  الفنية

 .الغميظة الٌصٌماء، التي تدمي كؿ مف ييرمى بيا ، فكاف كقع قكافيو عمى أمية ككقع تمؾ الحجارة
 

مشدكد، أعطى التعبير اإلستعارم داللتو المطمكبة إذ جعؿ أبياتو كقكافيو كالبنياف المرصكص ال
حكامو  .الذم سدت فجكاتو بالشظاظ، كىك العكد الذم يدخؿ في عركة الجكاليؽ، لتزيد مف تماسكو كا 

 
ت االسػػتعارة فػػي البيػػت الخػػامس عمػػى لػػزكـ القػػكافي ألميػػة بػػف خمػػؼ، كتتٌبعيػػا إيػػاه أينمػػا حػػٌؿ مػػدل

 .كارتحؿ
 
( شػرسأن)تقبؿ فػي قكلػو ثـ إلى المس( أتاني) كقد أعطى تنكع الزمف كتنقمو مف الماضي في قكلو 

 .تشكيقان لممتمقي بتتبع كقع تمؾ القكافي الغبلظ عمى الميجك كمف ثـ ثباتو بالزمف الحاضر،
 

، ألف اإلنساف العظيـ ال يقػـك معنى االحتقار كتصغير الشأف( ميٌ أ)كقد أضاؼ ترخيـ اسـ أمية 
 . بما قاـ بو أمية بف خمؼ

 
 1:لمسفياء كالرد عمييـ ىتؾ لمعرض فيقكؿ يرل حساف في مكضع رخر أف التعرض في حيف

  ]الكافر[                                                                                                                          

ـُ َوَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونًا      ِلِعرضػػػػػػػػػػػػػػي إن ػػػػػػػػػػػػػػػو َحَسػػػػػػػػػػػػػػٌب َسػػػػػػػػػػػػػػػميفُ     حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء َأْف ُأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِتَمُك
 

 
أف القيمة تمدح بيا حساف في ذاتو، خاصة في الجاىمية كلـ يذكرىا في غيره، بينما كمف المبلحظ   

المبحػكث  كررىا في اإلسبلـ في أكثر مف مكضع، مما يدلؿ عمى أف اإلسبلـ قد أرسى قكاعد القيمػة
لػػذلؾ كانػػت عفػػة المسػػاف صػػفة بػػارزة فػػي . كحػػث عمييػػا، كتكعػػد مػػف ال يمتػػـز بيػػا بكعيػػد شػػديد عنيػػا

 .اف في اإلسبلـ كما في مدحو لمسيدة عائشة كالبنتوممدكحي حس
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كقػد قػػرف حسػاف عفػػة المسػػاف فػي شػػعره اإلسػػبلمي بػالقكؿ الفصػػؿ فػػي مكاضػع عػػدة، ألف اإلسػػبلـ    

فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة مػػػف طػػػكر انتشػػػاره كػػػاف بحاجػػػة إلػػػى القػػػكؿ الحػػػؽ الػػػذم يكػػػكف حجػػػة ألصػػػحابو ال 
القيمة، ألنو ىنػا ال يحتػاج إلػى الصػكر كاألخيمػة  لذلؾ ماؿ حساف إلى المباشرة في ذكر ىذه. عمييـ

 .بقدر حاجتو إلى بياف كماؿ أخبلؽ أتباع ىذا الديف الجديد
ثـ يتدرج حساف في لغتو إلى ما ىػك أبعػد مػف المسػاف، كىػك اقتػراف القػكؿ بالعمػؿ، ألف اقترانيمػا  

المعنػى فػي  ىػذا ارمف مكاضػع تكػر ك  .فبيما يأتى الفضؿ كيدحض الباطؿ. أعمى مراتب عفة المساف
 :1شعره، ما مدح بو ابف عباس رضي ا عنو

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

ـَ َعمػػػػػػػػػػػى َعْيػػػػػػػػػػػِد الن ِبػػػػػػػػػػػي  َوَىْدِيػػػػػػػػػػػو           َأقػػػػػػػػػػػا

 ِبالِفْعػػػػػػػػػػػػػِؿ ُيْعػػػػػػػػػػػػػَدؿُ  َحواِري ػػػػػػػػػػػػػو والَقػػػػػػػػػػػػػْوؿُ  
 

                                                                        2:كقاؿ يرثي عمر بػف الخطػاب رضػي ا عنػو

 ]لطكيؿا                                                                                                                        [

    متػػػػػػػى مػػػػػػػا َيُقػػػػػػػْؿ ال َيكػػػػػػػذُب الَقػػػػػػػوَؿ ِفْعمُػػػػػػػُو    

 َسػػػػػػػػػريٍ  إلػػػػػػػػػى الَخْيػػػػػػػػػراِت غيػػػػػػػػػر َقُطػػػػػػػػػوب 
 

 
 3:كقاؿ أيضان مفتخران بنفسو

 ]الطكيؿ                                                                                                                      [

    ُكػػػػػػػػػػْف ِمّنػػػػػػػػػػي َفَمْسػػػػػػػػػػُت ِبكػػػػػػػػػػاِذٍب   َوَمْيمػػػػػػػػػػا يَ 

 َوَلْسػػػػػػػػػػػُت ِبَخػػػػػػػػػػػّواِف اَلمػػػػػػػػػػػيِف الُمجاِمػػػػػػػػػػػؿ 
 

ّنػػػػػػػػػػػػ      إذا مػػػػػػػػػػػػا ُقْمػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػواًل َفَعْمتَػػػػػػػػػػػػو     يواِ 

 وُأْعػػػػػػػػِرُض عّمػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػْيَس َقْمبػػػػػػػػي ِبفاعػػػػػػػػػؿِ  
 

  
فقػػرف ىنػػا بػػيف الكػػذب كالخيانػػة كالنفػػاؽ ألف الكػػاذب يخػػكف سػػامعو بمػػا يمقيػػو فػػي أذنػػو مػػف أكاذيػػب  

باطمػػػة، ككػػػذلؾ المنػػػافؽ الػػػذم يظيػػػر خػػػبلؼ مػػػا يػػػبطف، ككبلىمػػػا صػػػفتاف منافيتػػػاف لمعفػػػة  كدعػػػاكل
 .كالصدؽ

 
ككػػاف ليػػذا التكػػرار بػػالغ األثػػر لتأكيػػد تػػبلـز القػػكؿ مػػع الفعػػؿ فيمػػا صػػنكاف ال ينفصػػبلف لمػػف أراد   

َِ اللَِّو َأن تَدُقوُلو الكماؿ كتماـ األخبلؽ، كقد قاؿ تعالى ذلؾ    4 ا َما ل تَدْفَعُلونَ َكبُدَر َمْقًتا ِعن
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 :عفة الذف. ج
 
أضاؼ حساف إلى عفػة العػرض كعفػة المسػاف، عفػة األذف، كالتػي تقتضػي أف يترفػع اإلنسػاف عػف   

كدعػا حسػاف اإلنسػاف الفاضػؿ أف يعػػرض . سػماع مػا ال يميػؽ بػو مػف الغيبػة كالنميمػػة كالقػكؿ الباطػؿ
م إلػػى رشػػد كفضػػؿ، إنمػػا يقػػكد صػػاحبو إلػػى الغػػي  عػػف الكػػبلـ القبػػيح كال يمػػًؽ لػػو بػػاالن؛ ألنػػو ال ييػػد

   1:كالضبللة، يقكؿ
 ]الكامؿ                                                                                                                         [

 ؾ غافػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ال َتْسػػػػػػػػػػػػػػَمُ  واْقُعػػػػػػػػػػػػػػْد ك ن ػػػػػػػػػػػػػػ    َأْعػػػػػػػػػػِرْض َعػػػػػػػػػػْف الَعػػػػػػػػػػْوراِء ِإْف ُأْسػػػػػػػػػػِمْعَتيا     
 

     الس ػػػػػػػػػػؤاَؿ َعػػػػػػػػػػِف اُلمػػػػػػػػػػور وَحْفرِىػػػػػػػػػػا   َوَدعِ 

 ُحْفػػػػػػػػػػرٍة ُىػػػػػػػػػػو ُيْصػػػػػػػػػػػَرعُ  َفَمػػػػػػػػػػُرب  حػػػػػػػػػػاِفرِ  
 

        واْلػػػػػػػػػػػػػَزـْ ُمجاَلَسػػػػػػػػػػػػػَة الِكػػػػػػػػػػػػػراـِ َوِفْعَمُيػػػػػػػػػػػػػـ   

ذا ات َبْعػػػػػػػػػػػػَت فَ ْبِصػػػػػػػػػػػػَرْف َمػػػػػػػػػػػػْف َتْتَبػػػػػػػػػػػػ ُ    َوا 
 

       ال َتْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبَعف  َغواَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباَبٍة         

 ِإف الَغواَيػػػػػػػػػػػػػػػَة ُكػػػػػػػػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػػػػػػػػر  َتْجَمػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  
 

 والش ػػػػػػػػػػػػْرُب ال تُػػػػػػػػػػػػدِمف َوُخػػػػػػػػػػػػذ َمْعروَفػػػػػػػػػػػػُو      
 

 َتخػػػػػػػػػػػُرْج ًصػػػػػػػػػػػحيَ  الػػػػػػػػػػػر ْأِس ال َتَتَصػػػػػػػػػػػد عُ  
 

 
فنجػػده فػػي البيػػت األكؿ يتبعػػو بكممػػة . لتمػػاسيكػػرر حسػػاف صػػيغة فعػػؿ األمػػر فػػي أبياتػػو بيػػدؼ اال   

فػػػة  ص لؤلمػػػر المػػػأمكر بػػػو أم اإلعػػػراض عػػػف العػػػكراء ممػػػا يعطػػػي شػػػيئان مػػػف التخصػػػي( العػػػكراء)معر 
 فيناؾ . كؿ كممة تسمع كال تيدم إلى رشد كتعقؿ إنما إلى ضبلؿ كغي( بالعكراء)إذ عنى . خاصة

 .لكنو أراد مف التعريؼ ما يضر كيسكء. ال يضير كثيرلغك  
 

لػذم يقعػد ليؤكػد أف اإلنسػاف العفيػؼ ىػك ا( اعػرض)عمػى فعػؿ األمػر ( اقعػد)مػر األعطؼ فعػؿ ك    
عف ذلؾ؛ ألف ىذا القكؿ يػؤدم إلػى  ان عف سماع قكؿ السكء كيصـ أذنو عف الفحشاء ككأف بو صمم

 . فساد العبلقات كتباغض األحبة
 

، ألف كثػػرة (كالسػػؤاؿ كالمجالسػػة)كيكػػرر حسػػاف فػػي البيتػػيف التػػالييف كػػؿ عمػػؿ لػػو صػػمة بالسػػماع    
ذلؾ عمػى المػرء مجالسػة الكػراـ حتػى يسػمع مػا ينفعػو ككػ. السؤاؿ فيما ال داعي فيػو تعػد تكمفػان كتعنتػان 

الرابػػػع كالخػػػامس  يفبينمػػػا ينيػػػى حسػػػاف فػػػي البيتػػػ. كيرفػػػع قػػػدره ألنيػػػـ ال يتحػػػدثكف إال بحػػػؽ كفضػػػؿ
 .، كجاء النيي ىنا بغرض النصح كاإلرشاد(تباع الغكاية، كشرب الخمرا)و مف أمريف ىما يسامع
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، كلعمػػو أراد تنكيرىػا لبيػػاف أف الغكايػة كاحػػدة ال (غكايػة)و بنكػػرة كىػي قكلػػ فقػػد جػاء البيػػت الرابػع أمػا  
كلبياف أنيا جامعة لكؿ شػر، . لبس فييا، فيي ليست بحاجة لتعريؼ يميزىا عف غيرىا مف الغكايات

كينيػي كػذلؾ سػامعو عػف . إلفادة الحصر إذ ىػي منبػت كػؿ سػكء كأساسػو( كؿٌ )كقد قٌدـ المفعكؿ بو 
ذىػػاب عقػػؿ، فيرتكػػب بػػذلؾ اإلنسػػاف مػػا يشػػينو مػػف القػػكؿ كالسػػمع شػػرب الخمػػر ألنػػو يػػأتي بفاحشػػة ك 

 .كالفعؿ
 

( اإلعػػراض عػػف العػػكراء)كالشػػاعر ىنػػا يتػػدرج بػػالمتمقي فيعيػػده إلػػى النقطػػة المركزيػػة األكلػػى كىػػي    
تبػػاع الغكايػػة ارىـ، ك أكػػابككػػؿ مػػا يػػؤدم إلييػػا كالسػػؤاؿ الػػذم ال فائػػدة فيػػو، كمجالسػػة أراذؿ القػػكـ ال 

دماف الخم  .ألف العفيؼ يكؼ نفسو عما ال يميؽ بيا كيحمد. ركا 
 

كذلػػؾ بمػػا . تبػػاع الغكايػػةاكيضػػفي جػػرس األبيػػات طابعػػان مػػف الشػػدة كالتنفيػػر مػػف سػػماع العػػكراء ك    
كىػػذا التنفيػػر  .يػػة كالنفػػكر لمػػف يقػػـك بيػػذا العمػػؿيتركػو حػػرؼ العػػيف مػػف تػػأثير نفسػػي مصػػاحب لمكراى

خاصػة أف األدب القػػديـ . بػيف لمسػػامع عاقبػة سػماع العػػكراءيعػد ىنػا خاصػػية جماليػة لؤلبيػات، فيػػك ي
 .يعد أدب أذف ال أدب عيف، إذ اعتمد القكـ عمى مسامعيـ في الحكـ عمى النص الشعرم

 
 :عفة النفس. د

عفػػة الػػنفس تيػػدؼ إلػػى إخضػػاع الشػػيكات كالغرائػػز، فيتسػػامى بػػذلؾ صػػاحبيا عمػػا فػػي أيػػدم النػػاس 
 .وحفاظان عمى كرامتو كصكنان لمركءت

 
فػي شػعره اإلسػبلمي كثيػران، ألف اإلسػبلـ ارتقػى باإلنسػػاف  حديثػو عػف عفػة الػػنفسكػرر حسػاف  لػذا   

ف كانػػت القيمػػة مكجػػكدة فػػي العصػػر الجػػاىمي إال أف قمػػة المػػكارد  كفكػػره، فتسػػامت مػػع ذلػػؾ ركحػػو، كا 
مظاىر ىذه  عائقان أماـ الكثير مف شكمت. كضنؾ العيش، كقسكة الحياة، كانتشار الجرائر كالمكبقات

العفػػة، كلكػػف مػػع مجػػيء اإلسػػبلـ الػػذم كازف الػػنفس اإلنسػػانية، فعرفػػت مػػا ليػػا كمػػا عمييػػا، اتضػػحت 
 .معالـ تمؾ القيمة

 
كقد قرف حساف تمؾ القيمة في شعره مع قيـ أخرل فيي مدعاة لذلؾ، كال تػأتي منفػردة فمػف عفػت    

 .  ان جكادان سمحان نفسو ترفع عما في أيدم الناس، كأعطاىـ حقكقيـ، ككاف كريم
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 1:كقد كرر حساف ذلؾ بصكر شتى، يقكؿ في مدحو لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ   
 ]الكامؿ                                                                                                                          [

         اهلُل رّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ُنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرُؽ ماِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا   و 

 َعػػػػػػػػػػػػػػؼ  الَخميقػػػػػػػػػػػػػػِة َسػػػػػػػػػػػػػػي َد الْجػػػػػػػػػػػػػػدادِ  
 

    ُمَتكر مػػػػػػػػػػػػػػػًا َيػػػػػػػػػػػػػػػدعو إلػػػػػػػػػػػػػػػى َرب  الُعػػػػػػػػػػػػػػػال     

 َبػػػػػػػػػػػػػْذَؿ الن صػػػػػػػػػػػػػػيَحِة راِفػػػػػػػػػػػػػػَ  اَلْعمػػػػػػػػػػػػػػادِ  
 

     ِمثػػػػػػػػػػػػػػَؿ الِيػػػػػػػػػػػػػػالِؿ مباركػػػػػػػػػػػػػػًا ذا َرْحَمػػػػػػػػػػػػػػٍة   

 َقػػػػػػػػػػػػػِة َطي ػػػػػػػػػػػػػَب اَلْعػػػػػػػػػػػػػوادِ يَسػػػػػػػػػػػػػْمَ  الَخم 
 

   
ليػدلؿ عمػى أف الممػدكح شػخص كامػؿ ال نظيػر لػو، ضـ حساف إلى قيمػة العفػة قيمػان أخػرل جميمػة،  

كقد أكرد حساف المشتقات بصيغيا المختمفة لبياف أنو صػمى ا . كحؽ  لو ذلؾ صمى ا عميو كسمـ
فصػػيغة اسػػـ . ف تكرارىػػا أبمػػغ مػػف اإلتيػػاف بالفعػػؿ ذاتػػوإعميػػو كسػػمـ قػػد حػػكل كػػؿ تمػػؾ الشػػمائؿ، إذ 

فػالعفيؼ البػد لػو أف . ؾ القيمػة كتضػافرىا مػع القػيـ األخػرلالفاعؿ تحمؿ في ثناياىػا التأكيػد عمػى تمػ
 (.ماجدان، مكٌرمان، رافع األعماد)يككف 

 
. لمػف جيػة أخػر  اتكرار يحدث ترابطان خفيان بيف األبيات فػي المضػمكف مػف جيػة، كفػي المكسػيقالك   

االنسػياب ؤلبيػات يمحػظ مػا تتضػمنو صػيغة اسػـ الفاعػؿ مػف أصػكات المػيف، كالتػي تػكحي بلفالمتمقي 
كالسػػيكلة، كربمػػا أراد الشػػاعر مػػف تمػػؾ األصػػكات اإلبانػػة عػػف سػػماحة خمػػؽ النبػػي كطيػػب عػػكده ممػػا 

ممػػا يحػػدث نكعػػان مػػف االنسػػجاـ مػػا بػػيف التنػػاغـ المكسػػيقى . يبعػػث بالسػػكينة كالطمأنينػػة إلػػى الػػنفس
 .لصيغ اسـ الفاعؿ كبيف االنسجاـ الداللي ليا

 
ليدلؿ عمى أنو صمى ا عميو كسمـ عفيؼ ( الخميقة)لعفة بمفظة كقد أتبع في البيت األكؿ صفة ا   

 .بطبعو كخمقتو كال يتعمد ذلؾ
 

كىػك أيضػان ( عػٌؼ، بػذؿ، سػمح)عمػى المعنػى فػي قكلػو ( الصفة المشػبية)فتو صيغة اكىذا ما أض   
 .يجكد بالنصيحة عف طيب خاطر فيك الناصح األميف، كىك سمح بطبعو

 
قيمػة العفػة كغيرىػا مػف القػيـ فػي شػخص النبػي الكػريـ صػمى ا عميػو  كرر حسػاف الجمػع مػا بػيفك  

   2:كسمـ مستخدمان صيغة الصفة المشبية، إذ يقكؿ
 ]البسيط                                                                                                                          [
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     َجػػػػػػػػػػػػػػػْزٍؿ َمواِىُبػػػػػػػػػػػػػػػُو   عػػػػػػػػػػػػػػػؼ  َمكاِسػػػػػػػػػػػػػػػُبُو، 

 َخْيػػػػػػػػػػِر البري ػػػػػػػػػػِة َسػػػػػػػػػػْمٍ  َغيػػػػػػػػػػر َنكػػػػػػػػػػّاؿِ  
 

    
ال يػػأتي إال بػػالحبلؿ الطيػػب،  النبيفقػػد جعػػؿ عفػػة نفسػػو صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي عفػػة مكاسػػبو، فػػ

كتتابعيػا فػي بيػت كاحػد ( عٌؼ، جزؿ، خير، سػمح)في قكلو ( الصفة المشبية)ككذلؾ أعطت صيغة 
القيـ معان كعمى ثبكتيا جميعان فػي شػخص النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ، كىػذا داللة عمى تضافر تمؾ 

 .يعطي األبيات ترابطان معنكيان فالعؼ ال بد أف يككف كريمان معطاءن سمحان ال يقبؿ الرذائؿ كالنقائص
 

كبػػذلؾ يكػػػكف قػػد نػػػٌكع أسػػاليبو ليظيػػػر قػػػدر تمػػؾ القيمػػػة فػػي النفػػػكس، كممػػا زاد فػػػي ترسػػػيخيا، أف    
إلييا ما كاف يكمان ماجنان متيتكان، إنما ىك شػاعر العفػة بكػؿ مػا تحممػو مػف معنػى، كمػا تػدلي  الداعي

 .بو مف معطيات، سكاء في نفسو أك في ممدكحيو فيـ أىؿ لذلؾ
 
 :الشجاعة. 3
 

الشجاعة خمؽ يتكسط الجبف كالتيكر، كتتكامؿ فييا شخصية البطػؿ النفسػية كالجسػدية، فالجانػب    
كالجانب الجسدم ىك الػذم يمنحػو . بطؿ الثقة كيؤىمو ألف يقكد قكمو بعزيمة كمضاءالنفسي يمنح ال

 .القكة كالبطش لبلنتصار في المكاقع الحربية
 

كقػػد ييغىم ػػب . كازف حسػػاف فػػي شػػعره بػػيف الجػػانبيف، فتضػػافر المعنػػى البطػػكلي مػػع المعنػػى األخبلقػػي 
البطؿ، ألف البطؿ الذم يركف إليػو يجػب أف  أحيانان الجانب األخبلقي في تحديد اإلطار العاـ لمعنى

فيػػك سػػٌباؽ إلػػى نصػػرة . يتحمػػى بالمثػػؿ العميػػا، كالفضػػائؿ السػػامية، ليقػػـك بكاجبػػو تجػػاه أمتػػو كمجتمعػػو
غاثة المميكؼ، كىك صاحب حمـ كعمـ كمركءة يكاء الجائع، كا    1:كىذا ما نتممسو في قكلو .المظمكـ كا 

 ]البسيط                     [                                                                                                    

ـُ    ْخػػػػػػػػػػػػػَوَتُي           إّف الػػػػػػػػػػػػػذ واِئَب مػػػػػػػػػػػػػف ِفْيػػػػػػػػػػػػػٍر وا 

 َقػػػػػػػػػْد  َبّينػػػػػػػػػوا  ُسػػػػػػػػػن ًة   لمّنػػػػػػػػػاِس  ُتت َبػػػػػػػػػ ُ  
 

ـُ              وال َيِضػػػػػػػػػػػػػّنوَف َعػػػػػػػػػػػػػْف جػػػػػػػػػػػػػاٍر ِبَفضػػػػػػػػػػػػػِمِي

ـْ فػػػػػػػػػػػي  َمْطَمػػػػػػػػػػػٍ   َطَبػػػػػػػػػػػ ُ وال  ُيَدن ُسػػػػػػػػػػػ   ُي
 

ـُ      ف حاَولػػػػػػػػػػػػػػػػَت َجْيَمُيػػػػػػػػػػػػػػػػ         ال َيْجَيمػػػػػػػػػػػػػػػػوف َوا 

 فػػػػػػػي فضػػػػػػػؿ أحالميػػػػػػػـ عػػػػػػػف ذاؾ متسػػػػػػػ  
 

      َكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف ُمػػػػػػػػػواٍؿ لُيػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػالوا َكراَمتَػػػػػػػػػُو       

 َوِمػػػػػػػػْف َعػػػػػػػػُدو  عمػػػػػػػػيِيـ جاِىػػػػػػػػٍد  َجػػػػػػػػَدعوا 
 

 فػػػػػػػػػػإف فػػػػػػػػػػي َحػػػػػػػػػػْرِبِيـ فػػػػػػػػػػ تُرؾ عػػػػػػػػػػداَوَتُيـ
 

ػػػػػػػػػَم ُ ُسػػػػػػػػػّمًا ُيَشػػػػػػػػػف  عميػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػ   اُب والس 
 

ـْ َأصػػػػػػػػابوا ِمػػػػػػػػْف َعػػػػػػػػُدّوىـ         ال فخػػػػػػػػر إف ُىػػػػػػػػ

ف ُأصػػػػػػػػػػػػيبوا فػػػػػػػػػػػػال َخػػػػػػػػػػػػَوٌر وال َجػػػػػػػػػػػػَزعُ    وا 
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        كػػػػػػػػػ ن يـ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػَوغى والَمػػػػػػػػػوُت ُمْكَتِنػػػػػػػػػ   

 أْسػػػػػػػػػٌد ِببيَشػػػػػػػػػػَة فػػػػػػػػػي َأرسػػػػػػػػػػاِغيا َفػػػػػػػػػػدعُ  
 

 
سػمـ يتحمػكف بجانػب ، فقػـك النبػي صػمى ا عميػو ك (المعنكم كالمػادم)بيف ًشق ي الشجاعة  نراه يجمع

قداميـ كاستبساليـ بالكـر كالحمـ كالعفة كالنصػرة ككميػا أخػبلؽ كشػيـ متػى مػا تحمػى بيػا . شجاعتيـ كا 
فالشجاعة الحقيقيػة ىػي أف يقيػر اإلنسػاف نػكازع . الفارس، كاف لو السبؽ كالسؤدد كالمكانة كالمرمكقة

أ مدحػػو كفخػػره بػػالقيـ المعنكيػػة قبػػؿ كىػػذا مػػا دفػػع حسػػاف بػػأف يبػػد. كأف يجاىػػد رغباتيػػا كىكاىػػا ،نفسػػو
 .حديثو عف شجاعة القكـ

 
كذلػػػؾ لمتأكيػػػد عمػػػى  ،(إف الػػػذكائب، قػػػد بينػػػكا)حسػػػاف شػػػطرم قصػػػيدتو بأسػػػمكب خبػػػرم طمبػػي  أبػػد   

خاصػة أنػو ينػاقض بيػا شػاعر كفػد تمػيـ الػذم لػـ يكػف بتفردىـ في أخبلقيػـ كصػفاتيـ كعمػك شػأنيـ، 
مف التأكيد ألف المخاطب طالب في نفسو التثبت في الحكـ كىػك فأراد استخداـ ىذا المكف . أسمـ بعد

كلعمػو خػػتـ بيتػػو األكؿ بصػيغة المبنػػي لممجيػػكؿ فػػي . صػحة نبػػكة النبػػي محمػد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ
تبػػاع شػػامؿ لمنػػاس جميعػػان، كأنػػو لػػيس حصػػران كأف ىػػذا اال. ليبػػيف مػػدل إتبػػاع النػػاس ليػػـ( تتبػػع)قكلػػو 

 .اعر أف تككف ىذه السنة المتبعة المبينة لمناس شاممة عامةلطائفة دكف أخرل، فأراد الش
 

إف تنػاكب حرفػػي الطػػاء كالعػػيف فػػي أبياتػػو يسػترعي انتبػػاه السػػامع، فيػػي ليسػػت بػػالحركؼ السمسػػة 
المنسػػابة كانسػػياب المػػاء، إنمػػا ىػػي حػػركؼ ثقيمػػة متنػػافرة راسػػخة كرسػػكخ الجبػػاؿ، كتناسػػب مكضػػع 

 .استخبلص القيـ الجمالية كالداللية فيما كراء النص الفخر كالمحاججة، كتدعك السامع إلى
 

داللػػة خاصػػة، فيػػك ينفػػي عػػف المسػػمميف كػػؿ منقصػػة كمعيبػػة، كأكػػد ( ال)إف لتكػػرار حػػرؼ النفػػي 
 .بشطرييا عدة عمى ذلؾ تصدرىا ألبيات

 
داللػػة عمػػى بسػػالة المسػػمميف كشػػجاعتيـ، فيمػػا ( الصػػاب، كالسػػمع)كفػي اسػػتخداـ الشػػاعر لمفظتػػي 

 . ليكقع الرىبة كالخكؼ في نفكس األعداء( بالس ـ)ف الشجر المر، كقد قرنيما نكعاف م
  
شرع حساف بتعداد فضائؿ القكـ، مستخدمان الضمير لما لو مف قدرة عمى إبراز المعنى، فيك ذك ك    

فحيف يتتبع المتمقي مآؿ الضمير في السياؽ يجد داللة المػدح كالفخػر . فاعمية داللية في لغة الشعر
-ي لغػػة حسػػاف بػػف ثابػػت، إذ يصػػادؼ مػػا يقػػرب عمػػى الخمسػػيف ضػػميران لمغيبػػة فػػي القصػػيدة كميػػا فػػ

ترجػػع كميػػا إلػػى المسػػمميف، كذلػػؾ ليػػدلؿ عمػػى أنيػػـ حػػازكا جميػػع  -كلػػيس فقػػط فػػي األبيػػات المػػذككرة
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 ، إضػافة إلػى البطكلػة الحربيػة كالقػكة الجسػدية، ممػاجميعػان  مظاىر الكماؿ الخمقي كالسيادة كالسػمطة
 .يتيح ليـ التفرد كالتميز

 
إف إلحػػاح الضػػمير فػػي المكاضػػع كميػػا، يجعػػؿ المتمقػػي يبحػػث عػػف المرجػػع الػػذم يػػربط فيػػو ىػػذا    

فيػػـ معركفػػكف بتمػػؾ الصػػفات كالقػػيـ، كىػػـ قػػدكة منتقػػاة . فيشػػعر بػػذلؾ بػػأىميتيـ كمكػػانتيـ ،الضػػمير
ف ينضـ ليذه الفئة المختارة عمى متبعة، كنماذج محتذاة، كفي ذلؾ ترغيب لممتمقي رغبة تمقائية في أ

كقػد اسػتعاف  .مف سكاىا، كربما كاف ىذا األسمكب ىػك الػدافع كراء إسػبلـ الكفػد بعػد سػماعو القصػيدة
     1:حساف بيذا األسمكب في أكثر مف قصيدة، كقكلو

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

      ازاَؿ فػػػػػػػػػي اِنْسػػػػػػػػػالـِ ِمػػػػػػػػػْف آِؿ ىاِشػػػػػػػػػـٍ  فمػػػػػػػػػ

ـُ  عػػػػػػػػػػػز  ال  تَػػػػػػػػػػػزوُؿ  َوَمْفَخػػػػػػػػػػػرُ    َدعػػػػػػػػػػػاِئ
 

ـْ          ُىػػػػػػػػػـ َجَبػػػػػػػػػُؿ اِنْسػػػػػػػػػالـِ والنػػػػػػػػػاُس َحػػػػػػػػػْوَلُي

 ِرضػػػػػػػػػاـٌ إلػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػوٍد  يػػػػػػػػػروؽ  وَيقَيػػػػػػػػػرُ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػو          ف أم   بياليػػػػػػػػػػػػػػُؿ مػػػػػػػػػػػػػػنيـ َجْعَفػػػػػػػػػػػػػػر وا 
 

 ي  ومػػػػػػػػػػػػػػنيـ أحمػػػػػػػػػػػػػػد المتخّيػػػػػػػػػػػػػػرعمػػػػػػػػػػػػػػ 
 

     بيػػػػػػػـ ُتكَشػػػػػػػُؼ الػػػػػػػمواُء فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مػػػػػػػ زؽ  

 عمػػػػػػػاٍس إذا مػػػػػػػا ضػػػػػػػاؽ بػػػػػػػالقوـِ َمْصػػػػػػػدرُ  
 

 

كقػػد يمػػتحـ ضػػمير الغائػػب مػػع ضػػمير المخاطػػب، فيعطيػػاف معنػػى المكاجيػػة كمػػا فػػي ىجػػاء حسػػاف    
خفاقو ككذبو ك   2:كؿيقفدعائو، الكعب بف األشرؼ الييكدم، مما يدلؿ عمى زعـ األخير كا 

 ] الكامؿ                                                                                                                         [

           هلِل   در   ِعَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَبٍة   الَقْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتُيـ   

 قيػػػػػِؽ وَأْنػػػػػَت يػػػػػا ْبػػػػػَف اَلْشػػػػػَرؼِ يػػػػػا ْبػػػػػف الحُ  
 

      ِؼ ِإَلػػػػػػػػػػػػْيُكـ      َيْسػػػػػػػػػػػػروَف ِبػػػػػػػػػػػػالبيِض الِخفػػػػػػػػػػػػا

 3َجْيػػػػػػػرًا  َكُ ْسػػػػػػػٍد  فػػػػػػػي  َعػػػػػػػريٍف  ُمْغػػػػػػػِرؼِ  
 

ـْ               حتّػػػػػػػػػػػى َأتػػػػػػػػػػػوكـ فػػػػػػػػػػػي َمَحػػػػػػػػػػػؿ  ِبالِدُكػػػػػػػػػػػ

 ُكـ  َحْتفػػػػػػػػػػًا  ِبػػػػػػػػػػَ ْبَيَض  ُمَزىػػػػػػػػػػؼَ َفَسػػػػػػػػػػَقوْ  
 

             ُمْسَتْنِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَف   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديِف  َنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يـ  

 ُمْستْصػػػػػػػػػػِغريف  ِلُكػػػػػػػػػػؿ   أمػػػػػػػػػػٍر  ُمْجِحػػػػػػػػػػؼِ  
 

   
فضػمائر المخاطػب . ناكب ضميرم المخاطب مع الغيبة يدلؿ عمى اختبلؼ القيـ عند الفػريقيفإف ت 
الراجعػػة إلػػى قػػـك ابػػف األشػػرؼ تػػدلؿ عمػػى الػػزعـ كاإلخفػػاؽ، ( أنػػت، إلػػيكـ، أتػػككـ، ببلدكػػـ، فسػػقككـ)

القيػػػتيـ، يسػػػركف، )ككػػػذلؾ عمػػػى مكاجيتػػػو ليػػػـ بػػػذلؾ، بينمػػػا ضػػػمائر الغيبػػػة العائػػػدة عمػػػى المسػػػمميف 
، تػػدلؿ عمػػى القػػكة القػػاىرة لممسػػمميف كالتػػي دحضػػت افتػػراءات بنػػي (نصػػريف، مستصػػغريف، لنبػػييـمست

 .ييكد كدعكاىـ
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كمما زاد في قيمة األبيات الجمالية إضافة إلػى القيمػة المعنكيػة، التنػاغـ المكسػيقي لحػرؼ السػيف    

مقي يسػمع جػراء تكػرار الذم يعطي صكرة كاضحة لممعركة لما لو مف قكة إسماعية عالية، ككأف المت
ىذا الحرؼ صميؿ السيكؼ كالحركة الدائبة القائمة في ىػذه المعركػة، فيشػعر بقػكة المسػمميف الحربيػة 

 .خاصة مع تكرار لفظة البيض في بيتيف متتالييف كالتي تعطي داللة عمى القكة كالبأس
 

 ،ي بالمقصػكد بيػذا الضػميرقيمة داللية، إذ يثير اىتماـ المتمق( أنت)كالنفصاؿ الضمير في قكلو    
كمػػف ذلػػؾ ( كأنػػت يػػا ابػػف األشػػرؼ)كالػػذم يػػربط الصػػفات السػػيئة بػػو ارتباطػػان تبلزميػػان كذلػػؾ فػػي قكلػػو 

 1:أيضان ىجاؤه ألبي سفياف إذ يقكؿ
 ]الكافر                                                                                                                           [

      أال َأْبِمػػػػػػػػػػػػػػػػغ أبػػػػػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػْفياَف عن ػػػػػػػػػػػػػػػػي 

ؼ َنِخػػػػػػػػػػػػػػػٌب َىػػػػػػػػػػػػػػػواء   فَ ْنػػػػػػػػػػػػػػػَت ُمَجػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 
ارتبطػػت بػػأبي سػػفياف ارتباطػػان كميػػان تبلزميػػان، كذلػػؾ بفعػػؿ الضػػمير ( مجػػكؼ، نخػػب، ىػػكاء)فالصػػفات 

 (.أنت)
 

د ارتباطيػػا يكشػػؼ عػػف أىميػػة الػػذات عنػػد الشػػاعر كتفخيميػػا، خاصػػة عنػػ( نػػا)إف تكػػرار ضػػمير    
باألفعػػػاؿ، ممػػػا يعكػػػس جانبػػػان مػػػف فخػػػره بككنػػػو قػػػادران عمػػػى ممارسػػػة أعمػػػاؿ عظيمػػػة مميػػػزة، كيجعػػػؿ 

                                                                                     2:منظكمػة القػيـ متكاممػة عنػده، يقػكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                      [ 

نا      يف َأْرَض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػأََلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ِبحالّ           َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدو 

 تَػػػػػػَ ر   َقمػػػػػػياًل  َسػػػػػػْؿ  ِبنػػػػػػا  فػػػػػػي  الَقباِئػػػػػػؿِ   
 

     َتِجػػػػػػػػػػْدنا  َسػػػػػػػػػػَبْقنا  بالِفعػػػػػػػػػػاِؿ  وبالّنػػػػػػػػػػد         

 الُخطػػػػػػػػوِب اَلواِئػػػػػػػػؿِ َوَأْمػػػػػػػػِر الَعػػػػػػػػوالي فػػػػػػػػي  
 

      َمْجػػػػػػػدًا وُسػػػػػػػْؤَددًا      َوَنْحػػػػػػػف َسػػػػػػػبْقنا النػػػػػػػاَس 

 َفػػػػػػػػػػَنحف  بػػػػػػػػػػَ ْعمى   َفرِعػػػػػػػػػػِو  الُمَتطػػػػػػػػػػاِوؿِ  
 

        َنَصػػػػػػػػػػْرنا  َوآَوْينػػػػػػػػػػا  الن بػػػػػػػػػػي    َوَصػػػػػػػػػػد قت     

َؿ   قاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ    أوائُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا   بػػػػػػػػػػػػػػػػػالَحؽ    َأو 
 

   
تجػػدنا، سػػبقنا، )ي سػػياؽ الفخػػر بقبيمتػػو كذلػػؾ قكلػػو مػػع األفعػػاؿ فػػ( نػػا)كػػرر الشػػاعر ضػػمير الػػذات 

ممػػا يمػػنح األبيػػات بنػػاءن مترابطػػان، كمػػا يكشػػؼ عػػف رؤيػػة الشػػاعر كىدفػػو الػػذم يسػػعى ( نصػػرنا، أكينػػا
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ظيػار تميزىػا فقكمػو فػاقكا النػاس شػجاعة كقػكة ككرمػان كذكػران . إليو، كىك الفخر المتعػالي بقػيـ قبيمتػو كا 
 ف الفضائؿ كمياـ بذلؾ لحمة ما بيكنصرة، فأقا

                 1:فػي قكلػو( ياء المتكمـ)ثـ ينيي الشاعر األبيات بذكر فضائمو ىك، مستخدمان ضمير  

 ]الطكيؿ                                                                                                                      [

ػػػػػػػػػػػػ ّنػػػػػػػػػػػػي  َلَسػػػػػػػػػػػػْيٌؿ  لمص  ّننػػػػػػػػػػػػي     وا            ديؽ  وا 

 َلعػػػػػػػػػػػػػػػػدُؿ رَْأَس الْصػػػػػػػػػػػػػػػػَعِر الُمَتماِيػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 

      وَأْجعػػػػػػػػػػػُؿ مػػػػػػػػػػػالي دوَف ِعْرضػػػػػػػػػػػي ِوقايػػػػػػػػػػػًة        

 َوأْحُجبػػػػػػػػػػػػو  َكػػػػػػػػػػػػي ال َيطيػػػػػػػػػػػػب  آلكػػػػػػػػػػػػؿ 
 

   
لمتأكيػد عمػى ارتبػاط الػذات الشخصػية بالػذات الجماعيػة، فيػك جػزء ( يػاء المػتكمـ)كقد أفاد استخداـ   

المميزة، كىك يؤكد ىنا القيـ، التي ذكرىا في بداية القصيدة ألىميتيا كدكرىا الفعاؿ في  مف ىذه الفئة
المجتمػػع، فيػػك سػػيؿ سػػمح لمصػػديؽ لكنػػو قػػكم جبػػار يعػػدؿ رأس كػػؿ مػػف يحيػػد كيميػػؿ عػػف الحػػؽ، 
كيػذكر فػي البيػػت الثػاني العػرض ليػػدلؿ عمػى أنػػو يػدافع عنػو بػػالقكة كبالمػاؿ، فجػاء ذكػػر العػرض بعػػد 

 .اعة لبياف ذلؾذكر الشج
 
أعػدؿ، أجعػػؿ، )ؤلفعػاؿ بصػيغتيا المضػػارعة دكر فاعػؿ فػي تأكيػػد القػيـ الذاتيػة عنػػده كمػا فػي قكلػػو ل 

 .إذ عبرت عف المعنى بشكؿ قكم( أحجب
 
. استخدـ الشاعر االستفياـ في البيت األكؿ مف ىذه القصيدة كىك أسمكب إنشػائي غرضػو التقريػر  

طبيف عمػى أف يقػركا لػو بالفضػائؿ كالقػيـ التػي ذكرىػا، كقػد أكثػر قصد الشاعر مف كرائو حمؿ المتخػا
  2:حساف مف استخداـ ىذا األسمكب لمغرض ذاتو، يقكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

       يَس فيػػػػػػو عمػػػػػػى الَوجػػػػػػا أََلْسػػػػػػنا َنػػػػػػُنص  العػػػػػػ

   3ِإذا نػػػػػػػػػػاـ َمػػػػػػػػػػوالُه وَلػػػػػػػػػػذ ت َمضػػػػػػػػػػاِجُعو   
 

         ألْسػػػػػػػػػػنا نُكػػػػػػػػػػب  الُبػػػػػػػػػػْزَؿ َوْسػػػػػػػػػػَط ِرحاِلنػػػػػػػػػػا  

   4َوَنْسَتْصػػػػػػػػػػِمُ  الَمػػػػػػػػػػولى إذا َقػػػػػػػػػػّؿ راِفُعػػػػػػػػػػوْ  
 

      أَلْسػػػػػػػػػػػػػػنا  ُنوازيػػػػػػػػػػػػػػِو  ِبَجْمػػػػػػػػػػػػػػٍ   َك ن ػػػػػػػػػػػػػػو       

 5ُعػػػػػػػػػوْ َأِتػػػػػػػػػي     َأمد تػػػػػػػػػُو    ِبَميػػػػػػػػػٍؿ    َدوافِ  
 

         ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ُنكافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو  َونعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدُؿ  َدرَأه    

 6وال َنْنَتيػػػػػػػي أو َيْخِمػػػػػػػُص الحػػػػػػػؽ  ناِصػػػػػػػُعو 
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       ألْسػػػػػػػػػػػػػنا  ُنحييػػػػػػػػػػػػػو  َوَيػػػػػػػػػػػػػ مُف  َسػػػػػػػػػػػػػْرَبُو     

 ونفرُشػػػػػػػػػػػُو  َأمنػػػػػػػػػػػًا  وُيطَعػػػػػػػػػػػـ   جاِئُعػػػػػػػػػػػوْ  
 

 
  يػث يسػتدرج المتمقػي، بحان إيجابيػ ولنص في فتح المجاؿ الػداللي، كشػحنايسيـ تكرار االستفياـ في   

فالشػاعر ىنػا ال يريػد . إكمػاؿ الػنص، كمعرفػة مػا فيػو مػف حقػائؽ تػدلؿ عمػى قػيـ قكمػو كشػمائميـإلى 
 .جكابان مف المتمقي إنما يريد فيو إقراران معنكيان لما جاء بعد االستفياـ

 
قػداميـ عمػى فػػؾ العػاني إذا نػا    ـ عنػو ابػػف ففػي البيػت األكؿ يػدلؿ االسػتفياـ عمػػى شػجاعة قكمػو كا 

قػكة إيحائيػة عمػى شػجاعتيـ تمػؾ، ألنيػا تعنػي ( نػنص)كفػي اسػتخدامو لمفظػة . عمو كلذت مضػاجعو
الحٌث عمػى السػير الشػديد، أم أنيػـ يسػتخدمكف مػف الناقػة أقصػى سػيرىا حتػى يشػتكي البعيػر بػاطف 

 .خفو
 

شػػػجاعة قكمػػػو ، إذ يػػػدلؿ االسػػػتفياـ عمػػػى (الثالػػػث كالرابػػػع كالخػػػامس)ككػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي األبيػػػات    
كنجدتيـ، فيـ ينازلكف قائد الكتيبة إذا لـ يكجػد مػف يقارعػو، كيسػتعيف بالتشػبيو إذ يجعػؿ جػيش قكمػو 

 .كأنو السيؿ الذم فرقتو مجاريو في ليمة ظمماء
 

فيقػػكؿ ألسػػنا ننحػػر اإلبػػؿ فػػي حػػاؿ القحػػط . بينمػػا يػػربط فػػي البيػػت الثػػاني مػػا بػػيف الشػػجاعة كالكػػـر   
فػػالكـر ضػػرب مػػف أضػػرب . لزمػػاف، كنستصػػمح حػػاؿ ابػػف العػػـ إذا قػػٌؿ مالػػوب كالجػػكع كشػػدة ادكالجػػ

الشجاعة المعنكية، إذ ليس مف السيؿ عمى إنساف أف يقاـك ىػكل نفسػو فػي االمػتبلؾ كاالدخػار، إال 
لمف يمتمؾ الشجاعة كالنجدة كاإليثار، فتضامف كؿ ىذه القػيـ مػع قيمػة الشػجاعة، كيكػكف لبلسػتفياـ 

 .كتقكية المعنى فييا اتجسيدىدكر فاعؿ في 
 

يفرؽ حساف ما بيف الشجاعة كالطيش كالنزؽ، فيقػكؿ كاصػفان خبيػب بػف عػدم األنصػارم رضػي ك    
                                                                                                1:ا عنػو فػي معػرض الرثػاء

 ]البسيط                                                                                                                          [

         مػػػػػػػػا بػػػػػػػػاُؿ  َعْيَنيػػػػػػػػَؾ ال َتْرقػػػػػػػػا  مػػػػػػػػداِمُعيا  

ػػػػػػدِر مثػػػػػػؿ الّمؤلُػػػػػػؤ الَفِمػػػػػػؽ   َسػػػػػػّحًا عمػػػػػػى الص 
 

     عمػػػػػػػػى ُخبيػػػػػػػػٍب وفػػػػػػػػي الػػػػػػػػر حمف َمْصػػػػػػػػَرُعو    

 مقػػػػػػػػػػاُه  وال  نػػػػػػػػػػِزؽال  َفشػػػػػػػػػػٍؿ  حػػػػػػػػػػيف   ت 
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يقكؿ أف قتؿ خبيب كاف في سبيؿ ا، جراء إيمانو كتصديقو بو، راجيان رضاه كجنتو، ال عف جػبف   
ألنيػا تػدلؿ ( الصػفة المشػبية)كقد استعاف حسػاف لمتفريػؽ مػا بػيف الشػجاعة كالطػيش صػيغة . كطيش

، نًزؽ)عمى ثبكت الصفة في نفس الشخص كذلؾ بقكلو   .ك الرجؿ الضعيؼ الجباففالفشؿ ى(. فشؿو
ككميػػػا صػػػفات أصػػػيمة فػػػي الفػػػرد سػػػكاء أكػػػاف فشػػػبلن أـ نزقػػػان،  2.كالنػػػزؽ ىػػػي الخفػػػة كالطػػػيش كالسػػػفو1

 .كالشجاعة تتكسط األمريف
 
ككما امتػدح حسػاف الشػجاعة كربطيػا بمختمػؼ القػيـ األصػيمة، فقػد ىجػا الجػبف، كعػده مػف األمػكر   

 3:فيافالمستيجنة المعيبة، كقكلو في ىجاء أبي س
 ]الكافر                                                                                                                           [

        أال َأْبمػػػػػػػػػػػػػػػػػغ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػفياف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػي   

 َفَ ْنػػػػػػػػػػػػػػػَت ُمَجػػػػػػػػػػػػػػػّوٌؼ َنِخػػػػػػػػػػػػػػػٌب َىػػػػػػػػػػػػػػػواءُ  
 

 َفمػػػػػػػػػػػػػػف َييجػػػػػػػػػػػػػػو َرسػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل ِمػػػػػػػػػػػػػػنكـ     
 

 َيْنُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُره َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءُ وَيْمَدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو و  
 

 َىَجػػػػػػػػػػػػػػػْوَت ُمحمػػػػػػػػػػػػػػػدًا ف َجبػػػػػػػػػػػػػػػُت َعْنػػػػػػػػػػػػػػػُو     
 

 َوِعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد اهلِل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾ الَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاءُ  
 

 وُه َولْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَت لػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِبُكْفػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو       َأتيُجػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كما لخيِرُكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءُ  
 

 ِلعػػػػػػػػػػػػػػػرِض محمػػػػػػػػػػػػػػػٍد ِمػػػػػػػػػػػػػػػنكـ ِوقػػػػػػػػػػػػػػػاءُ     فػػػػػػػػػػػػػػػػإف  َأبػػػػػػػػػػػػػػػػي َووالػػػػػػػػػػػػػػػػَده وِعرضػػػػػػػػػػػػػػػػي     
 

 
 (.مجكؼ، نخب، ىكاء)فكرتو تمؾ، فقاؿ  استعاف بتكرار معاني الجبف إليصاؿك 
 
ليؤكػػد عمػػى الجانػػب المػػاكر مػػف أبػػي ( ىجػػا)بػػيف اإلخبػػار كاإلنشػػاء فػػي تكػػرار مػػادة  مػػانػػكع حسػػاف ك 

: ككأنو يقكؿ لو. سفياف الذم لـ يكؼ لسانو عف التيجـ عمى مقاـ النبي الكريـ صمى ا عميو كسمـ
 (. أٌنى لؾ نيؿ ما تريد مف ىجائؾ)
 
بصػػػيغتو المضػػػارعة ليػػػدلؿ عمػػػى أف ىجػػػاء ( ييجػػػك)ضػػػع األكؿ نجػػػده قػػػد اسػػػتخدـ الفعػػػؿ ففػػػي المك  

ال قيمػػة لػػو كأف مكانػػة النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ال يرفعيػػا مػػدحيـ كال  -عمػػى الػػدكاـ -المشػػركيف 
 كلى السامية المرمكقة دكمان يحٌط منيا ىجاؤىـ، فيك صمى ا عميو كسمـ في المرتبة األ
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، كىػػذا مػػا يػػدلؿ (ىجػػكت محمػػدان )الثػػاني يشػػير إلػػى مطمػػؽ حػػدكث اليجػػاء ككقكعػػو  كفػػي المكضػػع   
ليػػدلؿ عمػػى فشػػؿ أبػػي سػػفياف، كبطػػبلف ىجائػػو لمرجػػؿ الػػذم  -اإلخبػػار -عميػػو إيػػراد الفعػػؿ الماضػػي 
 .بعث رحمة كنكران لمعالميف

 
 الما تمٌبس أب( التكبيخ كاإلنكار)بينما يأتي في المكضع الثالث بأسمكب إنشائي استفيامي غرضو    

كفػي ىػذا األسػمكب اسػتيجاف لمػا قػاـ بػو . سفياف مػف غػركر كصػمؼ يقكدانػو إلػى ىجػاء خيػر الخمػؽ
كبػػيف أبػػي  ،أبػػك سػػفياف، فشػػتاف مػػا بػػيف خمػػؽ النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ المنػػزه عػػف ترىػػات البشػػر

                                                                                   1:كرد فػي حاشػية الػديكاف قكلػو. سفياف

 ]الكافر                                                                                                                         [

 َىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَت ُمطي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا َحنيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا   
 

 َرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَمتو الَوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 

   
كبػػيف ( محمػػد)، فينػػاؾ عبلقػػة كطيػػدة قائمػػة بػػيف (ىجػػكت محمػػدان )تكضػػيح لقكلػػو  كفػػي ىػػذا المكضػػع

مصفات لشخص النبي صػمى ا لالعبلقة ىي مبلزمة ك ، (مطيران، بران، حنيفان، شيمتو الكفاء)الصفات 
سػفياف ا كالتػي كصػؼ حسػاف بيػا أبػ( مجػكؼ، نخػب، ىػكاء)كفييػا مفارقػة بػيف الصػفات . عميو كسػمـ

 .كيؼ تيجك رجبلن يحمؿ تمؾ األخبلؽ كأنت لست لو بكؼء كند: فكأنو يقكؿ لو
 

إذ جعؿ ( فشركما لخيركما الفداء)كالشاعر يثير كعي المتمقي كانفعالو مف خبلؿ التضاد في قكلو    
 .الكممتيف المتضادتيف متجاكرتيف، ليتيح بذلؾ التأمؿ في مفاىيـ الخير كالشر، كالمقارنة بينيما

 
بعد العطؼ ليكشؼ عف منزلة النبػي صػمى ا ( كقاء)ي البيت األخير الخبر كقد أخر الشاعر ف   

عميو كسمـ في نفكس المسمميف، كأف الكقاية تدلؿ عمى العبلقة الحميمة التي تستدعي مف المسػمميف 
 .بذؿ كؿ معاني الطاعة المطمقة كاإليثار كالفداء كالكفاء لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ

 
تفتاحية دكران فاعبلن في تقكية المعنى كتقريره، خاصة عند إتباعيا بفعؿ األمػر اإلس( أال)كقد أدت 

   2:كقد تقـك بدكر السخرية كالتيكـ كما في قكلو(. أبمغ)
 ]المنسرح                                                                                                                       [

            َأال َغِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبتـُ َلْعُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ُقِتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ ُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػاث َأَظم ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ َظَمػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
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 َوَكػػػػػػػػػػػػػـ َقَتمنػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػف رِئػػػػػػػػػػػػػيٍس لكػػػػػػػػػػػػػـ
 

 فػػػػػػػػػػػي َفْيمػػػػػػػػػػػٍؽ ُيجتػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػو الت َمػػػػػػػػػػػؼُ  
 

        ِإف ُسػػػػػػػػػػػػػػػميرًا َعْبػػػػػػػػػػػػػػػد َطَغػػػػػػػػػػػػػػػى َسػػػػػػػػػػػػػػػَفيًا 

 ؼطػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػاَعَده َأْعُبػػػػػػػػػػػػػػػػد َلُيػػػػػػػػػػػػػػػػـ ن 
 

 
عمػػى القتػػاؿ ، كاسػػتثارة غضػػبيـ لؤلخػػذ بثػػأر  حفػػز ىمػػـ األعػػداء( أال)أراد الشػػاعر مػػف اسػػتخداـ 

قػتبلىـ، ككأنػو أراد مػف كراء ذلػؾ التػػدليؿ عمػى اليػأس مػف شػجاعتيـ كرجػػكلتيـ عػف رد مػا القػكه مػػف 
 .بأس قـك الشاعر

 
لمتػدليؿ عمػى كثػرة القتمػى مػف رؤسػػاء ( رئػيس)كأتبعيػا بمفظػة ( كػـ التكثيريػة )كقػد اسػتخدـ حسػاف 

 .إذا كاف ىذا حاؿ الرؤساء ، فما الحاؿ مع بقية الجيش: ـتمؾ القبيمة، ككأنو يقكؿ لي
 
فػػي كثيػػر مػػف قصػػائده، إذ تصػػدرت مطػػالع كثيػػرة مػػف قصػػائده، نظػػران لطبيعػػة ( أبمػػغ)كػػرر لفظػػة ك    

الجػػدؿ كالمحاججػػة التػػي سػػيطرت عمػػى شػػعره اإلسػػبلمي، كحرصػػو عمػػى إيصػػاؿ خطابػػو إلػػى طريػػؽ 
ه الصػػيغة مػػف فعػػؿ األمػػر دليػػؿ عمػػى شػػجاعتو اآلخػػر، خاصػػة فػػي غػػرض اليجػػاء، كاسػػتخدامو ليػػذ
مػف الخػبلؿ المنافيػة لمقػيـ  ان كقػد ىجػا فػييـ كثيػر . كمكاجيتو لمخصـ كقكلو الحؽ دكف محابػاة أك تممػؽ
 1.كالغدر كالخيانة، كالمؤـ، كالجبف، كعدـ نصرة الجار

 
مػو، فأغػدؽ بشجاعة قكمو كبسالتيـ، كقد جعؿ الشجاعة القيمة الكبرل في حياة قك  هطاؿ افتخار ك 

عمييػػػا مػػػف خيالػػػو الخصػػػب صػػػكران جميمػػػة متناغمػػػػة مػػػع معناىػػػا، فيقػػػكؿ فػػػي ىمزيتػػػو كاصػػػفان خيػػػػؿ 
                                                                                                  2:المسػمميف المتأىبػة لمقتػاؿ

 ]الكافر                                                                                                                       [

ـْ َتَرْوىػػػػػػػػػػػػػػػػا            َعػػػػػػػػػػػػػػػػِدْمنا َخْيَمنػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإف لػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُتثيػػػػػػػػػػػػػػػُر الن ْقػػػػػػػػػػػػػػػَ  َمْوِعػػػػػػػػػػػػػػػُدىا َكػػػػػػػػػػػػػػػداءُ  
 

 ُيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ة ُمْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِغياٍت        
 

 عمػػػػػػػػػػػػػى َأكتاِفيػػػػػػػػػػػػػا اَلَسػػػػػػػػػػػػػُؿ الظ مػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 

 ُمَتَمط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍت           َتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ِجياُدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ُتَمط ُمُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلُخُمر الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 

   

يبدأ الشاعر حديثو بالدعاء، سالكان في ذلػؾ مسػمؾ الكاثػؽ بنفسػو كبقكمػو، المطمػئف إلػى بمػكغ اليػدؼ 
كاألرب، فيأتي بألفػاظ مجمجمػة تناسػب مقػاـ الكعيػد كالحػرب، فيػك يػدعك عمػى خيػؿ المسػمميف بالفنػاء 

تكطئػة لػدخكؿ ( كػداء)ليدؼ المرجك منيا، كىك إثارة النقع عمى رؤكس الكفار بمكضع إف لـ تحقؽ ا
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كأسمكب الدعاء ىذا لو كقع بعيد األثر في نفكس المشػركيف ، إذ .مكة كرفع راية اإلسبلـ خفاقة فكقيا
 .يبيف مدل تضحية المسمميف في سبيؿ ا

 
ة، كحفػػزان لخػػيميـ عمػػى السػػرعة مػػف كنايػػة عػػف اسػػتعدادىـ لمقتػػاؿ مػػف جيػػ( مصػػغيات)ففػػي لفظػػة  

ف المحاربيف يجعمػكف رمػاحيـ عمػى أكتػاؼ خػيميـ بحيػث تحػاذم أسػنة الرمػاح رذاف إإذ . جية أخرل
الخيػػؿ، فتتػػػكىـ الخيػػؿ أف الػػػرمح يسػػابقيا، فػػػتظف أنيػػا بعػػػدكىا السػػريع ىػػػذا تتقػػدـ عمييػػػا، ككممػػػا أراد 

كبيذا كضع حسػاف صػكرة مميئػة بالحركػة . ألماـالفارس إثارة ىذه الخيؿ لمعدك رفع الرمح قميبلن إلى ا
دخػػػػاؿ الرىبػػػػة فػػػػي قمػػػػكب إكالحيكيػػػػة مسػػػػتغبلن رىافػػػػة حسػػػػو، كحسػػػػف تصػػػػكيره، كدقػػػػة مبلحظتػػػػو فػػػػي 

إذ ( يبػػاريف، األسػػؿ الٌظمػػاء: )المشػػركيف، كقػػد أعطػػت اإلسػػتعارة قيمتيػػا الجماليػػة كالدالليػػة فػػي قكلػػو
يػػػي تسػػػابؽ الرمػػػاح كتبارييػػػا لتصػػػؿ إلػػػى تػػػدلؿ عمػػػى تعطػػػش خيػػػؿ المسػػػمميف إلػػػى دماءالمشػػػركيف، ف

 .اليدؼ المنشكد كىك قتاؿ المشركيف، فبعث حساف بذلؾ الحياة في صكرتو
 

كنايػػة عػف أسػكأ حػاؿ قػػد يبمغيػا المشػرككف مػف االنييػػار كاليزيمػة أمػاـ جػػيش  لػثكفػي البيػت الثا
اليػػأس الػػػذم كىػػػي كنايػػة عػػػف ( تمٌطميػػف بػػػالخمر النسػػاء)المسػػمميف، إذ تكضػػحيا الصػػػكرة فػػي قكلػػػو 

كصمت إليو نساء المشركيف بحيث تخرج حاسرات الرؤكس في محاكلة إليقاؼ زحؼ المسمميف نحك 
 . المسمميف كؿمكة، فيمطمف بخمرىف كجكه خي

 
ف تمامان في المادة كالمكف، فالمسممكف رافعك رؤكسيـ فكؽ خيميـ يف متقابمتيصكرت تحمؿ األبيات

كالفخػػػار كالثقػػػة بالنصػػر المػػػؤزر، كيحممػػػكف معيػػػـ األسػػػؿ  كىػػي منطمقػػػة لػػػدخكؿ مكػػػة، يممؤىػػا الزىػػػك
البلمعة البراقة، مقابؿ صكرة نساء المشركيف البلتي يمؤل قمػكبيف السػكاد كاليػـ كاأللػـ، فػيمطمف كجػكه 

كصػكرة . خيؿ المسمميف بخمرىف، إذ يقدمف كػؿ مػا يممكػف فػي محاكلػة يائسػة إلنقػاذ مػا يمكػف إنقػاذه
. صػػكرة الحيػػاة الجديػػدة لممسػػمميف فػػي مكػػة بعػػد أف يسػػطع عمييػػا نػػكر االنسػػاء البائسػػة ىػػذه مقابػػؿ 

 . كىذه الصكرة خير ما يكضح شجاعة المسمميف التي حم ت عمى خيكليـ فتأثركا بيا
 

إف التضػعيؼ الػذم اعتػػرل معظػـ ألفػػاظ البيػت الثالػػث أكسػبو جمػػاالن إضػافيان، فالبيػػت مكػكف مػػف 
ف غيػػر االتضػػعيؼ فػػي أطػراؼ الشػػطريف، بينمػػا جػاء المفظػػ سػتة ألفػػاظ ؛ ثبلثػػة فػي كػػؿ شػػطر، كجػاء

المضػػعفيف فػػي الكسػػط، فػػأعطى ذلػػؾ لؤلبيػػات جرسػػان مكسػػيقيان متبلئمػػان مػػع انتظػػاـ كقػػع سػػنابؾ خيػػؿ 
 .المسمميف عند دخكؿ مكة
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                                                                            :1كيقكؿ في مكضع مدح شجاعة بنػي جفنػة

 ]الكامؿ                                                                                                                          [
 َيْمشػػػػػػوف فػػػػػػي الُحَمػػػػػػِؿ اُلمضػػػػػػاَعِؼ َنْسػػػػػػجيا

 

 ْزؿِ ْشػػػػػػػػَي الِجمػػػػػػػػاِؿ إلػػػػػػػػى الِجمػػػػػػػػاِؿ الَبػػػػػػػػمَ  
 

 الّضػػػػػػػػػػػػاِربوف الَكػػػػػػػػػػػػْبش يبػػػػػػػػػػػػرؽ ْبيَضػػػػػػػػػػػػو
 

 َضػػػػػػػػػػْربًا يطػػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػػو َبنػػػػػػػػػػاف المفصػػػػػػػػػػؿ 
 

 
كصؼ حساف ممكؾ الغساسنة بالشجاعة كالثقة بأنفسيـ، فيـ يمشكف إلػى لقػاء العػدك بػدركع متينػة    

مضاعفة النس ، كاختار البزؿ مف الجماؿ ليشػبييـ بيػا دلػيبلن عمػى اكتمػاؿ قػكاىـ الجسػمية كالعقميػة، 
، كالعػػرب تشػػػٌبو الرجػػاؿ بالجمػػػاؿ لبيػػاف صػػػفة 2مفف الجمػػاؿ البػػزؿ ىػػػي التػػي أكممػػػت عاميػػا الثػػػاإإذ 

كلكػػف تخصػػص البػػزؿ ىنػػا يفيػػد القػػكة كالمتانػػة كالشػػجاعة كالحنكػػة، كىػػذا مػػا . الصػػبر كتحمػػؿ الشػػدائد
 . أراده لممدكحيو

 
في البيت الثاني عمى سبيؿ المجاز فقد أطمؽ الجزء كأراد بػو الكػؿ، إذ ( البيضة)كيذكر الشاعر 

مجػاز عبلقتػو السػببية، ( ضػربان يطػيح لػو بنػاف المفصػؿ)كقكلػو .   بالسػبلحيعني رئػيس القػكـ المػدج
فاألصابع ىي التي تقبض عمى أداة القتؿ مف سيؼ أك رمح أك نحكه في الحرب، كىي سبب القتؿ، 
لذا عمد إلى قطػع البنػاف ليشػؿ بػذلؾ تػأثير اليػد كميػا، فيعجػز المحػارب عػف الكقػكؼ فػي مجػابيتيـ، 

كلػػـ يختػػر ( البنػػاف)ٌدىاء كالتمػػرس باألسػػاليب الحربيػػة، لػػذلؾ اختػػار كممػػة كىػػك تصػػرؼ يػػدؿ عمػػى الػػ
كيتضح تفػكؽ حسػاف فػي أنػو أفػرغ كػؿ ىػذه . مثبلن كما إلى ذلؾ مما يدؿ عمى المكت( الرقاب)كممة 

 .المعاني في بيت كاحد
 

عػف  كيتحدث حساف عف شجاعة قكمو مستخدمان التصريح تارة كاإليحاء تارة أخرل، كلذلؾ ليكشؼ  
                           3:مما يجعميـ قدكة متبعة كنماذج محتذاة( المسمميف)الفضائؿ الخمقية في قكمو 

 ]الكامؿ                                                                                                                         [ 

 ْورةٍ كػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػييـ مػػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػػٍد ذي َسػػػػػػػػػػػ
 

 َبَطػػػػػػػػػػػػؿ بَمْكَرىػػػػػػػػػػػػِة الَمكػػػػػػػػػػػػاِف الُمْحػػػػػػػػػػػػرجِ  
 

ٍد ُيْعطػػػػػػػػػػػػػػػي الَجزيػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ِبكف ػػػػػػػػػػػػػػػ  وَومَسػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 َحّمػػػػػػػػػػػػػػاِؿ َأْثقػػػػػػػػػػػػػػاِؿ الػػػػػػػػػػػػػػد يات ُمتَػػػػػػػػػػػػػػو جِ  
 

 أو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ّأْرَوع ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ذي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةٍ 
 

 أو كػػػػػػػػػػػؿ  ُمْسػػػػػػػػػػػَتْرخي الن جػػػػػػػػػػػاِد مػػػػػػػػػػػدج جِ  
 

          
 

                                                           
1
 .077وردت هذه األبيات في حاشية ص.  
 .ابف منظكر، المساف ،مادة ،بزؿ: ينظر.  2
 .366حساف، الديكاف، .  3
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د، كميا كنايات يكشؼ اجتماعيػا فػي صػعيد ف عطاء الجزيؿ بالكؼ، كتحمؿ الديات، كاسترخاء النجا 
 . كاحد عمى التكامؿ بيف العطاء النبيؿ كبيف القكة الحربية القاىرة

 
كمما يزيد قيمة العطػاء بيػاءن كجمػاالن، مػا جػاء بػو الػنص مػف معطيػات، كاسػتخداـ الفعػؿ المضػارع   
يح أداة العطػػاء قيمػػة العطػػاء حػػاؿ حدكثػػو، ككأنػػو حاصػػؿ اآلف ككػػذلؾ تكضػػ ظيػػركالػػذم ي( يعطػػي)

 .، مما يشعر المتمقي أف قيمة الكـر متأصمة فييـ(الكؼ)كالبذؿ كىي 
 

فتػارة تيكًسػب الػديات ( حٌماؿ أثقػاؿ الػديات)كالمجاز في قكؿ الشاعر  كلنا أف نرل تناكب الحقيقة
ان كتارة أخرل يككف ىػذا التعبيػر بعيػد(. الحمؿ)كالذم يتضح مف معنى ( اإلستعارة)المدلكؿ المجازم 

عػػػف االسػػػتعارة ليكػػػكف الحمػػػؿ مرتبطػػػان بالنيابػػػة فػػػي سػػػداد الػػػديف، فيجػػػيء المعنػػػى حقيقيػػػان صػػػريحان ال 
 . مجازيان إيحائيا

 
، إذ يعبػػر عػػف القػػكة الكامنػػة فػػي نفػػكس (مسػػترخي النجػػاد)كيػػأتي التعبيػػر الكنػػائي جمػػيبلن فػػي قكلػػو  

 .العدكالمسمميف، كالتي تعفييـ مف اإلحساس بالتأى ب كالتكتر لمقاء 
 
كبيػػذا يكػػػكف حسػػػاف قػػد جعػػػؿ مػػػف الشػػجاعة كالبطكلػػػة قيمػػػة عظمػػى إذ ربطيػػػا بػػػاألخبلؽ الفاضػػػمة،  

 .فصارت محط فخره كزىكه بنفسو كقكمو كجماعتو

 
    :الكـر. 4
 

التػػي جعمػػتيـ يتنػػازلكف عػػف مػػاليـ كمتػػاعيـ ك  ،مػػف أبػػرز القػػيـ كأعظميػػا أثػػران فػػي حيػػاة العػػربالكػػـر 
ال يعرفكف، ينفقكنيا كىـ في أمس الحاجة إلييا، كنفكسيـ راضية بػذلؾ،  كطعاميـ لمف يعرفكف كمف

 .بؿ يسركف أٌيما سركر، ألنيـ يعتبركف ذلؾ كاجبان مقدسان يقكمكف بتأديتو
 

كميمػػا قيػػؿ فػػي أسػػباب الكػػـر كدكافعػػو عنػػد العػػرب، مػػف قسػػكة الحيػػاة، كجػػدب الصػػحراء، كانتشػػار    
فيـ يمقكف الضيؼ بالبشػر . سجية في العرب متأصمة في نفكسيـالزاد، ف ف الكـر يبقى  دالفقر، كنفا

كالترحػػاب، كيبػػذلكف لػػو أجػػكد مػػا لػػدييـ مػػف طعػػاـ كمتػػاع، كيتسػػاكل فػػي طبيعػػة الكػػـر السػػادة كالعبيػػد 
 .كالخمفاء كالصعاليؾ، حتى عيدت تمؾ القيمة مف مفاخرىـ التي يفاخركف بيا
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فػػػي ذاتػػػو كفػػػي قكمػػػو كفػػػي ممدكحيػػػو بكافػػػة  كحسػػػاف شػػػأنو شػػػأف معاصػػػريو، تمػػػدح بيػػػذه الخصػػػمة   
شػعاؿ النػار، كىدايػة الضػػيفاف،  صػكرىا الماديػة المألكفػة عنػد العػرب، مػف نحػػر اإلبػؿ كرفػع القػدكر كا 

يثاره لممحتاجيف عمى نفسو خاصة في أكقات الجدب كالشدة، ككرر تمؾ المعاني كثيران في شعره  .كا 
 

                                                                                                                            1:يقػكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                                       [ 

ـَ  الجػػػػػػػاِر   ُيْؤَلػػػػػػػُؼ              وبيتػػػػػػػألسػػػػػػػُت   ِبػػػػػػػِنْع

 لػػػػػػػذي الُعػػػػػػػرِؼ ذا  مػػػػػػػاٍؿ  كثيػػػػػػػٍر َوُمْعػػػػػػػِدما 
 

        وَنػػػػػػػػػْدماِف ِصػػػػػػػػػْدٍؽ ُتمِطػػػػػػػػػُر الَخيػػػػػػػػػَر كف ػػػػػػػػػُو  

 إذا راَح َفّيػػػػػػػػػػػػاض العشػػػػػػػػػػػػّياِت  ِخْضػػػػػػػػػػػػَرما 
 

مػػػػػػػا    َوخػػػػػػػػػالط شػػػػػػػػػيَمتي         وَصػػػػػػػػػمُت بػػػػػػػػػو َكف ػػػػػػػػػي  ولػػػػػػػـ أُؾ ِسػػػػػػػبًا  فػػػػػػػي  الن ػػػػػػػدامى  ُمَمو 
 

ػػػػػػػػْيَؼ إف جػػػػػػػػاءَ  نػػػػػػػػا لَنقػػػػػػػػري الض       طارقػػػػػػػػًا     وا 

 مػػػػػف الش ػػػػػْحـِ مػػػػػا أمسػػػػػى َصػػػػػحيحًا ُمَسػػػػػم ما 
 

      ر  آفػػػػػػػػػػاُؽ الس ػػػػػػػػػػماِء ف ْصػػػػػػػػػػَبحت    إذا اْغَبػػػػػػػػػػ

 كػػػػػػػػَ ف  عمييػػػػػػػػا ثَػػػػػػػػْوَب َعْصػػػػػػػػٍب ُمسػػػػػػػػي ما 
 

      َحِسػػػػػػػػبَت قُػػػػػػػػدوَر الّصػػػػػػػػاِد َحػػػػػػػػوؿ ُبيوتنػػػػػػػػا   

 َقنابػػػػػػػػػػَؿ ُدْىمػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػي الَمَحم ػػػػػػػػػػِة ُصػػػػػػػػػػي ما 
 

            ا   يظػػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػػدييا الواغمػػػػػػػػػػػػػػوف َك نمػػػػػػػػػػػػػػ

 ميَحَة ُمعَممػػػػػػػػاَينوبػػػػػػػػوف َبحػػػػػػػػرًا ِمػػػػػػػػف ُسػػػػػػػػ 
 

  

يبلحػػظ المتمقػػي صػػكرة حيػػة لمشػػاىد الجػػدب كالقحػػط التػػي تتعػػرض ليػػا القبائػػؿ العربيػػة، كيشػػاىد فػػي  
ىػػذه الصػػكرة لكحػػة فنيػػة لمػػكاغميف كالغػػاديف عمػػى قػػـك الشػػاعر، كمنػػاظر القػػدكر الضػػخمة التػػي كأنيػػا 

فيشعر اإلنساف بػذلؾ بالسػجية العربيػة الكريمػة التػي تػؤثر . ى النارخيكؿ دىـ كىي تكضع كترفع عم
 .أفضؿ ما عندىا لقرل الضيكؼ كالمعكزيف

 
نقػؿ الداللػة لممتمقػي، ككأنيػا تتػراءل أمامػو حػاؿ لؼ الشػاعر زمػف الفعػؿ المضػارع أعطػى قػدرة يػكظت

 .حدكثيا خاصة مع التحاميا بعكامؿ الحركة كالمكف
 
داالن عمػػى الحركػػة الدائبػػة المسػػتمرة لمضػػيكؼ فػػي ( يؤلػػؼ)الفعػػؿ المضػػارع  ففػػي البيػػت األكؿ يػػأتي  

 .بيتو، فيك يجعؿ بيتو مألفان لذم العرؼ سكاء أكاف غنيان أك فقيران 
 
يضػػيؼ عمػػى البيػػت جماليػػة، إذ يشػػبو كػػؼ ( تمطػػر)كػػذلؾ كصػػفو لنديمػػو فػػي البيػػت الثػػاني بقكلػػو   

كصػػػكرة المطػػػر صػػػكرة لمحركػػػة الدائمػػػة . ير كالبركػػػةالنػػديـ بالسػػػماء الممطػػػرة التػػػي تجػػػكد عمػػػييـ بػػػالخ
  .كالجدب خاصة المستمرة المحببة إلى نفكسيـ خاصة في أكقات الشدة
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اسػػػػتخدامو لمفعػػػػؿ . كػػػػذلؾ فػػػػي البيػػػػت الخػػػػامس تتػػػػراءل الحركػػػػة كاالضػػػػطراب بأقصػػػػى صػػػػكرىما   
تباعػػو بقكلػػو ( يظػػؿ)المضػػارع  كممػػا يزيػػد مػػف . كىػػـ الػػداخمكف عمػػى القػػكـ يػػأكمكف معيػػـ( الكاغمػػكف)كا 

اغبػر  رفػاؽي السػماًء، ثػكب عصػبو )اضطراب الحدث األلكاف التي أضفاىا في أبياتو مف خػبلؿ قكلػو 
 .إذ شبو السماء في أياـ الشتاء القاحمة بالذم كسي بركدان يمنية حمراء( ميسي ما

 
الصػػفراء، ثػػـ كىػػي قػػدكر النحػػاس ( قػػدكر الصػػاد)كنجػػد فػػي البيػػت السػػادس أثػػران ليػػذا المػػكف إذ يقػػكؿ 

أم تحكلػػػت القػػػدكر الصػػػفراء إلػػػى المػػػكف األسػػػكد ككأنيػػػا جماعػػػات مػػػف الخيػػػكؿ ( قنابػػػؿ دىمػػػان )يقػػػكؿ 
الدىـ، كذلؾ لكثرة بقائيا عمى النار لتكفػي الػكاغميف كتسػد جػكعيـ كبأسػيـ، فيػـ ال تنطفػئ نػارىـ كال 

 (. فينكبك )كقد تضافرت الحركة مع المكف في ىذه الصكرة في قكلو . تبيض قدكرىـ
 

ليدلؿ عمى شدة سخاء ككـر قكمػو فيػك ال ينضػب كمػاء ( بحران )كمما زاد الصكرة فاعمية كجماالن قكلو 
 .البحر المعركؼ بغزارة مائو

 
كذلؾ ليرغـ ( إنا لنقرم)كيأتي الشاعر في البيت الرابع بأسمكب خبرم طمبي مقركنان بالفعؿ المضارع 

كػػد عمػػى أف قكمػػو ينحػػركف اإلبػػؿ السػػميمة المعافػػاة مػػف السػػامع عمػػى اإلذعػػاف كالتسػػميـ بكػػرميـ، كليؤ 
كالمرأة العجكز كف فيقدمكف لمضيؼ أسكأ ما عندىـ، غير مرض أك عمة، إذ كاف بعض العرب يبخم

    *.1التي أطعمت ضيفيا دـ الفصيد ككانت العرب تعٌير بذلؾ
 

األلفػاظ التػي تعطػي كمما يخفؼ مف المبالغة التػي قػد نراىػا فػي بعػض األبيػات اسػتخدامو بعػض    
 (.كأف، حسبت، كأنما)ر كالتقارب يمعنى التشبيو كالتصك 

 
                                                                                          2:يقكؿ حساف فػي مكضػع رخػر  

 ]ؿالطكي                                                                                                                        [ 
ّنػػػػػػػػػػي َلُمْعطػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػدُت وقائػػػػػػػػػػٌؿ        وا 

 

ي  أوِقػػػػػػػػػػػدِ    لموِقػػػػػػػػػػػِد نػػػػػػػػػػػاري ليمػػػػػػػػػػػَة الػػػػػػػػػػػر 
 

ّنػػػػػػػػػػػي لقػػػػػػػػػػػواٌؿ لػػػػػػػػػػػذي البػػػػػػػػػػػث  َمْرَحبػػػػػػػػػػػًا        وا 
 

  جػػػػػػاَء مػػػػػػف غيػػػػػػِر َمْرَصػػػػػػِد  مػػػػػػا َوأىػػػػػػاًل إذا 
 

                                                           
 .مادة، بثث الحاؿ كالحزف، ابف منظكر، المساف،:كالبث. يقكؿ إذا جاءني الطارؽ عمى غير عدة  رحبت بو كأعطيتو 1
 :قد كصفيا عبد ا غنمة قائبلن .  *

 لو أسرة في المجد راس عمادىا       مان رأت رجبلن الحو الغزك معم
 فؤادىا ناف الجمف ىكؿ  فباتت تعيشو الفصيد كأصبحت    يفٌزع 
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ّنػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػدعوني الن ػػػػػػػػػػػػػد  ف جيُبػػػػػػػػػػػػػُو          وا 

 بػػػػػػػػػػػيَض العػػػػػػػػػػػارِض المتوق ػػػػػػػػػػػدِ  وأضػػػػػػػػػػػربُ  
 

 
كرر حساف في صدر أبياتػو األسػمكب الخبػرم اإلنكػارم، ليؤكػد عمػى الفكػرة المكحػدة فػي األبيػات 

 .الثبلثة، كىي كـر الشاعر كسخاؤه، كليرفع بو إنكار منكر كيحممو عمى اإلذعاف كالتسميـ بذلؾ
 

، قائػػؿ، )ة اسػػـ الفاعػػؿ فػػي قكلػػو فػػي البيػػت األكؿ عمػػى كرمػػو مػػف خػػبلؿ تكػػرار صػػيغ يؤكػػدك   معػػطو
كتكػػرار ىػػذه الصػػيغة أبمػػغ مػػف اإلتيػػاف بالفعػػؿ نفسػػو، ألنيػػا تقػػرف الحػػدث بالفاعػػؿ مباشػػرة، ثػػـ ( مكقػػد

 .ييدؼ إلى إلزاـ كؿ مف حكلو بيذه الخصمة الكريمة( أكقد)جاء بفعؿ أمر 
 

مػا تػكحي بػو الصػيغة مػف  مستغبلن ( قٌكاؿ)كظؼ حساف صيغة المبالغة في البيت الثاني في قكلو    
التكثير كالمبالغة، فيك شديد االحتفاء بضيكفو، خاصة إذا قدمكا إليو فػي كقػت الشػدة كالخػكؼ، ف نػو 

 .يكثر مف قكلو، نزلتـ مكانان رحبان، كقصدتـ أىبلن 
 

كيكرر حساف التأكيد في البيت الثالث بصكرة جميمة كىي أنو لسخائو أسبؽ مف المطر في البذؿ    
كتكرار ىذا األسمكب الخبػرم يعطػي األبيػات ترابطػان . ء، مما يضفي عمى البيت حسنان كجماالن كالعطا

 .كتناغمان خاصة أنو يحمؿ فكرة مكحدة
 
حػػكؿ الكػػـر عمكمػػان، إلحاحػػو عمػػى الفخػػر بكػػـر قكمػػو أك كرمػػو الػػذاتي فػػي ليػػالي  ويمحػػظ فػػي أبياتػػك   

لؾ أف طارؽ الميؿ ال يحتاج إلػى الطعػاـ فحسػب، الشتاء الباردة، حيث البرد كالمطر كالريح القكية، ذ
كم ؤ كاإلنسػاف الكػريـ ىػك الػذم يػ. إنما يحتاج إلى األمف كالدؼء لؤلحكاؿ التي يقاسييا في الصػحراء

. مػػػف العنػػػاء كالمشػػػقة كالبػػػذؿ ان الضػػػيفاف كالطػػػارقيف فػػػي ىػػػذه الظػػػركؼ القاسػػػية، كيتحمػػػؿ بػػػذلؾ كثيػػػر 
معيػا، لتػدلؿ عمػى نبػؿ المضػيؼ كشػجاعتو كحسػف خمقػو  فيتجمى مع ىذه القيمة قيمة أخرل يتضافر

 1:يقكؿ حساف. ككـر طبعو كسماحة نفسو التي كف يا عف شحيا كعف نزعتيا إلى التممؾ كاالدخار
 ]الكامؿ                                                                                                                           [

      َوَأنػػػػػػػػػػػػػا  ِمػػػػػػػػػػػػػػَف  الَقػػػػػػػػػػػػػػوـِ  الػػػػػػػػػػػػػػذيف  ِإذا    

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاُء ُمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلَؼ الَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدبِ  َأَزـَ    الش 
 

         ـَأْعطػػػػػػػػػػػػػػػػػى َذوو اَلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ ُمعِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرىُ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِربيَف ِبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِطف الر ْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ    والض 
 

، الجػدب، معسػرىـ، )جاء الشاعر في ىذيف البيتيف بمفردات تدلؿ عمى سكء حػاؿ القػـك كبؤسػيـ  أـز
القحػػط كالجػػكع أسػػعفنا  ىفيقػػكؿ أنػػا مػػف القػػـك الػػذيف إذا اشػػتد الزمػػاف، كأزمػػت األزمػػة، كتفشػػ( عػػبالر 

                                                           
 .حالة العسر كالجدبكبيف ، كالتي تربط ما بيف الكـر 20، 26، 36، 72:كينظر القصائد رقـ  .032 ،حساف الديكاف.  1



 

056 
 

فيفتخػر أنػو مػف . ثـ يربط قيمة الكـر مع قيمػة الشػجاعة، فيمػا صػنكاف متبلزمػاف. ناالمعسريف بأمكال
. الرعػبالقكـ الشجعاف الذيف إذا حاكؿ أحد أف يممػس مػكطف الكرامػة فػييـ طعنػكا فيػو القمػب مػكطف 

ف الزمتػػا غرضػػي الفخػػر كالمػػدح فيػػـ كرمػػاء كفػػي حػػاؿ الحػػرب ىػػـ أبطػػاؿ شػػجعاف، كىاتػػاف الصػػكرتا
 1:قاؿ حساف في مدح قيس بف سعد. عنده

 ]الكافر                                                                                                                           [

 و كػػػػػػػػػػػػػؼ  تفػػػػػػػػػػػػػيُض َدمػػػػػػػػػػػػػًا وكػػػػػػػػػػػػػؼ      لػػػػػػػػػػػػػ
 

 يبػػػػػػػػػػػػػػاري جوُدىػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػ   الش ػػػػػػػػػػػػػػماؿِ  
 

    
، كجػػاء باسػػتعارة مكنيػػة تػػدلؿ عمػػى شػػجاعتو إذ جعػػؿ كفػػو  ىنػػا قػػرف حسػػاف مػػا بػػيف الشػػجاعة كالكػػـر

كشػػػمؿ الشػػػطر الثػػػاني مػػػف البيػػػت عمػػػى . كػػػالنير الفػػػائض، كالػػػدـ كنايػػػة عػػػف كثػػػرة قػػػتبله فػػػي الحػػػرب
كتضػافر . ؿ كفػو تبػارم ريػح الشػماؿ فػي جكدىػا ككرميػا كسػرعة عطائيػااستعارة مكنية أخرل إذ جعػ

 2:كقاؿ أيضان مقرنان بيف األمريف. ىاتيف االستعارتيف في شقي البيت يعطيو قيمة جمالية
     

 ]الكامؿ                                                                                                                    [ 

 كػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػد َوَلػػػػػػػػػْدنا ِمػػػػػػػػػْف َكػػػػػػػػػريـ ماِجػػػػػػػػػٍد      
 

 دامػػػػػػػػػػػػي اَلظػػػػػػػػػػػػاِفِر أو َربيػػػػػػػػػػػػٍ  ُمْمِطػػػػػػػػػػػػرِ  
 

     ُخِمَقػػػػػػػػػػػػػػػْت َأناِممُػػػػػػػػػػػػػػػو ِلقػػػػػػػػػػػػػػػاِئـِ ُمْرَىػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ     

 َوِلَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذِؿ َمْكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة وِذْرَوِة ِمْنَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  
 

 
 3:كقاؿ أيضان .ان ممطر  ان فالكريـ يجكد بنفسو فيككف دامي األظافر، ك يجكد بمالو فيككف ربيع

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

ـُ بالَمْشػػػػػػػػػػػتى َمطػػػػػػػػػػاعيُف بالَقنػػػػػػػػػػػا      ـِ     َمطػػػػػػػػػػاعي  إذا الَحػػػػػػػػػْرُب كاَنػػػػػػػػػْت كػػػػػػػػػالَحريِؽ الُمَضػػػػػػػػػر 
 

 
بعػػد أف أدل ( مطػػاعيـ، مطػػاعيف)لتكامػػؿ مػػا بػػيف القيمتػػيف فػػي قكلػػو كقػػد أعطػػى الجنػػاس النػػاقص ا

 .طة بويكظيفتو الجمالية المن
 

ففي الكقت الذم . كبيذا يككف حساف قد كضح الكـر كقيمة بطكلية، تجمع بيف اإليثار كالشجاعة   
. كالطػارقيف يصارع فيو اإلنساف أسػباب البقػاء كالحيػاة، كيظيػر الكػريـ كبطػؿ منقػذ لمفقػراء كالمعػكزيف

 .لذلؾ أكثر حساف مف ربط الكـر بالشجاعة. فينقذىـ مف الفناء، كيعيد إلى عركقيـ الحياة
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يصػػكر حسػػاف الكػػريـ بصػػكرة مثاليػػة فيػػك جػػامع لكػػؿ خػػبلؿ الخيػػر، يعػػيش لقبيمتػػو كأمتػػو، يحمػػي ك    
مستجير، شرفيا كيصكف عرضيا، يقرم الجائع، كيفؾ األسير، كيطعـ المحتاج، كيدفع األذل عف ال

فتصػبح ىػذه القيمػة بكػؿ معاييرىػا . ال يخكف عيدان، كال يقطع كصػبلن، كال ينكػث عيػدان كال ييتػؾ سػتران 
  1:، كما تجسدت تمؾ الصفات في شخص حمزة بف عبد المطمبسمككان يسمكو دكف تكمؼ أك عناء

 ]السريع                                                                                                                         [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيز  إذا َأْعَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفْت       َغْبػػػػػػػػػػػػراُء فػػػػػػػػػػػػي ذي الس ػػػػػػػػػػػػنِة الماِحػػػػػػػػػػػػؿِ     المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع الش 
 

     والتّػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرِؾ الِقػػػػػػػػػػػػػػػػػْرَف لػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ِلْبػػػػػػػػػػػػػػػػػِدِه       

 َيعثُػػػػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػػػػي ذي الُخػػػػػػػػػػػػػُرِص الػػػػػػػػػػػػػّذاِبؿِ  
 

 َأْبػػػػػػػػػػػَيَض فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػذ ْرَوِة ِمػػػػػػػػػػػف ىاشػػػػػػػػػػػـٍ      
 

 ْمػػػػػػػػػػػػػػِر دوف الحػػػػػػػػػػػػػػؽ  بالباطػػػػػػػػػػػػػػؿِ َلػػػػػػػػػػػػػػـ يَ  
 

 كّنػػػػػػػػػػا َنػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػي َحْمػػػػػػػػػػزَة حػػػػػػػػػػرزًا لنػػػػػػػػػػا    
 

 ِمػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػؿ  َأْمػػػػػػػػػػػػػٍر ناَبنػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػِازؿِ  
 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػػػػي اِنْسػػػػػػػػػػػػػػػػالـِ ذا تَػػػػػػػػػػػػػػػػدراٍ        
 

 َلػػػػػػػػػػػػػػػـ َيػػػػػػػػػػػػػػػؾ ِبػػػػػػػػػػػػػػػالواني وال الخػػػػػػػػػػػػػػػاِذؿ 
 

 
، كالذم يجعمو أصؿ المكاـر كالقيـ كميا، فالكريـ  نػده يجكد بمػا ع مفيستيؿ حساف أبياتو بذكر الكـر

كحمػزة مػف أكلئػؾ الكرمػاء النػػببلء الػذيف يجػكدكف بػأمكاليـ كأركاحيػـ فػي سػبيؿ إغاثػػة . ماديػان كمعنكيػان 
عبلء شأنو مف جية أخرل  .الفقراء كالمعكزيف عف جيتو، كنصر ديف ا كا 

 
فحمػػػزة كػػػريـ يمػػػؤل جفػػػاف الخشػػػب بالطعػػػاـ ليقػػػدميا لؤلضػػػياؼ كالمعػػػكزيف خاصػػػة فػػػي السػػػنة القاحمػػػة 

كىػػك عفيػػؼ أبػػيض . كىػػك شػػجاع مقػػداـ يقابػػؿ األعػػداء بكػػؿ مػػا أكتػػي مػػف قػػكة كعػػدة كعتػػادالماحمػػة، 
العػػرض، فػػي الػػذركة العميػػا مػػف بنػػي ىاشػػـ، كىػػك ال يػػدفع حقػػان بباطػػؿ، فػػبل يمػػارم كال يتممػػؽ، كلػػيس 

، كيرأسيا الكـر في ذلػؾ، كربمػا يا اآلخرككميا خبلؿ يفضي بعضيا إلى بعض. بالكاني كال المتخاذؿ
 (.كنا نرل حمزة حرزان لنا)قكلو  يجمعيا

 
اسػػػتخدـ حسػػػاف صػػػيغة اسػػػـ الفاعػػػؿ ليػػػدلؿ عمػػػى فضػػػائؿ حمػػػزة، ممػػػا يجعػػػؿ ترابطػػػان معنكيػػػان بػػػيف    

النائػؿ، المػالئ، التػارؾ، لػـ يػؾ )كىػي . األبيات مف خبلؿ داللتيا مػف جيػة كجرسػيا مػف جيػة أخػرل
  2:كمف ذلؾ قكلو في مقاـ الفخر بقكمو (.بالكاني، كال الخاذؿ

 ]السريع                                                                                                                          [

 َشػػػػػػػػػػػػػػيباَء َترمػػػػػػػػػػػػػػي َأىميػػػػػػػػػػػػػػا باْلَقتػػػػػػػػػػػػػػاـْ     ومي َبنػػػػػػػػػػػػػػو الن جػػػػػػػػػػػػػػاِر إف َأْقَبَمػػػػػػػػػػػػػػػت     قػػػػػػػػػػػػػػ
 

ـُ المػػػػػػػػػػػػػو     َنْخصػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػوـَ الِخصػػػػػػػػػػػػػػاـْ لػػػػػػػػػػػػػػى وال    ال َنْخػػػػػػػػػػػػػِذُؿ الجػػػػػػػػػػػػػاَر وال ُنْسػػػػػػػػػػػػػِم
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       مّنػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ُيْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػُد َمْعروفُػػػػػػػػػػػػػػػػػو    

 وُيفػػػػػػػػػػػػػػػػِرُج الم زَبػػػػػػػػػػػػػػػػَة َيػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ الز حػػػػػػػػػػػػػػػػاـْ  
 

  
ثـ يأتي . بمف يرمي الناس بالغبار تويبدأ حساف أبياتو بصكرة لمسنة الشيباء الممحمة، إذ يصكر سن 

كجػاء األسػمكب (. ـ يـك الخصاـال نخذؿ الجار، ال نسمـ المكلى، ال نخص)بأسمكب مباشر في قكلو 
فػالكريـ يتسػـ بالغيريػة كالعطػاء، فػبل يحتمػؿ أف يكػكف . مكمبلن لمصكرة، رابطان بقيػة القػيـ بقيمػة الكػـر 

كأكػػد .ميسػكر الحػاؿ فػي رغػػد كجػاه، بينمػا يجػػكع جػاره كيػذؿ حميفػػو، خاصػة فػي أكقػػات الشػدة كالبػؤس
  1:يقكؿحيث  .دان مفردان عمى أف الكـر يرأس القيـ كميا، فيك ليس خمقان كاح

                ] الطكيؿ  [

     َفسػػػػػػػػػػػّود ِبشػػػػػػػػػػػَر بػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػراء لجػػػػػػػػػػػوده  

 وحػػػػػػػػػّؽ لِبشػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف الَبػػػػػػػػػرا َأف ُيسػػػػػػػػػودا 
 

    َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػْيَس ِبخػػػػػػػػػػػػػػػػاٍط خطػػػػػػػػػػػػػػػػوة ِلدِني ػػػػػػػػػػػػػػػػٍة      

 وال باسػػػػػػػػػػط يومػػػػػػػػػػًا إلػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػوءٍة َيػػػػػػػػػػدا 
 

 عاِئػػػػػػػػػػػػد َغػػػػػػػػػػػػداً  َوقػػػػػػػػػػػػاَؿ ُخػػػػػػػػػػػػذوه إن ػػػػػػػػػػػػو    إذا جػػػػػػػػػػػػػػاَءُه الس ػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ َأْنَيػػػػػػػػػػػػػػَب ماَلػػػػػػػػػػػػػػُو    
 

 
فيغػػػدؽ عمػػػى معسػػػرىـ، كيفػػػؾ . ال يبخػػػؿ عمػػػى قكمػػػو وبػػػدأىا بػػػالجكد، ألنػػػ إذمقكمػػػات السػػػيادة،  يرينػػػا

أسيرىـ، كيكػـر ضػيفيـ، كيسػد ديػف مػدينيـ، كقػد اسػتعاف عمػى تكضػيح ذلػؾ بصػكرة بيانيػة ىػي قكلػو 
الػػو فػػبل مػػف مالػػو عمػػى سػػائميو دكف حسػػاب كمػػف يأخػػذ كينيػػب مػػف غيػػر م أم أغػػدؽ( أنيػػب مالػػو)
 .رث بنقصانوتيك
 

كمف بديع تأثير الكـر عمى قػكـ حسػاف، أف ىػذه القيمػة انعكسػت أيضػان عمػى كبلبيػـ، فغيػرت مػف    
طبائعيا، إذ صارت تأنس بكجكد الغرباء فبل تير منيـ، حتى غدا كصؼ الكبلب بالجبف دليؿ الكـر 

ا، إذ لـ تعتد عمى كثرة الضيفاف كالجكد، بينما يدؿ نبح الكبلب في كجكه القادميف عمى بخؿ صاحبي
 2:كالطراؽ لبيتو، يقكؿ حساف

 ]الكامؿ                                                                                                                          [

 ُيْغَشػػػػػػػػػػػْوَف حتّػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا َتيػػػػػػػػػػػّر ِكالُبيػػػػػػػػػػػـ      
 

 اِد الُمْقِبػػػػػػػػػػػؿِ وال َيسػػػػػػػػػػػ َلوَف َعػػػػػػػػػػػِف الس ػػػػػػػػػػػو  
 

 
، مباشػرة، دكف اسػػتخداـ األسػاليب البيانيػػة النفػػي بطريقػةك لمشػػطر األكؿ،  جػػاء مكمػبلن  الشػطر الثػانيف

، إال أنػو يشػعر معيػا بخيػاؿ تتػراءل أمػاـ المتمقػي حػاؿ حػدكثيا كقد شكمت المباشرة ىنا صكرة كاقعية
 : 3يقكؿرة، إلى جانب ذلؾ نراه يذـ البخؿ كيقبحو لمنفكس عبر صكر ساخ.خصب
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 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

 يمػػػػػػػػػُة َبْطُنػػػػػػػػػوُ إذا كػػػػػػػػػاَف ذو الُبْخػػػػػػػػػِؿ الذ م
 

 كػػػػػػػبطِف الحمػػػػػػػاِر فػػػػػػػي الَخػػػػػػػالِء الُمقي ػػػػػػػدِ  
 

 
يكنز مالو فبل ينفقو شحان كحرصان بالحمار المقيد في الخػبلء الػذم يشبو حساف اإلنساف البخيؿ الذم 

 .الىـ لو إال مؿء بطنو
 

كالجدير بالذكر أف حساف لـ يمجد القيمة لشدة كمفو بحسف األحدكثة، كطيػب الثنػاء، كطمعػو فػي    
. ؿ عمػى ذلػؾفمػـ يىػًرد فػي أبياتػو مػا يػدل. اجتبلب المكانة السامية المرمكقة، كخكفو مف الذـ كالتشيير

إنما فخر بكجكدىا في نفسو كفي قكمو إليمانو بيا، كيقينػو بأىميتيػا، فيػي فػي كجيػة نظػره قػانكف ال 
فيػػػػػي قيمػػػػػة ذات أبعػػػػػاد اجتماعيػػػػػة كسياسػػػػػية كاقتصػػػػػادية، فعمػػػػػى الصػػػػػعيد .يمكػػػػػف تجػػػػػاكزه أك خرقػػػػػو

شراكو فػي الػزاد،  كفػؾ العػاني االجتماعي تغرس قيمان مثمى في نفس العربي كالحرص عمى الجار، كا 
كىي عمى الصػعيد السياسػي تجمػع كممػة القبيمػة، . كاألسير فتتكثؽ بذلؾ أكاصر التكافؿ في المجتمع

كتمنػػع التفػػرؽ كالتشػػتت، فػػالكريـ الػػذم يجػػكد فػػي األكقػػات العصػػيبة يجعػػؿ قبيمتػػو كالبنيػػاف المتػػراص 
ميع أبناء القبيمة حيػاة أما عمى الصعيد االقتصادم فيي تكفؿ لج. الذم ال تزعزعو الحكادث كالنكازؿ

 .كريمة
 
كمػػف الػػدالئؿ عمػػى أىميػػة الكػػـر فػػي ىػػذا الصػػعيد، بػػركز طبقػػة الصػػعاليؾ، كالتػػي كػػاف مػػف أبػػرز   

فقد ثاركا عمى أصحاب الماؿ الذيف يكنزكنو، كال يقدمكف بعضو . عكامؿ ظيكرىا العامؿ االقتصادم
رتيـ كنز الماؿ كتحقيؽ الثػراء، إنمػا كانػت كلـ يكف ىدفيـ مف ثك . إلى ذكييـ كأرحاميـ كأبناء قبيمتيـ

غػػايتيـ بذلػػػو لمضػػعفاء كاألضػػػياؼ كالمعػػػكزيف فػػي أيػػػاـ الجػػػدب كالشػػدة التػػػي ال يجػػػد فييػػا النػػػاس مػػػا 
 .يطمعكف بو

 
 1:ًحكىـ في الكـر كالعطاء تبيف أثره في التآخي كالتكافؿ ولك 

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ف امػػػػػػػػرًأ نػػػػػػػػػاَؿ الِغنػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػـ ُيَنػػػػػػػػػْؿ                وا 

 قريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا وال ذا ِخم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة لزىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 

ف    اْمػػػػػػػرًأ عػػػػػػػاد  الر جػػػػػػػاَؿ عمػػػػػػػى الِغنػػػػػػػى        وا 
 

 لحسػػػػػػػػػػػػػػودُ  الغنػػػػػػػػػػػػػػى ولػػػػػػػػػػػػػػـ َيسػػػػػػػػػػػػػػَ ؿ اهلل 
 

 

                                                           
 .357 ،حساف، الديكاف.  1
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ه كأصػػدقاءه فيػػك لئػػيـ، كيػػرل أف الحسػػكد ىػػك الػػذم يحسػػد ء يعطػػي أقربػػاأم أف المػػرء الغنػػي الػػذم ال
 .األغنياء عمى ماليـ، كال يطمب ذلؾ مف ا الغني الحميد

 
 :المروءة. 5

المركءة مف أخبلؽ العرب التي يقيسكف بيا الرجاؿ، كيزنكف بيا العقػكؿ، كىػي خمػؽ جميػؿ، كأدب    
مػػف لفػػظ المػػرء، كػػالفتكة مػػف ( فعكلػػة: )كالمػػركءة. مكقػػاترفيػػع، تميػػز بيػػا اإلنسػػاف عػػف غيػػره مػػف المخ

الفتى، كاإلنسانية مف اإلنساف، كبيذا كانت حقيقتيا اتصاؼ الػنفس بصػفات اإلنسػاف التػي فػارؽ بيػا 
 .سائر المخمكقات

 

كىػػي خمػػة كريمػػة، كخصػػمة شػػريفة تحمػػؿ اإلنسػػاف عمػػى الكقػػكؼ عنػػد محاسػػف األخػػبلؽ كجميػػػؿ    
كىػػي كػػذلؾ تػػدعك اإلنسػػاف إلػػى تػػرؾ مػػا . يػػا إلػػى مراتػػب الحكمػػة كالمسػػؤكليةالعػػادات، مػػع االرتقػػاء ب

 .يدنسو كيشينو، كالخصاـ كالمعاتبة كالمطالبة كالمماراة كغيرىا
 

المركءة ىي القيمة المركزية في المكركث العربي الخالص، كىي جممة مف القػيـ التػي يتحقػؽ بيػا    
كأصػػحاب  .ء كتحمػػؿ المغػػاـر كالػػديات كالحػػـز كالعػػدؿالسػػؤدد، كػػالحمـ كالصػػبر كنجػػدة الجػػار، كالكفػػا

 . المركءات كمكاـر األخبلؽ في الجاىمية إذا أسممكا كفقيكا صاركا خيار الناس في اإلسبلـ
 
سبلمو، يقكؿ في مركءة سيد العشيرة    1:كتنطبؽ القيمة عمى حساف فقد صكرىا في جاىميتو كا 

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

 وًتْمقػػػػػػػػػى َعمػػػػػػػػػى َأْبياِتنػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػيف ُنْجتَػػػػػػػػػػد      
 

ػػػػػػػػػػػـِ       َمجػػػػػػػػػػاِلَس فييػػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػؿ  َكْيػػػػػػػػػػػٍؿ ُمَعم 
 

     َرفيػػػػػػػػػػِ  ِعمػػػػػػػػػػاِد الَبْيػػػػػػػػػػِت َيْسػػػػػػػػػػُتُر ِعْرَضػػػػػػػػػػو 

ـ  َمْيمػػػػػػػػوِف الن قيَبػػػػػػػػةِ    2 ِخْضػػػػػػػػَرـِ  ِمػػػػػػػػف  الػػػػػػػػذ 
 

 َجػػػػػػػػػػػواٍد عمػػػػػػػػػػػى الِعػػػػػػػػػػػاّلِت َرْحػػػػػػػػػػػب فنػػػػػػػػػػػاؤه     
 

ـِ    إذا ُسػػػػػػػػػػػػػِئَؿ الَمْعػػػػػػػػػػػػػروَؼ َلػػػػػػػػػػػػػـ َيػػػػػػػػػػػػػَتَجي 
 

 َضػػػػػػػػػػػػروِب ِب ْعجػػػػػػػػػػػػاِز الِقػػػػػػػػػػػػداِح إذا َشػػػػػػػػػػػػتا    
 

ـِ    َسػػػػػػػػػريٍ  إلػػػػػػػػػى داعػػػػػػػػػػي الَيَيػػػػػػػػػاِج ُمَمػػػػػػػػػػو 
 

ـ  َطويػػػػػػػػػػػػػِؿ الّسػػػػػػػػػػػػػاِعَدْيف َسػػػػػػػػػػػػػَمْيَدٍع         َأشػػػػػػػػػػػػػ

 3ُمعيػػػػػػػػػػػػػػِد ِقػػػػػػػػػػػػػػراع الػػػػػػػػػػػػػػّدارِعيف ُمَكم ػػػػػػػػػػػػػػـِ  
 

    
أكثػػر حسػػاف مػػف كصػػؼ سػػيد العشػػيرة بصػػيغ صػػرفية مختمفػػة، ليػػدلؿ عمػػى أف السػػيد يحمػػؿ جممػػة 

رفيػػع، سػػريع، ( )الصػػفة المشػبية)فقػد أتػػى بصػيغة . مػف الصػػفات كاألخػبلؽ التػػي تتحقػؽ بيػػا السػػيادة
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كرث تمػػؾ . لمػػا تحكيػػو ىػػذه الصػػيغة مػػف معنػػى الثبػػكت، فسػػيد العشػػيرة ذك أصػػؿ رفيػػع كػػريـ( طكيػػؿ
كابران عف كابر، كىك شجاع سريع إلى إجابة داعي الحرب، كليس بالجبػاف المتخػاذؿ، كىػك  األخبلؽ

 .ذات الصفة قيمة جماليةمما أضاؼ ل( طكيؿ الٌساعديف) :كريـ جكاد، قد كنى عف تمؾ القيمة بقكلو
 
 ففػػي قكلػػو معٌمػػـ دليػػؿ عمػػى(. معٌمػػـ، ميمػػكف، معمٌػػـ)كجػػاء أيضػػان بصػػيغة اسػػـ المفعػػكؿ فػػي قكلػػو    

بينمػا نجػد . كقػد عيٌمػـ لمػا يحممػو مػف خػبلؿ أصػاب بيػا السػؤدد 3*سيادتو ألف تيجاف العػرب العمػائـ،
جاءت بعد فكرة طيب عرقو كأصمو، ليػدلؿ عمػى أف ىػذا الميمػكف المبػارؾ قػد اكتسػب ( ميمكف)لفظة 

كثػػرة فيػػي دليػػؿ عمػػى شػػجاعتو كبسػػالتو فيػػك مجػػٌرح ل( معمٌػػـ)أمػػا فػػي قكلػػو . الصػػفة مػػف أصػػمو الرفيػػع
إذ تعنػي ( أشػـ)كقػد أتػى بمفظػة كاحػدة عمػى صػيغة أفعػؿ التفضػيؿ كىػي . خكضو الحػركب كالمعػارؾ

 .عمكه في األمكر كميا فجمعت الخبلؿ كميا، لذلؾ حؽ لذلؾ الشيخ أف يعٌمـ كيسكد لمركءتو
 
  1:كفي مكضع رخر يكضح حساف شركط السيادة عندىـ، يقكؿ 

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ُد عاجِ  نػػػػػػػػػػػػا َلَقػػػػػػػػػػػػوـٌ مػػػػػػػػػػػػا ُنَسػػػػػػػػػػػػو                      يػػػػػػػػػػػػاً وا 

ػػػػػػػػػػػػالَ   الَحماَلػػػػػػػػػػػػةِ  ِعْنػػػػػػػػػػػػَد  نػػػػػػػػػػػػاِكاًل   وال   ُزم 
 

                   ممػػػػػػػػػػػػػػاِؿ فيمػػػػػػػػػػػػػػا َيُنوُبػػػػػػػػػػػػػػػولِ  وال ماِنعػػػػػػػػػػػػػػاً 

 2زًا فػػػػػػػػي الَحػػػػػػػػْرب ُغْمػػػػػػػػرًا ُمَغف ػػػػػػػػالَ والعػػػػػػػػاجِ  
 

                    ُجْعُبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َعب اَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ُمَتَيك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  وال

 3ُمَفػػػػػػػػػػػػّيال َكَيامػػػػػػػػػػػػًا   َفّيػػػػػػػػػػػػاً  وال  َمْيَنػػػػػػػػػػػا عَ  
 

ُد ِمنػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػؿ  أَ                      عٍ بػػػػػػػػػػػػػػػارِ   عَ وَ رْ ُنَسػػػػػػػػػػػػػػػو 

  ُمَكم ػػػػػػػػػػػػػال  بػػػػػػػػػػػػػالَجاَلِؿ   تَػػػػػػػػػػػػػراُه  َأَغػػػػػػػػػػػػػر   
 

       د  واْبَتنػػػػى الُعػػػػالنػػػػى الن ػػػػجْ   أَ ذا مػػػػا ْاَنتػػػػدَ إ

 الوأُْلِفػػػػػػػػػػي ذا َطػػػػػػػػػػْوٍؿ َعَمػػػػػػػػػػى َمػػػػػػػػػػْف تَطػػػػػػػػػػو   
 

    
فعمى ىذا السيد (. المركءة)أقر حساف شركطان يجب تكافرىا في سيد العشيرة، كالتي تجمعيا كممة 

، كالشػػػجاع ة، أف يكػػػكف مػػػف ذكم السػػػف كالخبػػػرة كالحكمػػػة كالحمػػػـ، كسػػػداد الػػػرأم كبعػػػد النظػػػر، كالكػػػـر
عجابيػا، كينػاؿ احتراميػا، فالقبيمػة ترضػى ليػا رئيسػان أك  كطبلقة المسػاف، بحيػث يحػكز رضػا القبيمػة كا 
شػػيخان تتػػػكافر فيػػو صػػػفات الرجكلػػة كالبطكلػػػة كالنجػػدة كالكػػػـر كعراقػػة األصػػػؿ كصػػفاء النسػػػب، ككميػػػا 

 .صفات تؤىمو لمقيادة كالزعامة
 

                                                           
 .كربما أراد أف كؿ جناية يجنييا أحد في العشيرة تعصب برأسو .المساف، مادة عمـ  ابف منظكر،. *
 .723 ،حساف، الديكاف.  1
 .مادة غمر ابف منظكر، ،رجؿ غير مشيكر: غمر.  2
ابف عف النصرة كالحرب  بطيئكيامان . المساف، مادة فيا، ابف منظكر، العيٌ : ان فيٌ  .مساف، مادة جعبسالابف منظكر،  ،األحمؽ: جعبسان .  3

 .المساف، مادة فيؿابف منظكر،  رجؿ ضعيؼ الرأم، : بلمفيٌ  .المساف، مادة كيـمنظكر، 



 

003 
 

ي فػي التػرادؼ التكػرار كالتأكيػد فػي خػط كاحػد، استعاف حساف بالترادؼ لتكضيح الصػفات، إذ يمتقػك   
 .كذلؾ لتقرير األمر في الذىف كتمكينو مف النفس

 
 :كجاء الترادؼ عمى الصفات التي ال ينبغي تكافرىا في الشيخ المعٌمـ كىي

كمف . كىك ضد العقؿ كالحكمة كالحنكة، كاألحمؽ يقكد قكمو إلى الضبللة كاليبلؾ :الحمؽ -
 (.جعبس، مغفؿ)يات مرادفاتو في ىذه األب

كمػػف مرادفاتػػو . فالجبػػاف عػػاجز عػػف الػػدفاع كعػػاجز عػػف البػػذؿ كعػػاجز عػػف إبػػداء رأيػػو :الجػػبف  -
فيػذا السػيد الجبػاف يػنكص عمػى عقبيػو فػي الحػرب ( عاجزان في الحرب، ناكبلن عند الحمالة زمبل)

 .كعند تحمؿ الديات كالمغاـر

كسيء الخمؽ ال يسمـ أحد مف أذيتو، . (متيكـ، عاجيان، عيابة)كمف مرادفاتو  :سوء الخمؽ -
 .كيأتي الفكاحش كالنقائص

ألف العاجز ال يستطيع أف يككف حازمان ( فيان، مفٌيؿ، الكياـ)كمف مرادفاتو في األبيات  :العجز -
 .رأم كصكاب اشجاعان ذ

كقد جاء . كجاء في البيت الخامس، فيذا الرئيس يجد المجتدم عنده كؿ ما يطمب :البخؿ -
كىي مستمدة مف جناء ( أجنى الندل)مكنية ليحبب ىذه الصفة إلى النفكس بقكلو استعارة ب

 .الشجر

 

نما أيضان كؼ األذل، كاحتماؿ العثرات، كصيانة النفس ست المركءة يل في اتياف الفضائؿ فقط، كا 
تمػػؾ الصػػفات جسػػدىا .كتزكيتيػا كتنقيتيػػا مػػف الشػػكائب كحمميػػا عمػػى الكقػكؼ مكاقػػؼ الخيػػر كالصػػبلح

    1:ي رثائو لعدم بف مطعـحساف ف
 ]الطكيؿ                                                                                                                    [

    َأَجػػػػػػػػػػْرت رسػػػػػػػػػػوَؿ اهلِل ِمػػػػػػػػػػْنيـ َف ْصػػػػػػػػػػَبحوا         

 مارَ ػػػػػػحْ أَ و  بّ ػػػػػػػػػػػػػػمى مػػػػػػػػػػؾ مػػا لبّ بادَ ػػػػػػػػػػػػعِ  
 

               ه جػػػػػػػػػػارِ  ةِ رَ ْفػػػػػػػػػػخَ بِ  ىوفلقػػػػػػػػػػالوا ىػػػػػػػػػػو الُمػػػػػػػػػػ

 ا  تَػػػػػػػػػػَذم مامػػػػػػػػػػ  إذا مػػػػػػػػػػا وْ يَ  تػػػػػػػػػػو مّ ذِ وَ  
 

               ةً شػػػػػػػػػػػػيمَ   فَ ألػػػػػػػػػػػػيَ وَ   بى ْ َيػػػػػػػػػػػػ إذا   اً ّيػػػػػػػػػػػػبِ أَ 

 مػػػػػػػػامَ ظْ أَ  يػػػػػػػؿُ اذا الم   جػػػػػػػػارٍ  فْ َعػػػػػػػ ـَ وَ ْنػػػػػػػأَ وَ  
 

  
غاثػػة المميػػكؼ مػػف المػػركءة، كىػػذا المطعػػـ   بػػف عػػدم أجػػار رسػػكؿ ا صػػمى ا حسػػف الجػػكار كا 

عميو كسمـ حينما اشتد أذل قريش عميو كعمى قكمو، كقد بيف حساف ىنا مكاـر األخػبلؽ التػي تحمػى 
بذمػة جػاره كعيػده إذا طمػب أف يػدخؿ فػي ذمتػو، كىػك أبػٌي يػرفض  يبيا المطعػـ بػف عػدم، فيػك يػكف
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أم ال يػػؤذم جػاره، كقػػد أعطػػت ( ارأنػكـ عػػف جػ)الػذؿ كاليػػكاف كقػد جػػاء حسػاف ىنػػا بكنايػة فػػي قكلػػو 
 .الكناية نكعان مف التخفيؼ ، إذ أف أسمكب القصيدة تقريرم مباشر

 
ربط حساف ىنا بيف القيـ، فاألبٌي ال يرضى الذؿ لنفسػو، لػذلؾ ال يرتضػيو لغيػره، فنجػده يجيػر مػف   

 .استجاره، كيحفظ الذمـ، كيغفؿ عف إيذاء جاره
 

، غالبػان ال تػأتي بمفظيػا  ر العربي عامة كشعر حساف بخاصػةشعلاكمف المبلحظ أف المركءة في    
نمػػا تػػأتي بمػػا تحكيػػو مػػف قػػيـ كفضػػائؿ كػػالحمـ مػػثبلن ك الصػػريح،  فػػالحمـ ىػػك احتمػػاؿ األذل، ككظػػـ . ا 

 .الغيظ، كالعفك عف المسيء كاإلحساف إلى المخطئ كممؾ النفس عند الغضب
 

نػو كػاف سػريع االنفعػاؿ، فػبل يحػب أف يتغنػى بمػا كثيػران، ربمػا أل الحمػـلـ يحفؿ شعر حسػاف بػذكر    
 1:ليس فيو، كلكنو ذكرىا في غيره إذ يقكؿ

 ]الطكيؿ                                                                                                [

      َولػػػػػػػػػػو ُوِزَنػػػػػػػػػػْت َرْضػػػػػػػػػػو  ِبِحْمػػػػػػػػػػـ ُسػػػػػػػػػػراِتنا     

ـِ لَمػػػػػػػػػػػػػػاَؿ ِبَرْضػػػػػػػػػػػػػػَو  ِحم   ُمنػػػػػػػػػػػػػػا وَيَمْمَمػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػبا       َفػػػػػػَنحُف َكػػػػػػذاَؾ، الػػػػػػّدىَر، مػػػػػػا َىبػػػػػػِت الص 

ـْ بػػػػػػػػػػػػػػالت َحم ـِ    َنعػػػػػػػػػػػػػػوُد َعمػػػػػػػػػػػػػػى ُجّيػػػػػػػػػػػػػػاِلي
 

، ـْ        َفَمػػػػػػػػػْو فِيمػػػػػػػػػوا، أْو ُوق فػػػػػػػػػوا ُرشػػػػػػػػػَد أمػػػػػػػػػرِى
 

ـْ َبعػػػػػػػػػػَد ُبؤَسػػػػػػػػػػى ِبػػػػػػػػػػَ ْنُعـِ    َلُعػػػػػػػػػػْدنا َعمػػػػػػػػػػْيِي
 

   
كؿ لػك كزنػت عقػكؿ رجالنػا كحمميػـ لفاقػا يبدأ حساف أبياتو بتشػبيو قػد يصػؿ إلػى حػد المبالغػة، فيقػ

 .بؿ لماؿ ىذاف الجببلف بثقؿ حمميـ كرجاحة عقكليـ. جبمي رضكل كيمممـ
 
كيحتػػاجكف لػػذلؾ مجاىػػدة شػػديدة، لكػػنيـ . معنػػى التظػػاىر بالشػػيء كالتكمػؼ بػػو( الػػتحٌمـ)كفػي قكلػػو    

 .عادكا أنعمكا عمييـ يحاكلكف ىذا حتى يككنكا قدكة حسنة كيعيدكا الجياؿ إلى رشدىـ، ف ذا ما
يذكر الحمـ بمعناه الحقيقػي ال بػالتكمؼ كالتظػاىر،  أما عند مدحو رؿ النبي صمى ا عميو كسمـ    

  2:يقكؿ. ألنيـ ب سبلميـ قد بمغكا ىذه المرتبة العميا، ككأف ا الحميـ قضى ليـ نصيبان منيا
 ]البسيط                                                                                                                       [

ف حاَوْلػػػػػػػػػػػػػػػَت َجْيَمُيػػػػػػػػػػػػػػػـ         ال َيْجيمػػػػػػػػػػػػػػػوف وا 

 فػػػػػػي فضػػػػػػِؿ أحالِمِيػػػػػػـ َعػػػػػػف ذاؾ ُمت َسػػػػػػ ُ  
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كال يحتػاج إلػى . فالحمـ أفضػؿ مػف كظػـ الغػيظ، ألف كظػـ الغػيظ عبػارة عػف الػتحٌمـ أم تكمػؼ الحمػـ 
إال مػف ىػاج غيظػو، كيحتػػاج فيػو إلػى مجاىػدة شػديدة، كلكػػف إذا مػا تعػكد ذلػؾ مػدة، فػػبل كظػـ الغػيظ 
ف ىاج فبل يككف في كظمو تعب كمشقة. ييي  الغيظ كىنا يككف الحمـ الحقيقي، كىك داللػة عمػى . كا 

، لػذلؾ كػاف ذكػر الػتحمـ 1كماؿ العقؿ، كانكسار قكة الغضػب كخضػكعيا لمعقػؿ، كلكػف ابتػداؤه بػالتحمـ
كىػػذا ال يىعػػدـ سػػيد العشػػيرة . ره الجػػاىمي، فػػ ذا مػػا جػػاء اإلسػػبلـ كىػػٌذب النفػػكس، أصػػبح الحمػػـفػػي شػػع

عنػػػدىـ، أك كبػػػار قكمػػػو مػػػف االتصػػػاؼ بػػػالحمـ، إال أف تػػػأثير اإلسػػػبلـ عمييػػػا كػػػاف أعظػػػـ، لمػػػا يمقػػػاه 
 .الحمماء عند ا مف جزاء

 
ح لجانػػػب الخيػػػر عمػػػى الشػػػر، ككػػػذلؾ العػػػدؿ، تمػػػؾ القيمػػػة الجامعػػػة لمعػػػاني الخيػػػر، إذ ىػػػي تػػػرجي   

كلكػػي تتحقػػؽ قيمػػة العػػدؿ فػػي مجتمػػع مػػا، البػػد ألفػػراده مػػف مراعػػاة القكاعػػد . كاإلحسػػاف عمػػى اإلسػػاءة
 .اإلنسانية التي يقررىا ذلؾ المجتمع، كيعترؼ بيا

 
مف ىنا كانت صكرة العدؿ تختمؼ بعض الشيء عف صكرتيا في الجاىمية، إذ ردىا في اإلسػبلـ    

 2:الزبير بف العكاـ رضي ا عنو كىذا ما تمثؿ في شخص. الرٌباني القكيـإلى المنياج 
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ـَ عمػػػػػػػػػػػػػػػى ِمْنياِجػػػػػػػػػػػػػػػو َوَطريِقػػػػػػػػػػػػػػػِو        َأقػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 لَحػػػػػػػػػؽ  والَحػػػػػػػػػؽ  ّأْعػػػػػػػػػَدؿُ ُيػػػػػػػػػوالي َوِلػػػػػػػػػي  ا 
 

إذ جعػػؿ العػػدؿ ىػػك السػػير عمػػى الطريػػؽ المسػػتقيـ القػػكيـ، فػػبل يحيػػد عنػػو، حتػػى ال يعػػدؿ عػػف الحػػؽ 
بالباطػػؿ، كقػػد اسػػتخدـ ىنػػا األسػػمكب المباشػػر ألنػػو إزاء تكضػػيح فكػػرة معينػػة كىػػذا ىػػك الػػني  الػػذم 

 3:كمنو قكلو .التزمو غالبان في شعره اإلسبلمي

 ]البسيط                                                                                                                         [

ُؿ قاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ       َوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئُميـ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَحؽ  َأو 
 

 .َفُحْكُمُيػػػػػػػػػػػػـ َعػػػػػػػػػػػػْدٌؿ َوَقػػػػػػػػػػػػْوُلُيـ َفْصػػػػػػػػػػػػؿُ   
 

 
ىمي اسػػتخدامو لؤلسػػاليب البيانيػػة، كالػػذم اتبػػع فيػػو األسػػمكب نفسػػو، بينمػػا يبلحػػظ فػػي أسػػمكبو الجػػا

                                                                                                                             4:يقػكؿ

 ]الكامؿ                                                                                                                           [

    َوتَػػػػػػػػػػػػػػػزوُر َأْبػػػػػػػػػػػػػػػواَب الُممػػػػػػػػػػػػػػػوِؾ ِركاُبنػػػػػػػػػػػػػػػا   

 َومتػػػػػػػػػػى ُنَحك ػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي الَعشػػػػػػػػػػيَرةِ َنْعػػػػػػػػػػِدِؿ  
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كالر كػاب ىػي اإلبػؿ التػي تحمػؿ القػكـ، فجػاء بالمشػبو ( تػزكر ركابنػا)إذ جاء باستعارة مكنية في قكلو 
 :قكلوك  (.تزكر)بشيء مف لكازمو كىي  بو كىك اإلبؿ كحذؼ المشبو كىك القكـ، كجاء

 ]المتقارب                                                                                                                        [

 ويثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
 

 إذا ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ميزانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 
 (.يثرب)المحؿ كأراد الحاؿ في قكلو إذ جاء بمجاز مرسؿ عبلقتو المحمية، فذكر 

   
كلعػػؿ النعػػكت تكثػػر فػػي الشػػعر البػػدائي، لطغيػػاف النزعػػة الكصػػفية عميػػو، كلعجػػزه عػػف التعبيػػر النافػػذ 
المباشر الذم يقبض عمى أعماؽ الحقيقة بالصكرة القاطبة، فيذه النعكت ىي كسيمة مف كسػائؿ نقػؿ 

حشده مف نعكت تتناكلو في كؿ احتماؿ ككؿ جية، االنفعاؿ مف نفس الشاعر، إذ يخيؿ إليو أف ما ي
يغمب التقرير كالسرد عمى طبيعة الشػعر اإلسػبلمي ألنػو يػرتبط بأحػداث الكاقػع كيحتػاج إلػى  في حيف

 .المعارضة كالنقاش كالرد كالبرىاف
 
كلـ يكف ليذه القيمة ذكر كثير فػي شػعر حسػاف، ربمػا ألنػو اسػتعاض عػف ذكرىػا بقػيـ أخػرل تػدلؿ   

حسػاف كثيػران مػف األفعػاؿ المنافيػة لممػركءة، كمػا فػي ىجائػو  كيعيػب .كالنجػدة كالنصػرة كالكػـر عمييػا،
 [                                                          1:لمحارث بف عامر الذم سرؽ الغزاؿ مف الكعبة، يقكؿ

 ]البسيط                                                                                                                     

      يػػػػػا حػػػػػاِر َقػػػػػد ُكْنػػػػػَت َلػػػػػوال مػػػػػا ُرميػػػػػت ِبػػػػػِو   

 هلِل َدر ؾ فػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػز  وفػػػػػػػػػػػػػي َحَسػػػػػػػػػػػػػبِ  
 

     َجم ْمػػػػػػػػػػػػَت قوَمػػػػػػػػػػػػَؾ َمخػػػػػػػػػػػػزاًة َوَمْنَقَصػػػػػػػػػػػػًة        

 مػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػْف يَجم مُػػػػػػػػػُو حػػػػػػػػػي  ِمػػػػػػػػػَف الَعػػػػػػػػػربِ  
 

 ِمبِ ػػػػػػػػػػػِلُمْستَ  ْف َيَخفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغزاَؿ َفمَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأد  ال    َلْركػػػػػػاِف ِحْمَيِتػػػػػػُو    يػػػػػػا سػػػػػػاِلَب الَبْيػػػػػػِت ذي ا
 

 

مكػػررة فػػي البيػػت األكؿ ( يػػا)كقػػد بػػيف حسػػاف اسػػتياءه مػػف ىػػذا الفعػػؿ باسػػتخدامو أداة نػػداء البعيػػد     
كقػد . كاألعػراؼ المتداكلػة فػي أم مجتمػع كػاف لتحقير الحارث بف عػامر، كلبيػاف بعػده عػف كػؿ القػيـ

أتبػػع النػػداء باالسػػـ المػػرٌخـ مػػرة ليؤكػػد عمػػى ىػػذا التحقيػػر كتصػػغير الشػػأف، كاتبعػػو باسػػـ الفاعػػؿ مػػرة 
 .ليجعؿ مف السمب صفة لصيقة بالحارث ينادل بيا نظران لفعمتو المشينة( سالب)أخرل 
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ط ك بشػكؿ جيػد يػؤدم المعنػى المنػ( ة كمنقصػةمخػزا)كظؼ الشاعر الترادؼ في البيػت الثػاني  كما   
فػي الشػطر ( مػا)كقد يكػكف . بو، كىك بياف ما كقع فيو الحارث مف بمية كشر كشيرة فذؿ بذلؾ كىاف
 .الثاني بدالن مف المخزاة كالمنقصة فتككف مؤكدان ثالثان لميكاف الذم حٌؿ بو

 
التي أفادت التأبيػد، بمعنػى أف ( لف) باستخداـ( ما لف يجممو حي مف العرب) تبع ذلؾ بقكلو أكقد    

 .ما ألبستو لقكمؾ لف يمبسو حٌي مف العرب أبدان 
 

دكره في القصيدة بغرض اإلىانة كالتحقير، إذ يأمره ب عادة ما سمبو مػف ( أدً )كقد أدل فعؿ األمر    
 (.ذم األركاف)البيت ذم األركاف، إذ كيؼ يجرؤ عمى سرقة البيت الحراـ 

قان رخر ىك طعمة بف أبيرؽ الظفرم، ككاف قد سرؽ درعي حديد في عيد رسػكؿ ىجا حساف سار ك    
كقػػد ىجػػا أقكامػػان لمػػا فػػييـ مػػف خػػبلؿ مناقضػػة لممػػركءة، كػػالمؤـ كالجػػبف، 1.ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ

 2.كالغدر، كالخديعة، كعدـ حفظ الغيب
 

مى ا عميػو كسػمـ، كقػػد كمػف خيػر قصػائده كجيادىػا، مرثيتػػو الداليػة التػي رثػى بيػا المصػػطفى صػ   
بيف فييا كؿ ما يتصػؿ بػالمركءة مػف صػفات كخمػؽ كشػيـ كفضػائؿ، فيػك صػمى ا عميػو كسػمـ أىػؿ 

ف كاف حساف قد اجتيد بتصكير بعض منيا، كقٌصر عف بعضو اآلخر، كحسبو . المركءة كالفضؿ كا 
  ذاؾ، فمف يدرؾ تمؾ الشخصية بكامميا فعبلن أك قكالن؟

 
منيػػا  قصػػيدة فػػي فكػػرة رئيسػػة كاحػػدة، ىػػي رثػػاء الرسػػكؿ صػػمى ا عميػػو كسػػمـتنحصػػر معػػاني ال   

كضػػػكعية إذا نظرنػػػا بمنظػػػار مكىػػػي قصػػػيدة تتػػػكفر فييػػػا الكحػػػدة ال. أفكػػػار جزئيػػػة مترابطػػػة الحمقػػػات
 .العصر الذم قيمت فيو

 
ثيػران ك( بكػى)صػمى ا عميػو كسػمـ لػذلؾ تكػررت مػادة بػالحزف كاألسػى، لفقػد النبػي  هلقد عٌ  صدر    

 3:في القصيدة، منيا مرات في بيتو القائؿ
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

      ُيَبك ػػػػػػػػػوف َمػػػػػػػػػْف َتْبكػػػػػػػػػي الس ػػػػػػػػػماوات َيوَمػػػػػػػػػو

 .اُس أكَمػػػػػػدُ َوَمػػػػػػْف َقػػػػػػد َبَكْتػػػػػػُو اَلْرُض فالّنػػػػػػ 
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 1:ا قائبلن مثـ يحكؿ الحديث إلى عينيو فيخاطبي
 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

ػػػػػػػػػػى َرسػػػػػػػػػػوَؿ اهلِل يػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػْيف َعْبػػػػػػػػػػَرًة     َفَبك 
 

 ْىَر َدْمَعػػػػػػػػػػػػِؾ َيْجَمػػػػػػػػػػػػدُ ؾ الػػػػػػػػػػػػد  َوال َأْعِرَفن ػػػػػػػػػػػػ 
 

 َوماَلػػػػػػػػػػػػِؾ ال َتبكػػػػػػػػػػػػيَف ذا الن عَمػػػػػػػػػػػػِة التػػػػػػػػػػػػي   
 

ػػػػػػػػػدُ    َعمػػػػػػػػػى الّنػػػػػػػػػاس ِمْنيػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػاِبٌغ َيَتَغم 
 

 
أم أكثرم يا عيف مف البكاء عمػى رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ، كال أعيػد دمعػؾ يجمػد مػدل 

النػػػاس كشػػػممتيـ بفضػػػميا؟  الػػػدىر، كمالػػػؾ ال تكثػػػريف البكػػػاء عمػػػى ذم النعمػػػة الكاممػػػة التػػػي غمػػػرت
فالشاعر يطمب مف عينيو أف تجكد بالعبرة في الكقت الذم . كجمكد العيف بالدمع كناية عف انقطاعو

لحاحػػو عمييػػا بالبكػػاء كنايػػة عػػف ثقػػؿ . لػػف يكػػكف ليػػا بعػػده حاجػػة لبكػػاء غيػػره صػػمى ا عميػػو كسػػمـ كا 
ى ا عميػػػو كسػػػمـ، كالػػػذم مصػػػالرزيػػػة التػػػي رزل بيػػػا حسػػػاف كغيػػػره مػػػف المسػػػمميف بفقػػػد المصػػػطفى 

 .اجتمعت فيو أفضؿ القيـ كالشمائؿ
 
. كقد استعاف حساف عمى ذلؾ باألساليب الخبرية كاسػتخداـ فعػؿ األمػر الػذم أدل غػرض التمنػي   

كقػد اسػتخدـ فػي الشػطر الثػاني . فاألمر ينطمؽ مف مشػاعر مكنكنػة إلػى رؤل ىييػات ليػا أف تتحقػؽ
إذ أكػػد بنػػكف ( ال أعرفنػػؾ)د بنػػكف التككيػػد الثقيمػػة، ككأنػػو فػػي قكلػػو األسػػمكب الخبػػرم الطمبػػي، إذ أكػػ

 .التككيد الثقيمة، ككأنو يحاج  عينو كيؤكد ليا سالؼ عيدىا بالبكاء
 

، (مالػؾ ال تبكػيف)ككذلؾ الحاؿ في البيت الثاني لجأ الشاعر إلى االستفياـ االستنكارم في قكلػو    
 .ائيا عمى سيد الخمؽإذ ينكر عمى عينيو كيستيجف منيا عدـ بك

 
قبػؿ ذكػره مػآثر النبػي الكػريـ كفضػائمو كأخبلقػو، ليبػيف مػدل الحػزف ( بكػى)كقد ابتدأ حسػاف بمػادة    

فضػائمو  ككأنػو يجػد فػي ذكػر . كاأللـ كالفػراغ الػذم تركػو النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ فػييـ بعػد رحيمػو
صمى ا عميو كسمـ عداد مناقب النبي ثـ يبدأ بت .سمكل كتصبيران لما يجيش في صدره مف ألـ كحزف

 2:فيقكؿ
 ]الطكيؿ                                                                                                                       [

          َلَقػػػػػػػػػػْد َغي بػػػػػػػػػػوا ِحْممػػػػػػػػػػًا وِعْممػػػػػػػػػػًا َوَرْحَمػػػػػػػػػػًة     

 دُ ر  ال ُيوّسػػػػػػػػػػػػػػػَ الثػػػػػػػػػػػػػػػ   َعم ػػػػػػػػػػػػػػوهُ  ةَ ػ  يػػػػػػػػػػػػػػشِ عَ 
 

        اّلِت، َيقبػػػػػػػػػػُؿ ُعػػػػػػػػػػْذَرىـْ َعفُػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػز  

ْف ُيحْ   ػػْػَودػػػػػػػيِر أجػػػػػػػػػػػػالخَ بِ  وُ ػػػػػػػػػػػػُنوا، فالمػػػػػػػػػػسِ وا 
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ْف َنػػػػػػػػػاَب أْمػػػػػػػػػٌر لػػػػػػػػػـ َيقومػػػػػػػػػوا بَحمْ           وِ ِمػػػػػػػػػوا 

 دػَد  ا َيَتشػَػػػػػػػػػػػػػَ مُر ػػػػػػػػػػػػػػَتْيِسي دهِ ػػػػػػػػػػػػػػػْ ْف ِعنػػػػػػػػػػػػَفمِ 
 

       ف الُيػػػػػػػدَ وا َعػػػػػػػجػػػػػػػور مْيػػػػػػػِو أْف يَ زيػػػػػػػٌز عَ عَ 

 دواػػػػػػػػػػػػػػػػػوَيْيتَ  مواػػػػػػػػػف َيستِقيأَ  عمى ريٌص ػػػػػػػػػػحَ 
 

ـْ ال ُيَثّنػػػػػػػػػػػػي َجناَحػػػػػػػػػػػػوُ   يػػػدُ ػػػػػػػػػَوَيمْ  ييـػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػٍؼ َيْحنػػػػػػػػػػػػَ إلػػى َكن        َعُطػػػػػػػػػػػػوٌؼ َعمػػػػػػػػػػػػيِي
 

 ػَك دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُينػػػ اِئاًل، الػػػػػػػػػػػػُو نػػػػػػػػػػػػػػْ َرب ِمنػػػػػػػػػػػػػْ وأق             أَعػػػػػػػػػػػػؼ  وأْوَفػػػػػػػػػػػػى ِذّمػػػػػػػػػػػػًة َبْعػػػػػػػػػػػػَد ِذّمػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

           وأْبػػػػػػػػػػػػػػػَذَؿ ِمنػػػػػػػػػػػػػػػُو لمّطريػػػػػػػػػػػػػػػِؼ َوتَالػػػػػػػػػػػػػػػػِدٍ 

 ػِْمدُ ػػػػػػػػػػػُيتػػ افَ ػػػػػػػػػػػػػاٌء بمػػا كػػػػػػػػػػػػػػػعطإذا َضػػّف مِ 
 

       فػػػػػػػػي الُبُيػػػػػػػػوِت إذا انتمػػػػػػػػى صػػػػػػػػيتاً وأكػػػػػػػػَرـَ 

دُ ػػػػػػػػػػػًا ُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ أْبَطِحيّ  د اً ػػػػػػػػػػػػػػػَرـَ جَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػْ وأك  ػػَػو 
 

 ػػػي دُ ػػػػػػػػاتٍ  ُتشػػػػػػػػػػػػػػػػقِعز  شاىِ  ـَ ػػػػػػػػػػػػػائِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدعَ       وأْمَنػػػػػػػػػػػػَ  ِذْرَوات وأْثَبػػػػػػػػػػػػَت فػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػُمى
 

     وأْثَبػػػػػػػػػػَت َفْرعػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػي الفُػػػػػػػػػػُروِع َوَمْنِبػػػػػػػػػػػتاً 
 

 ػَيدُ ْغػػػػػػػػػَوُعػػػػػػػػػودًا َغػػػػػػػػػداَة الُمػػػػػػػػػْزِف، فػػػػػػػػػالُعوُد أَ 
 

 

يتناكؿ الشػاعر بعضػان مػف صػفاتو صػمى ا عميػو كسػمـ النبكيػة، التػي ميػزه ا بيػا عػف البشػر، كقػد 
 .فية لممشتقات إلعطاء المدلكؿ الكاضح لكؿ صفة منيااغترؼ الشاعر مف الصيغ الصر 

 
مى ا عميػػو كسػػمـ ككػػأف النبػػي صػػ( حممػػان كعممػػان كرحمػػةن )فقػػد اسػػتعاف بصػػيغة المصػػدر فػػي قكلػػو    

كيؤكػػػد ذلػػػؾ بػػػأف جعػػػؿ الحمػػػـ، . المعنيػػػة أصػػػبح مصػػػدر ىػػػذه الصػػػفاتالربانيػػػة لقيـ بػػػا لكثػػػرة اتصػػػافو
كىػػذا مػػا أكضػػحتو . بغيػػاب جثمانػػو الطػػاىر فػػي الثػػرل كالعمػػـ، كالرحمػػة صػػفات محسكسػػة قػػد غابػػت
 .االستعارة في الشطر األكؿ مف البيت األكؿ

 
كلػذلؾ ( عزيػز، عفػك، حػريص، عطػكؼ، رشػيد)كظؼ الشاعر صػيغة الصػفة المشػبية فػي قكلػو ك    

ليكسػػي ىػػذه الصػػفات معنػػى الثبػػكت كالػػدكاـ، فػػالنبي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ىػػك خيػػر مػػف حمػػؿ ىػػذه 
كقد أكد ذلؾ بالمجكء إلى صيغة أفعؿ التفضيؿ لتدلؿ عمى سبقو صػمى . ي شخصو الكريـالصفات ف

، أمنػع، )ا عميو كسمـ كتفرده بما تـ ذكره مف قيـ، كذلؾ فػي قكلػو  أعػؼ، أكفػى، أقػرب، أبػذؿ، أكػـر
فمػػف يكػػكف أعػػٌؼ كأكفػػى منػػو ذمػػة، كأقػػرب مػػف  عطائػػو المبػػارؾ، كأبػػذؿ منػػو لممػػاؿ الحػػديث ( أثبػػت
ـ المػػكركث، كىػػك عفػػك عػػف الػػزالت، رحػػب الصػػدر عنػػد كقػػكع الينػػات، يقبػػؿ العػػذر، كيصػػدؽ كالقػػدي

التكبة، كما أنو صمى ا عميو كسمـ يسٌيؿ عمى المسمميف أمكران تثقؿ كػاىميـ فيكشػؼ غٌميػا، كيزيػؿ 
 كليس ىناؾ مف يفكقو نسبان كعراقة، فيك ينتسب إلى أكـر أحياء قريش، كأنو في أعمى درجات. ثقميا

 .العز كالسؤدد، كأثبتيا دعائـ شاىقات، كأثبت فرعان كأطيب منبتان كعكدان 
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اليػادم، جاىػدان، )فػي أداء المعنػى كتػرابط األبيػات كقكلػو  ميمػان  ان دكر  يأخػذ  اسػـ الفاعػؿنجد   بينما  
إذ تدلؿ كميا عمى أنو يعمؿ جاىدان ليدايػة النػاس كتعمػيميـ الحػؽ كالصػكاب، فيػك منػار ( معمـ، سابغ

 .الحؽ، كدليؿ يقكدىـ إلى الني  المستقيـ
 
ككذلؾ أعطى اسـ المفعكؿ داللتو الخاصة، إذ ربػط أخػبلؽ النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ بالمصػدر   

الرئيسي ليا، كىي تربية ا سػبحانو كتعػالى لػو، إذ أدبػو فأحسػف تأديبػو، كتػكلى تربيتػو حتػى اسػتكت 
ليجعػؿ خػاتـ األنبيػاء كمبمػغ الػديف الحنيػؼ، كذلػؾ فػي  عمى سػكقيا، ثػـ اصػطفاه إلػى العػالميف كافػة،

 (.مسدد، محمكد، مصطفى)قكلو 
 

تبع الشاعر بعض الصفات بالفعؿ المضارع في األبيات الثالث، كالرابع، كالخػامس، كالسػادس، كي   
ر ليػذا بػدأ الشػاع. ليدلؿ عمى أف سنتو قائمة متبعة إلى يـك الديف، كذكػره بػاؽ خالػد إلػى مػا شػاء ا

، ذلػؾ اىتمامػان منػو (بطيبة رسـ لمرسكؿ كمعيد)قصيدتو بتقديـ الجار المجركر عمى المبتدأ في قكلو 
الرسكؿ صػمى ا عميػو كسػمـ منزلػو كمسػجده، إذ قػد تػزكؿ ىػذه  ابذكر المدينة الطاىرة التي ترؾ فيي

 .الديار كرسكميا كلكف ريات تمؾ الدار كصفات ساكنيا ال تمحي كال تدرس
 
بتدائيػػة ليػػدلؿ عمػػى أف مناقػػب النبػػي الكػػريـ الشػػاعر كثيػػراى مػػف أبياتػػو باألسػػاليب الخبريػػة اال اسػػتيؿ 

صمى ا عميو كسمـ ال تحتػاج إلػى مؤكػدات تؤكػدىا، فيػي أمػكر معمكمػة كاضػحة لمجميػع، الينكرىػا 
، أمنع، أثبت)منكر، فيك صمى ا عميو كسمـ   (.عفك، عزيز، عطكؼ، أعٌؼ، أكفى، أبذؿ، أكـر

    

كٌثؼ الشػاعر مػف األسػاليب الخبريػة فػي ىػذه القصػيدة لميمػو إلػى السػرد كالمباشػرة فػي تعػداد مناقػب ك 
إال أنػػػو لجػػػأ إلػػػى األسػػػاليب اإلنشػػػائية أحيانػػػان، . النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ، كمػػػا تركػػػو رحيمػػػو فػػػييـ

الصػيغ التػي تتػنفس ليحرؾ العبػارة، كيتحػكؿ بيػا عػف رتابػة السػرد المباشػر، إلػى نػكع مػف التبػديبلت ك 
                                  :فييا االنفعاالت النفيسة، فتراه حينان يعمد إلى االستفياـ كقكلو

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

    ْبكػػػػػػػػػػػيَف ذا الن ْعَمػػػػػػػػػػػِة التػػػػػػػػػػػي   َوماَلػػػػػػػػػػػؾ ال تَ 

ػػػػػػػػػدُ    َعمػػػػػػػػػى الّنػػػػػػػػػاس ِمنيػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػاِبٌغ َيَتَغم 
 

 
 ]الطكيؿ  [:                                                                          كقكلو

        َوَىػػػػػػػػػػػػْؿ َعػػػػػػػػػػػػَدلت َيومػػػػػػػػػػػػًا َرِزي ػػػػػػػػػػػػُة ىالػػػػػػػػػػػػؾٍ 

ػػػػػػػػػػػدُ    َرِزي ػػػػػػػػػػػَة َيػػػػػػػػػػػوـٍ مػػػػػػػػػػػاَت فيػػػػػػػػػػػِو ُمَحم 
 

 
 :ء في قكلوكالدعا
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 ]الطكيؿ                                                                                                                        [

 وبػػػػػػػػػػػػورؾ لحػػػػػػػػػػػػٌد ِمْنػػػػػػػػػػػػَؾ َضػػػػػػػػػػػػم َف طي بػػػػػػػػػػػػًا      
 

ػػػػػػػػػػدُ    عميػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػاٌء مػػػػػػػػػػف َصػػػػػػػػػػفيٍ  ُمَنض 
 

  

الطمػب، ألف المقػاـ لػيس مقػاـ ثػكرة أك نقمػة أك غضػب، لـ يستخدـ الشػاعر أسػاليب األمػر كالنيػي ك  
 .ما يعانيو مف فقد كألـعإنما مقاـ رثاء يحصى بو مناقب المرثي، كيحاكؿ مف خبللو التنفيس 

ينيض بدكر فني في تحقيؽ البناء الشعرم في القصػيدة، فيػك  إذالشاعر إلى استخداـ الٌتضاد  عمدك 
إنمػا لػو دكر فاعػؿ فػي إبػراز الػتبلحـ كالبنػاء بػيف . تغناء عنيػاليس مظيػران بػديعان أك حميػة يمكػف االسػ

كمػا فػي . حيث يدخؿ في تككيف بنية النص جنبػان إلػى جنػب مػع معطيػات كمفػاىيـ الصػكرة. األبيات
 :قكلو في معارؼ النبي صمى ا عميو كسمـ كأخبلقو

 ]الطكيؿ                                                                                                                         [

     َمعػػػػػػػاِرُؼ لػػػػػػػـ ُتْطَمػػػػػػػْس عمػػػػػػػى الَعْيػػػػػػػد آُييػػػػػػػا  

 َأتاىػػػػػػػػػا الِبمػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػاآلُي ِمْنيػػػػػػػػػا َتَجػػػػػػػػػد دُ  
 

 

ف إإلعطػػاء الصػػكرة قيمتيػػا الجماليػػة، إذ  ميمػػان كقػػد أدل دكران ( تطمػػس، تجػػدد)طبػػاؽ فػػي قكلػػو فال
 :الطباؽ أيضان معنى المقارنة كما في قكلو يعطكذلؾ ي .ست ف نيا تجددتمؾ المعارؼ ميما طم

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

 َوأبػػػػػػػػػػػػػػػػَذؿ ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػو لمط ريػػػػػػػػػػػػػػػػِؼ َوتاِلػػػػػػػػػػػػػػػػٍد     
 

 ا كػػػػػػػػػػاف ُيْتِمػػػػػػػػػػدُ إذا َضػػػػػػػػػػّف ِمْعطػػػػػػػػػػاٌء ِبمػػػػػػػػػػ 
 

 
لمسػة ( معطػاء)كقػد أعطػت صػيغة المبالغػة فػي قكلػو ( أبذؿ، ضػف، طريػؼ، تالػد)كذلؾ في قكلو 

ف بخػػػؿ الرجػػػؿ المعطػػػاء الكثيػػػر  جماليػػػة عمػػػى المقارنػػػة، فػػػالنبي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ يكػػػـر حتػػػى كا 
 .العطاء
 
عمػػى كجػػكد طػػرفيف كػػذلؾ نيػػض أسػػمكب الشػػرط بػػدكر فاعػػؿ فػػي ىػػذه القصػػيدة، فيػػك يقػػكـ عػػادة    

كأسمكب الشرط ىنا ذك داللة . يتصبلف فيما بينيما اتصاؿ السبب بالنتيجة، فأحدىما مؤد إلى اآلخر
ذاتيػػة عمػػى الػػتبلـز المنطقػػي بػػيف طرفػػي المعنػػى، كذلػػؾ ليبػػيف أف طاعػػة النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ 

اـر األخبلؽ محاسف الصفات، كاتباع أكامره، كاجتناب نكاىيو ىي سبيؿ السعادة، ألنيا تدعك إلى مك
 :كقكلو

 ]الطكيؿ                                                                                                                          [

       إمػػػػػػػػػػاـٌ ليػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػدييـ الحػػػػػػػػػػَؽ جاىػػػػػػػػػػدًا  

ـُ صػػػػػػػػػػػدٍؽ إف يطيعػػػػػػػػػػػوُه َيْسػػػػػػػػػػػَعدوا   ُمعم ػػػػػػػػػػػ
 

ـْ عفػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػز ال          ِت َيقبػػػػػػػػػػػُؿ ُعػػػػػػػػػػػْذَرُى

ف ُيْحسػػػػػػػػػػػنوا فػػػػػػػػػػػاهلُل ِبػػػػػػػػػػػالَخْيِر َأجػػػػػػػػػػػَودُ    َوا 
 

ف نػػػػػػػػػػاَب أمػػػػػػػػػػٌر َلػػػػػػػػػػـ َيقومػػػػػػػػػػوا ِبَحْمِمػػػػػػػػػػِو          َوا 

 َفِمػػػػػػػػػػػف ِعنػػػػػػػػػػػده َتْيسػػػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػػػا َيَتَشػػػػػػػػػػػد دُ  
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، كىك الجانػب المعنػكم حيػث العاـ لمنص في ىذا التركيب فاعؿال ينبغي أف نغفؿ عف الجانب ال
نمػػا فػػي الطبيعػػة التأثيريػػة الػػكاردة فيػػأف قيمػػة الشػػر  كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ . وط ال تكمػػف فػػي معنػػاه كحػػده، كا 

الضغط الحاصؿ عمى الجكاب، مما يككف كفيبلن بأف يريح باؿ المسػتمع جػراء مػا يحدثػو فعػؿ الشػرط 
 .مف إثارة كترقب

 
صكات المػد التػي تػدؿ الداخمية لؤلبيات دكران فاعبلن، مف خبلؿ الييمنة النسبية أل اقد أدت المكسيق   

يسمعو لرفع صكتو ل عمى أف حاؿ الشاعر تستدعي البث كالشككل كالحنيف، ألف الذم يبكي مضطر
 .الناس، كأصكات المد تعطي ىذه الجزئية مف الداللة

فػػي المرثيػػة مػػف حيػػث األداء كدقػػة العبػػارة، إذ اسػػتطاع أف يػػكفر  أسػػاسقػػد لعػػب الخيػػاؿ بػػدكر  
ا المبلئمة، فبعد أف يذكر الصفات كالفضائؿ المتمثمة في شخص المصطفى لمصكرة البيانية مككناتي
  1:يقكؿصمى ا عميو كسمـ، 

 ]الطكيؿ                                                                                                                   [

 يػػػػػػػػػاقاعُ شػػػػػػػػػًا بِ حْ َأْمَسػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػالُد الَحػػػػػػػػػْرـِ وَ وَ 
 

 ف الػػػػػَوحي َتْعَيػػػػػدُ ِمػػػػػ تْ ِة مػػػػػا كاَنػػػػػَغْيَبػػػػػلِ  
 

 اَلم ْحػػػػػػػػػِد ضػػػػػػػػػاَفيا ةِ مػػػػػػػػػورَ عْ فػػػػػػػػػارًا سػػػػػػػػػو  مَ قِ 
 

 َقػػػػػػػػػػػػػدُ رْ غَ الٌط وَ ِو َبػػػػػػػػػػػػػُيَبكيػػػػػػػػػػػػػ قيػػػػػػػػػػػػػدٌ فَ  
 

 

إذ صٌكر مكة كما حكليا مف ببلد الحـر قفاران مكحشة بعد انقطػاع نػزكؿ الػكحي عمػى سػيدنا محمػد    
يضـ جثمانو الطاىر، كما حكاه مػف خمػؽ كشػيـ كفضػائؿ،  صمى ا عميو كسمـ باستثناء المحد الذم

فيا لو مف خياؿ خصيب، إذ تقفر الببلد كما زاؿ الناس أحياء فييا، كيعمر القبػر كيكػكف منػارة كأنسػان 
، فبفقدانو أقفػرت يو، كما تركو مكتو مف كحشة كغربةكناية عف خمؽ مف حٌؿ ف ما تقدـككؿ . كعمارة

 .الدنيا كاكفيٌرت
 
ف كانػت فػي ف يككف بيذا انطمؽ بخيالو كلغتو إلى رفػاؽ رحبػة عصػيٌ كحسا    ة أثػرل بيػا قصػيدتو، كا 
 . قيقة األمر ميما بمغت تقصر عف الحديث عف خير البشرح
 

، كقػد الخصائص المميػزة ألسػمكب حسػاف فػي مكضػكع القػيـ أبرزتكبيذا تككف الدراسة األسمكبية قد 
الشػػرح كالتكضػػيح، إلػػى الػػربط مػػا بػػيف الظػػكاىر المختمفػػة،  تجػػاكزت الطريقػػة التقميديػػة المعتمػػدة عمػػى

اف مػػف خػػبلؿ سػػفػػي حيػػاة ح فػػاعبلن  ان كبنػػاء عمػػى ىػػذا نجػػد أف لمقػػيـ دكر . كبػػيف الػػدالالت التػػي تحمميػػا
كالخيػػػر، كالشػػػيمة،  كصػػػكف المسػػػاف كالعػػػرض، كالجػػػكد كالضػػػيؼ، كالسػػػماحة،: أللفػػػاظ معينػػػة تكػػػراره

                                                           
1
 .322الديوان، ص حسان،.  
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، كالعػػدؿ،  كصػػكرة السػػماء كالريػػاح فػػي أيػػاـ : كصػػكر فنيػػة محػػددة  .الحميػػؼ، كالمػػكلى ك كالجػػاركالكػػـر
 ككػػذلؾ  .في معػػرض حديثػػو عػػف كػػـر قكمػػومجتمعػػة مػػع صػػكرة القػػدكر الضػػخمة، القحػػط كالجفػػاؼ

ككػػذلؾ  .التػػي يشػػبييا بالػػدر المكنػػكف،  كبػػالغرثى عػػف لحػػـك الغكافػػؿ  ،الحييػػةمصػػكنة ال رأةصػػكرة المػػ
 .يـ، بما فييا مف صكر لمخيؿ كاألبطاؿكصفو لممعارؾ الدائرة بيف قكمو كخصكم
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 :الخاتمة
 

حياة قيمية، يسير فييا كفؽ  -أم إنساف–ليس مف المبالغة في شيء أف ندعي أف حياة اإلنساف    
عمػػى نحػػك معػػيف، بحيػػث تحكػػـ تصػػرفاتو كعبلقاتػػو مػػع النػػاس كاألشػػياء،  رتبػػتمجمكعػػة مػػف القػػيـ، 

 .مح شخصيتوكتتحدد في ضكئيا مبل
 

 

كحساف بف ثابت كغيره مف الناس، تحددت معالـ شخصيتو كفؽ قيمػو التػي رمػف بيػا كتمثميػا فػي    
فعبلقػػة الشػػاعر بقيمػػو كعبلقػػة النيػػر . ، فكػػاف ليػػا الكضػػكح األبػػرز فػػي شػػعرهالمختمفػػة جكانػػب حياتػػو

 :ي تيومف ثـ يمكننا استخالص تمؾ القيـ وأثرىا في شعره بما . بالمصب
سبلمو، فكاف نبيؿ الخمؽ، أبٌي النفس، كريـ العنصػر،  سافح تمثؿ .0 كثيران مف القيـ في جاىميتو كا 

عفيفان، شريفان، أريحيان، جكادان، ينأل بنفسو عف سفاسؼ األمكر كصػغائرىا، ككػاف ليػذه الفضػائؿ 
 .دكر فٌعاؿ في تبكئو مكانة مرمكقة في قكمو

كاالعتراؼ بدكرىا في المجتمػع كالحيػاة، كقػد قدـ حساف صكرة ضمنية إلعادة النظر إلى المرأة،  .7
صػػكرىا فػػي شػػعره  شػػكبلن كمضػػمكنان، دكف أف يغمػػب جانبػػان عمػػى اآلخػػر، فػػأعطى بػػذلؾ صػػكرة 

 .لمجاىمي العفيؼ

ضـٌ فخره كثيران مف القيـ اإلنسانية المتعارؼ عمييا بيف القبائؿ، كالتزاـ العيكد كالمكاثيؽ كرعايػة  .3
 .القبيمة كالدفاع عنيا، كالعدؿ كالصبر كالجمد كالمركءةحقكؽ الجار، كااللتزاـ بأمف 

بطػبلف دعػػكل ضػػعؼ شػػعر حسػػاف اإلسػػبلمي كليكنتػػو، كمػػا أسػػنده البػػاحثكف فػػي ىػػذه التيمػػة مػػا  .3
كعمى مػف يتصػدر مثػؿ ىػذا القػكؿ أف يػرل مبمػغ اتصػاؿ كػؿ مػف . ىك إال تقميد لمقكلة األقدميف

 كضػػاع كاألحػػكاؿ التػػي البسػػتو، فسػػيجد أف كػػبلن شػػعره الجػػاىمي كاإلسػػبلمي ببيئتػػو، كمبلءمتػػو لؤل
 .ا رائع في مكضعوممني

مكقؼ اإلسبلـ مف الشعر كاف رىنػان بالشػعراء أنفسػيـ فيػك لػـ يمسػو كفػف مػف الفنػكف، كلػـ يحكػـ  .5
لػـ يكافقػو نبػذه، ألف الشػعر مػا عميو مف حيث ىك شػعر، إنمػا ىػك أداة فمػا كافػؽ الحػؽ أباحػو، ك 

 .ع كالخير كالصبلحيجب أف يسخ ر لخدمة المجتم

لـ يكف حساف فػي جاىميتػو شػاعران مادحػان، لكنػو فػي اإلسػبلـ كضػع النػكاة األكلػى لقصػيدة المػدح  .0
كالبعػػد  ،شػػاعت فػػي مدائحػػو ركح االعتػػداؿك الجديػػدة، إذ ربػػط ىػػذا الغػػرض بالػػدعكة اإلسػػبلمية،  

 .عف الغمك كاإلسراؼ

الصػػػمؼ، قامػػػت قصػػػيدة الفخػػػر عمػػػى التعػػػالي ك  هقامػػػت قصػػػيدة الفخػػػر الجاىميػػػة عنػػػد فػػػي حػػػيف .2
اإلسػػبلمية عمػػى إظيػػار الحقػػائؽ دكف مغػػاالة أك إسػػراؼ، كقػػد ضػػمت القػػيـ المتكازنػػة التػػي أقرىػػا 

 .اإلسبلـ كأرسى قكاعدىا في قكمو

 .حساف في رثائو اإلسبلمي عف العصبية القبمية التي صبغت كثيران مف شعره الجاىمي ىتخم .6
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نمػا ك قبيح، ىدفو تتبػع عيػكب النػاس ككشػؼ عػكراتيـ، نابعان مف منظكر سكداكم  ؤهلـ يكف ىجا .2 ا 
ىدفػو األكؿ الػػدفاع عػػف الػػدعكة، كرد غائمػػة المعتػديف، كذـ النقػػائض كالعيػػكب، فكػػاف فػػي ظػػاىره 

 .قدح كذـ، لكف في باطنو إصبلح كتيذيب

حقػػػؽ قػػػدران كبيػػػران مػػػف التكافػػػؽ بػػػيف المفػػػظ كالمعنػػػى إليصػػػاؿ شػػػعره، فتػػػرؽى ألفاظػػػو كتعػػػذب فػػػي   .06
التي تستدعي ذلػؾ، بينمػا نجػده يتخيػر المعػاني القكيػة كاأللفػاظ السػاخرة المكجعػة فػي  األغراض

 .مكضع رخر، كىدفو مف ذلؾ إيصاؿ الفكرة كالقيمة المرجكتيف

تػػأثر حسػػاف بػػالقررف الكػػريـ كالسػػنة المطيػػرة، ممػػا أعطػػى لمتنػػاص الػػديني حضػػكران كاضػػحان فػػي  .00
 .بع الدينيأساليبو الشعرية، كصبغ بعض قيمو كمثمو بالطا

جاءت الصكر الفنية عند حساف مقتضبة سريعة، تتنػاكب فييػا الحقيقػة مػع المجػاز، ممػا ربػط  .07
 .كاقعو المعيشالقيمة مع 

إف الدراسة األسمكبية تكشؼ عف ذات الشاعر، كميكلو، كاتجاىاتو، كذلؾ مف خػبلؿ تمحػيص  .03
في حياة  فاعبلن  ان نسانية دكر مجتمعة كتحميميا، كنظران لذلؾ تبيف أف لمقيـ اإل المتعددة النصكص

 .قكلو مع فعمو حساف فمـ يتناؼى 
 

ف ني أحمد ا تعالى الذم قدر لي الخير في إتماـ ىذا البحث الذم أظف أنو أبرز القيـ  :وختاماً    
كقػػد تػػراءل لػػي أف ىنػػاؾ . اإلنسػػانية، كالجكانػػب المشػػرقة لشػػاعر اإلسػػبلـ األعظػػـ حسػػاف بػػف ثابػػت

 :راسة كبحثجكانب أخرل بحاجة لد
، ممػا يبػرز القيمػة الجماليػة فػي شػعره كالتػي كافػة غػراض حسػاف الشػعريةألعمؿ دراسة أسمكبية  -0

 .طعف بيا الكثيركف
إجراء دراسة شاممة لمقيـ اإلنسانية عند الشعراء المخضرميف، كمقارنة قيميـ تمػؾ بػيف جػاىميتيـ  -7

سبلميـ  .كا 

 
كالعصػػمة مػػف الزلػػؿ، كأف يتقبػػؿ عممنػػا، كينفػػع بػػو  نسػػأؿ ا التكفيػػؽ كالسػػداد فػػي القػػكؿ كالعمػػؿ،   

 .كصمى ا عمى سيدنا محمد كرلو كصحابتو كسمـ. كيثيبنا عميو
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 : ػادر والمراجػرس المصػفي
 

 ـػػرآف الكريػػالق
 

 

 
 :المصادر: أوال
، قدـ لو كعمؽ حكاشيو سيؼ الديف الكاتب كزميمو، بيركت، دار الديوافابف أبي سممى، زىير،  .0

 .ـ0260الحياة،  مكتبة

، دمشؽ، 3، جمع كتحقيؽ كدراسة عبد الحفيظ السطمي، طالديوافابف أبي الصمت، أمية،  .7

 .ـ0223

 (: ىػ036ت )ابف األثير، أبك الحسف عمي بف محمد الجزرم . 3

 ، بيركت، دار المعرفة،0، تحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا، طأسد الغابة في معرفة الصحابة -

 .7ج ،ـ0222/ىػ  0306 

   .0ج ـ،0267/ىػ0367، بيركت، دار صادر، الكامؿ في التاري  -

 .، تحقيؽ سيد حنفي حسنيف، القاىرة، دار المعارؼالديوافابف ثابت،حساف، . 4

، مصر،                              مسند انماـ أحمد بف حنبؿ، (ىػ730ت)ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ الشيباني . 5

 .0مؤسسة قرطبة، ج  

مقدمة ابف خمدوف، المسمى ديواف المبتدأ والخبر في تاري  العرب بف خمدكف، عبد الرحمف، ا. 6

، بيركت، دار الفكر لمطباعة كالنشر 0، طف عاصرىـ مف ذوي الش ف الكبرموالبربر و 

 .ـ7663/ىػ0373كالتكزيع، 

شركة دار ، بيركت، 0، شرحو كضبط نصكصو عمر فاركؽ الطباع، طالديوافابف ربيعة، لبيد، . 7

 .ـ0302/0222األرقـ بف أبي األرقـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
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العمدة في محاسف الشعر ، (ىػ350ت ) ابف رشيؽ، أبك العمي الحسف بف رشيؽ القيراكني .6

 .0ـ،ج0266/ىػ0366، بيركت، دار المعرفة، 0، تحقيؽ محمد قزقزاف، طوآدابو

عمي فاعكر، بيركت، دار الكتب العممية، ، حققو كشرحو كقدـ لو الديوافابف زىير، كعب،   .2

 .ـ0222/ىػ0302

، بيركت دار 0، طالطبقات الكبر ابف سعد، محمد بف سعد بف منيع الياشمي البصرم،   .06

 .3-7ج. ـ0226/ىػ0306الكتب العممية، 

، قدـ لو كعمؽ حكاشيو سيؼ الديف الكاتب كزميمو، بيركت، دار الديوافابف شداد، عنترة،   .00

 .مكتبة الحياة

، بيركت، دار المعرفة، 0، اعتنى بو عبد الرحمف المصطاكم، طالديوافابف العبد، طرفة،  .07

 .ـ 7663/ىػ0373

االستيعاب في معرفة ، (ىػ303ت)ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف حمد  .03

 .0ـ، ج0227/ىػ0307، بيركت، دار الجيؿ، 0، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، طالصحاب

، تحقيؽ مفيد محمد قميحة، العقد الفريد، (ىػ376ت)حمد األندلسي م، أحمد بف ابف عبد ربو .03

 .0ـ، ج0222ىػ، 0302بيركت، دار الكتب العممية، 

تاري  ، (ىػ520ت)ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ا بف عبد ا الشافعي  .05

 .07ـ، ج0225/ىػ0305 ، تحقيؽ عمر بف غرامة العمركم، بيركت، دار الفكر،مدينة دمشؽ

  :(ىػ720ت) بف مسمـ اابف قتيبة، عبد  .00

، القاىرة، مكتبة  ]طبعة جديدة كمنقحة  [0السيد أحمد صقر، ط تحقيؽ، ت ويؿ مشكؿ القرآف -

 .ـ7660/ ىػ0373دار اليبلؿ، 
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ـ، 0226/ىػ0306، القاىرة، دار الحديث، 7، تحقيؽ أحمد محمد شاكر، طالشعر والشعراء -

 .0ج

 .ـ0220، 0كت، طر ، دار صادر، بيالديوافكـ، عمرك، ابف كمث .02

، قاـ بشرحو إبراىيـ جزيني، بيركت، دار الكاتب 0، ط(جميؿ بثينة)الديوافابف معمر، جميؿ،  .06

 .ـ0206/ىػ0366العربي، 

، جمع كتحقيؽ كشرح عبد الستار أحمد فراج، مكتبة (مجنوف ليمى)الديوافابف الممكح، قيس،  .02

 .مصر

عمي . ، إشراؼ عبد أ0، طلساف العرب، (ىػ200ت)لفضؿ محمد بف مكـرابف منظكر، أبك ا .76

 .ـ7667/ىػ0373مينا، دار بيركت لمطباعة كالنشر، 

، تحقيؽ عمي القطب كزميمو، السيرة النبويةابف ىشاـ، أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ العافرم،  .70

 .3-0بيكت، المكتبة العصرية، األجزاء 

، بيركت، دار الجيؿ 0حو كقدـ لو سعدم ضناكم، ط، شر الديوافابف الكرد، عركة،  .77

 .ـ0220/ىػ0300

، تحقيؽ سنف أبي داوود، (ىػ725ت)دني ز أبك داككد، سميماف بف األشقر السجستاني األ .73

 .ـ0250/ىػ0326، القاىرة، مطبعة السعادة، 3ي الديف عبد الحميد، طيمح

طبعة جديدة ] ، 7، ط، تحقيؽ سمير جابرالغاني ،(ىػ 350ت)األصفياني، أبك الفرج  .73

 .7،3،3،6،00، دار الفكر، األجزاء [كمنقحة 

، تحقيؽ المستشرؽ ككرم، كتاب فحولة الشعراء، (ىػ705ت)األصمعي، عبد الممؾ بف قريب  .75

 .ـ0266/ىػ0366قدـ لو صبلح الديف المنجد، بيركت، دار الكتاب الجديد، 
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 رب في معرفة أحواؿ العرب،بموغ ال ، (ىػ0337ت)األلكسي، السيد محمكد شكرم البغدادم .70

، بيركت، دار الكتب العممية، 0عني بشرحو كتصحيحو كضبطو محمد بيجة األثرم، ط

 .ـ7662

المعاني في تفسير  روح ،(ىػ0702ت)األلكسي، أبك الثناء شياب الديف محمكد بف عبد ا  .72

باعة كالنشر ، قرأه كصححو محمد حسف العرب، دار الفكر لمطانيثالسب  المو  القرآف العظيـ

 .00،ج0223/ىػ0303كالتكزيع، بيركت، 

سكندراني كزميمو، بيركت، دار الكتاب العربي، ، شرح محمد اإلالديوافامرؤ القيس، .76

 .ـ7662/ىػ0376

      :(ىػ750ت)البخارم، محمد بف إسماعيؿ الجعفي .72

    ىػػ0363 األدب المفرد، تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت، بيركت، عالـ الكتب، -

، بيركت، دار ابف 3تحقيؽ مصطفى ديب البغا، طع الصحيح المختصر،الجام-

                                      .ـ0262/ىػػ0362كثير،

، مصر، المطبعة الرحمانية، شرح ديواف حساف بف ثابت البرقكقي، عبد الرحمف، .36

 .ـ0272/ىػ0332

، قدـ لو ب لساف العربخزانة الدب ولب لبا، (ىػ0636)البغدادم، عبد القادر بف عمر .30

 .ـ0226ىػ 0306ككضع ىكامشو كفيارسو محمد نبيؿ طريفي، بيركت، دار الكتب العممية 

، تحقيؽ محمد شاكر الجام  الصحي  سنف الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى السممي،  .37

 .كرخركف، بيركت، دار إحياء التراث العربي

، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، فيالتبيالبياف و ، (ىػ755)الحاجظ، أبك عثماف عمرك بف بحر .33

 .7دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ج



 

060 
 

حمد شاكر، م، تحقيؽ محمكد طبقات فحوؿ الشعراء، (ىػ730ت)الجمحي، محمد بف سبلـ  .33

 .جدة، دار المدني، جزءاف

، سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ (ىػ236ت)الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف .35

 .7كط، بيركت، مؤسسة الرسالة، جشعيب األرناؤ 

، تحقيؽ عبد الستار أحمد فراج كزميمو، ، شرح أشعار اليذلييفالسكرم، أبك الحسف بف الحسيف .30

 .ـ7663/ىػ0375، القاىرة، مكتبة دار التراث، 7ط

، شرح كتعميؽ محمد جاد المكلى بؾ كرخركف، بيركت،منشكرات المزىر، جبلؿ الديف، السيكطي .32

 .7ـ، ج0227/ىػػ0307تبة العصرية،المك

، تحقيؽ أحمد األرناؤكط الوافي بالوفيات، (ىػ203ت)الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ  .36

 .00ـ، ج7666/ىػ0376، بيركت، دار إحياء التراث العربي، 0كزميمو، ط

فت  القدير الجام  بيف دفتي الرواية ، (ىػ0755ت)الشككاني، محمد بف عمي بف محمد  .32

، القاىرة، دار الحديث 3حققو كخرج أحاديثو كفيرسيا سيد إبراىيـ، طتفسير، والدراية في عمـ ال

 .3ـ، ج0222/ىػ0306

، تحقيؽ صبلح جام  البياف عف ت ويؿ أي القرآف، (ىػ305ت)الطبرم، أبك جعفر بف جرير  .36
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تحقيؽ عمى محمد البجاكم، انصابة في تمييز الصحابة، ، (ىػ257ت)ابف حجر العسقبلني، .30

 .0ج.ـ0227/ىػ0307، بيركت، دار الجيؿ، 0ط

، تحقيؽ عمي كتاب الصناعتيف؛ الكتابة والشعرالعسكرم، أبك ىبلؿ الحسف عبد ا بف سيؿ،  .37
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، 0، عمؽ عميو جماؿ محمكد كزميمو، طإحياء عمـو الديف، (565ت)حمد م، أبك حامد الغزالي .33

 .3ـ، ج0222/ىػ0376القاىرة، دار الفجر لمتراث، 

ي ي، قدـ لو خميؿ محالجام  لحكاـ القرآفالقرطبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد األنصارم،  .33
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 .ـ0236/ىػ0336
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 .، دار الفكرأياـ العرب في الجاىميةالبجاكم، عمي محمد كرخركف،  .2
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،القاىرة،دار الفكر 0، طالقيـ التربوية في القصص القرآنيسيد أحمد طيطاكم، .72
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 .، بيركت، دار القمـ5، طتاري  الشعر السياسي إلى منتصؼ القرف الثانيالشايب، أحمد،  .72

، عماف، دار المنياج لمنشر كالتكزيع، المالي في الدب انسالميابتساـ مرىكف، الصفار،  .36

 .ـ7660/ىػ0370

، القاىرة، 3ط الدب العربي في العصر الجاىمي وصدر انسالـ،صياـ، زكريا عبد الرحمف،  .30
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، دمشؽ، دار الفكر، 0، طالشعر في عصر النبوة والخالفة الراشدةطميمات، غازم،  .33
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، الككيت، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، انسالـ والشعرالعاني، سامي مكي،  .35

 .ـ0263
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، 0ط انسالـ وخصومو في عصر النبوة،شعر الصراع بيف عبيرم، كماؿ جبرم أميف،  .36

 .ـ0222/ىػ0302عماف، دار المناى  لمنشر كالتكزيع، 

 .ـ0226، القاىرة، مكتبة المصرية، في أصوؿ التربيةعفيفي، محمد عبد اليادم،  .30

 .بيركت، دار اليبلؿ اننساف في القرآف،العقاد، عباس محمكد،  .37

 .3ج. ـ0223/ ىػ0303، 7ط ،المفصؿ في تاري  العرب قبؿ انسالـعمي، جكاد،  .33

في أدب انسالـ عصر النبوة والراشديف وبني أمية، دراسة وصفية عمي، محمد عثماف،  .33

 .ـ0202/ ىػ0360كزاعي، ، بيركت، دار األ7، طتحميمية

 ـ0267/ ىػ0367، 0، طمدخؿ إلى عمـ السموبعياد، شكرم،  .35
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 ةػات القرآنيػرس اآليػفي
  

 الصفحػة اآليػة/السػورة اآليػػة 
 

ِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْْثٌ َكِبرٌي ْسأَُلوَنَك عَ ي﴿ .2
 ﴾َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما

 702 –البقرة 
 

  32 

َوبِاْلَوالِ           َسْيِن ِإْبَس           انَا َوبِ           ِ   اْلُ            ْرَ  َواْلَي َ           اَم  ﴿ .3
ِْل اْ ُنُ          ِ  َواْلَمَس          اِكِر َواْ َ          اِْل ِا  اْلُ           ْرَ  َواْ َ          ا

 ﴾َوالصَّاِبِ  بِا َن ِ 
 

 22 30 –النساء 

َُم    ا َق    ْو  ُ ُهَما َو َِفَ     ا ﴿ .4 َُ َرَة بَ    َسْت  َْ فَ َلمَّ    ا َااقَ    ا ال َّ    
 ﴾ََيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَْلِق اْ َنَِّة 

 036   77 –األعراؼ 

َم ا َعنِ ْ ْم َلَ ْس َجاءَُكْم َْلُقوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو ﴿ .5
 ﴾َبرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنَر َْلُؤوٌف ْلَِّبيٌم 

 
 

 076 –التكبة 
 

  25 

 25   5 –األنبياء  ﴾َبْل قَاُلواْ َأْضَغاُث َأْبالٍم َبِل اف ْ َ رَاُه َبْل ُىَو َشاِعرٌ ﴿ .6

ُهْم لَُو َعَ اٌب َعِظيٌم ﴿ .7 رَُه ِمن ْ  6   00 -النكر ﴾َوالَِّ    َ َوَّلَّ ِكب ْ

8. 
﴾َوِإَاا َخا َبَ ُهُم اْ َاِىُلوَن قَاُلوا َقالماَ ﴿  

 

 30-الفرقاف
  26 

 07   02 –الفرقاف  ﴾وََكاَن بَ ْرَ َاِلَك قَ َواَما ﴿ .9

َأَلَْ  َ   َر أَن َُّه  ْم ُِ ُك  لِّ َواٍ  ، َوالْ   َعرَاء يَ  َّ  ِبُعُهُم اْلغَ  اُوونَ ﴿ .:
ِإالَّ الَّ   ِ يَن ، ال يَ ْفَعلُ   وَن َوأَن َُّه   ْم يَ ُ ولُ   وَن َم   ا ، َيِهيُم   وَن 

 َمنُ   وا َوَعِملُ   وا الصَّ   اِذَاِت َواََك   ُروا اللَّ   َو َكُِ   ريَا َوانَ َص   ُروا 
ِم ن بَ ْع ِس َم ا ُِِلُم وا َوَق يَ ْعَلُم الَّ ِ يَن ََِلُم وا َأ َّ ُمنَ لَ  ٍ  

 ﴾يَنَ ِلُبوَن 

 773/772 -الشعراء
 

  23 

 02 –يس ا يَنَبغِ   َ لَ   ُو ِإْن ُى   َو ِإالَّ اِْك   ٌر َوَم   ا َعلَّْمنَ   اُه ال ِّ   ْعَر َوَم   ﴿ .21
 

  25 



 

023 
 

 ﴾َوقُ ْر ٌن ْمِبٌر 
َِ َنا ِلَ اِعٍر َّمَُّْنونٍ ﴿ .22  25   30 –الصافات  ﴾َويَ ُ وُلوَن أَئِنَّا لََ اْلُِكوا  ُِ

 ز    57 –الشكرل  ﴾َوِإنََّك لَ َ ْهِس  ِإََّل ِصرَاٍط ْمْسَ ِ يٍم ﴿ .23
 25   36 –الطكر  اعر نتربص بو ريب المنكف﴾﴿أـ يقكلكف ش .24
 37   2–الحشر  ﴾َويُ ْؤثُِروَن َعَل  أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة ﴿ .25

 036   3 -الصؼ  ﴾َكبُ َر َمْ َ ا ِعنَس اللَِّو َأن  َ ُ وُلوا َما ال  َ ْفَعُلونَ ﴿ .26

 ز   3 –القمـ  ﴾َوِإنََّك َلَعَل  ُخُلٍق َعِظيٍم ﴿ .27
 25   30 –الحاقة  ﴾َوَما ُىَو ِبَ ْوِل َشاِعٍر قَِليال َما  ُ ْؤِمُنوَن ﴿ .28
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 ةػة الشريفػاديث النبويػرس الحػفي
 

 الصفحػة رقمػو الحديػث 
 0 (0335) صحيح مسمـ [ىجاىـ حساف حتى شفى كاستشفى] .0
ف ضػػػمعيا، كال ى بالعرجػػػاء بػػػيضػػػحال ي] .7

بػػالعكراء بػػيف عكرىػػا كال بالمريضػػة بػػيف 
 [مرضيا، كال بالعجفاء التي ال تنقى

  (0322)سنف الترمذم
   32  

إف ركح القػػػػػػػدس ال يػػػػػػػزاؿ يؤيػػػػػػػدؾ مػػػػػػػا ] .3
 [نافحت عف رسكؿ ا

 25 (0335)صحيح مسمـ

 [إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ] .3
 

اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم،األدب 
 (732)المفرد

    00 

كػػػػاف النبػػػػي يقػػػػكؿ بعػػػػد كػػػػؿ قافيػػػػة مػػػػف ] .5
 "[ىي"شعر أمية أف أبي الصمت 

 06 (5630)صحيح مسمـ

شد عمييـ مػف رشػؽ أاىجكا قريشا ف نو ] .0
 [النبؿ

 22 (0335)صحيح مسمـ

 22     (5632)صحيح مسمـ .[فمقد كاد أف يسمـ في شعره]  2
ممػػػت بيػػػا العػػػرب كممػػػة كأشػػػعر كممػػػة ت] .6

 [لبيد
 22 (5636)مـصحيح مس

ذل رمػػػف لكعػػػب بػػػف األشػػػرؼ ف نػػػو قػػػد ] .2
 [ا كرسكلو

 26 (3036) صحيح مسمـ

ر كاحػػػػػػػد جحػػػػػػػال يمػػػػػػػدغ المػػػػػػػؤمف مػػػػػػػف ] .06
 [مرتيف

 26 (2373)صحيح مسمـ

 63 (2072)مسند اإلماـ احمد [الشعراء إلى النار لكاءصاحب ] .00
إذا رأيػػتـ المػػداحيف فػػاحثكا فػػي كجػػكىيـ ] .07

 [التراب
 20 (2330)سمـصحيح م

 22 (0023)صحيح مسمـ [ي حكارم، كحكارم الزبيرنبلكؿ ] .03
 22 (0306)صحيح مسمـ [الميـ فقو] .03
 063 (3523)صحيح مسمـ [لقد حكمت بحكـ ا عزكجؿ] .05
 006 (0076)ـصحيح مسمالػػػػػو مإف مػػػػػف أمػػػػػف النػػػػػاس عمػػػػػي فػػػػػي ] .00



 

020 
 

بكػػػػر، كلػػػػك كنػػػػت متخػػػػذا  اكصػػػػحبتو أبػػػػ
 [خميبل التخذت أبا بكر خميبل

كالػػػذم نفسػػػي بيػػػده مػػػا لقيػػػؾ الشػػػيطاف ] .02
 [سالكان فجان إال سمؾ فجان غير فجؾ

 000 (0057)صحيح مسمـ 

 000 (0006)صحيح مسمـ  [إف عثماف رجؿ حيي] .06
 007 (7636)مسند اإلماـ أحمد  [أشبيت خمقي كخمقي] .76
 036 (050) صحيح مسمـ [بة مف اإليمافعالحياء ش] .70
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 يػرس القوافػيف
 

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
 

 الصفحػة عدد البيػات الػػوزف
 60 0 الكافر بالخمر النساء فتمطمي

 61 7 الكافر قتاؿ أك سباب أك ىجاء
 93 0 الكافر يقكؿ الحؽ إف نفع الببلء

 94 0 الكافر أميف ا شيمتو الكفاء
 96 7 الكافر كأجمؿ منؾ لـ تمد النساء

 118 7 الكافر كاءفأنت مجكؼ نخب ى
 151 3 الكافر قع مكعدىا كداءلنتثير ا

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 

 الصفحػة عدد البيػات الػػوزف 
 21 7 الطكيؿ تجاكز رأس األربعيف كجربا
 22 0 الطكيؿ كليس بمعذكر إذا ما تطربا
 48 7 الكامؿ أـز الشتاء محالؼ الجدب

 82 0 البسيط ال يستكم الصدؽ عند ا كالكذب
 91 3 الكامؿ بنيت عمى طمؽ اليديف كىكب

 111 3 الطكيؿ يتمك المحكمات منيب ضبأبي
 111 7 البسيط باب صريع كباب محرؽ خرب
 117 5 الكامؿ عند اليياج كساعة األحساب
 120 5 البسيط  درؾ في عز كفي حسب
 121 7 الكامؿ ىييات منؾ مكاـر األنساب
 121 0 فرالكا فبئس العيد عيد الكذكب

 122 0 البسيط ضمت ىذيؿ بما جاءت كلـ تصب
 132 5 الكامؿ بكصية أكصى بيا يعقكب

 132 0 الكامؿ الحديث كعاب رنسةبمياء 
 139 0 الطكيؿ سريع إلى الخيرات غير قطكب

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 الصفحػة عدد البيػات الػػوزف 
 118 7 الكامؿ مف بنات األعكجمير كنجاء 

 154 3 الكامؿ رىة المكاف المحرجبطؿ بمك
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 الصفحػة عدد البيػات الػػوزف  داؿػػػػػػػػػة الػػػػػػقافي
 05 3 المتقارب خذكؿ العشيرة حسادىا 

 02 0 الطكيؿ كال كقعات الدىر يفممف مبردم                     
 76 3 المنسرح يقطعف مف كؿ سربخ جدد

 70 3 المنسرح ددعخمر أللفيت مثرل ال
 75 0 الطكيؿ كميسمنا فينا القكافي األكابد

 36 7 الطكيؿ عمي لساني في الخطكب كال يدم
 30 3 الطكيؿ تصر عكدم عمى الجيد يحمدعف يا  ك 

 30 0 الطكيؿ كأطكم عمى الماء القراح المبرد
 37 0 الطكيؿ كبطف الحمار في الخبلء المقيد

 36 0 المنسرح دكال يخاؼ جارم ما عشت مف كب
 30 7 الطكيؿ متى ترىـ يا ابف الخطيـ تبمد

 32 7 الطكيؿ كمف يعط أثماف المحامد يحمد
 52 6 البسيط جمد النحيزة ماض غير رعديد

 25 3 الكامؿ عؼ الخميقة سيد األجداد
 25 0 البسيط عمى البرية بالتقكل كبالجكد

 25 0 الطكيؿ فمف يرضى ما يأتي مف األمر ييتدم
 063 7 الطكيؿ كىك عامد أذاه كال مزر بو

 066 0 البسيط جار فأصبحت مثؿ المفرد الصادم
 066 06 الطكيؿ عميو كقد غارت بذلؾ أسعد

 062 3 البسيط مثؿ النبي رسكؿ الرحمة اليادم
 000 0 الطكيؿ كأكفاكـ قدما لدل كؿ مشيد
 070 7 الطكيؿ أبى غير لؤـ كيميا ككلدييا
 077 7 طكيؿال بنك عابد شاه الكجكه لعابد

 077 3 الطكيؿ ت عمى اإلسبلـ أف تتمجدايأع
 035 3 الطكيؿ ا إذ تجيز غادياكعكفن  عمران 

 052 3 الطكيؿ لمكقد نارم ليمة الريح أكقد
 006 3 الطكيؿ كحؽ لبشر أف يسكدا

 007 7 الطكيؿ خمة لزىيد قريبا كال ذا
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 002 0 الطكيؿ كمف قد بكتو األرض فالناس أكمد
 002 7 الطكيؿ ؾ يجمدعنؾ الدىر دمكال أعرف

 026 00 الطكيؿ عشية عمكه الثرم ال يكسد
 02 0 الطكيؿ عمى الناس منيا سابغ يتغمد

 023 0 الطكيؿ رزية يكـ مات فيو محمد
 027 0 الطكيؿ عميو بناء مف صفيح منضد
 027 0 الطكيؿ أتاىا البمى فاآلم منيا تجدد
 027 0 يؿالطك  مديتإذا ضف معطاء بما كاف 

 027 0 الطكيؿ ف يطيعكه يسعدكاإ صدؽ معمـ
 027 0 الطكيؿ لغيبة ما كانت مف الكحي تعيد

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء
 

 الصفحػة عدد البيػات الػػوزف 
 00 3 الطكيؿ ضيؽ الذراع كعمة الخفر

 06 1 الطكيؿ برديتا متحير غمر
 76 0 البسيط إذا ألنبشت في البزكاء أظفارم

 72 3 الكامؿ ينتحي ظفرمكعمى المكاشح 
 35 7 الكامؿ كىديتـ بميامو غبر

 30 7 الكامؿ إذ ال يضيؽ بحاجتي صدرم
 30 0 الكامؿ نغتالو بنجائب صعر 

 36 7 الرمؿ سبط المشية في اليـك الحضر
 53 0 الرمؿ سبقا الناس ب قساط كبر

 23 0 البسيط لممؤمنيف إذا ما عدؿ البشر
 23 0 الكامؿ منكـ ف ف محمدا لـ يغدر

 22 5 الطكيؿ دعائـ عز ال تزكؿ كمفخر
 063 3 البسيط كصدقكه كأىؿ األرض كفار

 065 7 المتقارب ؿ كالمجد كابرعف  كابر
 007 0 الطكيؿ كفاء كأمرا حازما حيف يأمر

 003 0 الطكيؿ بعيد المدل في النائبات صبكر
 003 0 الطكيؿ ككـ مف كريـ يبتمي ثـ يصبر

 002 0 الطكيؿ أنذاؿ ثماد بحكرىا إلى المؤـ
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 070 0 الكامؿ مثؿ الزجاجة صدعيا ال يجبر
 033 0 الطكيؿ كمقالة كمقاطع  الصخر

 035 3 الطكيؿ دعائـ عز ال تزكؿ كمفخر
 056 7 الكامؿ ردامي األظافر أك ربيع ممط

 اءطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 19 0 الخفيؼ بعدما تحميا في نشاط

   20      0 الخفيؼ ل  مف بعد قربة في شطاط
 30   0 الخفيؼ مف لساني خيانة االنبساط

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 077    0 الكافر كما ىك بالمغيب بذم حفاظ

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 76    5 البسيط كما يغيب بو صدرم كأضبلعي

 33     0 البسيط ا ماثكب الداعينحك الصريخ اذ
 62     3 الكامؿ كاقعد كأنؾ غافؿ ال تسمع
        22     3 البسيط قد بينكا لمناس سنة تتبع

 26     7 البسيط في فضؿ أحبلميـ عف ذاؾ متسع
 26     3 البسيط عمييـ جاىد جدعكا ككمف عد

 26     7 البسيط فيما يحب لساف حائؾ صنع
 006     0 الكامؿ ىـ لـ يشبعر ابطف إذا ج

 076     0 الطكيؿ بذم كـر مف الرجاؿ أكادعو
 076     0 الطكيؿ ف نؾ حياد عف الحؽ مانع

 032     5 الطكيؿ إذا ناـ مكاله كلذت مضاجعو
 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 35     0 المنسرح ساعده أعبد ليـ نظؼ
 035     3 الكامؿ بف األشرؼيا بف الحقيؽ كأنت يا 
 002     0 الكافر قبيح أعكر مف ثقيؼ

 056     3 المنسرح أظميـ ظمؼ ثاغيـك ب
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 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 63     7 البسيط ف كيسا كاف حمقاإعمى المجالس 

 036     7 البسيط عمى الصدر مثؿ المؤلؤ الفمؽ سحان 
 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ

 

 الصفحة عدد البيات فالوز
 002     0 الكافر ف ف المـؤ معدنو حراكا

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 6    7 المتقارب اف قراع يدم األكحؿخك 

 72     0 الكامؿ فنطيؽ أمر المعضبلت كنعتمي
        36    0 الطكيؿ تككم مكاسمو جنكب المصطمى

ف لـ يسأؿ  33     0 لكامؿا مف دكف كالده كا 
 30     0 الطكيؿ بمرىفة كالممح مخمصة الصقؿ
 35     0 الطكيؿ عمى رغمو بعد التخمط كالجيؿ
             30     0 الكامؿ كال يسألكف عف السكاد المقبؿ
 50     0 الكامؿ فييـ كنفصؿ كؿ أمر معضؿ

 57     0 الكامؿ نعدؿكمتى نحكـ في العشيرة 
 63     3 الطكيؿ ؽ ما كاف أجمبلأحب مف األخبل

 62     0 الكامؿ كمؿفحبيف الجكابي فالبضيع 
 26     7 الكامؿ ؿمكالمنعمكف عمى الضعيؼ المر 

 26     7 الكامؿ يصفؽ بالرحيؽ السمسؿل برد
 20     5 البسيط لك كما خذلكارمع الرسكؿ فما 

 22     0 الطكيؿ حكارية كالقكؿ بالفعؿ يعدؿ
 067     7 الكامؿ تى اإلسبلـ كاف لنا الفضؿفمما أ

 067     7 الطكيؿ فما عد مف خير فقكمي لو أىؿ
 063     0 الطكيؿ كليس عمى سؤاليـ عندىـ بخؿ

 063     7 الطكيؿ ؿخش أبخؿ بافحكشبابنا بال
 065     3 البسيط عمى السماحة صعمككا كذا ماؿ
 065     7 الطكيؿ كلست بخكاف األميف المجامؿ

  0 الطكيؿ األصغر المتمايؿ ألعدؿ رأس
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 065     0 الطكيؿ ال يطيب ألكؿ  يكأحجبو ك
عكاؿ  062     0 البسيط كال تممف مف سح كا 

 006     3 البسيط فاذكر أخاؾ أبا بكر بما فعبل
 003     2 الكامؿ  مف لمجبلد لدل العقاب كظميا

        003     2 السريع بؾ عمى حمزة ذم النائؿاك 
 036     3 الطكيؿ غكائؿمف المؤمنات غير ذات 

 033     7 البسيط ال بارؾ ا جعؿ العرض بالماؿ
 032     0 البسيط خير البدية سمح غير نكاؿ

 030     3 الطكيؿ تأر قميؿ بنا في القبائؿ
 053     7 الكامؿ ؿز مشي الجماؿ إلى الجماؿ الب
 056     0 الكافر يبارم جكدىا سح الشماؿ 

 052     5 السريع غبراء في ذم السنة الماحؿ
 003     5 الطكيؿ عند الحمالة زمبل كال فاعبلن 

 000     0 الطكيؿ يكالي كلي الحؽ كالحؽ أعدؿ
 002     0 البسيط فحكميـ عدؿ كقكليـ فصؿ

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 06    7 سريعال في رصؼ تحت ظبلؿ الغماـ

 02    7 السريع براـ بنعفيمألفيا السدر 
 76    7 الطكيؿ يمكتصر  لدم فتجزيني بعادان 

 33    7 الطكيؿ إذا راح فياض العشيات خضرما
 32    0 الطكيؿ كذم العرؼ ذا ماؿ كثير كمعدما

 36    0 الطكيؿ كراـ كأنا أىؿ عز مقدـ
 30    0 الطكيؿ ـرحبكيد عمى أرماحنا بم

 37    7 الطكيؿ كغساف كنمنع حكضنا أف ييدما
 33    7 الطكيؿ ـيضلنمنعو بالضائع المت

 33    7 السريع شيباء ترمي أىميا بالقتاـ
 35    0 الخفيؼ صؿ حيف التقت عميو الخضـك

 32    5 الطكيؿ صحيحا مسمما ىمف الشحـ ما أمس
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 32    0 الطكيؿ إذا الحرب كانت كالحريؽ المضـر
 32    7 السريع كيفرج المزبة يـك الزحاـ

 36    0 الطكيؿ إذا سئؿ المعركؼ لـ يتجيـ
 32    3 الطكيؿ لماؿ برضكل حممنا كيمممـ

 50    0 الطكيؿ نككف عمى أمر مف الحؽ مبـر
ف كاف مصرما  50    0 الطكيؿ مركءتو فينا كا 

 57    3 الطكيؿ مـعمجالس فييا كؿ شيخ م
 56    5 الطكيؿ رماحدؾ ما لبي ممب كأعبا

   26    7 الطكيؿ مف الذـ ميمكف النقيبة خضـر
 26    0 الطكيؿ سريع إلى داعي اليياج ممـك
 25    3 الكامؿ ىبل ذكرت مكاـر األقكاـ 
 063 0 المتقارب كراـ إذا الضيؼ يكما ألـ

 002 5 الكامؿ فنجكت منجى الحارث بف ىشاـ
 030 0 الكامؿ يكة األقساـبمياء غير كش

 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 70    3 الكافر سراة األكس لك نفع السككف

 37    3 المتقارب إذا ألبس الحؽ ميزانيا
 35    0 المتقارب القبائؿ إخكانياأف حس ن

 36    0 المتقارب إذا قحط القطر نكرنيا
 قافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 

 الصفحة عدد البيات الوزف
 002    7 البسيط أف لست ىاجييا إال بما فييا

 

 

 


