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  المقدمة                          
  

ذآره            الحمد هللا        ًا ل د مفتاح ى      ،  رب العالمين الـذي جعل الحم سالم عل والصالة وال
ـد اهللا   ن عب د ب ـن محم اء والمرسلي اتم األنبي ار . خ داة األطه ه اله ى آل وصحبه ، وعل

  ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور والقيام ،  الميامين األعالم 
  :أما بعد 
سان     الح د اإلن ة عن ة قديم رات صادرة عن  ،  كم ـي نظرات وخب رب ه م الع فحك

  .فالحكمة هي تصوير صادق لفطرتهم . خضم تجاربهم وطبيعتهم التي عاشوها 
ذلك               فهناك أمور مهمة تشترط وراء ذآر الشعراء للحكمة منها التأمل في الحياة وآ

  . مما يحدث فـي هذه الحياة البصيرة  النافذة تكون نتيجة رؤيا واضحة لفعل معين 
    فالحكمة غرض مهم مـن أغراض الشعر العربي  وارتأى أبـو تمام على أن يصنع              
ي     ده ف اب وح ذا الب ِف به م نكت ة ول اب الحكم و ب اب األدب وه ماه ب امًال س ًا آ ه  باب ل
ة            دت الحكم ة فوج ات الحكم ا أبي ديوان آله واب ال تخرجنا ـمن أب ا اس ديوان وإنم ال

ـن       ـمنمـع األبواب األخرى    متداخلة   واب   ها الحماسة وباب المراثي والمديح وغيـرها م  أب
  .الديوان 

شعرية    ـع األغراض ال ة م ذلك ممتزج ذاتها وآ ستقلة ب ة م أتي الحكم م .      إذن ت ول
ات   اره أبي ى اختي ام عل ـو تم صر أب ط يقت ة فق ة الجاهلي ـي الحكم م ف ن الحك ار م ل اخت  ب

  .تى وصل إلى العصر العباسي اإلسالم والعصر األموي ح
  .  وهو دليل على وعي وثقافة هذا الشاعر في اختيار جل وأحسن األبيات الشعرية

  ـ أ ـ                                                                
  
  

  .    فارتأيت دراسة أشعار الحكمة في ديوان الحماسة دراسة موضوعية وفنية 
  .      كمة هو ظاهرة إنسانية نابعة من نظر ثاقب ودقة في التفكير     وموضوع الح

واقعي  ارق المضمون ال ر ال يف ذا التفكي ن.      وه أتى إال م ع ال يت ذا الواق خالل  وه
  .بين الفرد والمجتمع  تنظيم العالقة

ل    د المق و جه اى وه ذا جن ث    ،      فه رج البح ى أن أخ ة عل ـذ البداي عيت من ـد س وق
شكل ا ضميـر بال ي ال ذي يرض اءًا . ل ادًا وبن ون ج سانيـة .  وأن يك ضاميـن إن ذا م

  .واجتماعية 
  

  أما التمهيد فقد انعقد على ،      وقـد جاء البحث في تمهيد وثالثة فصول وخاتمة 



شعر   (  لتها بال ة وص ـى الحكم ة واالصطالح    ) .  معن ـاها باللغ ة معن اءت الحكم فج
ـ   ريم وف رآن الك ـي الق ة ف ة    والحكم ة الحكم ـى عالق شريف وعل وي ال ديث النب ي الح

  . بالمثل وباألدب 
  

ـى      صل األول عل د الف م انعق صادر     (     ث ة وم وان الحماس ـي دي ة ف عراء الحكم ش
  ).ثقافتهم

فتضمن الفصل آل من      ، آل شاعر حسب عصره ،      فقد قسم الفصل إلى عصور  
عراء اإلسالم  واأل  ة والمخضرميـن وش عراء الجاهلي ى العصر العباسي ش وي إل . م

ه                        ا آلت إلي اتهم وم ى صيرورة حي شعراء وعل ، فرأيت أن أقف على دراسة هؤالء ال
ه               ى شعره في ذآر أبيات ا يعكسه عل وما لهذه الحياة مـن أثر فـي نفسية آل شاعر وم

  .من الحكمة 
  

لفصل وقـد قسمت ا  ) . موضوعات أشعار الحكمة    (     أما الفصل الثاني فقد جاء فيـه       
ى        ر وعل علـى حكم فكريـة وتشمل الحياة والموت والدهر والخير والشـر والغنى والفق

  حكم خلقية وتشمل على الصبر والحلم والجهل واألخوة  والصداقة و 
  ـ ب ـ                                         

                                    .    الصديق و الشيب والشباب 
وفيـه جرى الحديث  ) .  خصائص أشـعار الحكمة الفنيـة ( أما الفصل الثالث فضم        

شبيه                 اظ والتراآيب والت عن الخصائص البنائية والشكلية لشعر الحكمة من حيث األلف
  .واالستعارة والكناية والموسيقى وتشمل األوزان والقوافي 

ائج المس  م النت ة وأه ـى خاتم ة عل ـي النهاي ا وانطوى البحث ف ن البحث وم صة م تخل
  .أشتمل عليه من مفاهيم جديدة 

ة                   د األول في دراسة أشعار الحكم إذ ،     آانت أمهات المصادر العربية هـي المعتم
وان               افدنا مـن  ى شرح دي ديوان وعل ـي ال ذين ورد ذآرهم ف ة ال دواوين شعراء الحكم

ة  راجم واللغ ب األدب والت زي وآت ي والتبري شرحي المرزوق ة ب دت الحماس ـي أم  الت
  .  البحث 

  
د فضل اهللا                   ة فضل بع     وبعد فقد آان  ألستاذي الفاضل الدآتور سعيـد عدنان المحن

وان         ا       سبحانه وتعالى في التفضل باقتراح العن الة واألشراف عليه وأن  ، موضوعًا للرس
ه     سـن توجيهات ـمة وح اداته القي ضيء بإرش ـات المباحث تست ون أولي سى ، تك وال أن

الغ                .  شجيعه لي   عطفه وت  راف الب ه واالعت اء إلي أعطر الثن دم ب شكر وأتق فله خالص ال
ـه      ه          ،  بالفضل ورد الجميل ل شجيعه وتوجيه ان ت رة فك ة آبي ـن رعاي داه م ا أب ـى م عل

  .حافزًا يزيدني إصرارًا على تخطي الصعوبات التي واجهتني وإذاللها 
  

ام       والص،     وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين         د إم الة والسالم علـى سيدنا محم
ى                      ان إل ه بإيم امين ومن أتبع المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المي

  . يوم الدين 
  



  
  
  

  ـ ج ـ                                



  



  :الحكمة لغة
ان  معن هذا الجذرـ، وورد م) م،ك، ح(اللغوية لفظة الحكمة قد اشتقت من المادة       

بن أاني هو ما ذآره الخليل ومن هذه المع.ودالالت متعددة ذآرت في المعجمات 
ن الفساد ـوآل شيء منعته م: ((احمد الفراهيدي وهو المنع ،والمنع من الفساد ،قائًال

   .)١( )) و َحكَّمته وأحَكْمَته فقد َحَكْمَتُه
   .)٢( ))دت َحَكْمت وأحكُمت وحكَّمت بمعنى منعت ورد: ((والعرب تقول    

  :وقال جرير لبني حنيفة
  . )٣(  إنِّي َأخاُف َعَلْيُكُم َأْن أْغَضبا     أِبَني حنيَفة َأحِكُموا سَفهاءَآْم                         

ذا المعنى ـوه عوا سفهاءآم وردوهم ،ـعنى امنـظة احكموا سفهاءآم بمـفجاءت لف     
. و المنع من الفساد ـلى معنى اخص وهدل عـ يوإنما دل على المنع المطلقـي ال

   .)٤( ))استحكم اآلمر، وثق: ((منها استحكم  ألفاظوآذلك وردت على 
حكم الرجل إذا تناهى عما يضره في دينه أو ـاست: (( عدنان أبوقال : وقال شمر 

ه الشيء ـحكم عليـواست.ناهى عما يضرُّهـصار حكيمًا وت:  ٌن واستحكم فال .)٥( ))دنياه
   .)٦( ))استحكم عليه الكالم(( : يقال سإلتب

يقال للرجل إذا آان حكيمًا : ليث ـقال ال (( حكيم ضاـأيوقد وردت من هذا الجذر      
م الكاف أي ـقن لألمور وقد حكم بضـوالحِكيُم ، المت((   .)٧( ))قد اْحكَمْته التجارب: 

    .)٨( ))صار  حكيمًا

   
  .٦٦:٣):حكم(ي ، مادة العين ، خليل بن احمد الفراهيد-١
  .١١١:٤):حكم(تهذيب اللغة ، ألبي منصور محمد بن احمد األزهري ، مادة -٢
  .٥٠:شرح ديوان جرير،جمعه وعنى بشرحه محمد اسماعيل عبد اهللا الّصاوي-٣
اعيل  ، المحيط باللغة ، اسم١٤٣:١٢:)  حكم (مادة :  ، لسان العرب ، ابن منظور٦٦:٣ :)حكم ( مادة  ، العين-٤

   . ١٠٩:٣:الشيخ محمد حسين آل ياسين ، تحقيق  ، بن عباد
   .١١٥:٤: تهذيب اللغة -٥
   .١٨٩:١: المعجم الوسيط ، ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات وآخرون-٦
   .١١٣:٤:  تهذيب اللغة-٧
   .٤٣٦:١: ،بطرس البستاني ،قطر المحيط ١٩٠١:٥:  الصحاح ، اسماعيل بن حماد الجوهري-٨
                                             

واْحُكُم .ْدُل والِحْلُم ـالَع: ُم والُحْكُم والِحْكَمُة ـو الَحِكْيـ، وه وجلعزاهللا  : الحكم((       
ق هذا المعنى ـيت النابغة الذبياني وفـه بـجاء ب  وهذا ما .)١( ))آن َحْكيمًا :ُفالن يا

  :احكم أي آن حكيمًا
   .)٢( لثمِدالى حمام شراع وارد إواحكم آحكم فتاة الحي إذ نظرت                         

آفتاة الحي أي صدار حكمك إي ـن تكون حكيمًا فأومعنى هذا البيت أي عليك        
لى الحمام إ في حكمها عندما نظرت أةصابت هذه المرأذا قلت فَأِصْب في حكمك آما إ

  ْتَمِكْح ُأٌبَتِآ   رلا :((وله تعالىـي قـء فَاج اوهذا م. ها ولم تخطيء عددهاـفأحصت
ُأْحِكَمْت آياته : ر جاء ـ فإن التفسي .)٣( ))يٍرِب َخيٍمِك َحْنُد لَّ ن ِم ْتَلصُِّف  مَّ ُث ُهُتَيءا

د ـد وقـالنهي والحالل والحرام وسائر األحكام ثم فصلت بالوعد والوعي و باَألمر
 قد أتقنه فاعله حتى ال ما باطل ألن الفعل المحكم س فيها خلل والـأتقنت آياته فلي

   .)٤(يكون فيه خلل 
   .)٦( ))والحكيم هو الطبيب   ((  .)٥( ))والحكيم هو العالم (( 



الحاآم ، منفذ الحكم ، : (( وآذلك وردت الكثير من هذه المادة إلى عّدة دالالت منها 
   .)٧( ))والجمع ُحّكاٌم ، وهو الحكم 

  (( )٨()). قيل للحاآم حاِآٌم ألّنه َيْمَنُع من الظُّْلِم:((ب عن أبن األعرابيقال ثعل    
ي ـهيئة تتولى الفصل ف  ((  .)٩( ))مقام الحاآم وغلبت على مقام القاضي: المحكمة
    .)١٠( ))مكان انعقاد هيئة الحكم   ـــــ و. القضاء 

  

   .١٠٩:٣: المحيط باللغة-١
   .٣٠ :آرم البستاني . تحقيق ، ي  ديوان النابغة الذبيان-٢
   .١:  هود -٣
   . ١٤١:٣:مجمع البيان في تفسير القران ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي:  ينظر -٤
   .٤٣٦:١:  ، قطر المحيط ٤٧٣:٣:  دائرة المعارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي -٥
   .١٩٠:١: يط  ، معجم الوس٤٦:  معجم المعاني ، نجيب اسكندر -٦
قاموس المحيط ، لمجد الدين الفيروز  ، ٤٣٦:١:  ، قطر المحيط ١٤٢:١٢  : )حكم ( مادة : لسان العرب -٧

   .٩٨:٤:آبادي
   .١١٤:٤:  تهذيب اللغة -٨
   .٤٣٦:١:  قطر المحيط -٩
                                        .١٩٠: معجم الوسيط -١٠

أسم  :المحكم ((  .)١(  ))ة ـَمْكى الِحـسوُب إلـّجرُب المنالم : كَُّمـوالمَح((      
   .)٢( ))موضوع

اج إلى ـه وال يحتـالظاهر الذي ال شبه في: من القرآن      و  .المتقن : والمْحَكم(( 
الحكومة ، أسم يطلق ((    .)٤( ))ن الظلم ـوالحكومة رّد الرجل ع ((  .)٣( ))تأويل 

  .)٦( ))أو هي الدولة ة ـي سلطة تنفيذيـوه ((  .)٥( ))ألمة ن اـئة الحاآمة مـعلى الهي
العدل والعلم : (( على عّدة معاِن منها أما لفظة الحكمة فقد وردت في المعجمات 

 ((  .)٨(  ))القضاء: الحكمُة :  قال ثعلب عن أبن األعرابي قال((  . )٧(  ))والحلم
. ذقنها :  حكمة الشاة ((  .)٩( ))َكم وَتَحّكم وحّكَمُه في اَألمر تحكيمًا أمره أن يحكم فاحَت

 ((  .)١٠( )) الجري الشديد ، سميت ألنها تمنعه من كـما أحاط بالحن: وحكمة اللجام 
والحكمة  ((  .)١١( )) وليس آل ُحْكٍم ِحْكمٍة  ن الحكمِة فكل حكمٍة ُحْكٌمـوالحكم أعم م

ك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فكل آلمة وعظتك أو زجرتك أو دعت ضالة المؤمن ، 
                .)١٢( ))فهي حكمة وحكم 

   
                                         

                                               
   .٤٣٦:١:  ، قطر المحيط ٢٤٦:٥:  ، والصحاح ٢٤٦:١: احمد بن فارس بن زآريا : مجمل اللغة  -١
  .١١٠:٣: المحيط باللغة  -٢
  .١٩٠:١: المعجم الوسيط  -٣
  .١٤١:١٢ :) حكم  ( مادة :لسان العرب  -٤
  .٤٧٣:٣: دائرة المعارف القرن العشرين  -٥
  .٤٦: معجم المعاني -٦
  .٤٣٦:١:  ، قطر المحيط ١٠٩:٣:  ، المحيط باللغة ٦٦:٣ : )حكم (  مادة  :العين -٧
 . ١٤٢:١٢) : حكم ( مادة :  ، لسان العرب ١١٥:٤: تهذيب اللغة  -٨
  . ٩٨:٤: قاموس المحيط  -٩

   ، دائرة المعارف القرن    ١٩٠:١:  ، المعجم الوسيط ١٩٠٥:٥:  ، الصحاح ١١٠:٣:  المحيط باللغة -١٠    
   القاسم الحسيني بن محمد بن المفضل المعروف             وقران ، أبلفاظ الأ ، معجم مفردات ٤٧٣:١:          العشرين 

   .١٤١ : إبراهيم شمس الدين، صححه وخرج آياته  ، فهاني         بالراغب األص
       ١٤٢:  معجم مفردات ألفاظ القران -١١    



   .١٨٦:٢:  جمهرة اللغة ، ألبي دريد أبي بكر محمد بن الحسن األزدي البصري -١٢    
  
  

 القدر: الحكمة  ((  .)١( ))دم وجهه ، أي أسفل فمه ـاإلنسان مق: نـوالحكمة م((      
 وهي فهم  العلم الذي يرفع اإلنسان عن فعل القبيح: الحكمة  ((  .)٢( ))والمنزلة 

    .)٣( ))ألنها مانعة من الجهل المعاني وسميت حكمة 
ي المنع آما أوردناها سابقًا في ـنعود إلى ربط الحكمة في معانيها السابقة وه     

. مطلق أو المنع من الفساد ي المنع الـ وه معجم العين للخليل بن احمد الفراهيدي
  . وآذلك تدل على العدل والعلم والعقل 

يقول  ... ى الفلسفة ـي بمعنـي العصر العباسـوقد وردت لفظة الحكمة ف      
ومن الفالسفة ، حكماء العرب ، وهم شرذمة ) : ((  هـ ٥٤٨  :ت  (الشهرستاني

 والفيلسوف معناه  .)٤( ))ع وخطرات الفكر ـقليلون ، ألن أآثر حكمهم فلتات الطب
ولعل بشارًا  . الحكيم ـ معرب عن اليونانية بمعنى ـ  محب الحكمة ـ وجمعه فالسفة 

  :ـ قال ل من أستعمل هذه الكلمة في الشعرأو) .  هـ ١٦٨  :ت( بن برد 
   .)٥(ويموُت راعي الضأِن ِعْند ثمامه        َمْوِت الطبيب الفيلسوف الِعالِم                   

       
عداد ـ واالست مد على اإللهامـ والحكمة إن الحكمة تعت ن الفلسفةـوالفرق بي     

بينما تعتمد الفلسفة على التأمل  ...  ي جملة واحدة ـالشخصي وترآيز التجارب ف
علم العلوم ، وصناعة الصناعات ، ال (( ي ـ وقوانين المنطق ، فهوالتفكير العقلي

، وال موضع الظن العلم ، وآلها تعطيك في آل  يقين ك في موضع الشك الـتعطي
   .)٦( ))شيء ما هو خاصته وحقيقته 

  
  

         
   .١١٠:٣: المحيط باللغة  -١
  .١١١:٣: نفسه  -٢
  .٤٥:٦: مجمع البحرين ، الشيخ فخر الدين الطريحي  -٣
  .٨٠٠:٢: الملل والنحل ، محمد عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق محمد فتح اهللا بدران  -٤
محمد رفعت فتح اهللا ومحمد شوقي ، وعلق عليه ، محمد طاهر ،  ناشره وشارحه ومكمله :ديوان بشار بن برد  -٥

   .٢٠٦ : ٤ : أمين 
  .٢٤٠: المقابسات ، أبو حيان التوحيدي ، تحقيق حسن السندوسي  -٦
  

  الحكمة اصطالحًا
ْلم حسن وعمل صالح  اسم لكل ِع((  (: د عرفت بأنها ـة باالصطالح فقـ أما الحكم     

وهو بالعلم العملي أخص منه بالعلم النظري ، وفي العمل أآثر استعماًال منه في العلم 
وهذا قول الفالسفة ...  ي عليه بقدر االستطاعة ـوقيل هي معرفة الحقائق على ما ه. 

قة العلم باألشياء القائمة ووضع آل شيء في موضعه الذي يجب أن ـي حقيـهأو 
   .)١( ) ))وضع فقط يكون في ال

   العلم وهي توافق مفهومها باللغة وجاء فيومن التعريف أن الحكمة تدل على  
ل الحكمة هي ـوقي آالم وافق الحق فهو حكمة ،  آل ((  )) .التعريفات (( آتاب 

ف على أن ـذا التعريـ والمقصود به .)٢(  ))الكالم المعقول المصون عن الحشو 



من الواقع ومعقول ويدل على اإليجاز في لفظه ودقه في هي آالم حقيقي الحكمة 
  .معناه 

بقدر علم يبحث فيه عن حقائق األشياء على ما هي عليه في الوجود (( وآذلك     
   .)٣( ))الطاقة البشرية فهي علم نظري غير آلي 

قول موجز ((  : ب األدب منها ـف في آتـدة تعاريـوجاءت لفظة الحكمة على ع     
  .)٤( ))حكمًا مسلمًا في الحث على الخير ، أو الكف عن الشر يتضمن 

ى أعمق وتدل على فعل الخير ـدل على معنـ قول موجز لت الحكمة آما اشرنا هي
  .والعمل به والكف عن الشر واالبتعاد عنه 

  .)٥( ))عبارة تنطوي على فكرة صائبة في ناحية من نواحي الحياة (( أو هي 
  نظرات وخبرات صادرة عن طبيعة حياتهم ومثلهم ،( : (والحكمة أيضًا هي 

   
  

   .٣١٢: المقابسات  -١   
   .٨١:  الحسن الحسيني الجرجاني والزين أبالتعريفات ، علي بن محمد بن علي السيد  -٢   
  . نفسه-٣   
   .٨٠: األدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ، محمد هاشم عطية -٤   
   .١٢٠:ي  في العصر الجاهلي ، محمد عبد المنعم الخفاج الحياة األدبية-٥   

 ومعاتبة  ونظراتهم إلى الحياة والموت ، ومصير اإلنسان ، والخير والشر ،         
ارة عن نظرات وخبرات تصدر من ـ تجد أن الحكمة هي عبمن هذا .)١( ))الدهر 

وها ـة قد عاشن تجربـ أي تصدر ع طبيعة معيشتهم وحياتهم العملية والنظرية ،
 وآذلك تجد من  .وتجاوبوا معها وليس تجربة قد عاشتها األجيال األخرى وألفت فيها 

قول بليغ موجز (( صدر عن تجربة وهو ـه نفسه الذي يـُيعرفها بالمعنى المشار ألي
ويتضمن حكمًا مسلمًا في أمر بخير  رة بالحياة ـصائب يصدر عن عقل وتجربة وخب

 ))ه الصواب من القول والعمل ـق فيـوالحكمة آل ما يتحق  ((  .)٢( ))أو نهي عن شر 
دم أن األلفاظ التي ذآرت منها الحق العلم والخير ، هي التي ـا تقـ ونالحظ مم .)٣(

لذلك . في اللغة من العدل والعلم والحلم تدور في معنى الحكمة وهذا ما يقابل معناها 
ن تجارب ـرة الصائبة إلى الحياة المنبثقة من النظـن القول بأن الحكمة ال تخرج عـيمك

ي معاناة يعيشها ـح هـ في مجملها يمكن القول بأن الحكمة بمفهومها الصحي عميقة ،
  .إنسان بكل ما فيها من تجارب سواء أآانت تجارب إيجابية أم سلبية 

ومن هذا فأن الحكمة هي مجموعة من المواعظ واألحكام الصادرة عن وعي       
تجارب ذه المواعظ واألحكام ال تصدر إال من رجل أو رجال خاضوا ـ وهوأدراك

                     .عديدة من واقعهم ومن طبيعة الحياة التي يعيشونها وما آلت بهم من صعاب 
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  الحكمة في القرآن 

ي اثنتي قرآنية ف في تسع عشرة آية  ي القرآن الكريمـوردت لفظة الحكمة ف      
     .                      ولكنها أتت في آل آية على معنى تدل عليه من سياق الكالم عشرة سورة قرآنية،

مة تدل على القرآن في ومن هذه المعاني فقد دلت على معنى القرآن أي أن الحك      
 َىِه ىِتلَّآم ِبُهدِلَج َوِةَنَسَحْلآ ِةَظِعْوَمْلآ َوِةَمْكِحْلآ ِبَكبِّ َريِلِبى َسَلُع ِإآْد((  )١(:قوله تعالى

  . ...))ُنَسْحَأ
           .)٢( )) ) القرآن (يقول يوحي اهللا الذي يوحيه إليك ، وآتابه الذي ينزله عليك (( 

بالحكمة أي بالقرآن وسمي ((  :ير الطبرسي قالوقد ذآرت هذه اآلية في تفس      
رد لفظة ـوت .)٣( )) حـالقرآن حكمة ألنه يتضمن األمر بالحسنى والنهي عن القبي

 ْميُك ِف  اَنْلَسْر َأ   آَمَآ ((  .)٤( :ن على معنى السنة في قوله تعالىآالحكمة آذلك في القر
  ْما َل مَّ مُكُملَِّعُي َو َةَمْكِحْلآ َو َبَتِكْلآ  ُمُكُملَِّعُي َو ْميُكآَِّزُي َو اَنِتَيَءا  ْمُكْيَل َعوْاُلْت َيْمنُك مِّ وًالُسَر
الحكمة هي السنن والفقه في أن فسيره علىفأوردها الطبري في ت).)وَنُمَلْع َتوْاوُنُكَت

  ِهللاآ  اِت آَي ْن ِم نَُّكوِتُيُب ي  ِف ىَلْتا ُي َم َنْرُآْذآَو  (( .)٦(: ي قوله تعالى ـوف .)٥( الدين
   .)٧(السنة لحكمة في هذه اآلية تدل على معنى ا)).  يرًاِبيفًا َخِط َلاَنَآ  َهللاآ نَّ ِإ ِةَمْكلحِْآَو

 فجاءت هذه اللفظة لتدل   في القرآن ترد آذلك على معنى آخر هو النبوةوالحكمة      
  . على معنى النبوة في بعض اآليات القرآنية 

       
    

   .١٢٥: النحل  -١
  .١٩٤:١٤ ) : ٣١٠ت(  محمد بن جرير الطبري وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أب -٢
كشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون ال:  ، ينظر ٢٩٢:٣: مجمع البيان في تفسير القرآن  -٣

  .٦٤٤:٢: اهللا محمود الزمخشري راألقاويل في وجوه التأويل ، جا
  .١٥١:البقرة  -٤
  .٣٧:٢:جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  -٥
  .٣٤:األحزاب  -٦
 الجامع ألحكام القرآن ، ألبي عبد اهللا:  ، ينظر٩:٢٢:جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  -٧

                                                                .٣١٢:١٤: القرطبي محمد بن احمد األنصاري 
  

 َةَمْكِحْلآ َوَكْلُمْلآ ُهللاآ ـُهاَتَء َووَتاُل َجُداُول َدـََتَق َوِهللاآ ِنْذإم ِبوُهُمَزَهَف (( )١( :قال تعالى       
ل النبوة ولم يكن نبيًا قبل قتل جالوت فجمع اهللا له ـالحكمة قي)  ) ...ُءآَشا َيمَّ ِمُهَملََّعَو

 ِةَمْكِحاْلم ِبُكُتْئ ِجْد َقاَل َقناِتيَِّباْلى ِبيَس ِعَءآا َجمََّلَو (( )٣(:  قال تعالى .)٢(الملك والنبوة 
  )). ِنويُعِطَأ َو اَهللاوْاُقاتَّ َفيِه ِفوَنُفِلَتِخي َتِذ الََّضْعم َبُكن َلـِّيَبُأِلَو

( د ذآرت معناها في التفاسير بمعنى ــفلفظة الحكمة في هذه اآلية الكريمة ق      
    .)٤(واتفقوا على هذا المعنى الدالة عليه ) النبوة



الحظ أن لفظة الحكمة في ـوالشرائع ويوالعدل وذآرت آذلك بالعلم والتوحيد      
والعلم  ن والسنة والنبوة رآـي القـد جاءت على عدة معاني ذآرناها هـالقرآن ق

 هو مقابل معناها في اللغة واالصطالح الحكمة معناها في القرآنفبالشرائع من هذا 
  .لتدل على العلم والمعرفة والعدل والحق 

  
  
  
  
     
 

     
  

  
  
  

   .٢٥١:  البقرة -١
  .٣١٤:٤:مجمع البيان في تفسير القرآن :  ، ينظر٦٢٣:٢: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  -٢
 .٦٣:  الزخرف  -٣
 :        ، ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن ٩٢:٢٥: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  -٤

   .٢٦٢:٤: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : ينظر 
  

  الحكمة في الحديث النبوي الشريف
 .  ًاث حدي ف عشرينـي الحديث النبوي الشريـوردت لفظة الحكمة آذلك ف      

 . )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ومن هذه األحاديث قول رسول اهللا . )١(ووردت في آتب الحديث 
إن من الشعر : وفي الحديث  ((  .)٢( ))أن من البيان لسحرًا وأن من الشعر لحكمة (( 

 وينهى عنهما ، قيل أراد هفي الشعر آالمًا نافعًا يمنع من الجهل والّسَف لُحْكمًا أي إن 
صلى اهللا (دل على أن الرسول ـ وهذا ي.)٣(  ))اس بها ـبها المواعظ واألمثال التي ينتفع الن

لم يعارض الشعر إال لما يحمله من المعاني التي ال تتفق مع اإلسالم وال    )عليه وآله وسلم 
للناس الذي هو فن من الفنون الجميلة ، والشعر ذات المنفعة . تناسب وقاره وآماله 

 .  وتبشر بها  اإلسالمئوموعظة وتدعيم لمباد. ذيب ودعوة إلى فضيلة ومكرمة فيه ته
صلى اهللا عليه (ذآرت فيها الحكمة بمعنى القرآن قال رسول اهللا  بوية ـوقد جاءت أحاديث ن

يقصد بالحكمة هنا تعليمهم القرآن . )٤( ))فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة ((  :)وآله وسلم 
  . الكريم 

 ))الحكمة نعم المجلس مجلس ينشر فيه ((  :  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (  وقال رسول اهللا       
 الحكمة في هذا الحديث بمعنى الموعظة واإلرشاد أي أحسن وأفضل مجلس هو .)٥(

اس ويتم إرشادهم ووعظهم وهدايتهم إلى طريق الخير ـه النـمجلس تجتمع في
           .والصالح واالبتعاد عن مذمة الناس 



بعض األحاديث النبوية عن لفظة الحكمة وما آلت إليه من معنى وهي ترتبط هذه       
بالمعنى اللغوي لها آما ذآرنا ها للوعظ واإلرشاد والنصح وتعليم مبادئ القرآن 

    .الكريم
  
                    
 
 
 

   .٤٩١:١: ونسنك ، ي .أ.دالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي ، : ينظر  -١
  .٥٩١:٢: المسند ، أحمد بن حنبل  -٢
  .١٤٠:١٢ :  )حكم (  مادة :لسان العرب  -٣
  .٥٩٢:٢: المسند  -٤
  . ٥٩٣:٢: نفسه -٥

  عالقة الحكمة بالمثل
  كمة إذا شاعت تصبـح مثًال وآالهماوالحالمثل ، يتضمن في الغالب حكمة             

   .)١(عبارة موجزة تصدر عن تجربة أو نظرة إلى األشياء 
ي          صر ف اقص ، أو مق ى ن ون عل اس ال يجتمع ة ، ألن الن ن الحكم غ م ل أبل والمث

   .)٢(الجودة أو غير بالغ المدى في النفاسة 
  . خصائص أخرى  يختلفان في أنهما   إال ومهما التقيا في بعض الخصائص     
ة       ل واٍع   :فالحكم ن عق صدر ع صدر  ورأي ناضج ، ،   ت د ي ل فق ا المث ن  أم  م

ز  ل صبي ال يمي ون ال يعق ن المث   . ، أو مجن ى م ة أرق ذا إن الحكم ن ه ل ، ألن ـوم
راد          ائر األف ة من س ه فقط ، بعكس        . أصحابها أرقى ثقافة ولغ ة من ة قليل تنبثق عن فئ

   .)٣(المثل الذي يصدر عن مجموع الجمهور 
و    جـت  تجاربنا في الحياة ، و    خللوالحكم تت        ا ، ول ادت    يء في أعقابه ا أف ك لم ال ذل

ا األمث  .  من توجيه مباشر     ما تهدف إليه   ة وال تصدرها    ـأم اب التجرب  ال تضرب أعق
شابه واالخت .)٤( التي الت ي ح م العـ وف رات  ـالف فحك ي نظرات وخب الهم ه رب وأمث

ثلهم ، صادرة عن اتهم وم ة حي شر    طبيع ر وال اة والموت والخي ى الحي ونظراتهم إل
م تكن نتي       معاتبة الدهر ومصير اإل   و ا تصوي        ـجة تفكي  ـنسان ، ول د وإنم سفي بعي ر ـر فل

ا                  شوبها وال يعيبه سيطة التي ال ي صادق أمين لفطرتهم السليمة ونفسيتهم الواضحة الب
     .)٥(تعقيد أو غموض 

  
        
 
 
 

   .٧٦:نقاط التطور في األدب العربي ، علي شلق : ينظر  -١
  .٢٦: أدب حكماء تميم قبل اإلسالم  -٢
 نفسه: ينظر  -٣
  .١١٧: محمد جابر الفياض . د، األمثال في القرآن الكريم : ينظر  -٤
وري   . د ، الجاهلية مقدمة في الحياة العربية لدراسة األدب الجاهلي         : ينظر   -٥ ى الجب :  ، ينظر     ١٠٢ : يحي

  .٢٧: أدب حكماء تميم قبل اإلسالم 
  



  عالقة الحكمة باألدب
   صاحب المأدبة ، وقد أَدَب))فاألدب  (( وردت لفظة أدب على معناها اللغوي      

 أُدب  ((.)٢( ))ن التناول ـالظرف وحس: (( األدب   .)١()) القوم أْدبا ، وأْدُبت أنا 
         .)٣( ))الرجل يأدب أدبًا ظرف وحسن تناوله فهو أديب 

موّلدٌة ة ـُن األخالق وفعل المكارم ، وإطالُقه على علوم العربيـُْحس:  واألَدُب  ((      
لفة ـ ومعانيها المخت ))أدب  ((  ول آلمةـد ثار نقاش حـق  .)٤(  ))حدث في اإلسالم 

 لم ترد في القرآن  ))أدب ((  إذ أن آلمة . وأصل اشتقاقها خاصة في العصر الحديث 
ها ومجاالت استعماالتها حسب العصور ، ـومن جهة أخرى تعددت معاني. من جهة 

 ستعمالهاان ناحية وحول تأريخ بدء ـ حول أصلها اللغوي منقاشـمما فتح المجال لل
   .)٥(في هذا المعنى أو ذاك من ناحية أخرى 

ل الذي يصور الفكر والعاطفة ـي الجميـالم الغنـو الكـاألدب ه: (( أما اصطالحًا       
ن العادات الطيبة والتصرف الحسن ، ـأسم لما يفعله اإلنسان م(( واألدب   .)٦( ))

ي يرسلها ـن طبع الكاتب في آلمته التـن الرفيع الذي يصدر عـجمال الفوهو 
هذه الكلمة أو القصيدة مواضع الحسن من  ع ـيدته التي ينظمها فتقـوالشاعر في قص

   .)٧( ))النفوس فتطعمها حنانًا ورقًة 
قة المحمودة والعادة الحسنة ثم ـد استعمل العرب آلمة األدب بمعنى الطريـوق      
عنى األخالق الكريمة وتعليم اإلنسان من األخالق والمحامد ، حتى تجد الكلمة بم

المعلمين  تدور في المعنى الخلقي التهذيبي إلى معنى تعليمي فقد وجدت طائفة من 
ار العرب ـاء الشعر والخطب وأخبـن ، آانوا يعلمون أوالد الخلفـتسمى بالمؤدبي

  م ، وأتاح هذا االستعمال الجديد وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية واإلسال
   

   .٨٥:٨) : أدب ( مادة : العين  -١
  .٣٦:١:  ، قاموس المحيط ١٥:١:  ، قطر المحيط ٢٠٦:١) :أدب ( مادة : لسان العرب  -٢
  .١٥:١: قطر المحيط  -٣
  .١٢:٢: علي هاللي ، تحقيق ، للسيد محمد مرتضى الحسيني ، من جواهر القاموس  ، تاج العروس -٤
  .٤٢: العقل األخالقي العربي ، محمد عابد الجابري :  ينظر  -٥
  .١: في األدب وفنونه ، علي بو ملحم   -٦
   . ١٠: جولة في حقول األدب العربي الجاهلي ، إبراهيم سعيد  -٧
لكلمة األدب أن تصبح مقابلة لكلمة العلم الذي آان يطلق حينئذ على الشريعة وما           

ه والحديث          ا يكن من        ((   وطه حسين يضيف        .)١(يتصل بها من دراسة الفق ه مهم أن
ى                    ذ العصر األموي عل دل من أصل هذه الكلمة ومصدرها التي اشتقت منه فقد آانت ت

دين ،    صًال بال ًا وال مت يس دين ذي ل م ال ن العل و م ذا النح ر أو   ه عر وخب و ش ا ه وإنم
   .)٢( ))متصل بالشعر والخبر 

ى العصر العباسي                 ابالن        تجد ا  وعند الوصول إل ذيبي يتق ين التعليمي والته لمعني
ه        ) . هـ  ١٤٢:ت.(بن المقفع   أويكونان معنى واحدًا فلذا نراه عند        التين ل د سمى رس فق

صغير     (  تتضمنان ضروبًا من الحكم والنصائح الخلقية والسياسية باسم        ( و) األدب ال
ان و) . األدب الكبير    ة في األخالق وفي ال               الكتاب ارة عن آلمات حكيم ر     عب ابين أث كت

ا      م  ( آبير من الثقافة الفارسية ، ففيه ا بعض نظم        ) ِحَك م الفرس وفيهم رة من حك آثي
   .)٣(الساسانيين في الحكم 



يالً                       ق تحل نفس والخل ل ال ة في األخالق ال تحل عًا      وهذه الكلمات الحكمي ًا واس  دقيق
ه              ًامستوفي ول في سط الق ق فتب ذآر الخل س    ،   ، وال ت ذآر وصفه وال سابه   وت ى اآت بيل إل

   .)٤(ولكنها عبارة عن جمل موجزة أشبه باألمثال 
 عشرة أبواب منها    علىوان الحماسة وقسمه    ـف دي وبهذا المعنى تجد أبا تمام قد ألّ            

اب المراث  ة وب اب الحماس اب األدب ـب اب    ي وب اء وب اب الهج سيب وب اب الن وب
م المدي     األضياف سير          ـ ومعه اب ال صفات وب اب ال ح     ح وب اب المل اب    والنعاس وب  وب

   .)٥(فتسميته بباب األدب وهو المقصود به باب الحكمة .مذمة النساء 
اق                             سعت آف ًا من رجال ات ل اإلسالم خالي دارآهم   ولم يكن المجتمع العربي قب م

  ينشب حتى ارتضاهم الناس حكامًا عدوًال يفصلون فيما وتنوعت جوانب ثقافاتهم ،
   
   .٨:١: دب العربي ، شوقي ضيف تأريخ األ: ينظر  -١
  .٢٦:  طه حسين . داألدب الجاهلي ،في  -٢
  .٢١٠:١: ضحى اإلسالم ، أحمد أمين : ينظر  -٣
 .نفسه : ينظر  -٤
  .٨:١: تأريخ األدب العربي ، شوقي ضيف : ينظر  -٥

  
  .)١(بينهم من خالف ، وقد آان لهؤالء الحكام القول والفصل والحكم       
ة عبارة عن تجارب إنسانية عابرة ، وهي وليدة ـفي الجاهلي  آانت الحكمة      

  . للبيئة الضيقة المأدّية الفطرة ، وسجية األطر 
 المكاره  علىي بالصبر ـد أن يتمثل العربـولطبيعة الصحراء القاسية ، الب      

:  فالحظنا أن أآثر حكمهم  .والصبر على مواجهة مشاق الصحراء وشظف عيشها 
سلمى ، ولبيد بن ربيعة ، زهير بن أبي : لناحية ومن أشهر حكمائهم تعالج هذه ا

   .)٢(بن العبد ، وأمية بن أبي الصلت وطرفة 
أبيات الحكمة في الشعر الجاهلي قليلة ومنتشرة في  وأآثر ما يلفت النظر أن       

  .قصائد هنا وهناك وأآثرها للنصح أو للموعظة وضرب المثل 
ن دون أن تتداخل مع ـدة مستقلة بذاتها مـبقصي ا يأتي وغرض الحكمة قلم      

  :له  التـي نصح بها أبنه أسيدا  قائًال األغراض األخرى فقصيدة ذي اإلصبع العدواني
  ال ــيرا جميـه سـر بـت          فســيد إن ماال ملكـأأس                            
  الــلد رحيـى بــلد إلـن         بـت مـيد إن أزمعـأأس                            
   .)٣( أخا أخيك أو الزميالفحفظ وإن شحط المزا       ر                             

  
  
  
  
  
  
  

   .٣٥:١: تأريخ األدب العربي ، بروآلمان ، ترجمة عبد الحليم النجار : ينظر -١
 .نفسه : ينظر -٢



 ٢٥:وهاب محمد علي العدواني ومحمد نايف الدليمي جمعه وحققه عبد ال،  ني ديوان ذو اإلصبع العدوا -٣
. 

  
  
 في النثر أيضًا وخاصة في  ي الشعر وجدت آذلكـوجدت الحكمة فومثلما       

الوعظية وهناك من الخطباء َمن ذاع صيتهم في قول الحكمة من األمثال والخطِب 
اهلية ، وهو أول من آمن بالبعث من أهل الج ((  ن ساعده األياديـأبرزهم قس ب

   .)١( ))وآان من حكماء العرب أما بعد،:ن قالن توآأ على عصاه وأول مـوأول م
ق الخير والصالح في الدنيا ـاس إلى طريـالم ليهدي النـوبعدها جاء اإلس      

 ونزول القرآن الكريم آان له األثر  ور ،ـن الظلمة إلى النـواآلخرة وتخرجهم م
  .بارة عن حكمة وعظية ترشد الناس إلى الصالح األآبر في حياة الناس إذ إنه ع

  )) .  ... ِةَنَسَح اْلِةَظِعْوَماْل َوِةَمْكِحاْلك ِببِّ َريِلِبى َسَل ِإُعْدا  (()٢(: قال تعالى       
  أن الحكمة في صدر اإلسالم آانت مأخوذة عن القرآن الكريم ولمومن هنا تدرك      
س بحكمة القرآن لما له من معاني رائعة وأشهر اـهر أحد بالحكمة النشغال النـيشت

ي صدر اإلسالم ، القطامي عمرو بن شيم ، والعباس بن مرداس ، ـشعراء الحكمة ف
  .)٣(وآعب بن زهير 

نجدها متداخلة في األغراض الشعرية وإذا تتبعنا الحكمة في العصر األموي       
       . لشعر السياسي والحماسي األخرى آالرثاء والمدح واالخوانيات وآما نراها في ا

 العالقات  ي توطيدـي العصر األموي آانت تنحصر فكرتها فـفوالحكمة       
  .االجتماعية 

  
  

  
  
          

 
  

   . ٢٢: أدب الحكمة في عصر صدر اإلسالم ، محمد سعيد حسين  -١
  .١٢٥: النحل  -٢
  . ٢٤: أدب الحكمة في عصر صدر اإلسالم : ينظر  -٣



  



  يالعصر الجاهل
 فإذا أردنا أن نعرف أمة من األمم فعلينا أن الشعر هو مرآة لعواطف األمة ،      

فعند   .نعرف أدب تلك األمة وهذا األدب هو الذي يعطينا الصورة الحقيقية للواقع 
     . دراسة شاعر من شعراء العرب يجب أن ندرس شيئًا من بيئته وما يحيط به 

و العصر الجاهلي وقد حدد له الجاحظ لفترة ن العصور هـوأول ما ندرس م     
أما الشعر فحديث الميالد صغير السن : (( ه قد أرخ الشعر الجاهلي إذ قال ـزمنية إذ ب
  .. ن نهج سبيله وسّهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة ـ، أول م

،  ــ خمسين ومائة عام  إلى أن جاء اهللا باإلسالم  ـــ  فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له
   .)١( ))وإذا استظهرنا بغاية االستظهار فمائتي عام 

بين مائة ومن هذه المقولة نقف بالعصر الجاهلي عند هذه الفترة المحصورة       
م وقبـل هـذه الفترة يمكن اعتبارها الـل اإلسـعام قبوخمسين عامًا إلى مائتي 

العصر الذي ورثنا عنه الشعر الجاهلي واللغة ذا ـو يخرج عن هـ األولى وه بالجاهلية
   )٢(.الجاهلية 

 بأنه ديوان العرب وذلك الشتماله على أخبار وأحوال  ولقد عرف عن الشعر      
 ونحن ندرس الشعر الجاهلي أن نلم بالشعراء  العرب من جميع الجوانب واألفضل

 من ظروف بيئية ، من حيث أخالقهم وصفاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم وما يحيط بهم
  . آل هذه الشؤون تساعد على دراسة شعرهم 

  
  

              
  
  

                     
  .٧٤:١: عبد السالم محمد هارون ، تحقيق ، لجاحظ ألبي عثمان عمرو بن بحر االحيوان ،  -١
  .٣٩: شوقي ضيف ، ينظر تأريخ األدب العربي ، العصر الجاهلي  -٢
  
 ألن الحياة مجموع من العادات  ، تمثيًال حقيقيًا للحياة عر وبذلك يكون الش((      

ويسوق ، العملية واالنفعالية والذهنية مرتبة ترتيبًا منظمًا يؤدي إلى سعادة أو شقاء 
، والناس آذلك مختلفون في قيمة التأثر بأحوال هذه الحياة ، ها آان ـإلى األقدار أي

واألغراض ، لتي تبنى عليها تلك األحوالة اوفي المبادئ الخاص، ونوع هذا التأثر 
وة من قوى الطبيعية التي تساعد ـغي أن يكون قـفالشاعر ينب، ها ـالعامة التي تساق إلي

ذا االجتماع على حالة من أحواله المختلفة ، والقوى الطبيعية آلها ـفي تكوين ه
ذي قامت به الحياة ولكن هذا التغاير فيها إنما هو شكل االنتظام ال ، متغايرة متباينة 

ألن الشعر قوة مؤلفة من عناصر ، وع أو حالة ـي شعره بنـفالشاعر ال يفيد ف ... 
   .)١( ))دقيقة 
م صحراويون بطبيعتهم لشحة موارد المياه في ـولدراسة بيئة العرب فالعرب ه      

. واحدة اتهم تكاد تكون حياة واحدة ال تغير فيها وال تبدل فهي على وتيرة ـبالدهم وحي
  .)٢(وابتعاد مواضع بعضها عن بعض ، على تعدد القبائل 



والقبيلة هي عماد الحياة في البادية إذ أن بها يحتمي اإلعرابي في الدفاع عن       
للخارجين عن نظام المجتمع وآل ما يس هناك سلطة واحدة ـماله إذ ل نفسه وعن 

     .  من قبل الجميع هنالك هو نظام العصبية واألعراف التي يجب أن تطاع
. وتتألف آل قبيلة من بيوت ، والروابط التي تربط القبيلة الواحدة هو النسب       

دًا فإذا نزل عار بالقبيلة أصاب آل فرد فيها ـلة صلة قوية جـوبين الفرد الواحد والقبي
  .)٣(بالعار

  
  

                 
  

   .٧٨:٣: مصطفى صادق الرافعي ، تأريخ آداب العرب  -١
  .٣٠٢:٤: جواد علي . المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسالم ، د: ينظر  -٢
  .٣١٣:٤: نفسه : ينظر  -٣
  
و العصبية        ي ه ام القبل شيرة ـفالعصبي، وأساس النظ دعو : (( ة لألهل والع أن ي

ى نصرته         ام           (وهي   . الرجل عصبته إل ى ذوي القربى وأهل األرح أن ،  النصرة عل
   .)١())  )هم هلكة ينالهم ضيم أو تصيب

  : حيث يقول ، قريط بن أنيف ، وفي هذا المعنى أيضًا ورد قول الشاعر 
   لهم          طاُروا إليـــــِه زرافـاٍت وِوْحـَداَناقوُم إذا الشرُّ َأبدى ناجَذْبه  
  .)٢( ال يسألوَن أَخاُهْم حيَن ينُدُبُهـْم          في النائباِت على ما قاَل ُبْرَهانا  

  
حامًال سيفه أو رمحه أو أي سالح يملكه وبغير  داء العصبية ـفهو يهّب إذا سمع ن        

اه  صر أخ سأله ، سالح لين َم : ال ي ة   ؟ ِل وة القبلي صبية واألخ ن الع يس م سأل  فل أن ت
معتديًا آان أم معتدى عليه     ، العون له   ديم  ـك تلبية ندائه وتق   ـبل علي ، أخاك عما وقع له     

 .  
رد و       أن الف ا ف ن هن و جزء م م ك ـه انون تل ى ق ه المحافظة عل ة وعلي ن الجماع

ا    ـ وأن يلب   .الجماعة   ي نداء القبيلة حين يطلب منه ذلك وعليه أن يقدم نفسه للدفاع عنه
ا        . ي الغزو   ـرك معها ف  ـوأن يشت  وليس له أن يترآها أو أن يتلكأ في حمايتها وإذا خالفه

  .  وصار منبوذًا من الناس فأنه سوف يكون قد خسر جماعته
        
ذي ينمو      ـرك ف  ـالمجتمع الحضري يت          شعر ال ع وسمات          ي ال ه طواب ين ظهراني  ب
ة ال ينت   ي تجدها ـلف اختالفًا بينًا عن تلك الت  ـتخت ج ـفي شعر أهل الوبر واختالف البيئ

ضًا اختالف األذواق واأل       عر فحسب وإنما    ـعنه اختالف سمات الش    مزجة  ينتج عنه أي
.  
  
  

           
         

   .٦٠٦:١) : عصب( مادة ، لسان العرب  -١



  .٢٩: عبد المنعم أحمد صالح . د، ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
كن تصورها بأنها حياة صاخبة أو متغيرة ـي باختصار يمـة للعربـوالحياة اليومي       

م عمل معين سوى والسذاجة فليس في حياته ي غاية البساطة ـعند أهل الوبر وف
وهذا العمل ال يستوجب مجهودًا منهم ولذلك يقضون أآثر .  رعي األغنام واإلبل 

حياتهم على رعي اإلبل في الجلوس أو التحدث بعضهم إلى بعض لذلك صار 
 ويتالعب في آالمه وإيجاد من تلك  د تنميق الحديثـاإلعرابي يحسن الكالم ويجي

وفي التصور وفي شعوره الذي سبكه وصاغه في الحيل معاٍن له ويبدع في الخيال 
لذلك له ملكة   .)١( والبطولةآالم موزون مقفى وقد عبر عنه بشعور ذاتي آالحب 

  . وعلى إنشاد الشعر  على الحفظ
والعربي لم يستطع أن يمتهن المهن أو الصناعات بل قال عنها أنها من عمل       

 سقوط األمطار ومجيء الربيع فتخرج مد علىـلذلك فهو يعت ، يد ـاألعاجم والعب
وهذه الحياة هي حياة البد  . سى بخضرة تتخللها أورادها وأزهارها ـاألرض وتك

   السذاجة وأحداثها  اليومية تتكرردـدًا ساذجة إلى أقصى حـوأنها حياة بسيطة ج
  . وتنعاد 

غ لقول الشعر أن يتفر ن ـن الصناعات ما يشغله مـإذ لم يكن للعربي آما قدمنا م      
 صاحب المقام األعلى في إثارة الحروب والتنويه بمفاخر القبيلة  إذ أصبح الشاعر

   .)٢(وإطفاء الفتن فيها 
عقائدهم وعهدهم عهد شرك  قادية فقد آانت للجاهليين ـأما من الناحية االعت      

ن باهللا ن دون اهللا سبحانه وتعالى وأن عرب الجاهلية آانوا يؤمنوـوعبادة أصنام م
هم إلى تلك األصنام ليس إال أداة أو واسطة ـوآانت عبادت ،  الواحد القوي الخالق

َماَنْعُبُدًهْم ِإالَّ ِلُيَقرِّْبوَنآ ِإَلى ... (( ) ٤( :والدليل على ذلك قوله تعالى  .)٣(تقربهم إلى اهللا 
 َال َيْهِدى َمْن ُهَو َآــِذبُُُُُ  َآفَّارُُُِه َيْخَتِلُفوَن ِإنَّ آللََّه آللَِّه ُزْلَفى ِإنَّ آللََّه َيْحُكُم َبْيَنُهْم ِفى َما ُهْم ِفي

ُ.((   
    
   .٦٠٦:٤: المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسالم : ينظر  -١
  .٩٥-٩٤: هيوارث دن . ج . د : األدب العربي وتأريخه في العصر الجاهلي : ينظر  -٢
  .٢٤:يى الجبوري يح، شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه : ينظر  -٣
  .٣: الزمر  -٤

   الشعراء الجاهليون-أ

    حاتم الطائي-١
  

 القيس بن أمريءبن  (( .)١( ))هو حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج ((       
عدي بن أحزم الطائي ويكنى حاتم أبا عدي آنى بذلك بابنته سفانة وهي اآبر ولده 

  .)٢( ))وبابنه عدي 
إذا آان ممن عرفوا تأريخ  (( ل لسامعه ـتم الطائي إال تمثوال يذآر اسم حا      

ن ـوفارسًا م، ن شعراء الجاهلية ـوشاعرًا م، ن سادات طيء ـسيدًا م، العرب 
وتسمه الشجاعة وعفة النفس ،  رجل يكتنفه الشرف والسؤدد من طرفيه  ،فرسانها 

ويزينه ، مل سماتها والروح االشتراآية بأج ، والعاطفة اإلنسانية ، وآرم األخالق 



،  إال إآرام الضيوف كن هّمهـلم ي، افة بأسمى زينة ـالسخاء والجود وحّب الضي
   .)٣( ))والنحر لهم والجود عليهم 

ويستدل من األخبار أنه قد أآتسب صفة الكرم . ه وغريزة متمكنة ـفالكرم طبع في      
 الجود والكرم ال مثل عن أمه وهي عنبه بنت عفيف الطائي فقد روى أنها آانت في

يسألها آل ما وأقراهم للضيـف وآانت ثرية تهب من ن أسخى الناس ـت مـلها فقد آان
   .)٤(في يدها 

دوية الصحراوية إذ مات أبوه وهو في سن الطفولة وقام ـعاش حاتم في الحياة الب      
عد أن على تربيته جده سعد بن الحشرج ولكن جده ترآه في الحي مع جاريته وذلك ب

فخرج بأهله . شعر جده بإسراف حاتم وساءه أن يرى أن ماله قد يبدد بيد حفيده 
   .)٥(وترآه 

  
         

   .٢٤١:١ :  الدينوريبن قتيبةأبو محمد عبد اهللا  ،الشعر والشعراء  -١
  .٢٧٨:١٧ : علي بن الحسين، أبو فرج األصفهاني ، األغاني  -٢
  .٥ : البستانيآرم ، تحقيق و شرح  ، ديوان حاتم الطائي -٣
  .٣٦٥:١٧: األغاني : ينظر  ، ٧-٦: نفسه : ينظر  -٤
   .٧:ديوان حاتم الطائي  : ينظر -٥

   . طغت شهرة حاتم بالكرم على جوانب حياته وشخصيته لذلك      
آريمًا حسب  ة حاتم الطائي وحسب أي أنه لم يكن جوادًا ـكن صفـولكن هذا لم ي      

  . ينطق بشخصية صاحبه وإنما آان شاعرًا وشعره شخصي
آان حاتم من شعراء العرب وآان جوادًا يشبه  : (( وقال عنه أبن اإلعرابي       

وآان مظّفرًا إذا .  وآان حيثما نزل عرف منزلُه  .شعره جودِه ويصدق قوَلُه فعُلُه 
وإذا سابق . رب بالقداح فاز ـوإذا ض. ل وهب ـوإذا سئ. وإذا غنم أنهب . قاتل غلِب 

   .)١(... )) وإذا أسر أطلق  . سبق
األلفاظ سهل التراآيب جدًا وينتشر في قصائده شيء  ح ـوشعر حاتم الطائي فصي      

  .)٢(التي يذآرها من الحكمة إذ تجد أن حكمته واضحة في أبياته 
فلفظه سهل  . فأن شعره نابع من أخالقه إذ أن أخالق حاتم متمثلة في شعره       

  . كم وثيق رقيق وأسلوبه مح
قد وردت فيها الكثير من العبارات  عاره ـي فأن أشـم الطائـوان حاتـوعند قراءة دي     

    . البليغة ذات المغزى العظيم التي ترى الحكمة الصريحة والواضحة فيها 
رة من تجارب حياته المريرة وعلمته ـد أآتسب خبـوذلك ألن حاتم الطائي ق     

 والحكمة في لسانه  ،ر فكانت العبر أآبر دليل له ـ العبالظروف التي عاشها أآبر
معمعة الحياة الرهيبة فكان يهزأ بالحياة وأن البقاء فيها مستحيل ن خوضه ـنابعة م

  )من الطويل: (ومن قوله في الحكمة . والرحيل عنها واقع 
  ُت مالي أضيُمهاــنِّي إذا َأعطْيآأ        ني      ـُومـيَّ تُلــــْت علـــــٍَة َهّبــــــوعاِذَل        
  ُلُومها وال ُمْخِلِد النَّْفِس الشَّحيَحِة           ني   ـَس ُيهِلكـــــــَأعاِذَل ِإنَّ الُجوَد َلْي        
  هاـُمـحِد باٍل َرِميــٌة في اللَّــبـَّـيمغـ           ُه   ــاُمــى وعظــــَـالُق الَفتـــوُتـْذآُر أْخ       
   .)٣( ْبُه على النْفِس ِضيُمهاـَيَدْعُه وَيْغل   من خلِق الَفَتى            وَمْن َيْبتِدْع ما لْيَس       

  



                
        
   .٩٩:١: لويس شيخو اليسوعي ، شعراء النصرانية  ، ٩: ديوان حاتم الطائي  -١
  .١٨٧:١: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٢
  .٥٦٣: حماسة ألبي تمام ديوان ال -٣

  أشعار في الحكمةوآذلك فإن له 
  وما أنــا بالســاعي بـَفـْضـِل ِزمـاِمــها          ِلتشَرَب ماَء الحوِض قْبَل الرآاِئِب       
  بيومـا أنـا بالطَّـاوي َحـقــِيــَبـَة َرْحلـِها          ألبـَعــثــهــا ِخـّفـًا وَأْتــُرُك صـــاحـ       
  إذا ُآـْنـَت َربَّـا للـَْقـلوِص فال َتـــَدْع         َرفـيَقـَك َيــْمـشي خلَفهـا غيَر راآِب        
  .)١( ـُه فـِإْن َحـَمـَلـتـُْكمـا           َفـــذاَك وإن آاَن الِعــقاُب فعــاِقِبـَأِنـْخــهـا فأْرآـْب       
  
 هو إال تجربة حية قد عاشها الشاعر وأن  فأن شعره في الحكمة ما ومن هذا      

ي إال أبيات تحمل في طياتها العبر والدروس التي ـالحكمة ما ه في األبيات التي قالها 
وأن الحياة التي تحياها . يمكن على اإلنسان تعلمها وأن يأخذ منها آل ما هو نافع له 

  .نقتدي بها  ستعملها وأنن األمور المهمة أن نـر مـي إال حكمة بالغة فيها الكثيـما ه
  .وحاتم الطائي يظل مثاًال صادقًا للكرم العربي   
  

            
      
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٤٢-٣٤١: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
   عمرو بن قميئة-٢

  
رهط طرفة ، ن ثعلبة من بني سعد بن مالك ـن قيس بـعمرو بن قميئة هو مو((       

فلما خرج امرؤ القيس ، ي امرئ القيس ـجاهلي آان مع حجر أبو ـوه) . أبن العبد ( 
  :  وقال امرؤ القيس فيه .)١( ))إياه إلى بالد الروم صحبه و

   .)٢( بَكى َصاحبي لّما َرأى الدَّرب ُدوَنُه          وأيـقـن أنَّا َالِحـَقـاِن بـَقـْيـَصـرا 
  



  ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعةعمرو بن قميئة بن (( و ـل هـوأن أسمه بالكام      
ن صعب بن علي بن بكر بن وائل آان أقدم شعراء بكر ـبن قيس بن ثعلبة بن ُعكابة ب

   .)٣()) في الجاهلية ويعد من شعراء الطبقة الثانية 
ي غربة إذ مات وهو مع امرئ ـوقد سمته العرب عمرو الضائع ألنه مات ف     

  .)٤( م ٥٦٥نة القيس وهما في طريقهما إلى قيصر س
فأبن قميئة يعد من رجال القرن السادس الميالدي وأنه قد عاش فترة طويلة إذ      

  .)٥(تجاوز عمره التسعين وأنه قد أربى إلى مائة سنة 
  
  
  
    
  

  
   .٣٧٦:١: الشعر والشعراء  -١
  .٦٥ : محمد أبو الفضل إبراهيم ، تحقيق  ، ديوان امرئ القيس -٢
: تحقيق عبد الستار احمد فراج ، أبي عبيد اهللا محمد بن عمران بن موسى  ، للمرزباني، معجم الشعراء  -٣

  .٢٩٣:٣: لويس شيخو اليسوعي ، شعراء بكر بن وائل من بني عدنان  ، ٣
شرح ديوان الحماسة ألبي : ينظر  ، ١١:  خليل ابراهيم العطية ، جمعه ،ديوان عمرو بن قميئة : ينظر  -٤

  .٣٢٨: مد صالح عبد المنعم اح، تحقيق ، تمام 
 محمد، من اسمه عمرو من الشعراء في الجاهلية واإلسالم : ينظر  ، ١٥٦:١٦: األغاني : ينظر  -٥

                           .٤١: ياووك جمصطفى عبد اللطيف . د ، محسن غياض عجيل . د ، تحقيق ، أبن داود الجراح 
ه          ي يرويها الرواة أن أباه توفي       ـالتقصة عمرو          ه عم عنه وهو طفل صغير فكفل

يًال حسن الوجه              ة    ، مرشد بن سعد ونشأ عمرو جم د القام ه     ، مدي ان يغيب عم ا آ فلم
ه ترسل        ـعن أمر من األمور آان         ه ف   ت زوجة عم ى         ي إلي ه إل ا فدعت أبى المجيء إليه

ة    لكنها  ، نفسها لكنه أمتنع عن ذلك وفاء لعمه         حتى  ، حنقت عليه وألقت على أثره جفن
رة         ، د زوجها أظهرت الغضب      إذا عا  ى الحي ه فيهرب إل يهم بقتل ه ف ه من ويغضب عم

)١(.  
   .)٢( ))وتزعم بكر بن وائل أنه أول من قال الشعر وقّصد القصيد ((       
   .)٣( ))وأنه أول من قال الشعر من نزار وهو أقدم من امرئ القيس ((       
يس   من قال الشعر في   فأن عمرو بن قميئة هو أول              شبابه وليس آما قيل امرؤ الق

شعر          ا يالحظ         ، هو أول من فتح للناس باب ال ه اختالف آم نهم من يق     ، وفي ه   ـم ول أن
ه               ق خال يس عن طري شعر المرئ الق د جاء ال المهلهل بن ربيعة خال امرئ القيس وق

  .المهلهل 
  
ه عني باإل      السن  ر وآبر ـوفي شعر عمرو بن قميئة مسألة العم            شارة   واضحة ألن

ه                 إلى الحياة وسأمه منها وتحسره على ما فاته من أيام الشباب وتكالب بنات الدهر علي
  )من الطويل: ( وذلك في بيته الشعري حين قال 

   .)٤( آأني وقد جاوزت تسعين حجة            خلعت بها عني عنان لجامي     
  
  



  
  
             

  
   .١٥٨:١٦: األغاني : ينظر  -١
  .٧٧:٢: إبراهيم الكيالني. ترجمة د ، بالشير، تأريخ األدب العربي : ينظر، ٣:معجم الشعراء -٢
  .١٥٨:١٦: األغاني  -٣
  . ٩: ديوان عمرو بن قميئة  -٤

ين               شعراء المقل ة من ال ن قميئ د عمرو ب ا     ،ويع ك نظرًا لم ة   عاش  وذل  من غرب
وة التي حصلت          ـوابتعاده ع  ه إذ عاش ح       ن أهله بسبب الجف ين عم ه وب اة ترحال   بين ي

أن ه                   ـعمره أتصل بام   بآخرو ك ف ى أن مات ومن ذل ام بمصاحبته إل يس وق ذه ـرئ الق
  . شعره إذ أنه من الذين آتبوا في شعر الحكمة في  انعكستالحياة القاسية عليه قد 

  ه وذلك لكبر سنهـ يعيشال الذي آانـن واقع الحـمإذ استمد شعر الحكمة       
  )من المنسرح: ( إذ يقول . لشباب الحياة وفقدانه اوتحسره على 

  اــَمـَ َأم ُهـــــــْدُتـَقـَف ِه إْذ ـِــــْد بــِقــََأف           ولْم        اِبـعلى الشَّب سي ـيا َلْهَف َنْف          
  َماـلََّمـُضوا الــُفـاري وأْنــجــ َأدَنى ِت        إلى         والُمروَط  ـَطأْسَحُب الرَّي إْذ           
  َحـَكمـــا نِّـــِه ـِــالٌن ِلســـــَحى ُفــأْض                ُهــَــــاَل لـقــْرَء َأْن يـَمـال ِط ـِبـْغــال ُت          
  )١(.أْضَحى على الَوْجِه ُطوُل ما َسِلما        ْد        لــَقــَــِرِه َفــْمـ ُع ُطــوُل رَُّه ـ َسـ ِإْن          

  
ن سالم الجمحي           ويعد عمرو بن قميئة من الشعراء الف             ت  (حول إذ جعله محمد ب

   .)٢(ة في آتابه نيعلى رأس الطبقة الثا)  هـ ٢٣١: 
  
  
      

  
  
    

  
  

   . ٣٢٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
ة واحدة            : الريط   - ساء من       ، والمروط جمع مرط       . جمع ريطة وهي المالءة إذا آانت قطع  ، خذ وهو آ

   .واللمم جمع لمة وهو ما الم بالمنكب من الشعر ، والتجار الخمار
 ١٦٠:١ : محمود محمد شاآر  ، قرأه وشرحه    ،  بن سالم الجمحي    محمد ،طبقات فحول الشعراء    : ينظر   -٢

.  
  السموأل بن عاديا -٣
  
وذآر عبد اهللا بن أبي سعد عن ...  هو السموأل بن عريض بن عاديا بن جيا ((       
   .)١( ....))بن رفاعة بن ثعلبة بن آعب  ن عاديا ـو ولد السموأل بـن عقال وهـدارم ب
. )٢(عمران  وقد قيل أن أمه آانت من غسان وأنه من ولد الكاهن بن هارون بن       

وقد وصف ، ي عرفت بتيماء اليهودي ـماء التـن عاديا هو صاحب تيـوالسموأل ب



األبلق حصن السموأل بن عاديا اليهودّي   ((  :اقوت الحموي ذلك الحصن بقوله ـي
مشرف على تيماء بين الحجاز والشام على رابية من ، وهو المعروف باألبلق الفرد 

دل على ما يحكى عنها في العظمة والحصانة وهي ـال ت، ة من لبن ـتراب فيه آثار أبني
   .)٣()) خراب 

   .)٤( فيه وقيل أن هذا الحصن آان لجده عاديا وقام بحفر بئر      
   .)٥( وقد آانت العرب تنزل بهذا الحصن فيضيفها وتقيم فيها سوقًا      
وامتاز   .)٦(الدي وهو يهودي ـي القرن السادس الميـوقد عاش السموأل ف      

أوفى من (( ي المثل ـي الوفاء وذآر له فـهورة فـالسموأل بالوفاء فله قصة مش
                                 )).السموأل

 اليهودي إال أن أمه آانت من  دين بالدينـوالسموأل بما أنه آان يهوديًا أي ي     
  يعد من ه آان عربيًا محضًا والسموأل شاعر لذاـرى بعض الرواة أنـلذا يغسان 

  
  

  
   .١٠٨:٢٢: األغاني  -١
  .٣٧٥:٣: المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسالم : ينظر  ، ١٠٩:٢٢: نفسه : ينظر  -٢
  .٧٥:١: ياقوت الحموي ، معجم البلدان  -٣
  .٧١: ديوانا عروة بن الورد والسموأل  -٤
  .١٠٩:٢٢: األغاني  -٥
  .٧٠: ديوانا عروة بن الورد والسموأل : ينظر  -٦
  .١١٠:١: المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر  -٧
  
   .)١( أشعر شعراء اليهود      
فال يجد فيه روح تكّسب  ، فًا وإباًء حس شرـن يطلع على شعر السموأل يـوم((       

ي ـ شيمة العربي ف ،ه يشعر بوثبة اندفاع إلى المجد والفخر ـولكن، ة وآذبًا ـومدح تقي
الذمام وبسطة اليد عزة والتبـاهي بالحسب والنسب وحفظ تي تبعث روح الـصحرائه ال

(( )٢(.   
هذه  ى الكثير من ي شعره علـد وأن يوجد فـوشاعرنا بهذه المواصفات الب      

أنه قد قـال د القراءة في ديوانه ـها الكرم والجود والوفاء إلى صاحبه وعنـالصفات من
  : دة بذاتها بـل قـالها متداخلة في قصائده ومنها قوله ـه لم يقل قصيـفي الحكمـة ولكن

  .)٣( ُلــــيِمــَج  ِهــيِدَتْرــَي  اٍءَدِر  لُّــكــــف             ُهرُض ِعِمْؤ من اللُّْسَنْد َيْم َلذا المرُءِإ 
  
أن اإلنسان إذا لم يدنس  ر إلى ـي هذا البيت تشيـولكن حكمته ففهو يفتخر       

أي أن أي عمل ، ياده فأي ملبس لبسه بعد ذلك حسن وجميل ـباآتساب اللؤم واعت
ة في ًا ولذلك فأنك تشعر بالحكمة بسيطـد تجنب اللؤم يكون حسنـبعيعمله المرء 

  .أبياتها 
  :وآذلك من أبيات الحكمة عنده إذ يقول       

  ُتــمًا ُرِزيـِظيـني َعـي َأّنـي           فأعلمـنِّــب َعــيَّـَغـي إَذا َتـْلمـإنَّ ح   
  .)٤( ما حييُت، ــــُقُض َفْقري أماَنتي    ال َيْنـــ       ،انةـْدِر بالخيـق الصَّـيـضِّ   
  



  
  
  
   .١٢١:١: آارل بروآلمان ، خ األدب العربي تأري: ينظر -١
  .٨: تحقيق عيسى سابا ، شعر السموأل  -٢
  .١١٠:١: المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -٣
  .٢٧٩:١: طبقات فحول الشعراء  -٤
ي عدم الخيانة وذلك فقد أشار الشاعر إلى حفظ األمانة والوفاء بها ـفالحكمة ه         

ها وردها إلى أصحابها ـ األمانة والوفاء بمهدـال يقر ـى الفقر فأن الفـمهما تعرض إل
  ة الوفاء مالزمة له وخاصية مني فصفـن أخالق الرجل العربـوهذا م

  .  خواصه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  َسْلَمى بن َربيَعَة الضّبي -٥
   
  .)١( ))من بني ضبة ،  بن زبان بن عامر َسْلَمى بن َربيَعَة هو((       

         .)٢(ولم يختلف الرواة أنه ُسلِمّى )) َسلَمى (( القالي في آتابه أنه وذآره أبو علي 



بن أن عامر بن ثعلبة بن ذئب بن السيد بن مالك ـن باُسلمَّى بن ربيعة بن زبَّ((       
بكر بن سعد بن ضّبة بن أَدّين طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معّد بن عدنان 

(( )٣(.   
زوج من امرأة تدعى تماضر وآان من األشخاص ـ جاهلي وتو شاعرـوه      

ه تماضر إلسرافه وتبذيره فقد ـالمبذرين جدًا فقام بإتالف ماله آله فلذالك ترآته زوجت
   .)٤(حزن الشاعر آثيرًا لفراقها لذلك فقد ذآرها في شعره وبكاها 

  : ومنها قصيدته التي قال فيها      
  لَِّةـك باللَِّوى فالِحـــ َفْلجًا وأْهُل   لَِّت            ــًة فأحَتــُر ُغْربـَحلَّْت ُتماِض    
  َهلَِّت ــه فأْنــال ُآِحَلت بــُأو ُسْنب       فكأّن في العينين َحبَّ َقَرْنُفٍل             
  .)٥( ِىَخلَّت َيْسُدْد ُأَبْيُنوها األصاغُر       ْت          ـني إما َأُمــََزَعمْت ُتماِضُر أّن    
  
ي استهالِآِه المال وتعريضه النفس ـد فارقته عاتبًة عليه فـوآانت امرأته ق      

  .للمخاطر فذهبت إلى قومها وترآته وهو يتحسر ويتلهف عليها 
  
  
  
        
   .٥٤٦:٢: للمرزوقي ، ديوان الحماسة شرح  -١
  .٨١:١: ألبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ، األمالي  -٢
عبد السالم محمد ، تحقيق وشرح  ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -٣

  .٣٣١:٨ :  هارون
 .نفسه : ينظر  -٤
  .١٥٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  ، ٨١:١: األمالي  -٥
  .)١(وللشاعر ولدان وهما أيضًا شاعران هما أبّي وعوية       
   .)٢( بن ربيعة بن زّبان الضّبي وهو من شعراء الحماسة وأبّي هو بن سلمى      

ن سلمى بن ربيعة الضّبي أشتهر بمراثيه ـوعوية هو شاعر جاهلي يدعى عوية ب
   .)٣(ألخيه أبّي بن سلمى 

  
 يعلي بن عامر بن سالم بن أبي سلمى بن أبي  :ن ولد سلمى في اإلسالم ـوم((       

المفضل الراوية بن محمد  : مدان ومن ولده أيضًا آان على خراج الّرّي وه، ربيعة 
   .)٤( ))بن يعلي بن عامر بن سالم المذآور 

وله قصيدة مذآورة قد انتقاها  سلمى بن ربيعة  في الحكمة   الشاعرقال وقد       
واحدة  على أن الحياة ال تـدوم على حالة هاـ التي يحكي فيي ديوانهـالشاعر أبو تمام ف

: ( وأن الحياة أخرها الموت وذلك بقوله  . آالعسر وغنى النفس آفقرها إذ أن اليسر 
  )من البسيط
  .)٥(سِر والِغَنى                 آالُعْدِم والَحيُّ لِلَمُنوِن ــ والُعْسُر آالُي           

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  .٤٩:٨: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  -١
  .٢٠٤: معجم الشعراء : ينظر  -٢
  .١٧٥: نفسه : ينظر  -٣
  .٣٣١:٨ :  لسان العرببخزانة األدب ولب لبا -٤
  .٣٣٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٥
  
   الفند الزماني -٥
  

وأسمه سهل بن شيبان بن ربيعة بن مازن بن مالك بن صعب بن علي بن بكر ((       
  .)١()) بن وائل 

ي العرب شهل بالشين ن شيبان بن ربيعة وليس فـشهل ب((  أسمه  : وقيل       
  .)٢( ))المعجمة غيره على ما ذآروه 

ي اللغة القطعة العظيمة من الجبل وجمعه أفناد وقيل لّقب به ألنه قال ـوالفند ف((      
   .)٣( ))استندوا إلّي فأني لكم ِفند : ألصحاِبه في يوم حرب 

هد حرب بكر والفند الزماني آان أحد فرسان ربيعة المشهورين المعدودين وش     
   .)٤(فأبلى بالًء حسنًا في يوم التحالق وتغلب وقد قارب المائة سنة 

  ن الفند الزماني قد لحق رجًال منوذلك حسب ما ذآر أ . وسمي يوم التحالق      
بكر بن وائل فلحقه الفند وطعنه طعنًة قاتلة  د طعن صبيًا من صبيان ـبني تغلب آان ق

  ):هزج  ال( قال في.)٥(ويدعى الرجل مالك بن عوف 
  ـاِلـب  ـَفـٍن ــــــٍر َيـــــــيـــٍْخ                   آبـــيـــــَـَة ما شـــــا َطْعـَنـــَأي          
  .)٦( َواِلــــٍد وِإْعـــــْهــى َجـلـلى                   عـَم األعـــُم الَمْأَتــــِقيـــ ُت         

  
وآان سيد  م من أهل اليمامة من شعراء الطبقة الثالثة ـلي قديوهو شاعر جاه((       

                   .)٧( ))بكر في زمانه وفارسها ووالي حربها
  
  

   .٢٥٣:٢٣: األغاني  -١
  .٢٤١:٣: شعراء بكر بن وائل من بني عدنان  ، ١٤:١: للتبرييزي ، شرح ديوان الحماسة  -٢
  .٣٢:١:للمرزوقي ، ح ديوان الحماسة شر ، ١٤:١:للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -٣
  .٣٢:١: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر  ، ٢٥٥:٢٣: األغاني : ينظر  -٤
  .٢٥٥:٢٣: األغاني : ينظر  -٥
  .٢٤٢:٣: شعراء بكر بن وائل من بني عدنان  ، ١٥٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٦
  .٢٤٢:٣: شعراء بكر بن وائل من بني عدنان  -٧
ن الحكمة ـها شيء مـي يتخللـي الحماسة التـد الزماني أآثره فـ شعر الفنوآان      

)١(.   



ذآرت قد عاشها في الحرب ومجابهة   ه آان فارسًا وأغلب حياته آماـإذ أن      
 في  فعندما تقرأ شعره. ين طويلة ـد تغلب إذ استمرت سنـوحربهم ض. األعداء 

 وهو بحكم  .وذلك مثال القائد الفارس . ة له شيء من الحكمـره يتخلـالحماسة فأن شع
وتجاربه بالحياة فكانت الحكمة عنده واضحة في شعره وهذا ما تلمسه عندما  عمره 

  .تقرأ شعره وأن آان قليًال إال أنه سهل وعذب 
في اسجاء الحكمة فقد يبدو في قصيدة  د الزماني موقف آخر ـولشاعرنا الفن      

. هونة بخوضها وال يمكن أن يتجنبها اته وحياة قبيلته مرمجندًا للحرب حين تكون حي
  :لذلك قال قصيدته إذ تضمنت حكمًا بارعة قائًال 

  واُنـِإخْوُم ـــــَقـا الــــَْلنـــــٍل              وُقـي ُذْهــــــنـن بــْوَنا َعــَفـَع 
  .)٢( ذي آاُنواـــــَْومًا آاّلــــــَن ق     ْر ِجعـْـ          ــــاُم أْن َيـــــعسى األيَّ

  
  .)٣())  بعد المسيح ٥٣٠وآانت وفاة الشاعر سنة ((       
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   .١٠٠: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي  -١
  .٢٤٢:٣: شعراء بكر بن وائل من بني عدنان  ، ٣٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .٢٤٢:٣: شعراء بكر بن وائل من بني عدنان  -٣
  

  الصعاليكالشعراء 
    
زاد ، ير الذي ال مال له ـالفق: الصعلوك : (( ي اللغة ـومعنى الصعلوك ف      

  فالصعلكة إذن ـ، ـل إذا آان آذلك د تصعلك الرجـوق. وال اعتماد : األزهري 
ويظهره ضامرًا هزيًال بين ، في مفهومها اللغوي ـ الفقر الذي يجرد اإلنسان من ماله 

   .)١()) ذين أتخمهم المال المشرفين الاألغنياء 
ح لها جزء مهم من التأريخ القديم ومن الشعر ـاة الصعلوك يصبـومن هنا فأن حي      

 منه اإلنسان الفقير أدى به إلى أن يكون  ونتيجًة للجوع الذي آان يعاني. العربي 
  .صعلوآًا 

 ورطها في وآذلك تحدث الصعلكة نتيجة أن القبيلة تخلع من أبنائها من تجده      
ل لها بها أو أنه يتمرد على عرفها وأوامر شيوخها أي ـمنازعات أو حروب ال قب

 وهذا الفرد الخليع سوف  ،شيوخ القبيلة وعدم الطاعة فتلجأ القبيلة إلى طرده منها 
  .)٢(ثم ينتسب إليها ، يلجأ إلى قبيلة أخرى يطلب منها أن تحميه 



 إذ أنها تحدث نتيجة ظلم اجتماعي وتفاوت فهذه الظاهرة أي ظاهرة الصعلكة      
بين العرب في الرزق والثروة مما أدى بالبعض إلى التذمر من المعيشة ومن حالة 

ولهذه الظاهرة .ن طريق الغزو واإلغارةالفقر والحقد على األغنياء وسلبهم مالهم ع
فإذا ، ياء ى األشحاء والبخالء من األغنرون إال علـتظهر ظاهرة أخرى إذ أنهم ال يغي

وقاموا بتقسيم الثروة . يًا شحيحًا هاجموه عنـوإن وجدوا ، وجدوا غنيًا آريمًا ترآوه 
   .)٣(عليهم بالتساوي 

  
  
        

  
   .٤٥٦:١٠ :  ) صعلك (مادة: لسان العرب  -١
  .٩٥: سيد حنفي حسنين ، الشعر الجاهلي مراحلة واتجاهاته الفنية : ينظر  -٢
  .٢٠-١٩: أحمد أمين . د ،  اإلسالم الصعلكة والفتوة في، ينظر  -٣
  
وهناك من الصعاليك َمن هو شاعر فسمي الشاعر الصعلوك منهم عروة بن       

  .الورد وتأبط شرًا فسموا الشعراء الصعاليك 
لشعر الفردية أي أنه تبرز فيه صفة ق ـك بأنه الممثل الدقيـفيمتاز شعر الصعالي      

علوك ـولقد اتخذ الشاعر الص. ة إذ أنه بحكم المبعد عنها س ارتباطه بالقبيلـالفردية ولي
إذ يصور شعره صورة المغامرة في )) الغزو واإلغارة للسلب والنهب (( عاره ـش

   .)١(أدق تفصيالتها واالفتخار بها 
ك والتي تجسدت في أشعارهم إذ أنهم أرادوا أن ـي صفة الصعاليـوتبرز ف      

ومن ظلم المجتمع لهم وهدفهم أن يصلوا إلى غاية  ونها يستهينوا بالحياة التي يعيش
ي أن يحققوا لهم مكانة اجتماعية في هذا المجتمع الذي حاول أن ـيسعون إليها وه

  .يحتقرهم ويحتقر أفكارهم ويستهينوا بها 
وفيم الخشية من الموت إذ أن آل إنسان سوف يالقيه الموت سواء إن خاطر       

فأنه يصيب حتى المتخلف في أهله ألن الصعلوك . الخطر ن أبتعد عن ـبنفسه وم
  .)٢(يعيش وحيدًا ويموت وحيدًا 

 إذا عاش  فما قيمة الحياة. ل هذا فأنهم ال يبالون بالحياة التي عاشوها ـي سبيـوف      
فالموت له خير من الحياة التي يعيشها  . ي مجتمعه ـاإلنسان فقيرًا محتقرًا منبوذًا ف

  :آما قال الشاعر تأبط شرًا . كرة الفناء في سبيل المبدأ وهو مؤمن بف
  .)٣( ني             َسَأْلَقى ِسناَن الموِت يبُرُق أْصَلَعاـــُم أنَّــْرُت أعلـــِي وِإْن ُعّمــــوِإّن
  
  
  
  
  
        
   .٩٢: الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية : ينظر  -١
  .٣٣-٣٢: يوسف خليف . د، ر الجاهلي الشعراء الصعاليك في العص: ينظر  -٢



  .١٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
  
  
  عروة بن الورد-١

 
بن أعروة بن الورد بن عمرو بن زيد بن عبد اهللا بن ناشب بن هريم أبن لديم ((       

عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن الريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
ن فرسانها ـة وفارس مـمن شعراء الجاهلي شاعر ، ر ن مضر بن نزاـبن عيالن ب

   .)١( ))وصعلوآًا من صعاليكها المعدودين 
  : وسمي عروة الصعاليك إذ لقب بهذا اللقب لقوله       

  .)٢( لحى اهللا صعلوآًا إذا جن ليله              مضا في المشاش آلفًا آل مجزر
  

ر ميزة لعروة ـك ومن شعرائهم وأآبـلين مشاهير الصعاـفعروة بن الورد آان م      
  .)٣(أنه آان رجًال يشعر بالناس أآثر مما يشعر بنفسه 

الكبير  ترآوا في دارهم ، ذا أصابت الناس سنة شديدة إآان عروة بن الورد       
والضعيف فيقوم بجمع الناس األقوياء األشداء من قومه فيخرج ويغير بهم ثم يقسم 

ت هذه السنة ـعفاء والمرضى وعلى أصحابه حتى إذا ذهبالغنيمة على هؤالء الض
   .)٤( من غنيمة إن آانوا غنموها ألحق آل إنسان بأهله وقسم له نصيبه. الشديدة 

ن الورد نزعة إنسانية عظيمة إزاء الناس وما يحسون به ـمن هذا فأن لعروة ب      
  . من ظلم المجتمع لهم 

ه آان آريماً  آثير الجود والسخاء ـإال أنه صعلوآًا ـوآان عروة رغم آون      
والعطاء فقد آان يقسم الغنائم على أصحابه بالتساوي إذ يقرن عروة بحاتم الطائي 

    عبد الملك د قالـ وق،ود والسخاء ـي نظر العرب المثل األعلى للجـالذي يعد ف
  

   .٧٣:٣: األغاني  -١
سامي مكي ، معجم القاب الشعراء  ، ٦٧٥:٢: اء الشعر والشعر ، ٧: ديوانا عروة بن الورد والسموأل  -٢

  .١٥٤: العاني 
  .٢٩: الصعلكة والفتوة في اإلسالم : ينظر  -٣
  .٧٤ : ٣: األغاني : ينظر  -٤
)) ن الورد ـد ظلم عروة بـاس فقـمًا أسمح النـن زعم أن حاتـَم: (( بن مروان أ         

)١(.   
د والكرم إلى حاتم الطائي ويظلمون أن الناس ينسبون الجو وأبدى تعجبه من       

  .) ٢(إليه هذا اللقب عروة بعدم أنسابهم 
ي عقله الحصيف وتفكيره ـه : ها من درس عروة ـة أخرى قل أن فطن إليـوصف      

هذا فأنه قائد حكيم للصعاليك إذ يمنعهم من الهجوم حتى ال  ن ـالسليم والمنطقي م
   .)٣(تكون الغنيمة ذات قيمة 

ت له الكثير من األشعار أآثر ـقح وقد روين الورد وهو شاعر بدوي ـعروة بو      
وآان بنو عبس يقدرون عنترة حق قدره  مما لدى الشاعر تأبط شرًا والشنفرى ـ 

  .)٤(بطًال أآثر منه شاعرًا على حين آانوا يرون أن عروة أشعر الشعراء 



لينا منه ما آلفه الشاعر ما وصل إـال ترى في، لطيف سائُغ (( وشعر عروة       
، وبكاء على الّدَمن ووصف للجواد والناقة وغير ذلك ، الجاهلي من وقوف األطالل 

ما فيه من جمال ، من شعره  ، ويأخذك ، ه إلى أغراض إنساّنية سامية ـوإنما خرج ب
   .)٥( ))معاٍن وطالوة وإيقاع 

ن ـشعراء الذين لهم الكثير مإذن هو لم يكن صعلوآًا فحسب بل آان شاعرًا من ال      
د حدث معين وهو ذات شخصية ـي يقولها الشاعر عنـاألشعار واألبيات الشعرية الت
ن آداب إنسانية وأخالق عظيمة وآريمة وهو صاحب ـإنسانية وما لهذا الشاعر م

   ساوي على ـد قسمته الغنائم بالتـ عن راهـما تـ وذلك مراآيةـروح اشت
  .ن هم بمثابة أبناءه لذا لقبوه أبا الصعاليك أصحابه الصعاليك الذي

  
      
  

   .٧٤:٣: األغاني  -١
  .١٩: شرح أبن السكيت ، ديوان عروة بن الورد : ينظر  -٢
  .٢٠: نفسه  -٣
  .١٠٤:١: آارل بروآلمان ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٤
  .٩: ديوانا عروة بن الورد والسموأل  -٥
 للصعاليك إذ يجب أن يكون صاحب حكمة وأن و قائد حكيمـوبما أنه آما ذآر ه      

 الحكمة تتخلل أشعاره وتدل على  نـه آل ما يقول لهم لذا فأن أبيات مـيأخذوا من
آان يكره وتأثر بـها وأثر بها المقابل فأنه ن الحياة التي عاشها الشاعر ـحكمة نابعة م

  .الفقر ويكره األغنياء البخالء 
  :سدت الحكمة منها قوله إذ يقول عروة من أبيات ج      

  )١(. رُّهُم الفقيُرــاَس شـــُت النــــي           رأيــَِعى فإّنــَنى َأْســــي للِغــينـــَدِع                 
  .إذ يسعى إلى الغنى ويكره الفقر أشد آره إذ يدعو الفقر إلى الشر       
  )ن الطويلم(: فيقول . وقد يعد عروة فعًال أبا الصعاليك       

  دعـيـني أطـَوّف فـي البـالد لعـلني          أفيد غنًى فيه لذي الَحقِّ َمْحَمُل                
  أليـــس عـظيـــــــمًا أن تـلـمَّ مـلـمَّـْة          وليــس عليـنا فـي الحقـوِق مَعـوَُّل                

  .)٢( حادٍث           ُتـِلمُّ بـه األيـاُم فالـمــــوت أْجـَمـُلفإن نحْن لم نمِلْك دفاعًا ب                 
  

ه وإذا ألمت ملمة بشخص فأن من العظمة أن ـ صاحب ما ينفع و ـفالغنى ه      
يساعدوا أهله والمقربون منه فإذا لم نكن نستطيع أن نملك دفاعًا عن أنفسنا في أي 

فبهذه األبيات يجسد لنا . نا من العيش أمر أو حادث من حوادث األيام فالموت خيرًا ل
ويعد عروة حقًا أبا  . الفقر بحكمة بالغة على أنه مهانة لإلنسان وانهياٌر لقدرته 

الصعاليك إذ مثل حريتهم وثورتهم على الظلم والدفاع عن حقهم في العيش والحياة 
 .)٣(جوع ي الفقر والـإلخوانهم في طلب الرزق وآرمهم وبذلهم أموالهم ـوشجاعتهم ف

  .)٤( ))م ٦١٦قتله رجل من بني طهيه في سنة (( ويقال أن عروة بن الورد
  
  
     



   .٧٥:٣: األغاني  -١
  .١٣١: ديوان عروة بن الورد  -٢
 . ي : نفسه : ينظر  -٣
  .٩:ديوانا عروة بن الورد والسموأل  -٤
  
   تأبط شرًا -٢

:   بن حزن وقيلل بن عدي بن آعبـن جابر بن سفيان بن عمثيـثابت ب: (( وهو      
  .)١( )) بن مضر بن نزار ن عمرو بن قيس بن عيالنـحرب بن تيم بن سعد بن نهم ب

د علق هذا اللقب بالشاعر وهذا اللقب قد غطى على االسم ـولقب بـ تأبط شرًا وق      
الحقيقي للشاعر إذ أن أسمه هو ثابت وجاء هذا اللقب في بطون الكتب على أربعة 

لقد تأبط : بها إلى الواقع هو قول أمه عندما خرج سئلت عنه فقالت أقوال أهمها وأقر
 ويعد  ((.)٢(رة سهامه أو سكينًا ـد وضع تحت إبطه سيفًا أو جفيـشرًا وخرج وآان ق

)) ة ه هي أمة سوداء وتدعى أميمة الفهميـن أغربة العرب إذ أن أمـمثل عنترة ـ م
)٣(.   

ن تقاليد قبيلته وأن يكون صعلوآًا ـ بأن يخرج عرًاـع تأبط شـما دفـفهذا النسب م      
داء ال تجاريه الخيل وال ـوآان ع. ن اللصوص المشهورين ـوم. ن الصعاليك ـم

يهاب شيئًا حتى امتألت بطون الكتب ببطوالته ومغامراته وهو بطل من أبطال البدو 
  .)٤(والذين ال يستقرون على حياة ثابتة 

وذلك آما ذآر بأن أمه ل آبير في تحديد حياة تأبط شرًا وآانت مسألة النسب عام      
لذى أن . ولذى فيجب أن يرث األصالة من نقاء الدم من اآلباء واألمهات . أمة سوداء 

  . تقاليد القبيلة ال تسوي بينهم وبين أبنائها 
  
   
  
        

      
   .١٤٣:٢١: األغاني  -١
تحقيق سلمان ، شعر تأبط شرًا : ينظر  ، ٧٤:١ : للمرزوقي، شرح ديوان الحماسة ألبي تمام : ينظر  -٢

  .١٣: جبار تعبان جاسم ، داود القرغولي 
  .١٠٤:١: آارل بروآلمان ، تأريخ األدب العربي  -٣
 .نفسه : ينظر  -٤

د حدد ـي الحياة الجاهلية وقـوهو شاعر جاهلي وله أخبار عديدة إذ لعب دورًا مهمًا ف
و شضف ـه ل على ذلك ـوالتعلي، لب والنهب أدواره وجعلها قائمة على الغزو والس

منه رجل شديد البأس  د القبيلة آلها عوامل تجمعت لتخلق ـاة وتقاليـالعيش وقوة الحي
و ومن أمثاله الصعاليك إذ أن لهذه الحياة واعتماده على السلب هو االعتراف ـه

   .)١(بوجوده والحيطة منه والحساب له ولغيره من أصحابه 
قد عكست على شعره وذلك أن شعر   لهذه الحياة التي عاشها الشاعر ونظرًا      

فقد صور الحياة على ، شه ـرًا على سخطه للمجتمع الذي يعيـتأبط شرًا آان معب
  .أصدق تصوير 



واقعية الشعراء  ديدة تفوق ـة شـك على العموم بأنه ذو واقعيـويتسم شعر الصعالي      
وأنهم  . عبر عما يعيشونه ويصورونه وفق الواقع فأن شعرهم يالجاهليين اآلخرين 

  .)٢( ه المبالغة أو حتى اإلضافةـي أسلوب قصصي ال تجد فيـيصوغون مغامراتهم ف
اة التشرد والتنقل ـو يصف حيـقل ذلك الواقع الذي يعيشه فهـأن شعر تأبط شرًا ين      

  لى مؤانسةوينقل صورة ألجأته إ .  هاـي يغير عليـوراء مرآز الثروة الت
   .)٣(الوحش ومصاحبة الصحراء الغامضة 

  .)٤( رأْيَن فتًى ال َصْيُد َوْحٍش ُيِهمُُّه         فلو صاَفَحْت ِإْنسًا يصافْحَنُه َمعا
  
أنه قد ذآر أشعارًا في  م صعلكته إال ـن خالل أشعاره فأن الشاعر رغـوم      

 من مجتمعه له لذلك قد ذآر الحكمة وذلك لما آان في حياة الشاعر من قسوة وظلم
    .أبياتًا في الحكمة تناهض واقعه 

  
            

  
   .١٧-١٦: شعر تأبط شرًا : ينظر  -١
  .٩٩: الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية : ينظر  -٢
 .نفسه : ينظر  -٣
  .١٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٤
هب وآان يخوض صراعًا داميًا والسلب والن اته آانت تقوم على اإلغارة ـفأن حي        

  .في سبيل الحياة في شجاعة وقوة ألنه آان يمثل صراعًا بين الحياة والموت 
  : آما ذآر له من الحكمة إذ يقول      

  .)١(ني           َسَأْلَقى ِسناَن الموِت يبرُق أْصَلَعا ــَلُم أّنـــْرُت أعــي وِإْن ُعمِّــــوِإّن              
  

انعكست على شعره هو أن الموت مالقيه وما قيمة ي الحياة والتي ـذ أن حكمته فإ     
  .الحياة إذا عاش اإلنسان فقيرًا منبوذًا في مجتمعه محتقرًا من قبل اآلخرين 

ي ديار هذيل في غزوة من غزواته وآان ـولقد مات الشاعر مقتوًال فقد قتل ف     
فرماه  ، ان وهو أحد بني حارثة بن قريم البيت الذي أغار عليه هو لساعدة بن سفي

  وأسـم) ضمان ( ذي قـتـل فيـه يـسمىان بسهم فـقـتله والموقع الـبن سفيأ
  :  ومن أشعار الحكمة عنده قوله .)٢( )أتمار ( وـالوادي ه

  ْدِبُر ـ ُمَوـَرُه وْهـاَسى َأْمـاَع َوَقـ أضـدُُّه           ّد َجـَتْل وقد ِجـإذ المرُء لم َيْح          
  .)٣( ِلْلَقْصِد ُمْبِصُرولكْن أُخو الحزِم الذي ليَس ناِزًال            ِبِه الخطُب إّال وْهَو           

  
  
  
  
  
  
  
  



        
   .١٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
 أحمد عبد الستار، حققه ، صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري  ، شرح أشعار الهذليين: ينظر  -٢

  .١٤٥:٢ : فراج 
   ٣٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣

     الشعراء المخضرمون- ب
  ربيعة بن مقروم الضّبي-١

 ))فهو  من قولك قرمت إلى الشيء بأسناني فهو مقروم أي مقطوع : مقروم      (( 
)١. (   

   هو ربيعة بن مقروم الضّبي بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ ((      
  بن اس ـة بن آد بن طابخة بن اليـعد بن ضّبـن مالك بن بكر بن سـد ببن السيأ

   .)٢( ))مضر بن نزار 
. ولقد شهد القادسية وجلوالء ، اسلم وحسن إسالمه ، وهو شاعر مخضرم ((      

   .)٣()) وهو من شعراء مضر المعدودين 
سالمية وعاش ولقد عاش الشاعر في اإلسالم زمانًا وشهد الكثير من الفتوح اإل     

   .)٤(أي يعد من المعمرين . مائة سنة على أغلب الروايات 
ومن أخباره ما  ويعد ربيعة بن مقروم من الشعراء الذين ضاع الكثير من شعره      

ي قصائد متناثرة ـ فه ،ذه القصائد ويجمع شمل ما انفرط من عقد حياته ـيلم أشتات ه
ي تكشف بعض ـربط إال بعض القصائد التوأبيات متفرقة وفيها التفكك وعدم ال، 

   .)٥( ر لنا أحداث حياتهـي تفسـالت عد شعره الوثيقة الوحيدة ـذه الحياة ويـجوانب ه
ن الجاهلية واإلسالم إذن من واقع ـوبما أنه قد عاش مائة سنة ومخضرم عاش بي      

ذلك من هذه أشعاره فلن التجارب وهذا ما انعكس على ـما عاشه فقد اآتسب الكثير م
  . التجارب فالبد أن يذآر في الحكمة وأن تتخلل شعره 

    
   .٣٣: ألبي الفتح عثمان بن جني ،  المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة -١

  ،   الخطيب يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي ، شرح اختيار المفضل  ، ٩٧:٢٢: األغاني -٢     
   .٤٣٨:٨: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٨٢٩:٢: دين قباوة  فخر ال.          تحقيق د

  .٣٢٠: الشعر والشعراء -٣    
  خزانة األدب ولب لباب لسان   : ينظر  ، ٨٢٩:٢: شرح اختيار المفضل  ، ٩٧:٢٢: األغاني : ينظر -٤    

  .٤٣٨:٤:         العرب 
  .٣-٢: نوري حمودي القيسي. دصنعه ، شعر ربيعة بن مقروم الضبي : ينظر -٥    

  )ن الوافرـم : (ن الحكمة منها قوله ـ من الشعراء الذين عرفت لهم أشعار م وهو        
  اِنـسـلِّـِو الـْلـُه ُحـُبــْلـٍل َقـويـ َط      ْغٍن        ـن حامٍل لي َضبَّ ِضـْم مـوَآ        
  اِنـحــَّيــاٍن َتــســٍب أْو ِلــْغـَشــ ِبـُْه              نـ ِمُتـــْمـَقـاُء َنــــي أشـــْو أنِّـول        
  اِنـيـي َبــِل أبــَحبـًة ِبـَلـَواَصـ ُمـــُْه              ِل ِمنـــْبـُت الَحـْلـَي َوصــِِكّنـول        
  تاِنــاٍب ِمـبـُه ِبَأْســـــ لُتــْقـِلـ َع اٍر             ــُر جــْيــَرَة َخـْمـَرَة إنَّ َضـْمـوَض        
  .)١( اِنـِه جـِنيـْجـٍة َيـَمـَحَة ِدْيـَيـَِصب           ِهجاُن اللَّْوِن آالذََّهِب الُمَصفَّى           

  
  )من الوافر: ( وله أيضًا 

  اـآْستـََجـاَب َيـــُه وِإْن ُدُعــَودََّتـ َم   ُأخوَك َأخوَك َمْن َيْدُنْو  وَتْرُجْو                  
  إذا حارْبـَت حاَرَب َمْن ُتعاِدي              وزاَد ســـالُحـُه ِمــْنـَك آْقــِتـَواَبا       



  وآـْنـُت إذا َقـِريـنـي جـاَذَبـْتـــُه              ِحـبـالـي مـاَت أو َتــِبـَع الِجَذابا       
  .)٢( ُه              عـلـيَّ تـكاُد تـْلـتـَِهـُب الـتـَِهــاَبــافـِإْن َأْهـِلـْك َفِذي َحـَنٍق َلظـا       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٢٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .١٥٤: نفسه  -٢
  

  
   العباس بن مرداس -٢

              
ن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن ـهو العباس ب((       

عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن أبن مضر بن ن ـبهثة بن سليم بن منصور ب
   .)١( ))ويكنى أبا الهيثم ، نزار 
ي البئر ليظهر هل فيها ماء ـي الحصاة التي يَرمى بها فـمعناه ه: ومرداس ((       
   .)٢( ))أوًال 
 ٦٤٤سنة ي خالفة عمر بن الخطاب ـ م ومات ف٥٧٠ةـأنه ولد حوالي سن ويبدو      

  .)٣(ضرمين أي يعد من المخ م
 أمه ولكن هناك رواية تقول  يـويكاد اإلجماع ينعقد على أن الشاعرة الخنساء ه      

 جميعهم إال العباس فأنها س قد ولدت أوالد مردا ن أن الخنساءـعن أبي الكلبي م
   .)٤(فأذن الخنساء هي زوجة أبيه وأم إخوته ، وداء ـوأن أمه هي زنجية س .ليست أمه 

وأشرافهم وقد لمع  و شاعر مخضرم من شعراء سليم ـبن مرداس هالعباس       
 وحياة العباس في  ،و من شعراء الجاهلية وأحد فرسانها ـ في قبيلته سليم وهأسمه

وأنه سيد على قومه أي  الجاهلية ترد أخبار قليلة عنها منها أنه حرم على نفسه الخمر 
أن نلمسها من خالل شعره إذ به فأن المعلومات عن حياته يمكن . سيد قبيلة سليم 

  .)٥(إشارات واضحة إلى أحداث جاهلية سجلها من خالل أبياته الشعرية 
  

     
    

  
   .١: يحيى الجبوري ، تحقيق ، ديوان العباس بن مرداس  ، ٣٠٢:١٤: األغاني  -١
  .٣٠٠:١: الشعر والشعراء  -٢
  .٩٩-٩٨: ٢: بالشير ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٣



 عبد السالم محمد هارون، تحقيق وشرح ، الجاحظ  ألبي عثمان عمرو بن بحر  ،بيان والتبينال: ينظر  -٤
  .٤-٣: ديوان العباس بن مرداس : ينظر  ، ٤٤:٣: 

   .٥: ديوان العباس بن مرداس : ينظر  -٥
  .)١( قبل فتح مكة وآان من المؤلفة قلوبهم ثم حسن إسالمه ملولقد اس      
ه منذ البداية أي دخله ـدمين فيـن المتقـمكن ـلم ي اسـبـالم العـسذا أن إـن هـإذن م      

  .متأخرًا
  الذين جاهدوا )صلى اهللا عليه وآله وسلم (  ن شـعراء رسول اهللاـاس مـدها أصـبح العبـوبع     

ف فقد صد أعداء اهللا بلسانه وسيفه وآان لهم عظيم البالء ـ والسي في سبيل اهللا باللسان
  ) ٢(.آبير المنزلة وحسن الذآر و

صلى اهللا عليه وآله  (ن مرداس بعد إسالمه وقف مع رسول اهللا ـومن آل هذا فأن العباس ب     

ى تعلق وتمسك الشاعر باإلسالم ـذا وأن دل فأنه يدل علـوه،  وظل يدافع عنه )  وسلم
  .وتعاليمه 

ًا فيها وهو ن مرداس من خالل سيرورة شعره أن لقبيلته سليم أثرـوالعباس ب     
   .)٣(معروف بقصائد ومقطعات شعرية حكمية 

 مخضرم محسن وله من  ن الشعراء الحكماء هو أنه شاعرـوداللة على أنه م    
   .)٤(الحكمة وأشعاره فيها آثيرة وأن سلوآه وشعره بدوي جاف 

ن م: (ومن أشعاره في الحكمة في ديوان الحماسة ألبي تمام ذآر له هذه األبيات قائًال 
  )الوافر

  ُرـِزيــٌد ُمـِه َأَســـواِبــي َأْثـــــوف          َتَرى الرَُّجَل النَّحيَف َفَتْزَدِريِه                      
   فُيخِلُف َظنََّك الرَُّجُل الطَِّريُر        ِه              ـــــِليـَتـْبـَتـُر فـريـُجِبَك الطَّـْعـوُي         
  ُرـيـَرٌم وِخـــْم َآـخُرُهـْن فــولِك              ْخٍر        ـْم ِبَفـُم الرِّجاِل َلُهـَظــفما ِع         
  ـُزوُرـــِر ِمــْقـــالٌت َنـــُرها ِفراخـًا                      وُأْم الصَّـــْقــِر َأآَثـــَبـغـاثًُ الّطي         

  
  
  

   .١٥٢:١٠: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  : ينظر ، ٤٤:٣: البيان والتبين : ينظر  -١
 . ١٥٤/ العدد الخامس  :يحيى الجبوري ، العباس بن مرداس ، مجلة األقالم  -٢
  .٩٩:٢: بالشير ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٣
  .٣٧٣ – ٣٧٢: ١: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٤

  
 وُرـَزاُة وال الصُُّقــُطِل الُبـ  ولْم َت       ومًا         ـــها ُجُسِر َأْطَوُلــاُف الّطيــِضع               

)١(.  
  
ن مرداس آان يمثل الصورة الصادقة لألعرابي الذي بهره ـولقد قيل أن العباس ب      

له مثل الحمية الجاهلية  م اإلسالم ولكن الماضي ظل مالزمًا ـاإلسالم وتعالي
واألعـراب من  له )صلى اهللا عليه وآله وسلم (توجيه الرسول الكريم والعصبية األعرابية إال أن 

  . )٢(أمـثاله أستطاع أن يجد من تلـك العصبية وأن يزهد في الحياة 
وترأسه لقبيلته وهو  ن أنه سيد في قومه ـوقوله لشعر الحكمة لما يمثله الشاعر م     

 تعاليـم )صلى اهللا عليه وآله وسلم (  ي اإلسالم أخذ عن رسول اهللاـأحد فرسانها المشهورين وف
  . آل ذلك مـما يدفعه إلى قول شـعرًا في الحكمة ، ى فضائله ـى علـالدين وترب



  
  
  
  
  
  
  
    

     
  
  
  
  

بغاث ، الشاب الناعم الذي نبت شاربه : الطرير ، العاقل الحازم : والمزير ، االستخفاف : ـ االزدراء 
   .القليل: نزور ، شراره : من الطير

   .٣٣٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  . ١٥٥/ العدد الخامس  :العباس بن مرداس ، مجلة األقالم  -٢

   عمرو بن األهتم المنقري-٣
                         

 من بني تميم  ، ن ِسَنان بن سّمى بن سَنان بن خالد بن منقر ـهو عمرو ب((            
 ))ن عاصـم المنقري ضـربه بقوس فهتم فمه ـبس ـم ألن قيـسنان األهت وسَمى أبوه 

)١(.  
عمرو بن سنان بن ُسمى ويقال سّمى بن سنان بن خالد بن منقر بن (( و ـوقيل ه    

ومقاعس هو ، ن عمرو بن آعب بن سعد بن زيد مناه بن تميم ـعبيد بن مقاعس ب
  .)٢( ))الحارث 

قال قيس بن ، ت وهي حامل  سبيهاّنإيقال ، وآانت أم سنان سبية من الحيرة ((    
  : عاصم لسنان 

  .)٣( )) ًا            يوم صبحنا الحيرتين المنونـــربـقـم مـكـا أمـنـيـن سبـحـن              
  

، هتم فاه يهتمه هتمًا  المكسور الثنايا والرباعيات : (( م معناه ـ أن االهتوقيل      
تماء واالهاتم والهتم مثل االحاوص وامرأة ه، وهتم الرجل يهتم هتمًا رجل أهتم 

  : والحوص في التكسير جماعة اسم آل واحد منهم أهتم قال الفرزدق 
   .)٤(  * ))وجلت عن وجوه األهاتم*                 

  
جد خالد بن صفوان بن عبد اهللا  ، ن األهتم عبد اهللا بن األهتم ـوأخو عمرو ب((      

  .)٥( ))طباء وآل األهتم خ. بن األهتم الخطيب 
   
   

   .٦٣٢:٢: الشعر والشعراء  -١



  .٢١: معجم الشعراء  -٢
  .٦٣٢:٢: الشعر والشعراء  -٣
  .٩٣:٤: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -٤
  .٦٣٢:٢: الشعر والشعراء  -٥
المخضرمين وآان  ن ـو شاعر جاهلي إسالمي أي مـويكنى عمرو أبا رْبعّى وه        

عليه هـذا اللقب فـي الجاهلية  ب ـوذلـك لجماله إذ غل) المكحَّل ( ي الجاهلية ـيدعى ف
)١(.  

و من أجمل الناس حسنًا مثل أبيه وآانت ـن عمرو وهـنعيم ب وآان له أبن يقال له      
 )عليهما السالم ( ب ـن أبي طالـقد تزوجها الحسن بن علي بـيب فـبـة يقال لها أم حـلعمرو ابن

)٢(.   
  

آان شعره حلًال منتشرة وهو يعد سيد من  :  مجوِّد وقيل تموشعر عمرو بن األه      
  .)٣( زمنهي ـالجيدين فاء سادات قومه وبيت من بيوت الخطابة إذ يعد من الخطب

 د بني تميم فأسلم وحسن إسالمهـي وفـف )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ولقد وفد على رسول اهللا       
قيس بن عاصم ثم ذمه  إذ مدح في قصيدة له ) وسلم صلى اهللا عليه وآله(على يدي رسول اهللا 

أن من الشعر لحكمًا ومن البيان ( ه المشهور ـحديث )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( بي ـفقال الن
   .)٤( )لسحرًا

  : وقصيدته التي قال فيها أبياته من الحكمة 
  ُروُقـــــاِل َسـالِق الرِّجـِح أْخـاِلـ ِلص           ٍم     ـَثـْيـّح يا ُأمَّ َهـِإنَّ الشُّـِني فـَذِرْي              
   على الَحَسِب الزَّاآي الرَّفيِع َشفيُق  ِإنَّني           َذِرْيِني َوُحطِّي في َهَواَي َف             
  وُقـُقـا وُحـى ُرْزُؤ هَشــــــْغـُب َيـواِئـ  َني            ـنـاٍل وِإنَّـي ُذو ِعيــــِني َفِإّنـَذِرْي             
  ُقـِريـَن َطــــَن الصَّاِلحيـيـِد بـْلَحْمـ وِلـَرى             قي الذَّمَّ بالِقـَّتـٍم َيـلُّ آريـوُآ             
    .)٥( ُقــيـِضـاِل َتــالَق الرِّجــكنَّ أخـــ ول            ها ــِلـالٌد بَأْهـاَقْت ِبـُرَك ما َضـَعْمـَل             

  
  

   .٦٣٣:٢: الشعر والشعراء : ينظر  -١
 .نفسه : ينظر  -٢
  .٨٨: من أسمه عمرو من الشعراء الجاهلية واإلسالم : ينظر  -٣
  .٢١: معجم الشعراء : ينظر  -٤

  .ما يناله الناس من مال وينتفعون به : الرزء ، وافقيني : حطي في هواي ، اترآيني : ـ ذريني 
   .٥٤١-٥٤٠:  ديوان الحماسة ألبي تمام -٥
ه قاس على شعر ـو حكمة واضحة وبـوهذا دليل للشاعر على أن شعره ه      

و حكمة بالغة وال حرمة فيه آما قيل بأن الشعر هو ـفأن بعض الشعر هالشعراء 
  .في حديثه الشريف   )صلى اهللا عليه وآله وسلم (حرام وهذا ما خالفه الرسول 

يبًا من الخطباء في قومه وآذلك سيد من ـ خطلشعر الحكمة لكونه وقول الشاعر     
  .سادات قومه فالبد وأن يتحلى بأخالق وتجارب تختلف عن الشعراء اآلخرين 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

   قيس بن الخطيم -٤
         

  .)١( ))ويسمى قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر ((      
ن مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة ـن عمرو بو آعب بن الخزرج بـوظفر ه((      

  .)٢( ))العنقاء بن عمرو بن عامر ـ وهو ماء السماء بن حارثة الغطريف
 أبطالها الفرسان في الجاهلية وقد أدرك  وقيس بن الخطيم شاعر األوس وأحد     

ه ـرض عليع )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ي ـل قبيل الهجرة وأن النبـاإلسالم ولم يسلم إذ قت
   .)٣(اإلسالم ولكنه لم يسلم ومات آافرًا 

 بمكة فعرض عليه )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقدم قيس على النبي  : ((وقال المرزباني     
 وفيها بقية  ،ه خير مما تأمرني به نفسي ـأني ألعلم أن الذي تأمرني ب: اإلسالم فقال 

فقتل قبل أن يتبعه ، تقدم بلدنا فأتبع و، ن النساء والخمر ـمن ذاك فاذهب فاستمع م
  .)٤())  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (

وا يلبسون العمامة مخافة ـن أحسن الناس وجهًا وأنه مّمن آانـوذآروا أّنه آان م
   .)٥(النساء على أنفسهم من جمالهم 

ه ولقد نشأ قيس بن الخطيم يتيمًا إذ قتل أبوه الخطيم وهو صغير وآذلك قتل قبل أبي
وبذلك قام بأخذ الثأر عندما آبر من قاتلي أبيه وجده وهو ، ن الخزرج ـجده قتله قوم م

   .)٦(قد قتل على يد الخزرج قبيل الهجرة 
إذن قيس بن الخطيم شاعر مجيد فحل ومن الناس َمن يفضله على حسان بن ثابت 

  .شعرًا 
        

  
   .١:٣: األغاني  -١



  .٣٤:٧ :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٢
 .نفسه : ينظر  -٣
  .١٩٦: للمرزباني ، معجم الشعراء  -٤
  .١٢:تحقيق ناصر الدين األسدي ، ديوان قيس بن الخطيم : ينظر  -٥
  .٤-٢ : ٣: األغاني : ينظر  -٦
، ومكة ، المدينة : خمسة  :  أبن سالم في شعراء القرى العربية وهي ذ ذآره      إ

هي المدينة إذ قال حسان بن ثابت في والبحرين وأشعرهن ، واليمامة ، والطائف 
 نخرج الخيرات من ن إنا نافرتنا العرُب فأردنا أ (( : فضل شعر قيس بن الخطيم 

  .)١( ))شعرنا أتينا بشعر قيس بن الخطيم 
  : وقيس بن الخطيم قد آتب في غرض الحكمة قصيدة منها بعض األبيات 

        ُيـهاُن ِبـها الَفــَتى إّال َبــالُءوما بعُض اإلقاَمـِة في ِدياٍر                  
  وَبْعُض َخالِئِق األقواِم داٌء            َآَداِء الَبْطِن لْيَس ِلُه َدواُء           
  ُيريُد الَمْرُء َأْن ُيـْعَطى ُمناُه             وَيـْأَبــى ألـلــُه إّال ما َيــشاُء           
  .)٢( ـَزَلْت ِبـَقْوٍم              َسَيْأتـي بعَد ِشدَِّتــها َرخاُءوآلُّ َشـديدٍة َن          

  
  ن أبيات القصيدة هناك حكمة مستقلة بذاتها ـإلى نهاية القصيدة ألن في آل بيت م
  : وآذلك من أبيات الحكمة لديه قوله 

  ي تنقِدـرواساطل الحـق يأبه              وإن قدت بالحق الـــد بالبــى تـقــمـت         
  .)٣( ن غير بابه              ظـلـلت وإن تأِنه من الباب تهتِدــــت األمر مـــإذا ما أتي         

  
  
  
  
  
     
  
  
  
   .١٩٦: معجم الشعراء  -١
  .٣٥٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .١٩٦: معجم الشعراء  -٣
   ُحَجية بن المضرب -٥

                  
  .)١( ))بضم الحاء وفتح الجيم ، المضرب الكندي حجية بن ((            

وفارس مقدام حليف فـي بني أبـي ربيعة بـن ذهل شيبان  و شـاعر جاهلي ـوه((       
(( )٢(.  

جاهليًا أدرك ،  من حي السكون من آندة ن بني قتيرةـآان حجية من أهل اليمن م      
 عاش إلى أيام عمر بن الخطاب ه أخبار بأنه قدـن بالنصرانية ولـاإلسالم وآان يدي

وهي إحدى بنات  ه زوجة تدعى زينب ـوآانت ل) معدان ومنذر ( ه إخوة وهما ـول
   .)٣(إذ أنه يكنى أبا حوط ) حوطًا ( عمه وله منها ولد يدعى 



ن المضرب أخ قد مات وترك صبية صغارًا فكان أبّر الناس بهم ـوآان لحجية ب      
م على صبيانه ففي بّر بأوالد أخيه وتفضيلهم على بنيه واعطفهم عليهم وآان يؤثره

  .)٤(لما يشعر به نحوهم من عاطفة 
وآان شعره  ن الجاهلية وأدرك اإلسالم ـن المضرب شاعر مخضرم مـوحجية ب      

وأن عائشة ، إال القليل فأن أآثره قد ضاع وله بعض المقاطع ه ـقليل ولم يصل إلينا من
: (( ول ـ إذ تق ن لها حديث تثني على حجية وعلى شعرهبنت أبي بكر الصديق آا

ن محمد بن أبي ـب  وذلك ألن القاسم .)٥()) تروَّوا لشعر حجية فأّنه يعين على البّر 
ل ـد الرحمن بن أبي بكر من مصر لما قتـف احتملهما عمهما عبـوأخته وآي بكر 

  ينة فبعثت اليهما عائشة بنتإذ قدم بهما إلى المد : ن ُحَديج الكندي ـباهما معاوية با
بد الرحمن ـى عمهما عـولما شبا ردَّتهما إل. ـق وعنيت بتربيتهماي بكر الصديـأب

                 .)٦( ))هاهما هذان فضمُّهما إليك وآن لهما آحجية أخي آندة : (( بقولها 

   .٣١٦:٢٠: األغاني  -١
  .٥١:١: لويس شيخو اليسوعي ، شعراء النصرانية  -٢
  .٣١٧:٢٠: األغاني  : ينظر -٣
  .٥٣-٥٢: ١: شعراء النصرانية : ينظر  ، ٣١٦:٢٠: نفسه : ينظر  -٤
  .٥٣:١: شعراء النصرانية : ينظر  -٥
   .٣١٨:٢٠: األغاني : ينظر  -٦
المثل في بره وإحسانه إلى أوالد أخيه وما له من  من هذا فأنه قد ضرب به       

  .عاطفة جياشة في نفسه 
ه وهو يعاتب بها زوجته وابنة ـي بره وإحسانه ألوالد أخيـيدة فوقد ذآرت له قص     

  :لعدم إحسانها لهم قال فيها عمه زينب 
  ِبـِنقُّـا والتَّـنـجاِب ُدوَنـدِّ الِحـ وَشي التََّغضُِّب         ِذِه فــــَلِجْجنا وَلجَّْت ه          
   إليِك فلومي ما َبَدا َلِك وآْغَضِبي          َمكاُنــُه  فاني ـلى ماٍل َشـــلوُم عـــَت          
  .)١( عَِّبـٍب ُمَشـُهْم في ُآلِّ َقْعـَهدايا َل  ـُقوَرُهْم         ُسدُّ ِفـــتاَمى ال َيــــُت اليـرأي         

  
ي وصلت إلينا قد ـل ولم يصل بأآمله إال أن المقاطع التـوبما أن شعره قلي      

  . ا وهي واضحة وليس فيها غموض يذآرحكمة في معناهتداخلت في أبياتها ال
د شاعر آخر يحمل نفس االسم ويدعى حجية ـوج ن حياة الشاعر ـوعند البحث ع     

وهو شاعر جاهلي فلذا على القاريء أن يالحظ الفرق بين ، بن المضرب السكوني 
  : فقد ذآر له أبيات قال فيها . االسمين 

  بـلغت عـني فالمـــني       إن آان ما                 
                                                              صديقي وشلت من يدي األنامل

   ردائه      فيراوآفنت وحدي منذ              
  .)٢(                                                           وصـــــادف حوطا من أعادي قاتل

  
   .)٣(ولكن هذه األبيات في األصح هي لحجية بن المضرب الكندي       

 على الكالم ذر وهو أخوه وحوطًا وهو أبنه وهذا هو الدليل ـوذلك قد ذآر فيها من      
  .        

   
   .٥٢:١: شعراء النصرانية  ، ٣٤٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١



  ١: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -٢
  .٥٥:١: شعراء النصرانية : ينظر  ، ١٥٣:١: للمرزوقي ،  ديوان الحماسة شرح: ينظر  -٣

  
 
   حسان بن ثابت األنصاري-٦

                   
ويكنى أبا الوليد وأبا الحسام وأمه  ، ن المنذر األنصاري ـ هو حسان بن ثابت ب((     

  .)١( ))الفريعة من الخزرج وهو جاهلي إسالمي متقدم اإلسالم 
أبن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن  (( ويرجع أسمه إلى      

الخزرج بن حارثة بن ثعلبة  ن ثعلبة بن عمرو بن ـيم اهللا بـوأسمه ت، مالك بن النجار 
 (()٢(.  

ستين منها في الجاهلية وستين في ، عاش حسان بن ثابت مائة وعشرين سنة      
ن حياة حسان وهو يعد من المعمرين ـ ذآرت عالروايات التي اإلسالم على أآثر 

   .)٣(والمخضرمين وقد عاش أبوه ثابت بن المنذر مائة وخمسين سنة 
وال ، بالحناء ه آان يخضب شاربه وعنفقته ـن سماته الَخلقية والُخلقية أنـوم     

   .)٤( ))ألآون آأّني أسد والٌغ في دم : (( آان يقول ، يخضب سائر لحيته 
  .ذا فأنه آان يعتني بنفسه وبأناقته ومن ه    
  .ولكنه آان يفعل ذلك ليعتز بنفسه وليبني له شخصية البطل وأنه شبيه األسد      
حول صفة الجبن لدى حسان أخبار  د دارت ـ فلق .ه آان جبانًا ـه أنـفلقد قيل عن     

ى التماس ـن لديه وقصص أخرى إلـى تأآيد صفة الجبـوقصص ترمي بعضها إل
مع  م يشهد ـق على أنه جبان وذلك ألنه لـما نسب أليه إال أن الكل اتفـفيلعذر له ا

  .)٥( موقفًا ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم (الرسول 
   أرضها وهو شاعر عاش حياة التنقلوترعرع في ولقد نشأ حسان في يثرب      

  قة وفي الخيام ي البيوت األنيـة والصحراء يسكن فـن المدينـينتقل بي، والترحال 
  
   .٣٠٥: الشعر والشعراء  -١
  .١٣٤:٤: األغاني  -٢
  .١٣٥:٤:نفسه : ينظر  -٣
عاهات الشعراء في الجاهلية  ، ٣٠: إحسان النص ، حسان بن ثابت حياته وشعره  ، ١٣٦:٤: األغاني  -٤

  .٢٢: عدنان عبد النبي البلداوي، طبيعتها وأثرها في مستوى النص الشعري  ، واإلسالم
، عصر القرآن : ينظر  ، ٣٠:حسان بن ثابت حياته وشعره : ينظر  ، ٣٠٥: لشعر والشعراء ا: ينظر  -٥

   .٩٣:محمد مهدي البصير 
وقريحة فياضة وأن  ذا التنقل خياًال خصبًا ـفأآسبه ه، المحوآة من وبر الجمال       

التنقل الطبيعة تفيض على نفسه جماًال وهذا الجمال يظهر في شعره قويًا بارزًا وهذا 
ن ـوينشدهم م) ملوك الغساسنة  (  ى أبواب الملوكـدفع الشاعر إلى أن يقف عل

أنه إذن أمضى الشاعر قسم من حياته ـمنزلته ويحترم ش أشعاره ويمدحهم وتسمو 
  الشاعر اإلسالم ق فأعتن)صلى اهللا عليه وآله وسلم (موفورًا من النعيم والرخاء حتى ظهر النبي 

  .)١( )صلى اهللا عليه وآله وسلم (  وأصبح شاعر الرسولوأسلم وصدق إسالمه
  



ة النضال الشعري ـن رفعوا رايـن أبرز الشعراء الذيـة حسان أنه مـوترجع أهمي      
  .ضد المشرآين وآان من أقوى الشعراء في هجاء المشرآين 

ر ة وشاعـي الجاهليـاعر األنصار فـآان ش: ولقد فضل حسان الشعراء بثالث ((      
  .)٢( ))اإلسالم  ا في ـمن آلهـوشاعر الي، وة ـنبـي الف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النبي 
جئت نابغة بني ذبيان  (( ي حسن أشعار حسان أقوال منها ما قيل عنه ـولقد قيل ف     

 ، إنك لشاعٌر: فأنشدته ؛ فقال ، ن عنده ـفوجدت الخنساء بنت عمرو حين قامت م، 
   .)٣( ))سليم لبّكاءة وإن أخَت بني 

ي األغراض الشعرية آافة وأنه سار ـن قالوا فـوأنه يعد من الشعراء الجيدين الذي    
أما الخنساء فقد ذآر لها من الشعر ما هو ، ه الشعراء السابقون ـعلى ما مضى علي

  . في رثاء أخيها صخر وآانت آثيرة البكاء عليه 
كم ويضرب بها وأن ن شعره المواعظ والحم فقد ضمـوحسان إلى ذلك شاعر حكي    

  .غرض الحكمة لديه واضح في أشعاره 
  
  

                 
  

   .٩٦: عبد اللطيف يونس ، تراجم الشعراء : ينظر  -١
  .٦٤: شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه : ينظر  ، ١٣٦:٤: األغاني  -٢
  .١٦٧:٤: األغاني  -٣
  : فقوله في الحكمة منها بعض أبياته       

  سمعـــك غافل ال تـعد آأنـ وأقـها              وراء أن سمعتـن العـرض مــاع           
  صرع ـو يـ  فلرب حافر حفرة وهـور وبحثها             ن األمـودع السؤال ع          
  عت فأبصرن من تتبعـبـ وإذا أتـهم               علـرام وفـسة الكــجالـزم مـوأل          

  عــجمــر تــل شــة آـوايـأن الغ              ة ــــــــــــبابــًة لصـــن غوايـعـتبــال ت          
   .)١( والقوم إن نزروا فزد في نزرهم                ال تـقـعـدن خـاللهـم تــتســــــمع          

  
اإلرشاد وآثير من و وله الكثير من أمثال هذه الحكم النفسية التي تضمنت الوعظ      

      .    وآذلك فأن الحكمة لديه قد تداخلت مع باقي األغراض األخرى ، النصائح 
  : وعند قراءة رثائه إلى أهل مؤتة إذ يقول وهو يواسيهم       

  .)٢(ٌة             وآم من حبيب يبتلى وهو يصبر ــــب بليــــيــدان الحبـقـبلى إن ف              
  

و الذي يساعده ـذه بأن فقدان الحبيب بلية نعم ولكن الصبر هـيعبر عن حكمته هإذ      
  .على تلك البلية 

من : (وانه الحماسة إذ يقول فيـها ـضًا إذ أخـتارها أبـي تمام فـي ديـومـن حكمه أي    
  )البسيط

  ـلـُه بعـَد الِعْرِض بالماِل أصوُن ِعـْرِضي بمالي ال ُأَدّنـُِسـُه             ال باَرَك ال              
   )٣(.َأْحتاُل للماِل إْن َأْوَدى فَأْآِسَبُه            وَلْسُت ِلْلِعرِض إن َأْوَدى ِبُمْحتاِل              

      
  
  



        
  
   .٣٢٢: ات قوليد عر. د: حققه وعلق عليه :  ديوان حسان بن ثابت -١
   .١٧٨:  نفسه -٢
   .٣٥٠-٣٤٩:  تمام  ديوان الحماسة ألبي-٣

م مجال للحصول ـي ألن المال إذا ذهب وضاع فثـي أصون عرضي بمالـيقول إن        
  .يس من سبيل إلى رده أو العوض عنه ـس أو ضاع فلـعليه أما العرض فأنه إذا دن

  
وله الكثير من الحكم في أشعاره فلذلك فأن غرض الحكمة واضح في أشعار      

مة قد آثرت أآثر عندما دخل اإلسالم وترك آل ما يتعلق ن ثابت والحكـحسان ب
  .بالجاهلية من أمور تبعده عن اهللا سبحانه وتعالى من وصفه للخمر والتشبيب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   حرقة بنت النعمان-٧

                     
وهي التي تعرف بهند الصغرى ابنة النعمان بن المنذر ملك الحيرة وأمها ((       

   .)١()) مارية الكندية 
((   وأسمها هو .)٢( ))بعدها قاف وُحَرقة بضم الحاء وفتح الراء المهملتين ((      

 بن نصر بن  عمرو بن عدي ن المنذر بن امرىء القيس بنـحرقة بنت النعمان ب
  .)٣( )) مالك بن عمم بن تمارة بن لخم ربيعة بن الحارث بن



د بنت النعمان أما حرقة فهو على ـو هنـح هو واضح أن أسمها باألصـإذ آما ه
  . األغلب لقب ُلقبت به 

 أخًا  ي تعد من أجمل نساء أهلها وزمانها وهي امرأة شريفة وشاعرة وإن لهاـوه     
   .)٤(يدعى حريق مصغر أسمها 

ولقد تزوجها عدي بن زيد الشاعر النصراني العبادي وزير النعمان فظلت معه     
ي ـت وحبست نفسها في الدير المعروف بدير هند فـفترهب، ها النعمان إلى أن قتله أبو

سها من الزواج على ماتت ومنعت نف د بقيت في الدير حتى ـظاهر الحيرة وقيل ق
ها بعد اإلسالم بزمن طويل في والية ـه وآانت وفاتـنت فيـثم دف.أغلب الروايات

  .)٥( هـ ٢٠المغيرة بن شعبة في الكوفة سنة 
النعمان   الروايات عنها بعد أن قتل أبوها عديًا زوجها وقتل آسرى أباها ومن     

وقد نشبت حروب على أثر هذه  ن الزواج ـفطلبها للزواج ولكنها أبت ذلك وتعففت ع
الرواية بين العرب والعجم ونهايتها آانت يوم ذي قار انتصر فيه العرب على العجم 

)٦(.        
  

: األب لويـس شيخو اليسوعي ، جمـعه ووقف علـى طبعه وتصحيحه  ، المشعراء النصرانية بعد اإلس -١
٢٠.   

  .٦٧:٧: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٢
  .٣٥٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
  .٦٧:٧: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٤
  .٢١: شعراء النصرانية بعد اإلسالم  -٥
 نفسه : ينظر  -٦
سعين خطبها وآلي الكوفة المغيرة بن شعبة الثقفي وهو أحد  ولما أصبح عمرها الت          

ال       (( وقد عميت فأبت وقالت       . دهاة العرب    ة لجم يَّ رغب ا ف صليب م رة  ، وال وال لكث
ال  شي. م ة ل ور فـرأى رغب اَء ـخ أع وز عمي اآحي  ! ي عج ر بن ن أردت أن تفخ ولك

  .)١( ))صدقِت واهللا : فقال ! تزوجت بنت النعمان بن المنذر : فتقول 
  

ة                             دة ومترف د عاشت في ظل ظروف جي ك فق ة المل وحرقة بنت النعمان وهي ابن
رًا لكي    ل زوجها ومقتل أبيها فقد بنت لها    ـولكن بعد مقت  . على العز والبذخ والكرم      دي

اس      ن الن د ع ب وتبتع ه وتتره زل في ي   ، تعت رأة الت اة الم ي حي ذه ه ت  إذن ه  تمتع
د ذلك ترآت آل شيء وراءها وزهدت في هذه الدنيا وهذا  ثم بع م الدنيا ـبخيرات ونعي 

ا ت  أن له د ف ا بع عارها فيم ى أش ا أنعكس عل ى ـم ه  دل عل دخل في ذي ت ر وال ذا األم ه
  . الحكمة بشكل واضح 

  )من الطويل: ( ومن أقوالها في الحكمة     
  وَقـة نـَتـَنصَّـُفِفيهم ُسـُن ا نـح إذاَألْمُر َأْمُرنا              َبْينا َنُسوُس النَّاَس و             
   .)٢(  وتـََصـرَُّف  بـنـا  تـَاراٍت ُبــَفـُأفٍّ ِلُدْنيـــــا ال َيـُدوُم َنـِعيـُمها               َتـــَقـلَّ             

  
ا       إذ تتحدث فيها الشاعرة عن عز ال يدوم وحياة فانية متقلبة                  على عدة أوجه إذ أنه

  .  حال واحدة ومهما عاشوا فيها ال تبق على
  )من الكامل: ( ومن أبياتها أيضًا في الحكمة 

              أٍف لدهـٍر ال يـدوم ســروُرُه                ولخـضب عيٍش غضُه يـتنكد 



  .)٣ (ما الدهر إال مثل ظٍل زائٍل               وبدور شمٍس فارقتها األسعد           
  
  
  

   .٧٠:٧: لب لباب لسان العرب خزانة األدب و -١
  .نخدم : نتنصف ، من هم دون الملك : والسوقة ، ندير : نسوس  -
  .٣٥٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
   .٢٢: شعراء النصرانية بعد اإلسالم  -٣
 التي عاشتها في زمان أبيها الملك وما حل تتحدث عن ملكها الزائل وعن حياتها        

 إذن قولها لتلك األبيات آان نابعًا من تجربة عاشتها .بها وتقلب الزمان عليها 
  .الشاعرة وقد حاولت أن تجسدها في قالب الحكمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

  
  
  
  
   عمرو بن معد يكرب-٨

                         
 عمرو بن عصم بن زبيد ن ربيعة بن عبد اهللا بنـعمرو بن معد يكرب ب (( هو       

رة بن مذحج بن ـبن صعب بن سعد العشي منية  ن ربيعة بنـب منيِّة بن سلمة بن مازن



 يشجب بن يعرب  ن عريب بن زيد بن آهالن بن سبأ بنـأدد بن زيد بن يشجب ب
  .)١( ))ويكنى أبا ثور ، قحطان 

زعامة فيهم وآان ومن ذوي الرياسة وال، وأن أباه آان سيدًا وجيهًا في قومه       
من بني  ن جرم من قضاعة ـأما أمه م، شجاعًا معروفًا بالفروسية والشجاعة والنجدة 

ن ثأر لبني الحارث ـالحارث بن آعب وأنها قد رحلت مع قومها إلى بني زبيد هربًا م
)٢(.   

 ، ونشأ عمرو في حجرها وقد عاش في ّظل ظروف جعلت منه بأن يكون عابثًا      
د أطلق عليه أبوه لقب المائق أي ـ حياة االنحراف وشرب الخمر وقوأشتهر في

  .)٣(األحمق الذي ال رجاء فيه فقد عرف بعد ذلك بمائق بني زبيد 
في الجاهلية  وعمرو بن معد يكرب هو أحد فرسان العرب المشهورين بالبأس     

صلى اهللا عليه وآله  (وقد أسلم على يد الرسول ، ن المخضرمين ـوقد أدرك اإلسالم لذا يعد م

صلى اهللا عليه وآله  (  بالمدينة على حسب الروايات سنة عشر للهجرة وبعد وفاة الرسول  )وسلم 

  .)٤(ارتد عن اإلسالم وذهب إلى اليمن   )وسلم 
معرآة  ثم أسلم على يد أبي بكر الصديق مرة أخرى وعاد إلى المدينة ثم شهد     

بالءًا  ية في خالفة عمر بن الخطاب وأبلى فيها اليرموك وآذلك شهد معرآة القادس
        .)٥(حسنًا ومن ثم قتل في معرآة نهاوند 

   
عبد السالم هارون ، أحمد محمد شاآر ، تحقيق ، أبي سعيد عبد الملك ، أختيار األصمعي ، األصمعيات  -١

   .٢٠٨:١٥: األغاني  ، ١٢١: 
  .١٩٧:  عبد المتعال القاضي النعمان، شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالم  -٢
  .١٩٨ – ١٩٧: نفسه : ينظر  -٣
خزانة : ينظر ، ٣٧٢: الشعر والشعراء : ينظر  ، ٩٩: من أسمه عمرو في الجاهلية واإلسالم : ينظر  -٤

  .٤٤٥:٢: األدب ولب لباب لسان العرب 
  .٤٤٥:٢: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  ، ٣٧٣ – ٣٧٢: الشعر والشعراء :ينظر -٥
والصحيح أنه مات في آخر خالفة عمر (( وشهادة من أبي الفرج األصفهاني      

   .)١( ))ودفن بروذة ) رض(
وال ريب أن عمرًا آان صاحب جسم ضخم وقد قيل أن طوله حوالي عشرة أشبار 

 ))الحمد هللا الذي خلقـنا وخلـق عمرًا ((  ر بـن الخطاب يـقول عنـدما يراهـوآان عم
  . آان يتعجب من ضخامتهإذ. )٢(

     . وعمرو بن معدي شاعر مخضرم فقد عاش في الجاهلية وقد أدرك اإلسالم      
  .)٣(وهو خطيب وقد قال في شعر الحكمة وأن شعره هو مقطعات      
وما طرأ على الشعر في آلتا ي الجاهلية وشعره في اإلسالم ـوعند تحديد شعره ف    

من أمور  ة وما بها ـ لها خصائصها وظروفها الخاصالمرحلتين إذ أن لكل مرحلة
ي ـاعر وعلى الشعر منها األلفاظ والتراآيب في الجاهلية شيء وفـتطرأ على الش

زول القرآن آلها أدت إلى ترك الكلمات ـاإلسالم شيئًا آخر إذ أن مجيء اإلسالم ون
  .الوحشية وحلول آلمات األيمان والدين والقيامة 

  
يتمتع بصفة الصدق الممتزج بحرارة التعبير المتدفق  في الجاهلية فأنه شعره      

وأما  . ن المغاالة وأنه يصور بال استثناء في االعتزاز بمهارته الحربية ـالبعيد ع



ي اإلسالم عبر فيها نفس التعبير الذي آان يعبر به عن غزوات قومه في ـشعره ف
  .)٤(نفس صدقه الشعوري وحرارة تعبيره  

وعند  ي آتب األدب ـاعر الكثير من مقطوعات الحكمة وأبيات متناثرة فوللش    
  . القراءة في تلك األبيات والمقطعات فأنه قد ذآر في الحكمة بصورة مرآزة 

         
   

   .٢٠: الطرابيشيمطاع ، جمعه وحققه ، شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي  ، ٢١٣:١٥: األغاني  -١
  .٢١ :نفسه : ينظر ، نفسه : ينظر  -٢
  .٢٧٦:١: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٣
  .٢٠٩: شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالم : ينظر  -٤

  
  

  )من الكامل : ( ومن أبياته في الحكمة 
   فآعَلْم وِإْن ُردِّيَت ُبْرَدا اُل ِبِمْئزٍر           ـمـَس الَجـلْي                    
  .)١(  َمـْجداَنـاِقٌب ُأْوِرْثـاِدٌن             َومنـَعـاَل َمـمـنَّ الَجِإ                    

  
أختار أفخرها  بسه من الثياب وأن هو ـو جمال المرء بما يلـيقصد بالجمال ليس ه     

أي آانوا يأتزرون ببرد ويرتدون بآخر وأن الجمال ، وأن أرديت بردا ، وأغالها 
حميدة وهذه التي تورث المجد وليس بما يرتديه الحقيقي هو األصول والصفات ال

  .المرء من مالبس وحلي 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

   .٥٧: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  
  
  
   معن بن أوس-٩



                    
معن بن أوس بن نضر بن زياد بن أسعد بن أسحم بن ربيعة بن عداء (( هو            

 طابخة بن الياس  ء بن عثمان بن عمرو بن آّد بنن عداـد بـبن تغلبة بن دؤيب بن سع
  .)١( ))بن مضر بن نزار 

وأبوهم عمرو بن آّد ، ونسبوا إلى مزينة وهي امرأة مزينة بنت آلب بن وبَرة ((     
  .)٢( ))في طابخة 

  .)٣( ))ومعن شاعر مخضرم من الجاهلية واإلسالم وهو شاعر مجيد فحل ((    
 أيام جاهليته في ديار قبيلته مزينة وقد آان آثير اإلبل عاش معن بن أوس بدويًا   

ي الصحراء على ناقته وربما تسري به ـوآثير ما آان ينتج لها الكأل والماء وينتقل ف
   .)٤(ناقته من مكان إلى آخر 

ألن في  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم (أما حياته في اإلسالم فلقد أسلم معن في عصر الرسول 
منهم عبد .   )صلى اهللا عليه وآله وسلم  (ه مدح جماعة من أصحاب النبي ـشير إلى أنأخباره ما ي

  .)٥( )هـ٣(اهللا بن جحش المتوفى سنة 
آان أشعر أهل : (( ة يقول ـد وآان معاويـن أوس شاعر فحل مجيـومعن ب    

وآان أشعر أهل اإلسالم منهم وهو أبنه آعب ،  وهو زهير ) مزينة (الجاهلية منهم 
  .)٦()) ومعن أبن أوس 

ما الذي أراده معاوية من هذه  ن معن وـوالمقارنة بين زهير بن أبي سلمى وبي   
     ولكن الصالت التي  . ن قبيلة مزينة ـقد تكون النسب بينهما إذ آالهما مالمقارنة 

       
   .٢٦١:٧: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٣٢٢: معجم الشعراء  ، ٥٤:١٢: األغاني  -١
 .نفسه ،   نفسه  -٢
 .نفسه  -٣
  .٢٦: فالح حسن هاشم ، معن بن أوس المزني حياته وشعره : ينظر  -٤
ديوان معن أبن : ينظر  ، ٢٨: معن بن أوس المزني حياته وشعره : ينظر  ، ٥٤:١٢: األغاني : ينظر  -٥

  .٨: حاتم صالح الضامن ، نوري حمودي القيسي ، أوس المزني 
  .٥٥:١٢: األغاني  ، ١٦: زني ديوان معن بن أوس الم -٦

  
بينهما تكشف عن نقاط التقيا بهما وهي تتضح من  أدرآها معاوية التي تجمع      

إذ أن زهير صاحب عقلية نيرة قبل اإلسالم ، خالل الحكمة التي عرف آالهما بها 
أما عقلية معن في اإلسالم ، أصبحت الحكمة صورة واضحة في أشعار زهير إذن 

إذ نفس المعاني مع اختالف في صيغها  لحكمي يقترب من حكم زهير في فأن شعره ا
  .)١(قد آسبها اإلسالم صفة جديدة 

ه مدائح ومراث ـباجة فخم المعاني لـد متين الكالم حسن الديـومعن شاعر مجي ((      
  .)٢()) وأهاج وأبيات في الحكمة جميلة 

الحكمة في   عّد من شعراء ن أغراض شعر معن لذاـموتعد الحكمة غرض مهم      
  .)٣(العصر األموي 

وتحسس  ،بحكمته وتجربته وأدرك ببصيرته صور الحياة (( د عرف معن ـفق    
  .)٤( ))أبعاد أحداثها 



ي الحكمة آثيرة وتدل على ـه أبيات ومقطوعات فـومن خالل قراءة الديوان فأن ل    
وهناك لم والعدل في أشعاره شخصية ونفسية الشاعر تدل على تعقله وعلى نزعة الح

ن ـواقعيته إذ تلم حكمته عن تجربة في الحياة ألنه يعد م هو ، شيئًا مميزًا في حكمه 
التجارب ويلم يـؤدي  باإلنسان إلـى خوض الكثير من المخضرمين فأن طول العمر 

  . بالكثير من األحداث 
 فأآثر المصادر )هـ٦٤(فهو يعد من المعمرين فقد ولد في الجاهلية ومات سنة     

   .)٥(تشير إلى أنه َعمر إلى أيام الفتنة بين عبد اهللا بن الزبير و مروان بن الحكم 
      
  
  
     

   .١٦: ديوان معن بن أوس المزني : ينظر  -١
 .٤١٨: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي  -٢
  .٤٤ : محمد حسين إبراهيم ، الحكمة في الشعر األموي: ينظر  -٣
  .١٨: وس المزني ديوان معن بن أ -٤
  .٢٦١:٧: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  ، ٥٤:١٢: األغاني : ينظر  -٥

  )من الطويل : ( ومن حكمه ما ذآره في ديوان الحماسة ألبي تمام قائًال 
  ُة أوَُّلــيَّـنـالَمُدو ــْغــا َتـنـى َأيِّـعل               ُلـي ألوَجــــــِا َأْدري وِإّنـِرَي مـَعْمـَل          
  ِإن آْبَزاَك َخْصٌم أو نبا بَك َمْنزُل       ْهِد َلْم أُخْن        ـي َأخوَك الدَّاِئُم الَعـوِإنِّ         
  وَأْحبـُِس مالي ِإْن َغِرْمـَت َفَأَعِقُل             ُأحاِرُب َمْن حاَرْبَت ِمْن ِذي َعداَوٍة         

  
  : وبعدها يقول 

  .)١(  على َطَرِف الِهْجراِن إْن آاَن َيْعِقُل       إذا أْنـَت لْم ُتْنِصْف َأخاَك وَجْدَتـُه                
  

عـد معن مـن الشـعراء الذيـن استخدم شعرهم في ((  أما سيرورة شعره فقد      
  . ودليل ذلك البيت السابق .)٢( ))المثل 

  )من الطويل : ( ه أما من أبياته في الحكمة أيضًا قول    
  ناِطقًا ــ إْن قاَل ــ َفْصًال وال َعْدَال وَال          صاِمَتًا َفَيـا أيُّـها المَرُء الذي لْيـس        
   .)٣(  َآحاِطِب َليٍل يجمُع الدِّقَّ والجْزَال       إَذا ُقَلَت فآعَلْم  ما تقوُل وال تَكْن                

  
يء فإذا أنطقت فأنطق عادًال ومنصفًا وال ـالعدل فهو أساس آل شإذ أنه يدعو إلى     

، ي الظلمة وال يعرف ما يجمع مع الحطب ـل الذي يجمع أي شيء فـتكن آحاطب اللي
  . إذ أن حكمته تناشد على العدل وعلى قول الحق والصدق 

  : وآذلك قوله 
  .)٤(  إذا الَجْهُل لَم يترْك ِلذي الِحلم َمقعدا      ًة     ـــــعـوُد مـذَّلــــم يــلـــفـي ِح رــَخـيــ وَال

  
  
  
       
  

   .٣٢٧ – ٣٢٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١



  .١٨: ديوان معن بن أوس المزني  -٢
  .٦١: نفسه  -٣
  .٨١: نفسه  -٤

   الشعراء اإل سالميون واألمويون-ج

   الفرزدق-١           
                    

ن محمد بن سفيان بن ـصعصعة بن ناجية بن عقال ب هو همام بن غالب بن      
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن   .)١(مجاشع بن دارم 

   .)٢(أدين طابخة 
  

والفرزدق هو لقب غلب عليه وذلك ألن في صغره ، وقد آان يكنى أبا فراس     
تفسيره هو  ًا والفرزدق أصابه الجدري وعندما عوفي منه بقي وجهه جهمًا وغليظ

رًا وغليظًا شبه برغيف ـألنه آان قصي ن وذلك ـالرغيف الضخم أو قطعة العجي
  .)٣(الخبز
ي باديتها فقد رواه أبوه الشعر ـ فوأقام هـ ٢٠ي البصرة سنة ـد الفرزدق فـول((      

  )السالم عليه ( ه أبوه إلى اإلمام علي ـوعندها جاء ب. و غالم ـحتى ظهرت ملكته فيه وه

: (( وقال له  )عليه السالم (يـرد عليه اإلمام علـف،  الجمل وأخبره بأنه شاعر بعد واقعة
فقام أبوه وقيد أبنه الفرزدق وحلف بأنه سوف يحفُظُه )) . علمه القرآن فهو أنفع له 

ذه الحالة حتى حفظ القرآن بأآمله وبعدها سمح له بأن ينظم الشعر ـالقرآن فبقى على ه
)٤(.  

ك البادية ـد وأن ينشأ نشأة في رحاب تلـإذن البي بيئة البادية ـأن الفرزدق ولد ف      
  ربوع األدب يأخذ عاداتهم  وتقاليدهم وحتى فصاحتهم لذلك فقد نشأ فيوأن 

  
  

   .٤٧١:١: الشعر والشعراء  -١
  .٢١٧:١:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٣٢٤:٩: األغاني  ، ٤٦٥: معجم الشعراء  -٢
الشيخ عبد الرحمن ، جمعه وحل غريب ألفاظه  ، ديوان الفرزدق: ينظر  ، ٣٢٤:٩: األغاني : ينظر  -٣

  .٣٦: عاهات الشعراء في الجاهلية واإلسالم : ينظر  ، ٤ : سالم 
ديوان : ينظر  ، ٢٢٢:١: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٤٦٦: معجم الشعراء : ينظر  -٤

  .١٦٤: أحمد حسن الزيات ،  تأريخ األدب العربي :ينظر  ، ٤: الفرزدق 
وه غالب آان رئيسًا ـي بيت علم وأدب وأبـ أنه نشأ ف وشب في ربوع الفصاحة إذ     

 أما جده صعصعة بن ناجية فقد آان آريمًا وجوادًا إذ يقال  .لقومه مشهورًا بالجود 
 فداها حتى دخل ه محيي الموؤدات إذ جعل على نفسه أن ال يسمع بموؤدة إالـل

ه فدى ثالثمائة وقيل ـه وقد قيل أنـعن  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (  ورضي الرسول اإلسالم
   .)١(أربعمائة فكان الفرزدق يفتخر بهذه المحمدة دائمًا بجده 

  :ولذلك قال عنه الشاعر آثير أنه أفخر العرب لقوله      
    .)٢(      وأن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا        رون خلفنا      ــترى الناس ما سرنا يسي

  



ن المآثر لبيته ولبيوت أجداده فأن هناك ما يتعاظم به ـإذن آان الفرزدق لما له م     
  .على الشعراء المعاصرين له وعلى عامة الناس 

م واألخطل وآان أسن منه وأخت يقال لها جعشن ـوللفرزدق أخوة هما همي((     
  .)٣(  ))امرأة صدقآانت 

ه بذلك أشعار آثيرة في ديوانه واضحًا عنده حيث ـللنساء ول ل آبير ـوللفرزدق مي    
  :يقول في زوجته نوار 

  ي المالمة والعتابـا ــ وتكثر ل   رأيت نوار قد جعلت تجني                   
  بـاهن شاـــ ِإذا ما رُأُس طالب   وأحدث عهِد ودك بالغواني                   
  .)٤( ع الكبر الشبابـاــوال أرجو م   فال أستطيع ردَّ الشيب عني                    

  
 نولمكانة الفرزدق الشعرية آان الفرزدق وجرير واألخطل أشعر طبقات اإلسالميي

ند أآثر أهل العلم بالشعر ـل أن الفرزدق آان مقدمًا عليهما عـوقي، في عصرهم 
   وهـو أشعر الناس عند.فرزدق لذهب ثلث لغة العرب ل لوال شعر الـواللغة وقي

  
   .٩٥: تراجم الشعراء : ينظر  ، ٤٦٥: معجم الشعراء : ينظر  -١
  .٣٤٢:٩: األغاني  -٢
  .٢١٧:١: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٣
  .٢٣: ديوان الفرزدق  -٤
 في الحضر لم أَر بدويًا أقام( :ن العالء ـه عمرو بـى قال عنـين حتـبعض اللغوي     

  .)١() إال فسد لسانه غير الفرزدق ورؤبة 
ر إذ آان بينهما تحاسد وتنافس مما أدى بهما ـوالفرزدق آان معاصرًا للشاعر جري    

واستمرت ) نقائض جرير والفرزدق(  ت بـ ـرة األشعار المتناقضة حتى سميـإلى آث
  .)٢(حوالي أربعين سنة 

وإلهاب  اعر على تقوية ملكته الشعرية ـلشي التي تساعد اـوهذه األشعار ه     
مشاعره فأنه آان يرد على الشاعر اآلخر بنفس الوزن والقافية ونفس المعنى فهذه 

  .مقدرة لدى الشاعر وهذه المقدرة سوف تتطور آلما آثرت األشعار بينهما 
  

ي أول شعره آان شاعرًا حرًا ـوعرف شعر الفرزدق والتفسير الصحيح له ف     
ي زمام قبيلته وآان يعيش بال تكلف يعيش ـقبل أن يستلم السلطة بعد أبيه ف وذلك 

ونزل منزلة زعيم القبيلة لنفسه فلذلك فأن شعره سهل ولكن بعد أن تقدمت به السن 
األمور هي  أو ه بأشياء ما آان يأخذ بها بالسابق من هذه األشياءـاضطر أن يأخذ نفس

فأن شعره فيه من اليسر ومن العسر ، من واجبات النهوض بما تقتضيه بأعباء القبيلة 
 يوجد فيه ما هو محبب إلى النفس وذلك الشعر الذي قيل أآثره  إذ ليس آله عسير ألن

ن الصعوبة والسهولة فهو صعب حين ينصرف إلى ـإذن شعره يجمع بيي الشباب ـف
  .)٣(الحياة االجتماعية وسهل إذا فرغ لحياته الخاصة 

الفرزدق مع تقدمه في الشعر  : (( ي اماليه ـ ف)قدس سره(المرتضى د ـوقال السي    
شريف اآلباء آريـم البيت له ، فيـه إلى الذروة العليا والغايـة القصوى وبلوغه  

ونزع في ، وآان مائًال إلى بني هاشم ......  ومفاخر ال تجحد ، وآلبائه مآثر ال تدفع 



وعلى أنه لم ، وراجع طريقه للدين ، ق عمره عما آان عليه مـن القذف والفسو آخر
  وروى أنه تعلق..... يكن في خالل فسقه منسلخًا من الدين جملًة وال مهمًال 

     
      

   .٦:ديوان الفرزدق : ينظر  -١
  .١٤٢: تراجم الشعراء : ينظر  -٢
  .٦٥٠: طه حسين ، من تأريخ األدب العربي : ينظر  -٣

  : رك الهجاء والقذف وقال بأستار الكعبة وعاهد اهللا على ت       
  نى عاهـدت رّبـــي وإنـني                  لـبـيــن رتــاٍج قائـــــــُم َومـقــاِمالم َتر           
  الِمــعلى َحلفٍة ال أشتم الدَهر مسلمًا                 وال خارجــًا مــن فـيَّ زور آ          
  .)١( )) قضى عمري وتم تماميـــِحّجًة                 فلما انأطعتك يا إبليــُس تـسعين           

  
   من ذلك )عليهم السالم( ه قد تشيع إلى آل البيت وآتب قصائد في حب آل البيت وأن     

  : قائًال ) السالمماعليه( فأن قصيدته المشهورة التي يمدح بها علي بن الحسين 
  ِعْنِدي الجواُب إَذا ُسّؤاله َقدُموا    لكَرُم           اَيا َساِئلي أيَن َحلَّ الجوُد َو        
  لُّ َوالَحَرُمـُه َوالِحــعرفـُت َيـــيـََوالب    حاُء وطأتُه            هَذا الَِّذي َتعرُف الَبط       
  الّطاِهـُر العـلُمَذا التـّقيُّ النَّـقيُّ ــ ه  خيـِر ِعبـاِد الـّلـِه آـلهـُم            ُن ـباهَذا        
  .)٢( ـُه َما َجـرى الَقلُمــَصّلى َعَليـــِه اإلل   هَذا الَِّذي أحمُد المختاُر َوالدُه                   

  
ل لوال شعر ها لذلك قيـرة الغريب فيـوجزلة وآث فأنه شاعر مقتدر فألفاظه فخمة      

حد أنها به متينة األسر إلى راآيالفرزدق لذهب ثلث اللغة وعند قراءة ديوانه فأن ت
د ذآر في جميع ـألن الفرزدق ق د وأن معانيه آثيرة متنوعة وذلك ـتميل إلى التعقي

  .األغراض الشعرية منها الفخر والمدح والغزل والهجاء والحكمة 
فقد آتب الشاعر في الحكمة وذلك لظروف الحياة التي عاشها الشاعر ساعدته على 

لظروف النفسية التي عاشها الشاعر وتشيعه إلى آل  البيت آتابة الحكمة ومن هذه ا
  .ومن حكمته النابعة من الحياة ومن مجتمعه الذي تواجد فيه  )عيلهم السالم(

  
  
  
    
  

خزانة األدب  ، ٦٢:١: الشريف علي بن الحسين الموسوي ، امالي المرتضى  ، ١٢٨: ديوان الفرزدق  -١
   .٢٢٣:١: ولب لباب لسان العرب 

  .١١٢: محمد عباس الدراجي ، د الخالدات في حب أهل البيت القصائ -٢
   يزيد بن الحكم الثقفي-٢

                     
بن بشر بن عبد دهمان بن عبد اهللا بن  هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص ((       

  .)١( ))همام بن أبان بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم بن قس وهو ثقيف 
ه يزيد بن الحكم بن عثمان بن أبي العاص فقد وهم ألن عثمان هو ومن قيل أن     

  .)٢( )صلى اهللا عليه وآله وسلم (عمه وهو القول الصحيح وهو صاحب رسول اهللا 



 د واله الحجاج آورة فارسـوقوهو شاعر عربي إسالمي إذ عاصر الفرزدق     
ده شعره فألفاه يفتخر فدفع إليه عهده بها ثم رجع منه العهد وعزله منها بعد أن أنش

ثم بعد ذلك قربه إليه سليمان بن عبد الملك فيما بعد ؛ بعد أن . ه فغضب منه ـبأبي
   .)٣(مدحه بقصيدة وأعطاه من أجره آثيرًا من المال 

ن هذا الذي ينشد شعرًا ـم: و ينشد شعرًا فقال ـمر الفرزدق بيزيد بن الحكم وه((     
نعم ؛ أشهد باهللا أن عمتي ولدته : فقال ، ن الحكم ـيزيد ب: فقالوا  ن أشعارنا ؟ ـآأنه م

 (()٤(.  
  .إذن هذا دليل على جودة شعره ألن شاعرًا مثل الفرزدق يشيد به     
ويزيد بن الحكم شاعر عربي وله شعر في الحكمة منها قوله ليزيد بن المهلب     

  :حين خلع يزيد بن عبد الملك حيث يقول 
  عِرـر بذلك فاشــشعـم تـت لــنــ فأن آم          ي مـروان قـد زال ملكـهـنــــفـأن بـ       
  .)٥( ذِرـعـــك تـفــكـور بـهـــشـك مــيفـ وس أو عش آريمًا فأن تمت         فمت ماجدًا       

  
        
       

              
   .٢٨٦:١٢: األغاني  -١
  .١١٣:١: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، نفسه  -٢
  .٣٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام : ينظر  ، ١١٤:١: نفسه : ينظر  ، ٢٨٨ – ٢٨٧:١٢: نفسه : ينظر  -٣
  .٢٨٧:١٢: األغاني  -٤
  .٢٩٠:١٢: نفسه  -٥
ف بوجه األعداء ـو شاهر السيـن نفسه وماله وهـإذن الموت بشرف وهو يدافع ع       

  .شة الكريمة ألنه يخيره أما الموت أو العي. خير من عيشة فيها ذل 
ت منها موعظة ـي آل بيـها يعظ أبنه بدرًا ففـله قصيدة في ومن أشعاره في الحكمة     

  )من الكامل  ( :ومنها ، حسنة على أبنه أن يقتدى بها 
  ِب الَحكيُمــُ  ـــِرُبها ِلذي الّل        ْضـــــ           ـَاُل َيــثـْدُر واألمــا َبــي                  

  ُدوُمــ ال َيُر ُودِّـــــــــــــْا َخيــمُودِِّه                   ــــِب ِل ــيـــــلــَخــْلـِل ُدْم                   
  ُم ــريـٌه الَكـــــــْعِرُفـقُّ َيــوالح   ُه                ــــقَّــاِرك حـــجــِرْف لــــوآْع                 
   .)١( ُلوُمـَمُد أْو َيــْوَف َيْحـــــمًا َس        ف َيْو            ـــْيــأّن الضَّــْم بــَلـآْعَو                 

  
يت فيها حكمة ـاألبيات إلى نهاية القصيدة أن آل ب ذه ـي هـوعند القراءة ف     

التقاليـد التـي تفرضها عليـه حياته ه بدرًا ويعلمه األصول وـوموعظة يعظ أبن
  .شته مع الناس وعليه االلتزام بها ومعي
ن خاللها ـي درجة أخالقه التي يحاول مـك األبيات ما هـفهذا الشاعر وهو يذآر تل    

ن وسط الحياة ـإذن هي نابعة م. ـو بذلك يعلم اآلخرين ويعظهمأن يعلمها إلى أبنه وه
  . التي عاشها الشاعر وحاول أن يكسبها إلى أوالده من بعده 

  
  
  
  



  
  
    
    

  .٣٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  
  
   المتوآل الليثي-٣

                          
ن                   ((        ن عوف ب ن يعمر ب هو أبن عبد اهللا بن نهشل بن وهب بن عمرو بن لقيط ب

  .)١( ))عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن آنانة 
ن عمرو         ن مس  ـالمتوآل بن عبد اهللا بن نهشل ب       : (( ه األصفهاني وذآر ن وهب ب افح ب

ن عوف ب         ة           ـأبن لقيط بن يعمر ب ن آنان اة ب د من ن عب ن بكر ب ن ليث ب ن   ن عامر ب ب
  .)٢( ))خزيمة بن مدرآة بن الياس بن مضر بن نزار 

ة             ـوالمتوآل شاعر من شعراء اإلسالم وهو م           ان في عصر معاوي ة وآ ن أهل الكوف
  .)٣(مة وآان الشاعر يكنى أبا جه، وأبنه يزيد وقام بمدحهما 

اة               ه سنة والدة وال سنة وف ذآره الكتب     ،وعند الدراسة عن حياة الشاعر ليس ل  فقط ت
ه عاصر معاوي ام ـأن د وق ه يزي دحهما وعن ة وأبن ات  ـبم اك لمح عره هن ة  ش د دراس

  .إلى أنه قد عاش زمنًا بعد يزيد بسيطة تشير 
  .)٤(فهو قد أدرك عهد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان      
ه      ، يصة بن والق    ـقدم األخطل الكوفة فنزل على قب     ((       فأتاه المتوآل وأنشد بين يدي
  : قائًال فيها ًاأبيات

  ُمــنَّ قديـُدهـة عْهــــطن مكـِببـ  ف  وُم        ــجاز رسـياِت بذي المـاِنـللغ               
  وُمـــجـــّن نـهـأنـوح آـلـٌل تــَلــِح         ن ِمنًى ـِفبَمْنَحر الُبْدِن المقلَّد م               
  ُمــظيـلت عـعـك إذا فــليــاٌر عـــع ه         ــثلـي مـأَتــَه عن ُخلٍق وتـنـال ت               

  
  
  
      

   .٣٣٩: معجم الشعراء  -١
  .١٥٩:١٢: األغاني  -٢
سان         :ينظر   ، ١٥٩:١٢: األغاني  : ينظر   ، ٣٣٩: معجم الشعراء   : ينظر   -٣ اب ل  خزانة األدب ولب لب

  .٥٦٥:٨: العرب 
  .٥٦٥:٨: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٤

  ي جوفك آنت أشعر ـلو نبحت الخمر ف!  ويحك يا متوآل ((فقال له األخطل        
  .)١( ))     ))الناس

تمكن من                    إذن هذا        د وم ه شاعر جي ى أن اعتراف من األخطل في حق المتوآل عل
   .أدواته



زوج م      د ت ل ق ر فق   ـوالمتوآ ى أم بك ة وتكن ال أميم ة أو يق دعى رهيم رأة ت د ـن ام
ا             أقعدت ف  ه فطلقه ا أبت علي ك ولكنه د     ، طلبت منه أن يطلقها فأبى ذل ا برئت بع م أنه ث

  .)٢(ذلك فصار يشتاق أليها ويتذآر أيامها 
  :فقال فيها قصيدة 

  .)٣(  دعاُء حمامٍة تدعو َحماما           ٍر         كــنى يا أمَّ بــاقــُت وشــطرب             
  

ل ه       الميين إذ ع  ـوالمتوآ شعراء اإلس ن ال ن   ـو م سابعة م ة ال ى رأس الطبق د عل
شعراء  ي  ـين وهـاإلسالمي ال ة ف هولة ورق ة وس ع متان ل م عره مطي ارز ش اعر ب و ش

  : ومن شعره قصيدته التي يقول فيها .آلماته 
   وَعّجلـِت الّتـجرُّم والمـِطاال           ه      ـا لوْتــروفـدْتـَك مـعـإذا وَع                  
  .)٤(  ومتٌن ُحطَّ فآعتدل آعتداال            قّى اللون  صاٍف     ـر نــا بشـله                  

  
ح والهجاء والغزل     ـ المدي  :إلى عدة أغراض هي          شعره يـ الشاعر ف  طرقد  ـوق      
الحكمة آانت من األغراض البارزة في شعره وله منها         ف. فخر والحكمة واالعتذار    وال

  .عدة أبيات وقصائد 
  
   

   .١٦٣:١٢: األغاني  -١
 .نفسه : ينظر  -٢
  .١٤٢:١: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي : ينظر  ، ١٤٢: طبقات فحول الشعراء : ينظر  -٣
  .١٦٢:١٢: األغاني  -٤

  
  
   الحكم بن عبدل األسدي-٤
                     

ن ـهو الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن بالل بن سعد ب((      
 ))ن خزيمة ـن أسد بـن دودان بـة بـن ثعلبـن مالك بـن غاضرة بـن نضر بـحبال ب

)١(.  
  .)٢(وهو شاعر مجيد مقدم في طبقته وهو من شعراء الدولة األموية     
   فيهـا أيضًا إذن آان آوفي المنشأد نشأـبدل في الكوفة وقـن ع ب ولد الحكم    

  .)٣(واإلقامة وقد آان من أصحاب العاهات آان أعرج وأحدب بنفس الوقت 
وبما أنه آان أعرج وأحدب لذا آانت لديه عصًا ال تفارقه أبدًا وعندما آبر في     

حاجة يريدها من وآان يكتب آل ، واب الملوك ـرك الوقوف على أبـالسن قام بت
ه حاجة ـ فهو ال يحبس له رسول وال تؤخر ل .ع رسول ـالملوك على عصاه فيبعثها م
  : فقد قال عنها يحيى بن نوفل 

  ونحن على األبواب نقص ونحجب  ي الدار أول داخل          ـــفم ــا حكـــعص      
  بـى وأعجــه أدهـّلـر الـعمـذى لـ وهه           ــون آيــى لفرعــا موســت عصــوآان     
  .)٤( اة منـها وتـرهبــمرضي الـف ويرغب            ذر سخطها ــحـى ويــصـعـطاع فال تـت     

  



ى بالكوفة وضحك ـد شاعت أبيات يحيـفق(( د غضب على الشاعر ـولكن الحكم ق      
ن عصاي حتى ما أردت م! ن الزانية ـياب: ها فلقى بن عبدل يحيى فقال له ـالناس من

 ثم اجتنب أن يكتب عليها آما آان يفعل وآاتب الناس بحوائجه  ؟! صيرتها ضحكًة 
     .)٥( ))في الرقاع 

     
    

   .٢٢٩ : ١٠ :٥مجلد : لياقوت الحموي ، معجم األدباء  ، ٤٠٤:٢: األغاني  -١
  .٤٠٤:٢: األغاني : ينظر  -٢
  .٢٣٩  :١٠ : ٥مجلد : معجم األدباء : ينظر ، نفسه : ينظر  -٣
  .٤٥: عاهات الشعراء في الجاهلية واإلسالم : ينظر ، نفسه  -٤
  .٥٢:٣: البيان والتبين  -٥

ة فقد آان ـوما لها من أهمي، ي عدة أمور ـفقد آان مالزم إلى العصا لتساعده ف        
د قال بأن عصا الحكم أدهى وأعجب من عصا موسى ـل الشاعر وقـلها ذآر من قب
ة إلى فرعون وليس فقط يتوآأ موسى عليها أو ـن إذ آانت آيي القرآـالتي ذآرت ف

ن هذا آله فقد آانت العصا ـها على غنمه وإنما تحولت بقدرة اهللا إلى ثعبان مـيهش ب
  .مع الشاعر بمثابة الصاحب لصاحبه 

وعند قراءة شعره فأن   ن الشعراء الجيدين للقصيدة والمقطعات الطوالـوالحكم م    
ء وله من األغراض األخرى فقد ذآر في غرض المديح فمدح الملوك أآثره في الهجا
ه ـ من الملوك أو األمراء وآذلك ل ن الرثاء فرثى أصحابه ومن ماتـواألمراء وله م

ها الغزل والمجون وبعدها فهو لم ينسى أن يكتب في ـمن األغراض األخرى من
بعض األحيان فأنه  وفي  غرض الحكمة فقد آتبها على شكل أبيات ومقطوعات طوال

  .قد آتب الحكمة متداخلة مع الرثاء 
  :قصيدة آتبها في رثاء صديقه األمير بشر بن مروان قائًال فيها     

  نـي لـفّي هم يـبـاآـرنــي                      منـه وهـم طـارق يـسريإ                    
   .)١(             للهـم غيـر عـزيمة الصـبِرفال صبرن وما رأيت دوى                              

  
اب الحجاج وآان الشعراء ـومن قصائده في الحكمة عندما آان واقفًا على ب      

دل آله في ـعر الحكم بن عبـى الحجاج أن شـقال الشعراء إل، ه ـمجتمعون مع
  :أغراض غير شريفة فقام الحكم فرد عليهم بهذه القصيدة قائًال 

  يرِضوري لمن يبتغي َعُسْي َمُضعِرى           وَأـَنـِغـ الُرـِطـا أبـمـ ف ِنـْغــَتي ألْسـِّنِإو       
   ضـيْرى ومـعي ِعـَن الِغوَرـُسْيك َمدِري            فـُأــتـَرــْس ُعدُّـَـشـتـًا فتـانــــ أحيُرـِسـْعوُأ       

  
ئزة ألف درهم في آل مرة وبعد سماع الحجاج لهذا الشعر فضله على الشعراء بجا

  .)٢(يعطيهم 
  
  

   .٤٢٠:٢: األغاني  -١
  .٢٦١- ٢٦٠: ٢: أمالي القالي : ينظر  -٢

  
   شبيب بن البرصاء-٥



                    
رة           هو شبيب بن يزيد بن جمرة وقيل      ((              جبرة بن عوف بن أبي حارثة بن م

ان  ن ذبي ن سعد ب رة ب ن م ن غيض ب شبة ب ن ن ل أن أسمها . ه ـ أموالبرصاء ، ب وقي
ن                         ل ب ة عقي ن خال ة وهو أب ن أبي حارث إمامة وقيل قرصافة بنت الحارث بن عوف ب

  .)١( ))علفة 
ه بالبرصاء      بتولُق      ك ألن الرسول      ،  أم لم          (وذل ه وس ه وآل ا         )صلى اهللا علي ا من أبيه د خطبه ق

ى الرسول  ا إل ا أن يزوجه رفض أبوه لم ( ف ه وس ه وآل ة أن ببح)  صلى اهللا علي ها برص إذ ال ـج
زوج من برصاء      ا         يرضاها إلى الرسول أن يت ا برص ولم م تكن به ة هي ل وبالحقيق

  .)٢(رجع أبوها إلى البيت وجد أن أبنته قد برصت 
  .)٣( ))وشبيب من شعراء الطبقة الثامنة من فحول اإلسالميين ((      
ان شريفًا في قومه وهو     األموية وآ  ح من شعراء الدولة     ـوهو شاعر إسالمي فصي        

   .)٤( من شعراء غطفان المحسنين
د أصابها رجل من          طي ي حرب    ـأصيبت عينه ف   ، وقد آان شبيب أعور            طي  فق

   .)٥(في حرب آانت بينهم ثم عمي بعد أن أسن 
  .)٦(وهو شاعر فصيح ألنه عاش وتربى في البادية لذا نشأ فصيح اللسان     
أن        ه ب شأة عدت ذه الن ل ف وه عره معان ـتجع ضًا   ـي ش د أي حة وذات مقاص ي واض

  واضحة  
      

   .٢٧١:١٢: األغاني  -١
زي       : ينـظر   -٢ ـوان الحماسة للتبري ـظر   ، ٧٧:٢: شرح دي ة واإلسالم      : ين ـي الجاهلي شعراء ف : عاهات ال

٤٠.  
  .٥٦٦: طبقات فحول الشعراء  -٣
  .٧٩١:٢: شرح اختيار المفضل : ينظر  ، ٣٩٥:١ :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  -٤
اني : ينظر  -٥ ار المفضل : ينظر  ، ٢٧١:١٢: األغ ي : ينظر  ، ٧٩١:٢: شرح اختي شعراء ف عاهات ال

  .٤٠: الجاهلية واإلسالم 
  .٥٣٢:١: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي : ينظر  -٦
م فلقد ي شعره الكثير من الحكـوقد آتب في األغراض الشعرية ومنها الحكمة وف       

وانه الحماسة أآثر من مرة في باب األدب إذ بذلك يعده ممن ـذآره أبو تمام في دي
  . أجادوا في شعر الحكمة ويعده من الشعراء الحكماء 

ن هاشم المري ـه بعد أن رفض يزيد بـوان الحماسة يقول فيـوشعره في الديوان دي    
كن شبيب بن البرصاء أبى أن أبنته ثم رجع في آالمه وقبل به زوجًا ول أن يزوجه 

  : يتزوجها فقال 
  ْد َبدا        َثراها ِمَن الَمْولى فال َأْسَتِشُرهاــَنِة قــِغيـرَّاُك الضَّـَي َلتـوإّن            

   .)١( ليَّ وِإّنما        يـهيـُج آبيـراِت اُألُمـور َصغيُرهاــني عــْجــَمخاَفَة َأْن َت             
  

من الموالي  ر ألنها ـو ترك الضغينة مهما بدت وأن أتحمل وأصبـعناه هوم     
 ال تصبح  وأحتمل مهما آانت مخافة أن تكبر وتستفحل تلك الضغائن واألذى حتى
  .تلك األمور الصغيرة آبيرة وتكبر معها المشكلة وإنما أحاول أن أصبر 

  



ن األمور ـ تجعل مو أن عدم الصبر والتحملـد آل هذا هـه بعـوالحكمة في    
  . وتكبر معها المشكلة . الصغيرة آبيرة 

النفس وبذل  ي أشعاره آلها تدل على ـالحكمة أو الحكم التي يذآرها الشاعر ف    
   .النفس وعلى الصبر 

  
  
  
  
  
    
  

   .٣٢٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  
  
   عقيل بن علفة-٦

                    
ن ضباب بن جابر بن يربوع بن ـ الحارث بن معاوية بهو عقيل بن علفة بن((      

بن قيس أغطفان بن سعد  ض بن الريث بن ـغيظ بن مرة بن سعد بن ذبيان بن بغي
  .)١( ))عيالن بن مضر ويكنى أبا العملس وأبا الجرباء 

ن المهملة وتشديد الالم ـن وآسر القاف وُعلفة بضم العيـوعقيل بفتح العي((      
  .)٢( ))وهو ثمر الطلح ، وهو علم  منقول من واحد الّعلف ، ها فاء المفتوحة بعد

ي عمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي ـوه، وأم عقيل بن علفة العوراء ((      
البرصاء إذن  ي تدعى البرصاء وهي أم شبيب بن ـحارثة بن مرة وأختها قرصافة الت

  .)٣( ))عقيل وشبيب أوالد خالة 
والُخلقية  من شعراء الدولة األموية وآان من صفاته الَخلقية وعقيل هو شاعر      

آثير البذخ أي تطاوله بكالمه آان أعرج وآان جافيًا شديد الهوج والعجرفية وآان 
إذ أنه من بيت شرف في قومه في آال . وافتخاره بنسبه في بني مرة وال يرى له آفئًا 

ته عمرة إلى سلمُة بن عبد اهللا وآانت قريش ترغب في مصاهرته إذ تزوج أبن طرفيه 
  .)٤( ه الجرباء إلى يزيد بن عبد الملكبن المغيرة وزوج أبنت

و ـوهذا الشاعر األموي قد آتب في الحكمة وله منها أبيات فذآرها واختار منها أب
   )من الطويل (:تمام أبياته في الحكمة منها قوله 

  اـقـلـــرَّ وَأخـــًا َأَضـْومـــــِه يــِتـَســِْلبــــ َآ  ِه             ـاِبـيـ ِثْنـْن ِمـُكـواٌب فـدَّْهِر َأثـوِلل            
  
  
  
  
      

  .٤٨١:٤: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٢٥٤:١٢: األغاني  -١
  .٤٨١:٤: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٢



  .٢٥٤:١٢: األغاني  -٣
  .٢٥٤:١٢:  األغاني :ينظر  ، ٥٢:٢: البيان والتبين : ينظر  -٤

  .)١( وِإْن ُآْنَت في الَحْمقى فُكْن َأْنَت أْحَمقا    َفـُكـْن َأْآيـََس الَكْيـسى إذا ُآنـَْت فيـِهـِم      
  

ي حكمته يقول عليك أن تتلون ـإذ ف . وذلك ألن الدهر يتلون بأهله وأحداثه       
أخالقهم  وإن ن الناس ـه أي إن تأخذ مـعة الدهر الذي نعيش فيـوتعيش في طبي

ي الكيس الذي توضع نفسك فيه وإن ابتليت إن تعاشر ـتتعايش معهم وإن تتكيس ف
  .حمقى فعاشرهم وتعايش معهم على وفق طبيعة الناس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

 .العاقل الفطن : الكيس ، في اللباس الهيئة : واللبسة ، حاالته : أثواب الدهر  -
   .٣٣٣: ام ديوان الحماسة ألبي تم -١
   محمد بن بشير الخارجي-٧

                        
ح مطبوعًا من شعراء ـو شاعر فصيـد نسب إلى بني خارجة بن عدوان وهـوق((      

   .)١( ))الحجاز في عهد الدولة األموية 
حبيب بن سنان بن  بن عبد اهللا بن عقيل بن أسعد بن محمد بن بشير (( وهو      

  .)٢( )) بكر بن يشكر بن عدوان الخارجي عدى أبن عوف بن
 بـن عدوان بن عمرو بن قيـس بن عيالن بن مضر ى بني خارجةـد نسب إلـوق((      

(( )٣(.  
ولقد آان الشاعر منقطعًا إلى أبي عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة القرشي أحد بني      

  .)٤( لحسنأسد أبن عبد القرى وآذلك منقطعًا إلى يزيد بن الحسين وأبنه ا



 ويفضل عليه ويعطيه في آل سنة ما يغنيه هيدة آان يكفيه مؤونتـوأن أبي عب     
في الشتاء والصيف  التمر والكسوة فيعطيه من الّبر وويغني عياله وما يكفي قومه 

ن وأبنه وآانوا به أبرار ـم وآذلك آان يفعل معه يزيد بن الحسـويعطيه من اإلبل والغن
  .)٥(ومحسنين 

قام قدم إلى البصرة في طلب ميراث له بها وبعدها  وآان يلقب أبا سليمان فقد     
ن يعمر الخارجية خارجة عدوان فأبت أن تتزوجه إال بعد ـبخطبة عائشة بنت يحيى ب

ولم يقبله  نته وهي الحجاز فأبى الشاعر ذلك ـأن يقيم معها بالبصرة وأن يترك مدي
  :فقال فيها شعرًا 

  أِرق الحـزيُن وعاده ُسهـُدْه                    لطـوارق الـهـم الـتـي تـَِرُده                
  .)٦( وليس بُمصِلحي بلده، ونأى فليـس بـنازل بلــدي                    أبدا                

          
  
   .٥٤٤: الشعر والشعراء  -١
  .١٠٢:١٦: األغاني  -٢
  .٢١٦:٩: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٨٠٨:٢: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -٣
  .٨٠٨:٢: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر  ، ١٠٢:١٦: األغاني : ينظر  -٤
  .١٢١:١٦: األغاني : ينظر  -٥
                                             .١٠٣:١٦: نفسه  -٦
ويعاشر من يعلم أنه ، داءه  وآان له أخ يقال له بشار بن بشير وآان يجالس أع((     

  .)١( ))مباين له 
إذن ليس هناك عالقة توافق بينه وبين أخيه بشار فقد آان أخوه من ألد أعداءه      

ي غرض الحكمة وذآرها أبو تمام في ديوانه ـ بشير ف ولقد ذآر الشاعر محمد بن
  ) من البسيط: ( أبيات له منها قوله 

  ِقــُعَلـر الزَّاِد بالـيـِْن َآثـِزي ِمـَتـِق       وَأْجـَلـَخـِي بالْرـد الُعــــَي عنـألْن ُأَزجِّ
  ِقيـُنـي ُعـاِس فـئاِم النـقوَدُة ِلِلـْعـَم    ٌن     ـَنـَرى ِمـُْن َأْن تـي ِمـٌر وَأْآَرُم لـخي

   .)٢( ُلقيى ُخـْقَوى علـَاَن ماِلَي ال يـ وآ      ِإنِّي وِإْن َقُصَرْت َعْن ِهمَِّتي ِجَدتي  
  

و يصف حاله ويقول أنه راضي بقلة حظه من الدنيا ـ في هذه األبيات وهوحكمته      
 د التعري باآتساب الخلق واآتفى بقليل من الزاد الذي يسد به الفاقة ـوذلك لو تبلغ عن

والجوع عنده خير له وأآرم من أن يرى منن اللئام من الناس متعلقة في عنقه أي أن 
  . القليل خير من منة الناس عليه بالعطايايرضى بقوته

:  ( وان الحماسـة أيضًا قولهـي ديـوآذلك من أبيات الحكمة له ذآرها أبـي تـمام ف    
  ) من البسيط

  ُتـُق منـها ُآلَّ ما آْرَتـَتجاـــُر َيـْفــْفالصَّبـ        إنَّ األمــوَر إذا آْنـَســــدَّت َمـســَـاِلـُكـهـا         
  ٍر أْن َتـَرى َفَرجاـــْنَت بصبـــ إذا آستـََع      ـاَلبــــٌَة      ـال َتــْيــَأَســـنَّ وإْن طـاَلـــْت ُمــطـ   
  .)٣( ـواِب َأْن َيــِلجاــْرِع لألبــِن الَقـْدِمــوُم       َأْخِلْق ِبِذي الصَّبِر َأْن َيْحظى ِبحاَجِتِه         
  
    
        
  



   .١٢٤:١٦ : األغاني -١
  .٣٤٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .٣٤٦: نفسه  -٣

  
بالصبر أوًال وعدم اليأس ألنه آما يقال  ك ـن الصبر فعليـوبه يتحدث الشاعر ع     

وينجح في السعي  ن الصبر في األمور من حقه أن يظفر ـهو مفتاح الفرج وأن مدم
  .في طلبه ودقه لألبواب للوصول إلى غايته 

أبياته في الحكمة تدل على شخصية الشاعر وعلى أخالقه والتحلي بالصبر في فأن     
  .األمور فهو نابع من الحياة التي عاشها ولم يتخذ شعره آوسيلة للعيش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   عبد اهللا بن همام السلولي-٨

                         
نو ـ صعصعة من قيس عيـالن وبهو عبد اهللا بن همام السلولي من بني مرة بن((      

  .)١( ))ي بنت ذهـل بن شيـبان بن ثعلبة ـأمهم وه، مرة يعرفون بـبني سلول 
ن أآابر الشعراء الذين لهم قول في سياسة الدولة وآان مباينًا ـوقد آان شاعرًا م((     

  .)٢( ))لسياسة آل الزبير ومؤيدًا لسياسة بني مروان 
اعر إسالمي من التابعين إذ آانت له صحبة وهو مالك بن وعبد اهللا بن همام ش((     

  : وهو شاعر مشهور بكنيته وقد قال عنه عبد اهللا بن همام في عريفهم ، ربيعة 
  ه مالكاـُتـْنـوُت وَأرهـجـن    ُت  أظافيره           ــولما خشي                     



   .)٣(  ))ه هالكاـِن أهـِوْن علىَّ ب               امًا بدار الهوـَعريفًا مقي                       
  

ه جاه عنده وصاحب ـن السلطان ولـدًا مـمتقربًا ج ن همام السلولي آان ـ بوعبد اهللا    
  .)٤(همُة تسمو به 

ات متـداخلة مع أغراضه ـها أبيـه منـد اهللا فـي غرض الحكمة ولـولقد آـتب عب    
  :ية بن أبي سفيان قائًال فمثًال قد رثى معاو، األخرى 

   فمن هذا اّلذي يرجو الُخَلوَدا          ٍر  ـْصبـني َحْرٍب َبـ يا َبزواـَعـت       
  َميـــْتـًا َفــقـيـــَدام ـهــزتـهـْد جـَقـل          َلَعمُرو متاِخِهّن ببطن جمٍع         

  .)٥(  وِحــْلـمـــًا  َال  آــفـاَء َلـُه َوُجــوَدا       لـَقــْد َوارى قلـيبـُكـُم بـيـانـًا           
  
  
  

   .١١٣٩:٣: للمرزوقي ،  شرح ديوان الحماسة ، ٨٥:٣: للتبريزي ،   شرح ديوان الحماسة -١
  .٣١١:١: البيان والتبين  -٢
  .٣٥:٩: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٣
  .٦٢٥:٢: طبقات فحولة الشعراء : ينظر  -٤
 .نفسه  -٥
و الزم وعليكم بالصبر إذ ال خلود في الدنيا مهما ـتدل حكمته على أن الموت هإذ        

  .آان مكانة اإلنسان 
من : ( ألبـي تمام إذ يقـول  ين فيـها حكمة فـي ديـوان الحماسة ـه بـيتـولقـد ذآر ل    

  )الطويل
  ُخْنَت وِإّما قْلَت قْوًال ِبال ِعْلِمف               َك خاِليًا ـُتـَتَمْنـوأنَت آْمُرٌؤ  ِإمَّا آْئ         

  .)١( بـيــَن الِخـياَنـِة واِإلْثـِم  بمـْنـِزَلٍة               فأْنَت ِمَن األْمِر الذي آاَن بْيَننا              
  

ي أئتمنتك عليها وقد آذبت علي وقد ـإذ أنت رجل ال تحافظ على األمانة الت      
ذا وصف لدرجة الخيانة ـن الخيانة واإلثم واقف وهـذ أنت بيه إـخبرت بما ال علم لك ب

فيجب اختيار الشخص المناسب الستئمانه على السر واألمانة وعدم الخيانة مهما 
  .آانت المغريات 

السلولي إلى زياد بن أبي سفيان  ن همام ـيتان أن واشي وشى بعبد اهللا بـوقصة الب     
نك وبين الرجل الواشي فعندما ـه زياد سوف أجمع بيـلفقال   يل أن عبد اهللا قد هجاهـفق

  .)٢(علم به عبد اهللا بن همام قام وأقبل على الرجل ثم أنشده البيتين 
  

إذن فقد ذآر عبد اهللا في الحكمة فذآرت له في آتب األدب وله األدلة الكثير على 
   .ذآره شعر الحكمة وإن آان متداخًال مع األغراض األخرى 

  
  
  
  
  
   



   
   .٣٣١: يوان الحماسة ألبي تمام د -١
  .٤٦:٢: األمالي : ينظر  -٢

   مسكين الدارمي-٩
                          

وهو ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح بن عمرو بن زيد بن عبد اهللا بن ((      
  .)١( ))ن زيد مناة بـن تميم ولقب مسكينًا لة بن مالك بـعدس بن دارم بن مالك بن حنظ

  : قد لقب مسكينًا لقوله ول     
   .)٢(                   ولمن يَعرفني جدُّ نِطْقأنا مسكيٌن لمن َأنكرني                   

  
ات آانوا قد قالوها وهذا هو حال شاعرنا إذ لقبوه ـتتلقب بأبي فأن بعض الشعراء       

  . لقوله هذا البيت 
ي ـلعراق وهو شاعر إسالمي ظهر فن أهل اـ شاعر شجاع م الدارمي ومسكين       

سادات بني دارم ومن شعرائهم المجيدين إلى جانب آونه قد  عهد بني أمية وهو أحد 
وصف بالشجاعة واألقدام وتتجلى مكانته من صالته الوثيقة بخلفاء العصر وأمرائه 

  .)٣(آمعاوية بن أبي سفيان وأبنه يزيد 
بي من القدامى على جودة شعره وهو أتفق مؤرخو األدب العر أما شعره فقد      

شاعر شريف من سادات : (( ه األصفهاني ـرفًا وشجاعة إذ قال عنـي قومه شـمقدم ف
هاجي الفرزدق ثم آافه فكان الفرزدق بعد ذلك مـن الشدائد التـي أفلت منها  ، قومه

(( ...... )٤(.  
ارمي أغراض الشعر توزعت شعر الد: (( ث ـي العصر الحديـوا عنه فـأما ما قال    

  .)٥( ))د استأثرت الحكمة أو األمثال بجملة صالحة منه ـوق. المعروفة في عصره 
                 

     
  .٦٩:٣: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ١٧١:٢٠: األغاني  -١
  .٢٢٥: معجم ألقاب الشعراء ، نفسه ، نفسه  -٢
  .٨: عبد اهللا الجبوري ، براهيم العطية خليل إ، تحقيق ، ديوان مسكين الدارمي : ينظر  -٣
  .١٧٣:٢٠: األغاني  -٤
  .١٦:  ديوان مسكين الدارمي -٥

فقد جاءت الحكمة في  ، عد الشاعر من أبرز شعراء الحكمة في العصر األموي ي       
  .واضحة ديوانه على شكل قصائد ومقطوعات وأبيات 

  : ومن أبرز ما قاله في الحكمة     
  اصحب األخياَر وارغب فيهم           ربَّ مـن َصِحبـَتـه مثل الجرْب                     

  .)١( وأصُدق النـاَس إذا حدَّثـتهـْم           ودعِ  الِكـْذَب لمن شاء آَذْب                     
  

ن الناس وعدم مصاحبة أوالد السوء فأنه ـأن حكمته تدل على مصاحبة األخيار م     
  . وإذا تحدثت فحدث بصدق ودع الذي يكذب يكذب . مثل الجرب 

  : ومسكين الدارمي صاحب البيت المشهور الذي قال فيه     
  .)٢(  لُه           آساٍع إلى الَهيجا بغيِر سالِح أَخاَك أَخاَك إن من ال أخًا                

  



ساعده ويسانده في ه في هذه الدنيا يـيؤآد على آلمة األخ ويصف الذي ال أخًا ل      
فحكمته أن األخ  . معترك الحياة آالشخص الذي يدخل إلى المعرآة من غير سالح 

  :ومن أشعار الحكمة أيضًا . آالسالح في المعرآة 
   الَخلْقمَق آالّثوِب   أّنما األَح     بُه            ـَحـّصـََق أّن تـــمـِق األَحـإت                 
  َخرقـًا فانـُح َوهنـُه الَريـْ  َحرّآت      ا            ــبـُه جاِنــــنـَت مـْعــا رقـّلمـآ                 
    .)٣( فْقـدَع ُزجاج َيّتـهل َترى َص               أو آصدٍع في زجاِج فاحٍش                      

  
ب جاءت ي وآلما حاولت أن ترقع له جانـوالبال يصف األحمق بالثوب الخلق     

هي عدم مصاحبتك إلى فالحكمة  . الريح فتمزقه مرة أخرى أو هو آزجاج فاحش 
  .شخص أحمق مهما عملت له ال يفيدك بشيء 

  
       
  

   .٢٠: ديوان مسكين الدارمي  -١
  .٥٤٤: الشعر والشعراء  ، ٢١: نفسه  -٢
  .٦٩:٣: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٣
إذن يجب أن يكون صاحب جودة  مه آما هو مقدم بما أنه سيد من سادات قو      

 مزايا أهمها أنه صاحب أخالق عالية وتفوق  وبما أنه سيدًا يقتضي أن يمتلك جملة
ي الحياة وأآثر إطالعا من غيره ـن معاناة التجارب فـد لسيد القوم مـعقلي والب

 العالية رف عالي مما يدفعه إلى أن ال يقول إال الكلمات الخلقيةـوآذلك صاحب ش
ف وأن يتمسك بتلك األخالق آل ذلك ـويترك الكلمات البذيئة وصاحب معنى شري

  . إلى أن يقول الحكمة أدى به 
ولقد حفل أهل اللغة والمفسرون واعتمدوا على شعره في شواهدهم النحوية ((      

بعيد عن ، مشرف الديباجة  ، وذلك لحجة في الفصاحة وشعره حلو العبارة متينها 
وذلك لكثرة اختالقه إلى حواضر الحضارة  ن الكلم تكسوه رقة وليان ـحواشي مال

  .)١()) العربية في الشام والعراق والجزيرة العربية 
وهو شاعر مجيد شريف رقيق اللفظ حسن المعنى واضح الغاية ولكنه مقل ((      

  .)٣())  هـ ٨٩ولقد توفي الشاعر في سنة     (( )٢()).فيما يبدو 
  )من الطويل: ( ومن أبياته في الحكمة أيضًا قوله      

  َهاـُاعـي ِجمـَر َأنِّـٍض غيـرِّ بعـعلى س         ِضِهْم      ـُت ُمطِلَع بعـياِن ِصْدٍق لسـْوِفت          
  ـالُعـَها  َنـْجـَوى ال ُيـراُم آطُِّعـِضْوـَوم         ِلُكلِّ آمرىٍء ِشْعٌب ِمَن القلِب فاِرٌغ               
   .)٤( إلى صخَرٍة أعيا الرِّجال آْنِصداُعها     َيـَظـلُّوَن َشـّتـَى في البـالِد وِسـرُُّهـْم                    

  
اطالعها إلى اآلخرين ألن  و المحافظة على أسرار الغير وعدم ـفيها ه والحكمة      

 أي يكون موافي إلى ره ويحفظ أسرارهـى شخص يأتمنه على سـاج إلـآل شخص يحت
ي بمثابة األمانة ويجب المحافظة عليها وردها ـفاء وعدم الخيانة فهوالوآتمان السر 

     .إلى أصحابها 
  

               
   .١٦: ديوان مسكين الدارمي  -١



  .٥١٩ – ٥١٨ : ١: عمر فروخ ، تأريخ األدب العربي  -٢
  .٥٤٤: الشعر والشعراء  ، ٨: ديوان مسكين الدارمي  -٣
  .٣٢٣: وان الحماسة ألبي تمام دي -٤

  
   المقنع الكندي -١٠

              
ن    ـهو محمد بن ظفر بن عمير ب   ((        ن    ن أبي ثمر ب ن األسود   فرعان ب يس ب ن  ق  ب

ده ـ   ـعبد اهللا بن الحارث الوالدة ـ سمي لكث   ن     رة ول ن عمرو ب ة ب ن  ـ آ نـب  معاوي ندة ب
 بن عريب بن زيد بن  ن يشجبـن زيد ب ن الحارث بن مرة بن آدد ب      ـره بن عدي ب   ـعفي

   .)١( ))آهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
د لقب بالمق      يًالـولق ان جم ه آ ع نع ألن ه تقن ًا وأن اس وجه ان أجمل الن ل آ وإذا ،  ب

  .)٢(أسفر اللثِّام عن وجهه أصابته العين 
ان      ـ وه حيث آان جده عميرة   . و من بيت عريق     ـوالمقنع الكندي وه       دة وآ و سيد آن

ر                           د آثي ع سمح الي شأ المقن د ن ا ولق ساجله فيه اه الرياسة وي ازع أب عمه بن أبي شمر ين
ا   ائًال حتـوه. العطاي رد س ه ـو ال ي وه ل ه أب ذي أخلف ال ال ع الم وأصبح ، ى أتلف جمي

أموالهم            ه ب و عم نهم               فقيرًا وقد استعاله بن ا ولك ه فخطبه د هوى بنت عم وجاههم ولق
  .)٣(فقره وأتالفه لماله عيروه ل

ًا ج         ان آريم دي آ ع الكن أن المقن ذا ف يادة  ـمن ه ا وهو صاحب س ر العطاي دًا وآثي
 وسؤدد في عشيرته ومع آل       ةوءومر ي بيت شرف    ـومرآز لذا نشأ نشأة عز ورفاه ف      

  .ذلك آما ذآر فهو آان صاحب خلق جميل 
 األموية فهو ثري في عشيرته   ن شعراء الدولةـوالمقنع الكندي شاعر أموي مقل م        

  .)٤(وسيد عليها 
ا           وأن شعره في معظمه جاء معبرًا عن آرم نفسه               ة م ى قل ومرؤته وإبائه وهو عل

ل م  سبة جي    ـوص ا ن ة فيه أن للحكم عره ف ي   ـن ش عره وه ن ش م    دة م ن أه ر م تعتب
  . األغراض التي قد طرقها 

        
  

  .١٠٨:١٧: األغاني  -١
: ينظر    ، ١٠٨:١٧: ينظر األغاني      ، ٧٣٩:٢: الشعر والشعراء   : ينظر   ، ٧٠:٣: بين  البيان والت : ينظر   -٢

  .٢٣٣: معجم ألقاب الشعراء 
  .٤٢١:١: عمر فروخ : تأريخ األدب العربي : ينظر  ، ١٠٨:١٧: األغاني : ينظر  -٣
  .١٠٨:١٧: األغاني : ينظر ، ٧٠:٣: البيان والتبين : ينظر  -٤

  :الة البخل حيث يقول وهو أفضل من صور ح       
  ل البخل تحريض ـ لو آان ينفع أه      ل البخل آلهم        ـي أحرص أهــإن           

  ض ــعويـرزق اهللا تــون بـكـتى يـح   ًا            ــ آرمـين ي إال  زادـالـل مـــا قـم          
  .)١( وضـنا طرف مخفـقلب فيــأمسى ي      ه         ــمـن لوال دراهـع مـال يرفــوالم          

       
  )من الطويل : ( وآذلك من أبياته في الحكمة أيضًا قوله       
  َحْمداْم ـْكَسُبَهـاَء ُتـيـي َأشـُت فـْنـَديَّـَت            ما    ـنِ  قومي وِإّنـي الدَّيـُبني فـعاِتـُي       
  دَّا ـــا َسـهـوا لـاُقـوٍق ما َأطــقـور ُحــغــُث                واـعـــيَّـوا َوَضـُّلـْد َأَخــِه ما قـــدُّ ِبـأُس       

  



  .وبعدها يذآر
  وليَس رئيُس القْوِم َمْن َيْحِمُل الِحْقدا          ُم      ـهـَم عليـْقَد الَقديـُل الِحـوال أْحِم      
  داــُم رْفـِهـْفــلِّـْم ُأَآــي لـــــلَّ مـالـوِإْن ق               َتاَبَع ِلي ِغنًىـلُّ ماِلي إْن َتــلُهـْم ُج      
 داــْبـُه الَعـبــْشـَرها ُتـــْي َغيــٌه ِلــَمـْيـوما ِش         ِف ما داَم نــاِزًال     ـــوِإّنـي َلَعبـُْد الضَّـْي     

)٢(.  
  

د قال هذه األبيات إلى وق ن رؤساء القوم ـهذه هي أخالق الكرماء ومن هم م     
  .أوالد عمه بعدما عيروه ورفضوا زواجه من أختهم 

إذ من أهم األمور هي أن  فأن قوله للحكمة نابع من أثر تجاربه وترأسه لقومه     
  .يكون صاحب شأن واضح ومهم يؤخذ به من قبل اآلخرين

  
  
  
  
  
  

   .١٠٩:١٧: األغاني  -١
   .٣٤٩ – ٣٤٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢

  
   المرار بن سعيد الفقعسي-١١

            
بن   بن جحوان  المرَّار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة بن األثيم(( هو      

 بن خزيمة  ن أسدـة ذودان بـن بن الحارث بن ثعلبـ بن عمرو بن قعيقفقعس بن طري
  .)١(  )) وأم المرار بـنت مروان بن منقذ .بن نزار ر ـن مضـبن مدرآة بن الياس ب

  : وآان المرار قصيرًا مفرط القصر ضئيل الجسم وفي ذلك يقول     
  ـى استـشاروا بـي أحد األحِدــعـدونـي الثــعلب عنـد الـعـدد              حت               
   .)٢( دى              يـرمي بطـرٍف آالحريـــق الموقـِدـلـيـثًا هزيـرًا ذا ســـالم معـت               

  
وآان للمرار أخًا يدعى بدر إذ آانا لصين محترفين وبدر أخوه هو أشهر منه      

على الناس وفي أحد المرات غار  ي غزواته التي آانا يغيران ـبالسرقة وآان يرافقه ف
فأخذ ورفع إلى عثمان بن حيان المري وآان يومئذ والي . بدر على غنم بن ذودان 
بيعها بوادي  ن ثم أن المرار أمسك آذلك لطريدة أراد ـمعلى المدينة فقام بحبسه و

 فاجتمعا األخوة داخل السجن ثم أفلت  القرى فرفع آذلك إلى عثمان وأمر بحبسه
  .)٣(المرار من السجن وبقى أخوه بدر في السجن حتى مات محبوسًا مقيدًا 

ه أثر وترك ب ي نفس المرار وانعكس هذا على حياته ـولقد ترك ذلك شيء ف     
  .عظيم 

  )من الطويل : ( وقد رثاه في شعره إذ يقول     
  وللقدر الساري إليك وما تدري   ر           ــاال يا لـقومـي للتـجلـد والصب              
  .)٤( ى ذآِرــاه وتـذآر غيــره            وللـشيء ال تـنساه إال علـــيء تـنسـوللش              



       
                 

   .٣١٧:١٠: األغاني  -١
  .٦٩٩:٢: الشعر والشعراء ، نفسه  -٢
  .٣٢٢ – ٣٢١ : ١٠: األغاني : ينظر  -٣
  .٣١٩:١٠: نفسه  -٤
الدولة العباسية  ل أنـه لم يـدرك ـمـن مخضرمي الدولتـين وقي(( والشاعر مرار      

(( )١(.  
د ـينا ديوانه وقن الشعراء الذين بقت أشعارهم متناثرة ولم يصل إلـوالمرار م    

  .وصل لنا قصائده المتناثرة في الكتب وأبياته التي قالها في مناسبة من المناسبات 
د ذآر له في ديوان ـوعند قراءة شعره فأنه قد ذآر الكثير من شعر الحكمة وق    

  )من الطويل : ( الحماسة ألبي تمام إذ يقول فيها 
  فبـالِحـْلـِم ُسـْد ال بالتـَسرُِّع والشَّــْتِم        َرًة       ــوَد عشيــًا َأْن َتســَت يـومــإذا ِشـْئ         
  .)٢(مََّس ِمْن ُظْلِم ـ ِمَن الَجْهِل إّال أْن ُتَش      ًة       ــّـَغبـــَرنَّ َمـْلـُم خيـــــٌر فآْذُآـــلـِْحـــَوَل        
  
ي األمور إذا شئت ـ وعدم التسرع في اتخاذ القرارـوالحكمة ما يسود من الحلم ف     

وأن الحلم هو أخير لك إال إذا  أن تكون رئيس عشيرة فعليك التحلي بالصبر والحلم 
ي بعض األحيان أفيد من ـآان هناك من ظلم فيعالج الشر بالشر أي بالجهل يكون ف

  . الحلم 
       
  :وما ذآر آذلك في أبياته في الحكمة قوله      

   َغِنينا وقد ِيغَنى المحبُّ وَينَفُع رسوٌل َمـْن سلَيمى بأّنـنا          انا أت             
  .)٣( وبـعُض الِغَنى مّما يزيُد َذمامة           وبـعُض الِغَنى مّما يـزيُد وَيـرَفُع             

  )من الطويل : ( وقوله في الحكمة عن المحب 
  .)٤( حبـيـبًا ولـم يطرب إليـك حبـيُب         ر في الدنيا إذا أنت لم تزر   وال خي    

  
   

  
   .٢٨٨:٤: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، ٣١٨:١٠: األغاني  -١
  .٣٢٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
للخالدين أبي بكر محمد و أبي عثمان ، األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين  -٣

  .١٦٩:٢: السيد محمد يوسف ، ه حقق، سعيد بن هاشم 
  ٣١٨:١٠: األغاني -٤
ه    ـإذا اإلنسان ل  ي الدنيا   ـإذ يتحدث فيها عن الحب والحبيب وما ه             م يحب في حيات

  .ولم يطرق باب قلبه أحد 
  
ردة التي                           ه المف ع وأن أبيات اة للواق أن ألفاظه واضحة ومحاآ ة ب وشعره في الحكم

  .أحداثه الذاتية التي اعترضت حياته قالها في الحكمة تصور لنا 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
   
  

  
  
  
  
  
  

                                            
  
  
  
  
  

  ة قطري بن الفجاء-١٢
           

 حرقوص بن  وهو قطري بن الفجاء بن مازن بن زياد بن حنشر بن آابية بن((      
  .)١()) مازن بن مالك بن عمرو بن تميم 

ه االعدان وقطر موضع ـ ومولده موضع يقال لاالسمقطري بهذا وسمي ال((      
ى ذلك الموضع وآذلك ريح قطرية إذا ـقريب من عمان يقال بعير قطري إذا نسب إل

هبت من نحو قطر وهذا آما يسمى الرجل مكيًا أو سنديًا وهو لم يولد بمكة وال بالسند 
  .)٢( ))فجأة وفجأة ه لفجاءة من قولهم فجئة األمر يفجؤوا، 

ولقد خرج في مدة ، وهو من األبطال المعروفين ، وقطري هو رأس الخوارج ((      
جيشًا بعد جيش وهو يستظهر د جهز الحجاج ـأبن الزبير وبقي يقاتل سنوات طويلة وق
  .)٣( ))رها ووقـائعه مشهورة ـارس وغيـعليـهم ويكـسرهم وتـغلب علـى نواحي ف

ن الشجاعة ـوآان على جانب عظيم م الخوارج ه أحد زعماء ـوآما ذآر ان     
وظل حوالي  د بايعه الخوارج بعد مقتل رئيسهم الزبير بن علي ـة ولقـوالفروسي

و يقودهم في الحروب أفضل قيادة وسمي أمير ـالخوارج وه عشرين سنة يترأس 
ش ن األبرد الكلبي في جيـشًا بقيادة سفيان بـالمؤمنين إال إن ُسير إليه الحجاج جي

ة سبع وسبعين ـل الكوفة وأرسلوا رأسه إلى الحجاج سنـد أهـل على يـ ثم قت.)٤(آثيف 
)٥(.  



ه خطبة طويلة مشهورة وآالم ـول ، ن الخطباء الخوارج ـم(( وقطري بن الفجاءة     
الحرب  وآنية في، وهي أبو محمد ،  آنية في السلم  :ه آنيتان ـآثير محفوظ وآانت ل

  )٦(.))وهي أبو نعامة ، 
  

   .١٦٣:١٠: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -١
  .٤٩:١: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -٢
  .١٦٣:١٠: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٣
  .١٣٦:١: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر  -٤
  .١٦٣:١٠: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  -٥
   .٣٤٢:١: البيان والتبين -٦

أبياته في  دة أبيات منها ـوهو شاعر ذآر في ديوان الحماسة ألبي تمام في ع      
  )من الوافر : ( الحكمة قوله 

  راعي ـِك ال ُتـَحـالِ  َوْيـطـن األبـم    اعًا           ـعـاَرْت َشــد َطـا وقـهـوُل لـأق            
  ِك لم ُتطاِعيـوٍم              على األجِل اّلذي َلــــاَء يـقـِت بـأْلــو سـِك لــِإنَّـف            
  اِعـَطـــَْستـُمـوِد ِبـلــُل الخـيـا نــــمـ ف         ي َمَجاِل المْوِت َصْبرًا    ـرًا فــَْفَصب           
   اليراِع َنِعـن أخي الَخــوى عـَطـُفي       زٍّ        ــوِب ِعــــثـاِء بــقــوُب البــوال ث           
  .)١( ِل األرِض َداِعـــــ ألْه  ِهــــــــيــوداع        ُة آلِّ حيٍّ      ـوِت غايـُل المـــيـسب           

  
ففيه أيمان عميق بأن  ني وحكمة واضحة ـفهذا الشعر الحماسي مطبوع بطابع دي     

وال ال يزيد  وم يء باٍق على وجهها ولكل إنسان أجل معلـوأن ال ش، الدنيا زائلة 
والشاعر شاعر أموي قد عاش حياته في الحرب والقتال  ينقص منه ولو ساعة واحدة 

  .لذلك فقد ذآر في الحماسة وقد تخللتها الحكمة بطابع ديني معروف 
وبما إنه أحد زعماء الخوارج وعلى رأسهم لذا يجب إن تتوفر فيه جملة مزايا     

د العسكريين وعلى تفوق عقلي راجح لكي يقود أهمها يجب إن يتحلى بأخالق القوا
معارآه ويدفعه إلى قيادة جيشه بحكمة وعقل وهذا آله قد انعكس على شعره لذلك 

  . فأن غرض الحكمة لديه متداخل مع األغراض األخرى 
  
  
  
               
  
  
  
  
  

  .٤٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
   عبد الّله بن الزبير األسدي-١٣

              
ن ((       يم ب ن االش ر ب د اهللا الزَّبي ن ـ باألعشىهو عب يس ب ن ق ذ ن بجرة ب ن  منق  ب

ة       ـن قعـين بن الحرث ب   ـرو ب ـطريـف بن عم   ن خزيم ـد ب ن أس ن دودان ب ـلبة ب  ))ن ثع
)١(.  



زل       شأ والمن وفي المن يعتهم أي ، وهوشاعر آ ة ومن ش ة األموي من شعراء الدول
  .)٢(وي الهوى فيهم والتعصب والنصرة على عدوهم آان من شيعة بني أمية وذ

الخليفة عبد اهللا بن الزبير بن العوام األسدي وهو من       ولقد عرف بهذا االسم أيضًا           
ان أب            ـأسد قريش أم   ة وآ ضًا شاعر    ـا الشاعر فهو من أسد خزيم  وهو   ًا مشهور  ًاوه أي

، يم إذ آان شاعرًا شريفًا  هو مطير بن االشًاوآان عمه أيضًا شاعر، الزبير بن األسد 
  .)٣(ر وآان شاعرًا أيضًا ـد اهللا بن الزبيـولعبد اهللا بن الزبير أبن هو الزبير بن عب

ذاك        ـد عاش الشاعر ف   ـوق      ي الكوفة وآان ممن اتصل بالوالة وصالته بالحاآمين آن
ه وآانت سن             ى حيات اة في حدود سنة خمس           ـومن خالل شعره يمكن التعرف عل ة وف

أنه عمي في آخر عمره على      ي خالفة عبد الملك بن مروان و      ـأي ف ،  عين للهجرة   وسب
  .)٤(اغلب المصادر 

ه                   د عرف عن شعره بأن رن األول وق ر من شعر الق ن الزبي ويتسم شعر عبد اهللا ب
دل   ـه  الواضحة والجزلة  و    ه السليمة ومعانيه  ـحسن نظمه وجودة معانيه وعلى لغت      و ي

ة أل    ة تاريخي ى وثيق ان م    عل اًال وان     ـحداث عصره وآ شعر ارتج ون ال ذين يرتجل ن ال
ستهوي   . و في أآثره مقطعات وأبيات      ـالشعر الذي وصل ال يمثل القصائد وإنما ه        إذ ت

    .)٥(القارئ وذلك لعاطفته الشديدة 
  

   .٢١٧:١٤: األغاني  -١
  .٩٤١:٢: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر ، نفسه : ينظر  -٢
  .٦ – ٥: يحيى الجبوري ، عبد اهللا بن الزبير األسدي شعر : ينظر  -٣
  .٢٥: شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي : ينظر  ، ٢١٧:١٤: األغاني : ينظر  -٤
  .٢٧ – ٢٦: شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي : ينظر  -٥
  )من البسيط : ( ومن أبياته في الحكمة قوله      

  ال ُيفاِرُقني           وال َأُحزُّ على ما فاَتني  الَوَدَجاال أحِسُب الشَّرَّ جارًا               
  .)١( ا َنـَزْلُت ِمـَن الَمْكُروِه َمنـزلـًَة            إالَّ وِثـْقـُت ِبَأْن ألـقى لـها َفـَرجاــوم             

  
ويصطبغ شعره بأن فيه نزعة دينية فقد آان جيد األيمان حسن الدين فليس في      
إذ قلما يوجد  هًا خمريًا آما هو معروف عند الكثير من شعراء عصره ره اتجاأشعا

خصومه  ن يشربها ويهجو ـشاعر لم يذآر الخمرة أو التغني بها ألنه آان يعير م
   .)٢(ويعيرهم بشرب الخمر 

  
فهو آان ، ن الذين ذآروا الحكمة ـومن هذه الصفات التي لدى الشاعر فأنه م     

 وأخذ العبر من حياته وحياة اآلخرين قبله   الدنيا وأحوال الناسفمتأمًال في صرو
فقد أصبحت جزءًا من  نية التي لديه فالبد وأن تنعكس على أشعاره ـوهذه النزعة الدي

  . تكوينه النفسي والذهني 
  
  
  
  
  



  
  
  
  

      
  

  .عرق في العنق : الودج . القطع : الحز  -
   .٣٤٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٤٠: شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي : ينظر  -٢
   الصلتان العبدي-١٤

             
  .)١( ))هو قثم بن خبيئة بن عبد القيس ((      
ة بن قثم بن آعب بن سلمان بن عبد ـو قثم بضم القاف وفتح المثلثة بن خبيـه((      

  .)٢( ))اهللا أبن عمرو بن هجر بن ثعلبة بن عامر بن ظفر بن الديل 
ن جرير والفرزدق فاّدعى ـو الذي اعترض بيـوه، و الصلتان بن عمرو ـوقيل ه     

على بني آليب  وبين داِرم ، فقضى بينهما فشرف الفرزدق على جرير ، كماه أنهما َح
)٣(.   

  :ولقد لقب بالصلتان لقوله      
  .)٤( كَّم فهو بألحْكم صادُعأنا الصلتــانّى الذي قـد علمتُم             متى ما يَح                 

  
ي أمره وشأنه ومنه سيف أصليت أي ـهو الماضي المتصلت ف) والصلتان (      

  .)٥(بارز مشهور 
   .)٦(والصلتان العبدي وهو شاعر عربي أموي مشهور      
ه عدة قصائد وعدة مقطوعات وأبيات شعرية متناثرة في آتب ـفهو شاعر آبير ول     

  .األدب 
ه قصيدة مشهورة تدل على وصيته ألبنه وهي طويلة حسنة وفيها الكثير من ول    

  )من المتقارب : ( الحكم ومنها 
  
  
  

  .٥٠٠:١: الشعر والشعراء  -١
  .١٨١:٢: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -٢
  .٤٩: معجم الشعراء  -٣
  .١٣٩: معجم ألقاب الشعراء ، نفسه  -٤
  .١١١:٣: للمرزباني : شرح ديوان الحماسة  -٥
  .١٨١:٢: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  -٦

                                                                              
  ْي ـِشــرُّ الَعـداِة وَآـَغــُروُر الـُم       أشابَ  الصَّغيَر وأْفَنى الكبيَر                     
  يـِوٌم َفتــــعَد ذلَك يـى بـــَلـٌة َهـرََّمـْت َيـْومـَها                َأَتإذا ليــــ             
  وحاَجُة َمْن عاَش ال َتْنَقضي   ا             ـنـاِتـاجـُدو ِلحـْغـــُروُح وَنــَن             
   .)١( قيـُه ما َبـْن عاَجـوحاَجُة َم        َرِء حاجاُتُه        ـَع الَمـوُت مـمـَت             



  
  :وآذلك وردت له أبيات فيها حكمة وموعظة منها قوله     

  أضرَّ عليك ِمن ِحقد الَرّجاِل           الي     ـوما أوِدْعَت أحشاَء الّلي           
  .)٢( على اإلنساِن ِمن بخٍل بماِل   ــــٍن              ًا وديــيـس أذلَّ دنــولي           

  
  :له أيضًا و    

  رُقـا وال ُخـهـــــيــرٌف فــــا سـنـــ وما ب  منا        ــبَقى دراُهــُة ما تـقالت ُأمام            
  ُقـبـرات تسَتـرق الخيـلَت إلى ُطـظ     منا      ــإنا إذا اجتمعت يومًا دراه            
          سبَب الّذي بالغنى من عنده نِثُق  َت     فال تخافي علينا الفقر وانتظري                   
  .)٣( ِزُقـرتـحن نـا نـنــــوَلْس، ن ِسوانا ـنا           وَمـــدنا فاهللا يرزُقــْفَن ما عنـإن ي            

  
ن واقعه الذي عاش فيه وتدل على ـذه الحكمة الواضحة في أشعاره مستمدة مـوه     

والبخل هو ،حيث أن الرزق هو على اهللا وحده ، تعقل الشاعر وخبرته في الحياة 
   .الذي يذل اإلنسان 

  
  
  
  
        
   .٣٦٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٨٤ – ٨٣ : ١: األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين  -٢
  .٢٥٥ : ٢: ه نفس -٣

   عبد اهللا بن معاوية -١٥
                   

هللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد ا(( هو      
  .)١()) هاشم بن عبد مناف 

أم عون أسماء بنت عون بن العباس بن ربيعة بن (( وأم عبد اهللا بن معاوية هي      
  .)٢()) الحارث بن عبد المطلب 

وية الذي لقب بذي الثالث إلى عبد اهللا بن معا و الجد ـوأن جعفر بن أبي طالب ه     
ي معرآة مؤتة ثم استشهد بعد ذلك ـإذ قطعت يداه ف ) جعفر الطيار(الجناحين وسمي 
  .)٣(اهللا بهما جناحين يطير بهما في الجنة  ه قد أبدله ـ أن)صلى اهللا عليه وآله وسلم (  وقال الرسول

ه من و آريم المحتدين شجاع فصيح اللسان وهذـفعبد اهللا هاشمي األبوين وه     
  .)٤(صفات قد اجتمعت لكثير من الهاشميين فضًال عن أنه شاعرًا وفارسًا جوادًا 

شخصية سياسية بارزة تطمع في   ) هـ ١٢٧(ولقد ظهر عبد اهللا بن معاوية سنة     
ذا الطموح نفس مغامرة شجاعة إلى تولي ـتشده إلى ه. الخالفة وتطمع في الملك 

في هذه السنة وآان أميرها عبد اهللا بن عمر بن عبد  أنه قدم إلى الكوفة  الخالفة إذ
  .)٥(العزيز 

ولقد آان عبد اهللا بن معاوية إلى جانب آونه شاعرًا فأنه خطيب وصاحب لسان    
  .)٦(مفهوم ولقد شهد بأنه أخطب الناس ولكن خطبه قد ضاعت ولم تصل إلينا 



  
  
   
  .٢١٥:١٢: األغاني  -١
  .٢٢٥:١٢: نفسه  -٢
األديب المغامر : ينظر  ، ٢٠٥: ثروة عكاشة ، تحقيق ، أبو محمد عبد اهللا بن قتيبة ، المعارف : ينظر  -٣

  .٣٢: عبد الجبار المطلبي ، عبد اهللا بن معاوية 
  .٨: عبد الحميد الراضي ، جمعه ، شعر عبد اهللا بن معاوية : ينظر  ، ٢٢٦:١٢: األغاني : ينظر  -٤
  .١١: شعر عبد اهللا بن معاوية : ينظر  -٥
 .نفسه: ر ينظ -٦

أو الذي عثر عليه عبارة عن أبيات متناثرة هنا  ، أما شعره الذي وصل إلينا        
دًا ال يكاد يـبلغ مائة وسبعين بيتًا ـوهناك في بطون الكـتب ومجموع شعره قلـيل ج

)١(.  
تجاربه في وأغلب أشعاره التي عثر عليها أآثرها في الحكمة فهي جل تعبيره عن     

ه أبيات في الفخر أو الحماسة فهي ـحتى لو ذآرت ل. تماعية التي عاشهاحياته االج
  .أيضًا ال تخلو من سمات الحكمة 

  )من المنسرح : ( ومن أبياته في الحكمة حيث يقول    
  ولـســـَت مسـتــبـقــيـــًا أخــًا لـك ال              تـــصـفـح عـمـا يـكـون مـن زلـلـِه           

  .)٢( ويؤتي الصديق من ِقَبلِه، هد ــعلذي يحول عن الــ               ليس الفتى با           
  

 معاوية ظاهر إذ أن في شعره  بند اهللاـي شخصية عبـإذ أن الجانب االجتماعي ف     
  .جانب األخاء والصداقة والوفاء 

  )من الرمل : ( إذ يقول     
  ماجدًا                ذا عـفـاِف وحيــــــــــاِء وَآــرْموإذا صاحبَت فاصحْب                    
  .)٣(َنَعْم : قـال ، َنـَعْم : ال                وإذا قـلَت : إن قلت ، ال : قوله للشيء                    

  
الشعر والخطابة وهو يفصح عن حياته التي عاشها فال  إذن فهو أديب يجمع بين      

لتي عاشها في ظل آونه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ردحًا من شك بأن حياته ا
  .)٤(الزمن فقد عاش حياة سياسية صاخبة 

       
  
  
     

  .٢٠: شعر عبد اهللا بن معاوية : ينظر  -١
  .٢٨١: األديب المغامر عبد اهللا بن معاوية  ، ٢١: نفسه  -٢
  .٢٨٩: األديب المغامر عبد اهللا بن معاوية  -٣
  .٢٢: د اهللا بن معاوية شعر عب: ينظر  -٤

شخصية مطبوعة (( ي حياته التي عاشها ـولذلك تعد شخصيته عند التبحر ف       
ن ـر عـا القدرة الكاملة على التعبيـة اإلدراك لهـقوي، الشاعرية مرهفة الحس 

  .)١()) إحساسها وإدراآها 



من هذا ي غرض الحكمة واإلآثار ـيجنح إلى صياغة شعره ف آل ذلك جعلته     
الغرض فعند الخوض في شعره فأن غرض الحكمة يضم األغراض األخرى ويعد 

إذا لم نقل إن آل شعره هو  ن شعره في الحكمة ـمن الشعراء الحكماء ألن األغلبية م
  .حكمة 

  )من البسيط: (ومن أبياته قوله     
    قـد يـرزق المـرء ال مـن فضـل حيــلتــه 

  .)٢(                             ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهي                         
  

  .فأن غرض الحكمة قد ضم الفخر في هذا البيت       
  : وآذلك قوله 

  .)٣(  على ِإربه بعُض ما يطلبه     فلـسـُت بـأول َمـْن فاتــُه                     
  

عليهم ( د بنت زيد بن علي بن الحسين ـإذ يقول هذا البيت وهو يعاتب زوجته أم زي     

  .) السالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         

   
   .٢٤٠: األديب المغامر  -١
  .٢١: شعر عبد بن معاوية  ، ٢٩١: نفسه  -٢
  .٢٥٤: األديب المغامر  -٣

  

  شعراء مخضرمون أمويون عباسيون 
     
   المؤمل بن أميل المحاربي-١ 

               
بن أمن محارب بن خصفة ،  أميل بن أسيد المحارّبي المؤمل بن: (( وأسمه هو       

  .)١()) قيس بن عيالن بن مضر 
ين األموية والعباسية ـمخضرمي الدولت و شاعر آوفي مخضرم من ـوه((      

      ن الجند المرتزقة معهم ومن يخصهم ـوآانت شهرته في العباسية أآثر ألنه آان م
   .)٣()) ن يقال له البارد وآا   (( .)٢()) ويخدمهم من أوليائهم 

  : فكان الشاعر يهوى امرأة من أهل الحيرة وقد قال فيها شعرًا 
  .)٤( شف المؤمِّل يوم الحيرة النظُر               ليت المؤمَل لم يخَلق لُه بَصُر              

  
 قصة تقول قـد تمنى الشاعر يت الشعري مـن أشعاره المشهورة وفيـه ـوهذا الب      

ه قد رأى في المنام أن رجًال قد أدخل إصبعه ـفيقال أن، وأنه لم يخلق له بصر . العمى 



أي قد .  في شعرك فلما أصـبح الشاعر أصبح أعمى  ه هـذا ما تمنيتـفي عينِه وقال ل
  .)٥(آف بصره في آخر عمره 

دي المنصور وقصته المشهورة مع المه، ولقد انقطع إلى المهدي في أيام أبيه      
مما أغضب ، ن ألف درهم ـد مدحه وأعطاه المهدي عشريـاعر قـوآيف أن الش

المنصور من هذا األمر فأمر بأعطاءه أربعة آالف درهم واسترجاع المبلغ المتبقي 
        .)٦(منه ولكن بعد ذلك قام المهدي وأعطاه المبلغ آامًال 

  
  .٣٣٣:٨: رب خزانة األدب ولب لباب لسان الع . ٢٤٥:٢٢: األغاني  -١
 .نفسه  ، ٢٥٥:٢٢: نفسه  -٢
  .٢٩٨: معجم الشعراء  -٣
 . نفسه -٤
   .٢١٤٤:٢: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر ، نفسه :  ينظر -٥
   .٣٣٥ -٣٣٤ : ٨: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :  ينظر -٦

  ) الطويل من: ( ولقد ذآر الشاعر في الحكمة ومن أبياته فيها قوله        
  وِإْن آاَن َشَتْمي فيِه صاٌب وَعْلَقُم         ُه        ـُتـَتْمـي َشـ َأنِّ ودَّ يٍم ـْن َلئـم ِمـوْآ      
  .)١( َتُمـْشـَن ُيـِه حيـْتِمـْن َشـُه ِمـ َل رُّـأَض                 رُّمًاـَكـِم َتـيـْتِم اللئـْن َشـفُّ َعـولْلَك      

  
الرد عليه في  و أن اللئيم يود أن تشتمه آما شتمك أي ـر في هذا البيت هوالمشا     

  .والحكمة هو الكف عن الشتم هو أصون للعرض وأحفظ للكرامة ، الشتم 
  

  : وهناك أبيات قد قالها في الحكمة      
  .)٢( ُمَوال مثل من ال يعرف الحبُّ يسُق        لم أَر مثـل الُحب ضـحَّ َسقـيمـُه     ـف       

  
اإلنسان فأنه شفاء للمريض ومن ال  فالحب هو الذي يعيد نبض الحياة وبه يحيى      

  .فالحب هو الدواء الوحيد اإلنسان . يعرفه فأنه يمرض 
صالح المـذهب في شعره ليـس من ((  وقد قيل عن الشاعر وعن شعره هو     

  .)٣()) بع صالح وفي شعره لين وله ط، المبّرزين الفحول وال المرذولين 
  
  
    
  
  
  
    
  

  .الحنظل : العلقم ، عصارة شجر مر : الصاب  -
  .٣٣٢: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٢٥٠:٢٢: األغاني  -٢
 .نفسه  -٣
  



  



   حكم فكرية-أ

  الحياة والموت -١
              

اني                            ذين اللفظين يجب التحدث عن المع الحياة والموت قبل الخوض في ذآر ه
ذهن     التي يحملها  ى ال ادر إل ا       آل منهما إذ آلما ذآرنا الحياة يتب اة مهم الموت وآل حي
سان          ها ال ـطالت فنهايت  ى اإلن در عل ا         ، موت  المحتوم والمق اة والموت آل منهم والحي

  . نقيض اآلخر 
ك          الغني و الوالموت ال يفرق بين أحد وآخر بين              ين المل سيد وب د وال فقير وبين العب
ى           واإلن.  لرعية    وا سه إل ه نف ة تقرب ا والهرب من         سان بصورة عام اة والتمسك به  الحي

ع   ه وهو يدرك تمام اإلدراك أن الموت أمر حتمي البد منه            ـالموت أو النفور من    وأن يق
 د دراسة لكل من الحياة والموت واللغز المحير بينهما ومدى التقرب            ـعلى اإلنسان فعن  

ا      اتي         واالبتعاد آل منهم د ذآر ه ا      عن اآلخر فق ـي وذآره شعر العرب ين في ال ن الكلمت
  ن األشـعار وأن شـعر الحكمة مـن موضوعاته ـوارد فـي الكثـير م

  ).الحياة والموت ( 
ة الموت ف                       ا آلم اة يقابله ي ـذآرت لفظة الحياة والموت ومن الشعراء من ذآر الحي

  . اة والموت ـن الحيـن فضل بيـنفس األبيات ومنهم م
ا في          الحديث ع  قبل الخوض في         شعر يجب التطرق إليه اة والموت في ال ن الحي

ريم فق رآن الك اظ ـالق ذه األلف اة (  د جاءت ه دنيا ، الحي ن ) الموت ، ال ر م ى الكثي عل
  .المعاني 

  . )) ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة آْلَمْوِت ُثمَّ ِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن(  : ()١(قال تعالى في محكم آتابه     
ـُروُن                   ...((:)٢(عالىوقال ت      َى َقـ آ ُأوِت َل َم ا ِمْث ـَلْيَت َلَن دُّْنَيا َيـ  َقاَل آلَِّذيَن ُيِريُدوَن آْلَحَيوَة آل

  )).ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم 
  
   .٥٧: العنكبوت  -١
  . ٧٩: القصص  -٢

د عب      ي ـوق بحانه ف ا    ر اهللا س سان مهم وت وأن اإلن اة والم ن الحي ريم ع ه الك آتاب
الى           الدنيا فيعاش   ال تع  )١(  البد له من النهاية إذ أن الدنيا تزول مهما طال األمد فقد ق

 :  
  )).َوَما آْلَحَيوُة آلدُّْنَيآ ِإالَّ َلِعبُُُ  َوَلْهُوُ  َوَللدَّاُر آْلَأِخَرُة َخْيُرُ  لِّلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفَال َتْعِقُلوَن  ((

  )).ا َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن َقاَل ِفيَه : (( )٢( وقوله تعالى    
ه                      إذا انقضت أقامت د اهللا ف ى أجل مسمى عن دنيا إل ذه ال أي أن اإلنسان يعيش في ه

  . فيها مات وغادر تلك الحياة 
ي فق    شـعر العرب ي ال ا ف ـيات ـأم ن  د وردت أب ة فم ـوان الحماس ي دي ة ف الحكم

فقد ذآرها الكثير من الشعراء منهم شعراء  الحياة والموت    موضوعات أشعار الحكمة  
  . الجاهلية 

ة عل     دنيا مبني اهلي أن ال شاعر الج ين ال د ب رح ـوق اذا يف اء فلم ى البق اء ال عل ى الفن
  .اإلنسان بما ينال إذ أنه غير خالد فيها 



باع      ن س سجاح ب اهلي الم شاعر الج ول ال و ق ك ه ى ذل ة عل من (  : )٣( ومن األمثل
  )الوافر

  يُدـْد َأَنى ِلي لْو َأبـِليُت وقـَب            َطوَّْفُت في اآلفاِق َحتَّى       لَقْد               
  وُدـُعــي َيـْمِضـا َيـلَّمـٌل ُآــولي                اٌر   ـهـى َنــَنـْفـَـي وال يــــانـنـوأف              
  ِديـُدـَدُه َحْوٌل َجـْوٌل بـعــعـَد َشـــْهـٍر                   وَحلٌّ بـَهـْسَتـٌر ُمـْهــَوَش              
  .)٤( ـُه وَمـْأمـوٌل وِلــيـــــــُدـيـــَُّتــومـفـقـوٌد عـزيـُز الَفـْقـِد تـَْأِتـي                  َمـِن              

  
  

  
   .٣٢: األنعام -١
   .٢٥:  األعراف -٢
ن نصر             ، شاعر جاهلي   ،  بن سباع الظبي      المسجاح -٣ يس ب ن ق ن الحارث ب وهو المسجاح بن سباع بن خالد ب

شعراء      ، ٧٦:عبد المنعم عامر    ، تحقيق  ، أبو حاتم السجستاني     ، المعمرون والوصايا ، الضّبي    ٤٣٧: معجم ال
   .٤١٧:١: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة ، 
   .٢٨٧:  ديوان الحماسة ألبي تمام -٤

اظر م وإذا تأمل ((         شاعر فـالن ذا ال صده ه ى قلـا ق ات عل ذه األبي من ، تها ـي ه
سِّن    الكبرة وال ه ب دَّهر   ، امتحان ذ ال وة بمآخ ع الق دان    ،وتراج ي البل وال ف ع الّتج  وم

ام   ـث  ، ي األحوال  ـنّقل ف  ـوالت، ومقاساة الشقاء في التَّرحال      ُسرُّ  م مرور األّي ا ال َي ،  بم
م المصاب   ،  َرفع الطَّمع عما آان تجمعه يده ونفض اليَد مما آان يشدُّه قبُضه إلى أن  ث

  .)١()) وتعلـيق الّرجاء بالطفل الدارج ـ وجد عيشه ، في الكامل البارع 
فالحكمة في هذه األبيات هي أن الموت آٍت لإلنسان مهما طال به العمر فهو في                        

  .متع بها إلى أن يحين موعد قدره رحلة صغيرة يجول في آفاق الحياة ويت
: (  أن الموت يأتي لإلنسان مهما طال به العمر         تأبط شراً  جاهليالاعر  ـشالويذآر       

  )من الطويل 
  .)٢( الموِت يبُرُق أْصَلَعا َسَأْلَقى ِسناَن   ي        ـنـُم أنَّـْرُت أعلـمِّـي وِإْن ُعـوِإّن             

  
ه                   تدل الحكمة هنا ع         ه إذ أن ة الموت وعدم الخوف من شاعر لمواجه ى شجاعة ال ل

يلقى أجل  ا الحي ـس صرعه إذا دن وم ـه وم وم  ، ن المعل الحين المحت نان  ، ب راءى س وت
ارز ه ب سن ، ة بارقةالموت ل ون بـأي ال ذي يك ا  ، ه الموت ـان ال سه م ار لنف ال يخت ف
  . يجلب له العار 

ة واحدة        ى حالها   ـلدنيا عل ى عدم بقاء ا   ـوهناك أشعار أشارت إل         وال تدوم على حال
  )من الطويل ( :قالت الشاعرة حرقة بنت النعمانف. بل هي في تقلب مستمر 

  َبْينا َنُسوُس النَّاَس واَألْمُر َأْمُرنا                إذا نـحـُن ُســوَقـة نـَتـَنصَّـُف
  .)٣(        َتـــَقـلَُّب تـَاراٍت بـنـا وتـََصـرَُّفَفـُأفٍّ ِلُدْنيـــــا ال َيـُدوُم َنـِعيـُمها        

  
  
   
  

   .١٠١٠:٢: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -١
  .١٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .٣٥٨: نفسه  -٣



ة ب       شتها  ـوحرق ك آيف آانت عي د ذل ا وتصف بع ان تتحدث عن حاله نت النعم
دها             ام األمور بي ان زم ى أن تصبح            وهي بنت األمراء وآيف آ ا إل  وآيف آلت حياته

سابق وتتحدث ع              ه في ال ا ألحد              ـعكس ما آانت علي دوم نعيمه دنيا التي ال ي ك ال ن تل
   .فالكل فاٍن

دنيا       ـوق      ة أي       د ذآر شاعر آخر عدم دوام نعيم ال ه في النهاي  ويجب أن يعرف حال
ا      ن األ ـد وأن تزول حياته ويصبح م      ـيء نهاية ولكل إنسان الب    ـأن لكل ش   ذا م موات فه

  )من الكامل : ( قاله الشاعر يزيد بن الحكم الثقفي 
  ُمــــيـِعـدوُم وال َنـْؤٌس َيـ ُب    ال         ـا َفــــيـدُّنـرَُّب الـَخــوَت             

  يُمها َيـئــــُه الِعْرُس  َأْو ِمْن            يُم ِمْنـــ   ـِئـآلُّ آْمِرىٍء َست             
  .)١( تـيـُمـ ـــَكُلُه   أِم الَوَلـُد الَي ثــْ              ـَأَيٍد ـــُم ِذي َوَلـْلـما ِع             
  

وزوال نعيمها وينتقل في   ففي هذه األبيات يتحدث الشاعر عن فناء الدنيا وتقلبها          
ى     ـة من ذلك ما يراه م     ـأسلوبه ومادته الشعري   شرية عل داد ا    ن فناء الب د الزمني     امت لبع

زوج يف       وف يُ ـ منه أنه س   امرئن آل   ـفهو يتحدث ع   ا ال د أم ه فيصبح أيم       قدـفق  ًازوجت
صب       ـوأم ا فت د زوجه تم          ًاح أيم  ـا الزوجة فتفق د أيموت فيي ذلك ال يعرف الَوال ضًا وآ أي

  . أم أن الوالد يفقد أبنه ًاالولد أي أن يصبح أبنه يتيم
اء            اةـد وضح مسألة الحي   ـوالشاعر ق        اء ال للبق ة للفن  والموت والدنيا وأن الدنيا مبني

  .وللخراب ال للعمارة فلماذا يفرح اإلنسان بما ينال إذ أنه غير خالد فيها 
  )من الطويل : (  قائًال.)٢(فيذآر الشاعر أبو النشناش 

  
  
  
  
  

  .فقد الولد : الثكل ، الزوج : والعرس . من ال زوج له :  األيم -
  .٣٥٥: ي تمام ديوان الحماسة ألب -١
ق الحجاز       ، وهو من لصوص بني تميم   : أبو النشناش    -٢ ين طري وآان يعترض القوافل في شذاذ العرب ب

ان        ، فظفر به بعض عمال مروان فحبسه وقيده        ، والشام   ى شجرة ب ًا عل ، ثم هرب فلقى في طريقه غراب
ل ويصلب  ت  حبسه وقيده ويقإن صدقت الطير يعاد إلى: ينتف ريشه فلجأ إلى رجل من بني لهب فقال له          

  .٤٣ – ٤٢ : ١١: األغاني . فقال أبو النشناش هذه األبيات . 
  ِرْح   ــم ُيـوامًا ولــَرْح َسـْســم َيـرُء لـمـإذا ال         

  ْهـــــــــُباِرـِه َأقــليـْف عـِطـعـم َتـًا ولـوامـَس                                                                   
  وِدِه          ـُعـن قــتى مـفـَلـٌر لــــــوُت خيـمـْلـَلـَف              

  ْهــــــُاِربـَقـدبُّ َعــى تـْولـْن َمـًا وِمـمــدِيـَع                                                                  
  : ثم قال 

  ني      ـِإنَّـًا فـمــِريـْت َآــًا َأو ُمـَدمـْعـْش ُمـعِِـَف             
  .)١( ْهــأرى الموَت ال ينجو ِمَن الموِت هاِرُب                                                                 

  
  .أما أن تعيش عيشة معدمة أو أن تموت موتة آريمة       
أي أن الموت خير    . منه مهما عملت    وال سبيل للهرب   ألن الموت آٍت لك ال محالة           

  .للمرء من أن يعيش عديمًا
  



ول ف             رًا الموت ه          ـوقطري بن الفجاءة يق ه ذاآ سان في       وـي قصيدة ل مصير اإلن
ه  اه اهللا م . نهايت ا أعط أن ـومهم ة ف اة منعم ر وحي ول العم ه   ن ط در علي صيره مق  م

  )من الوافر : ( فيقول . وسبيل الموت غاية آل حّي 
  أقـوُل لـهـا وقـد َطــاَرْت َشـعـاعًا               مـن األبـطـالِ  َوْيـَحـِك ال ُتـراعي                   

  فـِإنَّــِك لـو ســأْلـِت بـقـاَء يــــوٍم              على األجِل اّلذي َلِك لم ُتطاِعي                  
  ْوِت َصْبرًا              فـمــــا نـيـُل الخــلـوِد ِبـُمـْستـََطـاِعَفَصبــْرًا في َمَجاِل الم                  
  فيـَُطـوى عن أخي الَخـَنِع اليراِع ـوِب ِعــزٍّ              ـثـــــوال ثــوُب البــقــاِء ب                 
  ـــــــِه ألْهـــــِل األرِض َداِعـُة آلِّ حيٍّ              وداعــيـــسبـيـــُل المـوِت غاي                 

  وُتـْسـِلـُمـُه الـَمُنــوُن إلـى اْنــِقـطـاِعـهـرْم ويـَْسـأْم              بـْط يـــْن ال َيـــعتـــوم                
  
  
    

   .٩٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .الرجل الجبان الذي ال قلب له : اليراع ، الذليل : أخو الخنع  -

  
ـاعِ                                        ـِط الـمـت ـْن َســـَق ـّد مـ ـا ُعـ ـاٍة              إذا مــ ـي حيـ ـر فـ ـرِء خيـــ  ومـا لــلـم

)١(.  
  

ة في ه        ى من   ـفالحكم أتي حت در والموت ي وم والمق ات هي األجل المحت ذه األبي
ى                  ـغي سلم إل رم ويست ه يه ى مصيره فأن ه إل ا   ر علة تصيب اإلنسان تؤدي ب الموت وم

  .)٢(يعتريه من تكاليف الهرم 
ة            األبيات وما تؤديه       ة عظيم ا بحكم ول له سه ويق  من معاِن فالشاعر يتحدث إلى نف

أن الموت محتم على اإلنسان وليس هناك خلود في هذه الدنيا إال بعمله وما يترآه من                 
     . ن سمعة ـأمور تفيد الناس من بعده وما يترآه من تراث وم

ل    ـالموت ال يأتي في المعرآة فقط ن       و     ا ي   تيجة القت ى اإلن   ـأت ـوإنم ر   ـ ي عل سان الكبي
رم  س . واله شـاعر نف دث ال سان     ـويح ـعد اإلن م ي ا إذ ل ر فيه اة ال خي ـذه الحي أن ه ه ب

  .عنصرًا مهمًا فيها وفي مجتمعه 
ي ه       ود ف اك خل يس هن اة ـفل ش ،ذه الحي وت   ـ فال صور الم سيطة ي سفته الب اعر بفل

  .ويربطه بالشجاعة واألقدام ويدفع إلى تخليد النفس بالذآر الحسن 
سان عن      ه ال ـفاإلن رك س  د ممات سمعة الطيب   ـيت سن وال ذآر الح ل ـوى ال ة والعم

صالح  سان انقطع ع، ال ك من ـوإذا مات اإلن ا يمل ه آل م ه وسلب من دنيا بأعمال ن ال
  .ع الحياة التي آان يعيش فيها ه آل متـوال يأخذ معه شيئًا وتموت مع حطام الدنيا

  )من المتقارب : ( وبصدد هذا الموضوع ذآر الشاعر الصلتان العبدي قائًال 
  ُعُه الموُت ما َيْشَتِهيـَنـْمــوَي         ُه       ــوُت أثـواَبــمــُه الـــوَيْسـُلُب            

  .)٣ (              وحاَجُة َمـْن عاَجـُه ما َبـقيَتـمـوُت مـَع الَمـَرِء حاجاُتُه                       
  
  

   
  .الشيء الذي ال فرق بين وجوده وعدمه : سقط المتاع ، يعتبط ويموت من غير علة : يسأم ويهرم  -
  .٤٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١



  .٤٩:١: التبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -٢
  .طلبه :  عاجه -
   .٣٦٠:  ديوان الحماسة ألبي تمام -٣
ان ل         الم آ ور اإلس ديني وظه ابع ال ر فـفالط ة  ـه األث أن النزع ة ف عر الحكم ي ش

  .الدينية التي ظهرت غيرت من مفردات األشعار ونظرتهم إلى الحياة والموت 
يئًا إذ                            ا ش ه وال يأخذ منه د ممات دنيا عن تموت  فالحكمة هو أن المرء ينقطع عن ال
  . المرء حيًا فمآربه وشهواته تتجدد بتجدد األوقات ممادا و ، شهواته وملذاته معه
هل هناك  . ًال وما بعد الموت     ـوالموت هو اللغز المحير الذي حير الناس زمنًا طوي            

اء واألموات           اتصال ين األحي سان           أو تواصل ب اذا يموت اإلن ا   أو تخاطب ؟ولم ؟ آله
  .أسئلة تتبادر إلى الذهن وتحيره 

ن السيد والعبد وبين الغني     ـبين أحد وآخر آما ذآر إذ ال فرق بي        والموت ال يفرق          
ر أي  ساوت بي والفقي صيبة ت اس فـأن الم وال الن ى الحزن ـن أح بالء عل اة ال ي مقاس

  .والتفجع إذ ال تفاضل بينهم وال تمايز 
و مجرد التصور   ـ ال يمكن التصور ول     ؟ ن الموت أو من القدر    ـفهل هناك فرار م         

   :                    )٢(ه فقد أشار سبحانه وتعالى في محكم آتابه قائًال ـ مهربًا منأن هناك
  )) ... كُُّم آْلَمَوُت َوَلْو ُآنُتْم ِفى ُبُروٍج مَُّشيََّدٍة َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرآ(( 

ه                        ًا ل سألُه          ،ويذآر الشاعر وهو رجل من بني أسد يرثي أخ ة ف  مرض في غرب
  ) من المنسرح : ( فمات في الطريق قائًال ،  به هربًا من موضعه الخروج

   جاَوْزَت حيُث انتهى ِبَك الَقَدُر    َراَر َفما        ـَك الِفـوِمـْن يـَعْدَت ِمـأْب                 
  ُرَذـَك الَحـــاَبـــا َأصـمـاَك مــَـّجـن        لو َآاَن ُيْنِجي ِمَن الرََّدى َحَذٌر                      
  لــْم َيـُك فـــي َصـْفـِو  ُودِِّه َآــَدُر    َيـْرَحُمـَك اُهللا ِمـْن َأخـي ِثـَقـــٍة                          

  .)٢ (ْدَرُس اَألَثُرـِه وُيــُم فيــْلــاُن وَيْفــــ              ــَنى الِعــُب الزَّمـــذا َيْذَهــفهك                
  
  
  
     
  

   .٧٨: النساء  -١
  .٣٠١: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
اس        ـوأبيات لشاعر آخر تج          ى الن ول سد الموت وقسوة عل ن        فيق د اهللا ب شاعر عب ال

  )من الطويل  : ( )١(ثعلبة الحنفي 
  ُد ــزيـــوُر َتـــُقبــوَن والـــُصـُقـْنـ َيْمـــُهـَف           ِهـْمــــــاِئــِفـنـَبـٌر ِبــلـُكــلِّ ُأنـاٍس َمـْق               
  ُدــِديـاِء َجـنـِفــالـٍت بـــْيـَمـٌت ِلــْيـــوَب       وما ِإْن َيزاُل رسُم داٍر قَد آْخَلَقْت                   
   .)٢( ُدـــيـــِعـــَقى َفَبـَــتـْلــُمــا الـَداٍن وأّمـَف     واُرُهْم        ـا ِجـاِء أمَّـَرُة األْحيـُم ِجيـُه              

  
انٍ          سان ف ى أن اإلن ل عل ذا دلي ًا بي  ه اك فراق ةـ وأن هن صم   . ن األحب اذا يعت فبم

و أمر مقدر من اهللا سبحانه وتعالى وهو وحده بيده هذا األمر  ـ فه ن الفناء ؟ـاإلنسان م 
راق األ   . واحد   أي مهما تعددت األسباب فأن الموت هو         ة واألهل واالنقطاع      هو ف حب

  .عن الدنيا 



شاعر   ـقد  ر ف  ـوبما أن اهللا هو الذي يجري المقادي             ضَّبيّ    الَغطمَّش  ضّمن ال ذا    ال  ه
  )من الطويل : ( ي قوله ـالمعنى ف
  َأَرى األرَض َتبَقى و األِخّالُء َتْذَهُب    إلى اِهللا أشكو ال إلى الّناِس أنَّني                    

   .)٣(   َعتـَْبـُت ولِكْن ما على الدَّهِر َمــْعَتـُب    َأِخـالََّي لو غيـُر الِحمـاِم َأَصاَبـُكـْم                   
  

ذي أجرى المقادي              الى ألن اهللا هو ال ر من  ـفقد صرف شكواه إلى اهللا سبحانه وتع
در   ، فناء األصدقاء وبقاء األرض     ه ق ة   والموت ليس له طريق للعتب فأن وم ونهاي محت

   .مقدرة 
  
  
  
   

           
ة               ، عبد اهللا بن ثعلبة الحنفي       -١ ن عيين سفيان ب ان معاصرًا ل ون           . وهو شاعر آ ة في عي ن قتيب ه ب وروى ل

  ) .٣٩٥:٢ ( :ي رونيعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الد ، األخبار
  .٢٥٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .٢٥١: نفسه  -٣

  الدهر  - ٢

         
ي محكم ـقال تعالى ف  .)١()) ل الدهر األبد ـالزمان وجمعه ُدُهور وقي: الدَّهر((       

  ))َهْل َأَتى َعَلى آْلِإنَسِن ِحيُنُ  مَِّن آلدَّْهِر َلْم َيُكن َشْيئًا مَّْذآُورًا  : (( )٢(آتابه 
والمصائب وآذلك األمور  يتعرض الناس في حياتهم إلى الكثير من األهوال       
وآال األمرين ،   على سلوآهم وطبيعتهم في العيش د ينعكسـفرحة وهذا آله قالم

  . الفرح والحزن له شأن في حياتهم من حيث تأثيرهما في سلوك الناس 
ي نزلت به إلى الدهر ـه يعزو تلك المصيبة التـإذا تعرض اإلنسان إلى مصيبة فأن     

ذ أن الدهر ال يدوم على حال من ن غدره إـ وتقلب الدهر عليه فأن المرء يخاف م .
  .األحوال فال يدوم على حالة واحدة من الرخاء أو التعاسة فليس له أمان 

  .فال سعادة تدوم وال تعاسة تدوم أيضًا 
 فاإلنسان عندما يكون حزينًا  .ى سلوك الناس ـه تأثير علـفالفرح والحزن ل     

له آله حزين ومظلم وينظر إلى فسوف يجد ما حو ر راٍض على حياته ـومهمومًا وغي
وال ينظر إلى الجانب اآلخر جانب الخير ،حياة بمنظار أسود يرى من خالله ال

والسعيد فأنه يرى آل ما حوله  والمسرة على العكس من اإلنسان اآلخر المسرور 
  .مفرح وجميل ويتطلع إلى الحياة بتفاؤل وخير 

بذم   والشعراء إذ شرع الشعراءولفظة الدهر أصبحت تدور على ألسنة الناس     
وأخذ الشعراء منذ . ه وإلى عدم األمان منه ـالدهر تارة وبتقلبه وغدره والحذر من

  . العصر الجاهلي في ترجمة هذه النظرة في أشعارهم 
وفي أطار من الحكمة فأن الدهر هو موضوع واضح من موضوعات الحكمة      

  . الم وحتى شعراء العصر األموي الذي قيل في صداه شعراء الجاهلية واإلس



ومن الشعراء الذين قالوا حول الدهر الشاعر الجاهلي تأبط شرًا في أطار من      
     )من الطويل : (  حيث يذآر قائًال الحكمة والموضوعية

     
   .٢١٢: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح  -١
  .١: اإلنسان  -٢
  أضـاَع َوَقـاَسى َأْمـَرُه وْهـَو ُمـْدِبُر   لم َيْحـَتْل وقد ِجـّد َجـدُُّه            إذ المرُء         

  ِبِه الخطُب إّال وْهَو ِلْلَقْصِد ُمْبِصُر  َس ناِزًال            ـولكْن أُخو الحزِم الذي لي            
  .)١(  إذا شـدَّ منـه َمنـِْخـٌر جـاَش َمْنِخُر       ا َعاَش ُحـوَّل      ــفذاك َقِريـُع الدَّْهـِر م            

  
م يطلب رشده ولم ينفذ الحيلة في ـالمعنى المقصود به هذه الحكمة أن المرء إذا ل     

 يدبره ولكن أخو الحزم والمقصود به الذي يستعد  ضاع عليه األمر ولمإصالح أمره 
وصفه بأنه قريع الدهر المجرب فذآره و. ل أن ينزل به الخطب ـلألمور ويديرها قب

  . لألمور 
  

اإلنسان صاحب تجربة في الحياة هو الوحيد  والحكمة هي أن قريع الدهر أي      
فقد . ور قبل نزولها وحلها بشكل موضوعي وحازم ـالذي يستطيع أن يستعد لألم

  .وصف الشاعر اإلنسان صاحب التجارب والمتفهم لألمور بأنه قريع الدهر 
 مستمر ال  الشعراء الجاهليين من آشف عن تقلب الدهر ألن الدهر في تقلبومن     

           )  من الهزج (  : تبقي اإلنسان على حالة واحدة منها قول الشاعر الفند الزماني 
  ـاِلــ ب ـٍنـــَفــَيـ ـٍر ـــــيـــآب  ــٍْخ              ـــيــــَة ما َشــْعـَنــا َطــ  َأي                       
  َواِلــِإْع و ٍد ـْهــى َجـلــع         ى        ـلــَم األعــَْأتــُم الَمـيـِقـتـُ                        
  يــاِلــوَأْوَص ... اَي ـَُّظبـُح     ي            ــْوٍض فـْبــُل َعــْو ال َنـوَلـ                       
  اآلليـَس بــًْا ليــنـْعـ ــِل َط    ُدوَر الَخْيــ              ـــُت ُصـْاَعـنــطل                       
  ِر  ُمْهِري في السَّنا العالي      آثا              ىـَل عـلـــــَرى الَخْيــ َت                      
  .)٢( اِلــى حـلـًا عـانـســـــِر  إن         الدَّهــ           ُروُف ــبقي ُصــوال ُت                      

  
  
  

  .المجرب لألمور : قريع الدهر  -
   .٣٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .المقصر : اآللي  ، الجسم: ي حظبال، الدهر : العوض ، السهام : النبل  -
  .١٥٤: نفسه  -٢
ن طعنة ـعلى تقلب الزمان على اإلنسان فيتحدث ع اعر الفند الزماني ـقصد الش        
رًا ـ إذ يقول لوال الكبر والهرم بعدما أصبحت شيخًا آبي .ي المعرآة ـخ آبير هرم فـشي

ي مفاصلي وأعضائي وذراعي لكان ـات الدهر أصبحت فـألن رمي لكنت أفضل 
تأثيري في الحرب أآثر مما آان ولجعلت تلك الطعنة طعنات آثيرة ولكنه الكبر الذي 

هر في تبدل وتحول إذ ال يبقى إنسانًا قائمًا أو ثابتًا وأن صروف الد . حال دون ذلك 
ي الحكمة المشار إليها في ـذه هـ فه .على حال فهو ضعف بعد قوة وهرم بعد شباب 

  . األبيات السابقة 
  



ن حال إلى حال آما وصفه الشاعر ـ أي متقلب م ر تارات وضروبـوبما أن للده     
  )لبسيط من ا: ( سلمى بن ربيعة بحكمة قائًال 

  ِإنَّ  ِشــــــواًء   وَنــْشــَوًة           وَخَبَب الباِزِل اَألُمــوِن                 
  :ثم يقول 

  من لـذَِّة الَعـْيِش والَفـَتى          للدَّْهِر والدَّْهُر ُذو ُفنوِن                 
  .)١(          آالُعـْدِم والَحيُّ لِلَمـُنوِنوالعـُسـُْر آالُيـسـِر والِغـَنى                         

  
و لذة ـفأن أآل الشواء وشرب الخمر وأعمال الناقة في خدمة اإلنسان آل ذلك ه     
للدهر والدهر  ى هو هدف ـي العيش ومتعة فيه ويكن الدهر في تقلب مستمر والفتـف

ر إلى عسر ومن عسر فهو بتقلب من يس، أنه ال نعيم دائم وال بؤس دائم في تارات إذ 
ثم انتهاء آل هذا  ، إلى يسر ومن فقر إلى غنى وبالعكس أي أن واحدًا منهما ال يبقى 

  .فكل حي منا ينتهي به األجل إلى الموت ، األمر إلى الموت 
  
  
  
  

، التي أآملت سبع سنين فتناهت قوتها : البازل ، ضرب من سير األبل : الخبب، خمر وسكر : نشوة  -
  .لناقة التي يؤمن عثارها ا: األمون 

   .٣٣٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
ما  فالحكمة  المشار إليها في هذه األبيات على أن الدنيا في دوران دائم فكل       

إذ ينتظره مصيره وأنه . ل ذلك زائل بنهاية اإلنسان ـنعيشُه ال يبقى على حال وآ
  .سيمضي إلى غايته 

  
نياب وآأنه وحش آاسر ينقض على بني البشر فقد قال ولقد ُصَور إن للدهر أ     

  ) من المتقارب (  )١(: الشاعر جريبة بن األشيم الفقعسي 
  رِّ َفْأِزْم ِبِه ما َأَزْمــ َلَدى الشَّ    اُبُه         ـْتَك َأْنيـإذا الدهُر َعضَّ                     

   .)٢(  آأنَّــَك فيــِه ُمـِسـرُّ السَّـَقــْم    ِئبًا          ها           وال ُتــْلَف فـي شــرِِّه           
  

أي يقصد إذا نزلت عليك مصائب الدهر فعليك الصبر والتحمل على ذلك وال      
  . تخف من شر تلك المصائب واألهوال وآأن به داء عضال 

اإلنسان مهما  ي تمر في حياة ـالمصائب التفالحكمة في ذلك هو التحمل على تلك      
بكل ماهو  ن أول مرة بل التمسك ـآانت والصبر على المكاره وعدم االستسالم م

  .مناسب 
شمل آذلك  م يقتصر ذآره على شعراء الجاهلية بل ـوالدهر وما آلت له من أمور ل    

ومن الشعراء الذين ، فذلك واضحًا في ديوان الحماسة . شعراء اإلسالم واألمويين 
  )من الوافر : (  وويالته منهم الفرزدق حيث يذآر قائًال ذآروا الدهر

  اـنــــِريـآَخـاَخ بــــ إذا ما الدَّْهُر َجرَّى على ُأناٍس             َآــالِآـَلــُه َأن                   
         .)٣( اــينـتوَن آما َلقـاِمفـُقـْل للشَّـاِمـتيــَن بـنـا َأِفـيــُقـوا              َسَيْلقى الشَّ                   
  



هو جريبة بن األشيم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس بن طريف األسدي ثم : جريبة بن األشيم  -١
أبن ،  في تمييز الصحابة األصابة: وهو أحد شياطين بني أسد وشعرائها في الجاهلية ثم أسلم . الفقعسي 

   .١٢٨٠: علي محمد البجاوي ، تحقيق ، كناني الشافعي أحمد بن علي بن محمد ال، حجر العسقالني 
  .الخائف : الهائب ، العض : األزم ، مصائبه : أنياب الدهر  -
  .٢١٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .الصدر :  آالآل -
   .٣٦٠:  نفسه -٣
فأنه   قد جرى على أناٍس وتقلب بهم وزوال نعيمهم وتكدر عيشهم إذن الدهر        

ى آخرين ثم أيها الشامتون أفيقوا من نومكم واصحوا وال تشمتوا بنا إذ آما ينتقل إل
  . جرى علينا الدهر سوف يجري عليكم 

والحكمة هي أن الدهر آالدوالب الدوار ال يبقى على حاٍل وآما قيل أن الدهر      
  .يومان يوم لَك ويوم عليَك 

ثوب يمكن  تاراته فقد ُوصف بأنه ر يتلون بأهله أي بأحداثه وـد ذآر بأن الدهـوق     
د ذآر ذلك ـفقارتدائه أو نزعه أي يتكيف اإلنسان مع الدهر وليس الخروج عنه 

  )من الطويل : ( الشاعر عقيل بن علفة المري 
  وِللـدَّْهــِر َأثـواٌب فـُكـْن مــِْن ِثـيـــــــاِبــِه                            

 َآــــِلبــــْـَسـِتـــــِه يـــــْومـــًا َأَضـــرَّ                                                               
  وَأخـــلـقــا

  َفـُكـْن َأْآيـََس الَكْيـسى إذا ُآنـَْت فيـِهـِم                    
  .)١( َحْمقى فُكْن َأْنَت أْحَمقاي الـوِإْن ُآْنَت ف                                                              

  
ي ذلك أن يجعل ـد تلون الدهر بأهله وعلى المرء فـفقد جعل للدهر أثواب أي يري     

ة أحداثه وأن يتحلى بأخالقهم وأن يجري مع الدهر آما يجري ـنفسه مع الدهر ومواآب
ف ـيتكيهذه هي الحكمة فيجب أن  ، أي آن عاقًال مع العقال وأحمقًا مع الحمقى ، 

مهما آان وأن يتحلى بصفات مشترآة مع غيره ه ـد عني ال يح ع واقعه وأنـاإلنسان م
  .حتى ال يصبح  شاذًا عنهم 

مع  ى شاء حتى يندمج ـر أثوابًا أي يمكن أن يلبسها وينزعها متـوجعل للده    
  . مجتمعه ومع الناس المحيطين به 

  )من الطويل : (  به من فرقة وبغض فقد ذآر أياس بن القائف على نوائب الدهر وآم
  
   

      
   .٣٣٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١

  
  .)١(  َآـَفـى بالمـمـاِت ُفْرَقـًة وَتـَقـاِليـا     َفَأْآِرْم َأخاَك الدَّْهَر ما ُدْمتما معًا                       

  
صد بذل       ول الده  ـيق اك ط رم أخ دة بقائكم  ـك أآ رك أي م دة عم ا ر وم ا ودوامكم

ين مع  حبة أخي  ، ًا ـمجتمع سن ص د بي   ـوأح ا تفق دهر ألن المناي ول ال وة ـك ط ن األخ
  .واألصدقاء

  .و التوجع والتشكي من نوائب الدهر ـي هذا البيت هـفالحكمة المشار إليها ف    



ة ع دهر الموت والفرق ة ال لـوألن نهاي دم  ن األه ة لع دهر نهاي ل لل  واألصدقاء وجع
  .  على حاله إدامته وبقائه

  
ر         د ذآ ة فق ين األحب رق ب دهر يف ا أن ال ي شاعرالوبم ذ الهالل ذا ـع  .)٢( منق ن ه

وم الده راق وأنـالموضوع ويل ى الف ب ـر عل ون   ه متقل و يتل ال فه ى ح دوم عل وال ي
  )الكاملمن : (  قائًال بألوان عدة

  نا الدَّْهُرـَنـْيـذاَك فرََّق َبـوآ              ا ـَِتنـْيَن ُأْلَفـالّدْهُر الَءَم ب                       
  .)٣( ُرــُْه ِوتـناُلـَس َيـــوالدَّْهُر لي           وآذاَك يفَعُل في َتَصرُِّفِه                             

  
  . والحكمة هي أن الدهر ال يدوم على حاٍل إذ هو في تغير مستمر      

     
  
  
      

   .البغض: التقالي  -
   .٣٢٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
ي             : منقذ الهاللي    -٢ اد الهالل ن زي رحمن ب د ال ن عب ذ ب اجن  ، بصري  ، هو منق ع  ، م ه    ، خلي تهم في دين ، م

  .١٤٣:١٦: األغاني ،  ٤٠٤:  معجم الشعراء : ينظر ، آان في صدر الدولة العباسية ،يرمى بالزندقة 
   .فأّل:  الءم -
   .٢٩٩: تمام  ديوان الحماسة ألبي -٣
وقصد الشاعر  ن األحوال ـبقى على حال مـي حال الدنيا فسنة الحياة ال تـوهذه ه     

أي ال يمكن أخذ الثأر من الدهر الذي يفرق بين الناس . بأن الدهر ليس عليه ثأر 
  . ويباعدهم 

ومن هذا آله وبعد اإلطالع على العديد من الشواهد يستنتج بأن الدهر ال يدوم      
صر على حالة واحدة إذ ال نعيمًا دائم و ال بؤسًا دائم وهذا ما ذآره الشعراء منذ الع

  .الجاهلي وحتى مطلع العصر العباسي األول 
قية من وبفلسفة منت والشعراء يتحدثون عن الدهر بصيغة واحدة وموضوعية      

ن ـلك األبيات المستنبطة مـر عنها بتـي عاشوها وحاولوا التعبيـواقع الحياة الت
  .تجاربهم والموضوعة بحكمة عميقة وواضحة 

ه أو ـوالشاعر بفلسفته العميقة حاول أن يجسد الدهر وأن يهونه وعدم الخوف من    
إذ آما ذآر  ، لحكيمصاغها بأسلوبه الرائع ا، ن غاٍد ورائح ـمن غدره وتقلبه فهو بي

ألن الشعر هو  . ن أي عصر آان يعكس الواقع ـاعر بصورة عامة ومـسابقًا بأن الش
  .مرآة المجتمع 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
   الخير والشر- ٣

                
 ،  السُّوُء والفعل للرجل الشِّرير: رَّ ـَوالّش (( .)١()) ضد الشر : رـالَخْي((       

 الشَّرَّ ضد  ،د األخيار ـض: وقوم أْشراٌر ،  والفعل َشرَّ َيشرُّ ،والمصدر الشََّرارُة 
  .)٢()) وجمعه ُشروٌر ، الخير 

ه الكل آالعقل مثًال والعدل والفصل والشيء النافع ـما يرغب في: والخير ((      
  .)٣( ))وضده الّشر 

 ))ه الكل فيـ آمـا أن الخير هو الذي يـرغب ، الشـر الذي يرغب عـنه الكل ((     
)٤(.  

د تناوله الشعراء منذ العصر الجاهلي فله مذاهب ـفأن موضوع الخير والشر ق    
  .مختلفة بمعناه المادي والخلقي 

(( ي المعنى الخلقي ـ والخير ف.)٥()) فالمادي يعني ما يرغب فيه وما يكره ((    
  .)٦()) والشر يقابله ... صنع ما ينفع الناس ويسعدهم 

 بأسلوب القرآن الكريم في فتضد وـي اإلسالم قـر والشر فـتي الخيفأن لفظ   
 )٧(: معناهما اإليماني حيث أن هاتين اللفظتين قد ذآرت في عدة آيات من قوله تعالى 

                                    ))ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة آْلَمْوِت َو َنْبُلوُآم ِبآلشَّرِّ َو آْلَخْيِر ِفْتَنًة َو ِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن(( 
َعَلْيُكُم آْلِقَتاُل َوُهَو ُآْرهُ ُ  لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو   ُآِتَب  (()٨(: وقوله تعالى 

   )) .َأنُتْم َال َتْعَلُموَن َخْيرُُُُ  لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشّر ُُُ  لَُّكْم َوآللَُّه َيْعَلُم َو
          

   .١٩٤: للرازي ، مختار الصحاح  ، ٢٦٤:٤  : )خير ( مادة :  لسان العرب -١
  . ٤٠٠:٤ :  )شرر ( مادة :  نفسه -٢
   .١٨١:  مفردات ألفاظ القرآن  معجم-٣
   .٢٨٨:  نفسه -٤
   .١٠٣: ووك مصطفى عبد اللطيف جيا. د،  الحياة والموت في الشعر الجاهلي -٥
   .١٠٥:  نفسه -٦
   .٣٥:  األنبياء -٧
   .٢١٦:  البقرة -٨

والشر فقد أستند  وبهذه المعاني اإليمانية التي أشار إليها القرآن للفظتي الخير      
  .عليها الشعراء في أشعارهم 

ن دائرة الخير والشر بمفهومهما المادي ـم يخرج عـه لـأما الشاعر األموي فأن((      
ونلحظ بعد روحه عن الشر أال أن يكون لخلقي ـ آما عند الشاعر الجاهلي ـ وا

ن شاعر في مضمون فكرة واحدة ـوقد يلتقي أآثر م، ي فعل الخيرـمضطرًا وترآيبه ف
   .)١()) آفكرة آراهة الشر وعدم ثبوته وأعقاب الخير له 



  
  )من الطويل  : (  يذآر قائًال.)٢(ن حذيفة العبسّي ـفالشاعر الجاهلي مسافح ب     

  .)٣( جميعًا وَمْعروٍف َأَلمَّ وُمْنَكِر      َأوالَك َبُنو َخْيٍر وَشرٍّ ِآَلْيهَما                               
  

فأراد الشاعر أن يجمع صفة الخير والشر بصورة جميلة وال يكون هذا الجمع      
ر والشر معًا ولكن ـالصبأي ال يمكن أن يجمع اإلنسان خصلة ع ـي الطبـشاذًا ف

  .بأسلوبه الفلسفي الرائع استطاع ذلك 
فهم من جانب  ي السراء والضراء ـفقد آانوا مستصلحين لكل ما يحدث لهم ف    

اليا ببأسهم وهم ـن جانب الشر لدفع البـالخير لكثرة المنافع من مالهم وجاههم وم
  .)٤(سطوتهم يسعدون قومهم بتفقدهم وبرهم ويحزنون معاديهم بحدهم و

و ـن الشر بصورة الخالص والنجاة أي أن الشر هـوشاعر آخر جاهلي يتحدث ع     
  )من الهزج : ( ي ذلك ـد الزماني قائًال فـفذآر الشاعر الفن، الذي يدفع الباليا عنك 

       .)٥( يَك ِإْحَساُن  َن ال ُيْنِج  ِحيـْـ           اٌةـِر نجــَلّشــِلــَف                                   
  

  .٩٣: الحكمة في الشعر األموي  -١
: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، شاعر فارسي من شعراء الجاهلية : مسافح بن حذيفة العبسي  -٢

١٧٣:٥.  
  .٢٨٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
  .٩٩٠:٢: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر  -٤
  .٣٠ :ديوان الحماسة ألبي تمام  -٥
اعر أن يقول أن اإلساءة أفضل مخلص ـ فأراد الش ،أي أن عمل الشر نجاُة        

  .لم يخلصك اإلحسان إذا  لإلنسان
أي الخير مرتبط ، ر بالفضل واإلحسان ـن مرداس لفظة الخيـد ربط العباس بـوق     

  )من الوافر : ( بفلسفة األخالق قائًال 
  وفـــــي َأْثــواِبــِه َأَسـٌد ُمــِزيـــُر َل النَّحيَف َفَتْزَدِريِه                     َتَرى الرَُّج                  
  ُر فتـَْبـَتـِليـــــِه                     فُيخِلُف َظنََّك الرَُّجُل الطَِّريـُر ــوُيـْعـُجِبـَك الطَّـري                 
  وِخـيــُر ولِكـْن فـخُرُهـْم َآـــَرٌم ِبـَفـْخٍر                     ُهـْم ــ َلفما ِعـَظُم الرِّجاِل                 
 ِمــْقـــالٌت  ـِر َأآَثــُرها ِفـراخـًا                      وُأْم الصَّـــْقـــِرــَبـغـاثًُ الّطيـ                

  َنـــُزوُر
 ها ُجـُسومًا                      ولْم َتـُطـِل البـَُزاُة وال الصُّـُقـوُرِر َأْطَوُلــاُف الّطيـــِضـع               

)١(.  
  

ن اإلنسان بخلقه وإنما بأخالقه ـمه الرجال فيقول ال تتعجب ـو وصف يصف بـوه     
ن ـي أهم شيء يحكم على المرء وليس على شكله الخارجي فكم مـألن األخالق ه

فكم من ، وقد شبه هذا بالطير  ، تعجب بأخالقهم الرجال تعجبك أجسامهم ولكن ال 
  .طيور آبيرة األجسام ولكن ال فائدة من صيدها 

ي أن ال تقيس الرجل بشكله ومظهره الخارجي وإنما عليك قياسه على ـفالحكمة ه     
  .أي أن تنظر إلى األخالق ال إلى الِخَلق ، جوهره من الداخل 

  
  )من الطويل : (  قائُال فيذآر شاعر آخر من الفزاريين     



ـاِت ــاِلحــالِل الصــالِخـــبهًًََُ ـــي             َلـنـََإّنـــرًا َفـــيـي َصِغـِمـْظـْن َعـُكـِإّال َي             
  وُلـــَوُص

  وِم ُعُقوُلــالُجُسَن ــزَن ُحْســـم َيــها              إذا لـِلـِْن الُجُسوِم وُنبـي ُحْسـَر فــوال َخْي            
  ـُلــِويـ َطـ ـاَلــيـُق ى ــَحــتـَّ ِبــَعــاِرَفـــٍة        إذا ُآْنُت في الَقْوِم الِطواِل َعَلْوُتُهْم                    

   
  

      
التي : المقالت ، وهذا مثل يضرب لكثرة ما ال خير فيه ، وما ال يصيد منه ، شراره : البغاث من الطير  -

  .القليل : نزور، يكثر فراخها ال 
  .٣٣٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١

  نَّ ُأصوُلـُهـِْحيـ ُت مـ إذا َل وُتـُمـَت   ٍة       وآــْم َقــْد َرَأيـنـا مـِْن ُفـروٍع َآِريـــَمـ      
 ُلـــــميـَجـَف ُه ـُهـَوْج ا ـ وَأمَّ ٌوـُْحلـَفُه         َمــذاُقـــــ َأمَّــا  ولــْم أَر آـالـَمـْعــُروِف               

)١(.  
  

في  ي أهم ما يتميز فيها اإلنسان والذي يؤتي من الفضل ـالخصال الحميدة ه     
وبراعة جسمه فال تكون هناك له  أخالقه ونفسيته خيرًا ممن أوتي العظم في خلقه 

  .خصال حميدة وفضيلة في حسن جسمه إذا لم يكن العقل يزن اإلنسان 
هنا هي اإلحسان والخير وهي دعوة لطمس الشر والدعوة إلى  ) المعروف(وآلمة     

د وصفه بحلو المذاق فأن من ذاقه استحاله ومن رآه استحسنه ـفق. الخير وبث العطاء 
  . وارتضاه 

ه فالخير ـي خلقه وال يمكن تغييره مهما حصل لـوالخير هو نابع في اإلنسان أي ف     
  .رًا خيرًا والشر ش

ي الشخص الواحد فإذا آثر واحد على آخر ـوالخير والشر تراهما مالزمان ف    
 الشرولكن  ، ه أي إذا غلب خيره على شره عرف بأنه من األخيار وبالعكس ـعرف ب
  .اإلنسان في بعض األحيان يالزم 

  )من البسيط : ( فقول الشاعر عبد اهللا بن الزبير األسدي     
   أحِسُب الشَّرَّ جارًا ال ُيفاِرُقني           وال َأُحزُّ على ما فاَتني  الَوَدَجاال               
  .)٢( وما َنـَزْلُت ِمـَن الَمْكُروِه َمنـزلـًَة            إالَّ وِثـْقـُت ِبَأْن ألـقى لـها َفـَرجا               

  
قد عرف من أعقاب فأن الشاعر يصف جميل ثقته بربه وحسن الثقة به وأنه       

  فأنه ال يضمن  .األمور وجرب وتبصر مما جعله ال يذل لنائبة وال يتخشع لنازلة 
  
  
  
  

   .٣٥٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٤٤: نفسه  -٢

  
بأن الشر إذا أبتاله ال يفارقه فعليه أن ال يقتل نفسه جزعًا وأن يثق بأنه سوف       

  .)١(يلقى الفرج ألن الشر غير الزم له 



ألن الحياة بتبدل دائم ، س مالزمًا له ـدوم وليـفاعتقاد الشاعر بأن الشر ال ي     
فعلى المرء أن ال يجزع وال يذهب صبره أي ال يذهب ، وبتغير من حال إلى حال 

وأن يذآر في نفسه على أن هذه الدنيا ال  وإنما عليه أن يواجه الواقع ، ضحية جزعه 
  .يدوم فيها شيء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  .١١٧٠:٣: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة : ينظر  -١

   الغنى والفقر- ٤

                    
س اآلخر وآالهما ينصب حول ـى والفقر معنيان متضادان إذ أن الواحد عكـالغن     

       . فالمال هو المعول الوحيد على أن يذآر هذا رجًال غنيًا أو فقيرًا ، المال 
ذا بالنسبة للغنى والفقر بالمال ولكن هناك غنيًا وفقيرًا بغير المال منها غنى ـه    

  . النفس وهو أسمى غاية الجود إذ يجعل منه عزيز النفس 
 أن  ن وجدـوأن المال والغنى يرفع من شأن الناس إلى مستوى عاِل ومنهم م    

أمور  آيف يصرفه بالغنى من األمور الزائلة إذا اإلنسان لم يعرف قدره ولم يعرف
  .فأن المال سوف يزولأو صرفه على الملذات ،  تستحق أن تصرف له بدون تبذر

وإنما بالجد  ذا الفقر مالزم فيه على الدوام ـر ال يبقى على فقره وال هـوآذلك الفقي    
 األغنياء ى مرتبة ـفأنه يصل بالنهاية إلوالمثابرة والسعي وراء الرزق الحالل 

  .غايته وتحقيق أحالمه والوصول إلى 



 تدل ي آياتـوالفقر ف بصدد المال والغنى ي محكم آتابه ـوقد ذآر سبحانه وتعالى ف    
  .  )) َنىْغًال َفَأآِئَوَوَجَدَك َع (( )١(: على معناها حيث يقول 

 ي الكثير من األشعارـوالفقر ف للغنى ذه المعاني الجليلة ـعلى ه عراءـفذآر الش   
ن الغنى وهو غنى النفس وفقر ـاإلسالمية فقد أشار الشاعر الجاهلي عو الجاهلية 

  )من الوافر : ( النفس قيس بن الخطيم قائًال 
  .)٢(  وَفْقُر النَّْفِس ما َعِمرُت َشقاُء     َغِنيُّ النَّْفِس ما َعِمَرْت َغِنيُّ                                     

  
غنيًا عن  ،ألن من آان راضيًا بماله ، ر من آثرة المال يريد أّن غنى النفس خي((     

  وفقير النفس وإن ساعده ، ى الموسرين ـ أغني يده تراه باآتفائهـغيره بما يحصل ف
  
      

   .٨: الضحى  -١
  .٣٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢

ونهمـًة  حرصًا  ،ر األيام وزيـادة الحال ـى مـوأطاعه القـدر يـزداد عل، الماُل        
  .)١( ))وشقاًء 

  .هذه هي الحكمة من هذا البيت فالغنى ليس بالمال وإنما الغنى غنى النفس      
  

ن معنى الغنى والفقر بحكمة ـو عروة بن الورد عـد ذآر شاعر جاهلي آخر هـولق    
  ) من الطويل : ( بالغة وموضوعية قائًال 

  ًى فيه لذي الَحقِّ َمْحَمُلعنــ  أفيد            دعـيـني أطـَوّف فـي البـالد لعـلني          
  .)٢( وليــس عليـنا فـي الحقـوِق مَعـوَُّل    أليـــس عـظيـــــــمًا أن تـلـمَّ مـلـمَّـْة                    

  
ن سعى وراء رزقه ـإلى السعي وراء الرزق ألن موهناك إشارة من الشاعر      

ة له يقول لها اترآيني لكي أجول في ة الشاعر لعاذلـمخاطبف، سوف ينال خيرًا آثيرًا 
 أراٍض ي االستفادة من الحصول على المال فيـفي البالد طمعًا ـطلب المال وأطوف ف

نابت نائبة في الحي فال يعولون علينا االحتمال  ه إذ ـأخرى ألن فضاعة الفقر وشدت
  .عنهم والواجب لهم 

ي طلب رزقه فبالجد ـى اإلنسان أن يسعى فـعلي ـوالحكمة المشار إليها ه     
والمثابرة يمكن لإلنسان الحصول على العيش بيسر ورفاهية فأن من ال يملك المال 

  .فالناس تمسك عن تعليق الرجاء به 
  عن آثرة المال وقلته وما.)٣(فقد ذآر الشاعر الجاهلي مالك بن حريم الهمداني     
       
  
    
   

   .١١٨٩:٣: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -١
  .٣٤٤ – ٣٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
. ج الهمداني ـن دالن بن سابقة بن ناشـك بـهو مالك بن حريم بن مال، جاهلي : مالك بن حريم الهمداني  -٣

ألبن عبد ، العقد الفريد ، ) مفزع الخيل ( يقال له . وهو أحد وّصافي الخيل المشهورين ، شاعر فارس 
   .٣٠٥:٣: محمد سعيد العريان ، تحقيق ، ندلسي  األربه



                                 
  

  )من الطويل : ( قائًال . له من وقع على اإلنسان من نفع وضر      
  ْعَلُموُتْبِدي لَك اَأليَّاُم ما َلْسَت َت      اِرب         ــجــاُم ذاُت َتــَُت واَألّيـْئـِبـُأْن                     
  ِه الحمَد وْهُو ُمَذمَُّمـني عليـْثـوَي       ــــــــَُه       ُع َرّبـَفـْنـــاِل َيـراَء المـَأنَّ َثـب                     
  ُمُع الُمَحرَّـطيـزَّ الَقـزُّ آما َحـُحـَي         ٌد     ـِســْفـْرِء ُمـاِل ِلْلمـَل المــليـوِإنَّ ق                    
  .)١( ويـْقـُعـَد وْسـَط القـوِم ال َيـَتَكـلَّــُم      َتطيُعها        ِد ال َيْسـَيَرى درجاِت الَمج                    

  
إذ آما ذآر بأن المال يرفع من شأن الناس إلى درجة الرخي والتحضر ويثني      

فأنه ال . أنه ويذله ويصغره فأنه يقل من شل والثراء عليه بالحمد والشكر أما قليل الما
 المال هذه هي الحكمة المشار إليها بأن. ي مدارج الفضل واألفضال ـيستطيع الترقي ف
  . من قدره  ن شأن صاحبها عكس الفقر فأنه يقل من شأنه وتحط ـوالغنى يرفعان م

سى اعر الجاهلي موـه فيشير بذلك الشـما نفع المال إذا آان المال ال ينفع صاحبـف     
  ) من الطويل : (  إلى هذا المعنى قائًال .)٢(بن جابر

  .)٣( وما َخْيــُر مـاٍل ال َيـقي الذَّمَّ َربَّـُه          ِبَنْفِس آْمِرىٍء ِمْن َحقَِّها ال يًُِهيُنَها                     
  

أي  ذم من قبل اآلخرين و أي خيرًا في ماٍل ال يصون صاحبه من عار لحق به أو     
  . شيء في غنى النفس ال يبذلها صاحبها في استيفاء حقوقها 

  
  

  . الخشن الصلب الذي لم يلن : المحرم ، السوط : القطيع ، يقطع : يحز -
   .٣٤٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
. وهو موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد الحنفي اليمامي ، جاهلي : موسى بن جابر الحنفي  -٢

أبو القاسم الحسن بن بشر بن  ، اآلمدي، المؤتلف والمختلف : وأبن برقة اليمامة ، ليلى يعرف بابن 
شرح ديوان الحماسة  ، ٢٠٣:١: خزانة األدب ، ٢٤٨:  عبد الستار أحمد فراج  ،تحقيق، يحيى 

  .١٣٦:١للتبريزي 
  .١١٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
 أن يشتريها  اء ال يستطيع المالـاك أشيـ فهني آل األمورـوالمال والغنى ال ينفع ف       

من : ( قائًال  فقد ذآر في ذلك الشاعر حسان بن ثابت منها سمعة اإلنسان وشرفه 
  )البسيط 

  أصوُن ِعـْرِضي بمالي ال ُأَدّنـُِسـُه             ال باَرَك الـلـُه بعـَد الِعْرِض بالماِل                 
  .)١( ُل للماِل إْن َأْوَدى فَأْآِسَبُه            وَلْسُت ِلْلِعرِض إن َأْوَدى ِبُمْحتاِلَأْحتا                

  
سب ويمكن أن تحتـال لكي ـون العرض أي الحـفالحكمة هـي أن المال ال يص     

و الحصول على المال بالحيلة وال يمكن الحصول على العرض بالحيلة ـوه ، تكسب
ن الناس ال بارك اهللا بالمال الذي تجنيه إذ ما ـك بيـسمعتوإذا ذهب عرضك و، أيضًا 

ن ـإذ ما قيمة المال الذي هو أدنى م فأن هناك أمور ال تشترى بالمال  ،هو نفعه 
طول السنين عكس  إذا التصقت به شائبة فتبقى عالقة به  العرض وذلك ألن العرض 

ذه من المعاني المرتبطة ـهو، المال إذا أفتقد فيمكن بالسعي الحصول عليه مرة أخرى 
  .فمن أخالق العربي هو صون العرض قبل آل شيء  ،بالواقع والمجتمع



  
ن قبل اآلخرين أما إذا آان من ـه من مال ويتكرم مـويتجلى اإلنسان بما لدي     

من : ( ن الحكم قائًال ـفقد ذآر الشاعر يزيد ب، الفقراء فهو يهان من قبل اآلخرين له 
  )الكامل 

  ُمـــــَدِم الَعديـَعـاُن ِلْلـهــوُي    ــى        َنـِغـْلـ ِل َرُمـْكـْرُء ُيـوالَم                       
   ــِقيُّ ويكُثُر الَحِمُق اَألِثيُم   قــد ُيـْقـتـُِر الَحـِوُل التَّـــ                                    

  
  
    

  .الحسب :  بكسر العين -الِعرض -
  .٣٥٠ – ٣٤٩:  الحماسة ألبي تمام ديوان -١
  .آثير اإلثم : األثيم ، الفقير :   العديم -

  
  .)١( ى         هــذا فـَأيُّـُهـَمـا الُمـِضـيـــــُمــذاَك وُيـبـَْتـَلـ                 ُيـْمـَلى ِل

  
 ويسره  الواضحة في هذه األبيات هي أن اإلنسان يكرم لغناه ومن هذه الحكمة     

وال يدوم الغنى والفقر إذ آم من الرجال الكثيري الحيلة قد يفتقر في يوم . ويهان لفقره 
ن يمتاز بنقص عقله قد يستغنى ويكثر ماله في يوم من األيام ـومنهم م ، من األيام 

فالمرء يكرم بحسب ما عنده من . ى حالهم ـذه هي حال الدنيا إذ ال تبقي أناس علـه
اسمه  لم يذآر   في ديوان الحماسةمة قد أشار إليها شاعر آخرمال يمتلكه وهذه الحك

  )من الطويل : ( فقد ذآر قائًال 
   وُآـلُّ َغـِنـيٍّ فـي الُعيـوِن َجـِليـــُل     أَجلََّك َقْوٌم ِحيَن ِصْرَت إلى الِغَنى                    
  .)٢( َعـِشـيَّــَة َيـــْقـَرى أو َغـداَة ُيــنــيــُل            وليـَْس ِغـنًى إال ِغـنًى َزّيــََن الَفـَتى              

  
ومقدر  ي عيون الناس ويجعله مكرم ومحترم ـفالغنى هو الذي يعظم المرء ف     

وتدل  . ن أموال تصرف في إآرام الضيف وإطعامه ـوالغنى ما يمتلكه م، بينهم 
مكانة  ن شأن صاحبها ويجعل له الحكمة في هذا البيت بأن المال والغنى يرفعان م

  .آبرى وجليلة بين الناس 
  

ذا المعنى ـى الناس والذي أوجد هـن قسمة اهللا سبحانه وتعالى علـوالغنى والمال م     
الم ونزول القرآن الكريم فقد ظهرت معاني جديدة معاني إسالمية هو ـبعد ظهور اإلس

  .وتعالى  الرزق من اهللا سبحانه
  
  
  
  
   

  .من أصابه الضيم : الضيم ، مد في عمره ي: يملى  -
   .٣٥٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٥٤٢: نفسه  -٢



َربِّي  َيْبُسُط   ُقْل  ِإنَّ ((   :)١(يرزق من يشاء بغير حساب آما في قوله تعالى      
  ))  آلرِّْزَق  ِلَمن َيَشآُء َوَيْقِدُر َوَلِكنَّ  َأْآَثَر آلنَّاِس َال َيْعَلُموَن

  )من الطويل : (  يذآر في هذا المعنى قائًال .)٢(فالشاعر معلوط السعدي     
  ُدــــيـلـٌز وَجـاِجـوا عـولـُقــٌر َيـــــيـِقـمـتـى مـا َيـَر الّنـَاُس الَغـِنـيَّ وَجـــاُرُه           َف                
  دوُدــْت وُجـــَمـسِّــاٍظ ُقـــْن أَحــكـول َتى         ْن ِحيَلِة الَفـولْيَس الِغَنى والَفْقُر ِم                
  ُدــيـِعــِه َبــيـلـًال عــْهـا َآـهــــَلُبـْطـَمـئًا           َفــاِشــاَدُة نـْتـُه السِّـيــَإذا الَمـْرُء َأْعـي                
 ُدـميـَو حـاَت وْهـوٍم مـوِك قـُلـْعـُوص  ــٍم          َذمَّــيٍّ ُمـِنــْن َغـا ِمـنــْن َرَأْيــاِئـوآ               

)٣(.  
  

ن قسمة اهللا تعالى على خلقه وليس االعتماد على ـو أن الغنى والفقر مـالحكمة ه     
  .الرزق من الحيلة أو السعي واالجتهاد بل اعتمد على الحظ 

غنى إذ يقول آم من ي حكمة على تفضيل الفقر على الـوقد أشار الشاعر آذلك ف     
األغنياء يبطرون ويطغون وهم ال يؤدون حق النعمة عليهم وآم من فقير مات وهو 

أي آم من غني مذموم من قبل .  حميد الطريقة راضيًا بما أعطاه اهللا واالآتفاء به
 إليها بعض  اآلخرين وهذه أشارة على أن الغنى ال يرفع من قدرة األغنياء آما أشار

  .الشعراء 
د أشار الشاعر الحكم بن عبدل األسدي إلى ـوالغنى فق وعلى اثر التبطر بالنعمة      

  )من الطويل : ( الرضا وعدم التبطر قائًال 
   وَأعِرُض َمْيُسوري على مبتغي قرِضيى       وِإّنـِي ألْستــَْغـِني فـمـا أبـِطـُر الـِغـنـَ               
ي ـفـُأدِرك َمْيـُسوَر الِغـَنى ومـع   ــانـًا فتــشـتـَدُّ ُعْســـَرتــي      وُأْعـِسـُر أحيــ               
  ِعْرضـي

  
  
   .٣٦: سبأ  -١
، من بني آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وقريع ، هو المعلوط السعدي القريعي : المعلوط السعدي  -٢

عبد ، تحقيق ، الحسن بن دريد أبو بكر محمد بن  ، االشتقاق ، ١٨٩:٣: أبن قتيبة ، عيون األخبار 
  .١٥٥ : السالم محمد هارون 

  .الفقير : الصعلوك ، آثير : آائن ، وهو مرادف للجدود ، الحظوظ : األحاظي  -
   .٣٣٤ – ٣٣٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
  .)١( ـْرٍض وال َفـْرِضومـا نـاَلهـا حتَّـى َتـَجـلَّـْت وَأْسـَفـَرْت       أخـو ِثـَقـٍة ِمـنـِّـــي ِبـَق        

  
 ولكن  على النعمة والغنى التي وهبها اهللا لهفقد أشار الشاعر إلى عدم التبطر      

 وإذا التساهل مع الناس األموال من يطلب القرض أي ذه ـيشكر اهللا عليها ويقرض من ه
لى ي هذا البيت هي عـوالحكمة المشار إليها ف. أصابته عسرة فال ييأس بل هناك يسر 

الشكر في النعمة ويكون جاحدًا   ألن ذلك يذهب عن سنن  عدم التبطر في الغنى
  . للنعمة وغير قانع بما أعطاه اهللا تعالى 

  
 وراء  وبعد هذا آله فما فائدة المال الذي يجمعه اإلنسان في حياته من السعي     

  . الرزق والسفر والترحال والمثابرة ؟ آل هذا سوف يترك لغيره 



من (  : ن شحاذ الضبي قائًالـاعر األموي محمد بفمن هذا المعنى يذآر الش    
  )الطويل 
  ِبَفْضِل الِغَنى ُأْلِفيَت ماَلك حاِمُد   َنى ُثمَّ لم َتِجْد         إذا أْنَت ُأْعِطيَت الِغ           
  :ثم قال 
  ُد ــًا وواراَك الِحــْوُروثـاَن َمـإذا آ       ــَُه      ْعتـَمـاٌل َجـَك مـــــاًء عنــلَّ َغنــوَق          
  ُدــَوالِئـِه الــْدَعى إليـدًا ُتـعـْقـَ وال م   ــُه        بُّـِحـًا ُتـامـعـُرْك طـْتـم َتـَت لـإذا أْن          
  .)٢( ُدـُرُهْم والَقصائـْثـاِل َنِجاُب الرِّبـِس  ـــُه          بُّـُشـزاُل يـــارًا ال َيـــَت عـْلــلَّـَجـــَت          

  
فإذا أصبحت من الميسورين واألغنياء وتمكنت من أطماع الدنيا فملكتها ثم لم      

  . تجود بهذا المال سوف ال ترى من يحمدك أو يحفظ غيبك 
  
  
   
  

  .٣٤٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .لبست : تجللت ، الجواري والخدم : الوالئد  -
   .٣٥٧ – ٣٥٦: نفسه  -٢

و ليس له بعد مماته ألن ـوقد أشار الشاعر إلى المال الذي يجمعه اإلنسان فه       
ال حظ  المال هو الذي يصرفه اإلنسان أثناء حياته أما بعد مماته فيصبح لورثته إذ 

ح مسبًة للناس اآلخرين ـل يكبد لإلنسان عارًا ويصبـوال نصيب ب ه ـلإلنسان في
  . وميتًا فالبخيل مذمومًا حيًا

 آيف  و أن يجمع المال بكل الوسائل وال يفكر حتىـألن هم البخيل الوحيد ه     
وال حتى التفكير بمتع  ي جمع المال دون التمتع فيه ـهذه هي الحكمة ف. يصرفها 

  . فالمال هو وسيلة وليس غاية . الدنيا البسيطة 
 هو زينة يجب التمتع بها اآلية الكريمة على أن المال ويجب اإلشارة إلى ذآر     

آْلَماُل َوآْلَبُنوَن ِزيَنُة آْلَحَيوِة   ((:  )١( ي قوله تعالىـف. وصرفها في محلها والتمتع بها 
  )) ....آلدُّْنَيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     



  
   

     
   .٤٦: الكهف  -١

   حكم خلقية- ب
    الصبر- ١

          
و صابر وصبار وصبير ـ فهر يصبر صبرًاـصب، ض الجزع ـنقي .لغة (( الصبر      

  .)١()) وجمعه صبر ، وصبور واألنثى صبور أيضًا بغير هاء 
يقال صبرت الدابة حبستها بال علف وصبرت  ، الصبر اإلمساك في ضيق ((     

   .)٢()) فالنًا خلفته خلفة ال خروج له منها 
  .)٣()) حبس النفس عند الجزع : (( والصبر اصطالحًا     
حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها والصبر ((     

فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختالف مواقعه فأن آان  ، عنه 
ي محاربة ـويضاده الجزع وأن آان ف ال غير  حبس النفس لمصيبة سمي صبرًا 

  .)٤()) سمي شجاعة ويضاده الجبن 
و من أبنية ـوهو الذي ال يعاجل العصاة باالنتقام وه ( (والصبور من أسمائه تعالى    

والفرق بينهما أن المذنب ال يأمن العقوبة  ، ومعناه قريب من معنى الحليم ، المبالغة 
   .)٥()) من صفة الصبور آما يأمنها من صفة الحليم 

وهناك صفات يجب توفرها في الرجل آي يكون صبورًا وهو الحلم إذن الصبر    
  .)٦()) الصبر والحلم توأمان ((  صنوان وآما قيل أن والحلم

و ـن الشجاعة والوقار وهـو خلق مرآب مـوه  ((  : والصبر على الشدائد   
لة ـوال الحي، ا لم يكن الجزع نافعًا وال الحزن والعلق مجديًا ـدًا مـمستحسن ج

  واالجتهاد دافعة 
  

  

   .٣٥٤: مختار الصحاح ، ٤٣٨ – ٤٣٧:٤  : )َصَبَر ( مادة :  لسان العرب -١
   .٣٠٦:  معجم مفردات ألفاظ القرآن -٢
            .٤٣٨ – ٤٣٧:٤: )  َصَبَر  (مادة:  لسان العرب -٣
   .٣٠٦:  معجم مفردات ألفاظ القرآن -٤
    .٤٣٨:٤ :)َصَبَر  ( مادة:  لسان العرب -٥
   .١٢٥: مد هارون تحقيق وشرح عبد السالم مح، المعاد والمعاش ،  رسائل الجاحظ -٦

وما أقبح الجزع إذا لم  سورة تلك الشدائد فما أحسن الصبر إذا عدمت الحيلة         
   .)١()) يكن مفيدًا 

َوآلصَِّبِريَن فى آْلَبْأَسآِء ...((   : )٢(ن الصبر ـوقال تعالى في محكم آتابه ع    
       .))ُقوْا َوُأْوَلِئَك ُهُم آلُمتَُّقوَن َوآلضَّرَّآِء َوِحيَن آْلَبْأِس ُأْوَلِئَك آلَِّذيَن َصَد

َيُبَنىَّ َأِقِم آلّصَلوَة َوْأُمْر ِبآْلَمْعُروِف َوآْنَه َعِن آْلُمنَكِر   (( : )٣(وآذلك قوله تعالى      
  ) .)َوآْصِبْر َعَلى َمآ َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم آُألُموِر



ى ألسنة الناس ـه أصبحت تدور علـار إليوالمعنى المش ر ـفأن لفظة الصب     
ه تحمل ـد وعليـن صفات الرجل الجيـوالشعراء بخاصة إذ أن الصبر وتحمله م

  . مصائب الدهر والصبر على المكاره فهي من طبيعة الرجل الصحراوي 
 أو من  وأن الرجل الصبور هو الذي يعرف من خالل تحمله لما يصيبه من نكبات    

  . بر عليها عوادي الدهر ويص
  

  ، أشعاره ن فسر الصبر وعوادي الدهر من خاللـومن الشعراء الجاهليين م    
  )من الطويل : ( الشاعر السموأل بن عاديا حيث ذآر قائًال 

  ُلفــكــلُّ ِرَداٍء يـــَْرَتــِديــــِه َجــِمـيــ     ِإذا المـرُء َلْم َيـْدَنْس من اللُّْؤِم ِعرُضُه                
   .)٤( فـلـيـَْس إلـى حـسِن الـثـناِء َسبـيــُل     وِإْن ُهَو لْم يحمْل على النفِس َضْيَمها               

  
  
       
 

   
  .٣٣٠: العقل األخالقي العربي  -١
  .١٧٧: البقرة  -٢
  .١٧: لقمان  -٣
 .إذا تكلفه ، وتدنس تدنس ، دنس دنسًا : يدنس  -
   .٤٢: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٤

اللؤم               دنس ب م ي أتي هي                    إذا المرء ل أن أي صفة أخرى ت ؤم ف م يحمل صفة الل ول
ق              ه طري يس ل اره فل ى المك م يصبرها عل نفس ول حسنة وجميلة وإذا لم يحتمل ضيم ال

  . إلى الثناء الحسن 
ي تعويد النفس على التحمل والصبر وإلى آظم الغيظ     ـي هذين البيتين ه   ـوالحكمة ف     

ره وحسن                 والحلم وترك ا   ياء عال ذآ ذه األش لظلم والبغي ألن من تعودت نفسه على ه
   . ئهثنا
  ) من الطويل  : ( ومن هذا قول الشاعر مسافح بن حذيفة العبسي   

  ِمَن الَعْيـِش أو آَسى على إْثِر ُمْدِبِر َأَبـْعـَد َبـنــي عـمـرٍو ُأَســرَّ ِبـُمـْقِبـٍل                             
   .)١(  عليك إذا َوّلى ِسَوى الصَّْبِر فآْصِبِر  وليـَْس وراَء الَشــْيِء َشْيٌء يـَُردُُّه                            
  

وأن األسى  ى التحمل يذآر الشاعر أن السرور آان يتصل بحياتهم          ـه إشارة عل  ـوب     
  .والغم آان يحذر من أن يكون فيهم 

  . الصبر وأن الصبر هو الذي يكسبك الثناء إذ ليس يرد الشيء الفائت إال    
ل                         صام بحب ى األسى واالعت ين هو التحمل عل ذين البيت فالحكمة المشار إليها في ه

صبر إذ عه   ـ أن هن ال دى وس سان وتتع درة اإلن ن ق ورًا تخرج ع ضل  ،اك أم  وأن أف
   .وسيلة لعالجها هو الصبر 

اس المسلم المؤمن   ـو درجة مقي  ـصبر ه ي العصر اإلسالمي فأن ال    ـوعند الدخول ف       
صب  ،  ى بال ؤمن يجب أن يتحل ل الم صيبه  ـألن الرج ي ت ن الت اره والمح ى المك ر عل

ذِ * َوَبشِِّر آلصَِّبِريَن   ... ((   : )٢( قوله تعالى    فيمستمدًا صبره من القرآن الكريم       يَن آلَّ



ُأْوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو تُُُ  مِّن رَّبِِّهْم    * آ ِإَلْيِه َر ِجُعوَن     ِإَذآ َأَصَبْتُهم مُِّصيَبُة َقاُلوْا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّ      
     ))َوَرْحَمةُ ُ  َوُأْوَلِئَك ُهُم آْلُمْهَتُدوَن

  
  

  .٢٨٢: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .١٥٧- ١٥٥: البقرة  -٢
  ))  ِمْن َعْزِم آْلُأ ُموِرَوآْصِبْر َعَلى َمآ َأ َصاَبَك ِإنَّ َذِلَك...  : (( )١(وقوله تعالى      
من ( : قائًال  .ن آنيف النبهانيـ إبراهيم ب اإلسالميوفي هذا المعنى ذآر الشاعر     

  )الطويل
  ُل   ـَمــرِّ َأْجـُحـالـَر بـــْبـصَّـِإنَّ الـّز فــَعـــَت             

اِن ــِب الزَّمـــى َرْيـلـَس عــولي                                                                      
  َعوَُّلــُم

   أْن ُيَرى المرُء جاِزعًا  فلْو آاَن ُيْغِني             
  َذلُُّلـتَّــي الـِنــغــاَن ُيـٍة أو آـــاِدَثـحـِل                                                                      

    ٍة ــَبـــيـِصـلِّ ُمـَد ُآـْزِّي ِعنـَعـَلّتان اـكـل            
ى ـرِّ َأْوَلـــُحـالـٍة بـــــَيــــاِبــون                                                                     

  ُلـَمـوَأج
   ـُه   اَمـمـُدو ِحـعـَس َيـْلُّ ليـَف وآــكيـف           

ا َقَضى اللُّه ـعم ِرىٍء ـا الْمــوم                                                                    
  َمْزَحُل

      ْتـدََّلـَبـا َتـنـــيــاُم فــــِن األيَّـكـِإْن تـف          
  َعُلــْفـ َتْؤسى والَحواِدُثـمى وُبـْعــُنـِب                                                                   

  ـًَة     بـــيـِلـَاًة صــــنـا َقـّنـْت ِمـَنــَّيـا لــمـف          
  ُلــُمـْجــَس َتـــيـي لـتـّلـا ِلـنــــْتـَلـ َذلَّوال                                                                 

      ـًةمــِريـًا َآـوسـفـا ُنـاهـلنـن رحـِكـول         
  ُلـمـْحــَتـاُع َفـطـستـــ ال ُي اـُل مـَـّمـَحـُت                                                                

  ا   ا ُنفوَسنـِر منـبـِن الصـْسـُحـا بـنــْيـوق        
 زَُّلــاألعراُض والناُس ُها ــحَّْت لنـَفَص                                                               

)٢(.  
  
  
  
  
    
  .١٧: لقمان  -١
  .يتجاوز : يعدو ، المبعد : المزحل ، المصيبة : النائبة ، صرف الدهر : الريب  -
  .٨١ – ٨٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
ات والحكمة في هذه األبيات هي              ي به  و الثب صبر والتحل ا  ال  وعدم الجزع إذ أن   م

ريم والحر وأن األحداث تقف عل           ن صفات   ـالصبر م  م واحد     ـالرجل الك ى شيء بحك
  .ولكنها تتبدل وتتنقل وال اعتماد على صروف الدهر



ه         ل ل األولى واألجم ر ف سان الح صيب اإلن صيبة ت ل م ا ـه وأن آ صبر عليه و ال
  . وعدم الجزع منها مهما طالت 

أن               ى العصر األموي ف صبر       ووصوالً إل روا ال د ذآ شعراء ق ي ب      ال ضًا والتحل ه ـ أي
رًا ع   ي ذاآ ذ الهالل وي منق شاعر األم نهم ال صبـم ائًال  ـن ال اره ق ى المك ن : ( ر عل م

  )السريع 
   .)١(  َيـلقـاَك عنـَد ُنـُزوِلـها الصَّْبُر      وَلَخْيُر َحظَِّك في الُمِصيَبِة َأْن                              

  
ن      صبر    فم زل ال ك أن ين ر حظ صائب ألن صبر   أوف ع الم ي أفج ت ف ك وأن علي

شير      .  الشدائد   عندو مقياس إيمانه    ـاإلنسان ه  ن ب ومن هذا المعنى ذآر الشاعر محمد ب
  )من البسيط : ( ن الصبر والفرج وعدم اليأس قائًال ـالخارجي ع

  جاـا ُآلَّ ما آْرَتـَتـُتـُق منـهـفالصَّبـُْر َيـْف      إنَّ األمــوَر إذا آْنـَســــدَّت َمـســَـاِلـُكـهـا          
  َرجاـٍر أْن َتـَرى َفــَعْنَت بصبـإذا آستـَ        ال َتــْيــَأَســـنَّ وإْن طـاَلـــْت ُمــطــاَلبــــٌَة        
  .)٢( جاـْرِع لألبـواِب َأْن َيــِلـِن الَقـْدِمـ  وُم       َأْخِلْق ِبِذي الصَّبِر َأْن َيْحظى ِبحاَجِتِه      
  

ا  ((       سدت طرقه ور إذا ان أن األم ل ف ، ف ت الحي صيلها ـوأعي صبر ، ي تح أن ال ف
دراجها ويوس  سهل م ا ـي ا   ،ع موالجه ق منه ا انغل تح م ق م  ،  ويف ا ارتت ق م ن ـويفت

وإن دامت ، أو يقّصر سعيك    ، ا يفتر عزمك    ـ م ن اليأس ـوال يتسلطّن عليك م   ، أسبابها  
  والنجح بأقرب المنازل ، رج يتلقاك ـقد أن الفـواعت، ك واتصلت مواظبت، مطالبتك 

       
  

   .٢٩٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .أجدر : واخلق ، انغلق : ارتتج ، الشق : الفتق  -
  .٣٤٦: نفسه  -٢
  .)١()) منك ؛ فإّنك إذا فعلت ذلك فزت بكل ما تراه      
ي ه       ة ف ات ت ـوالحكم ات واضحة إذ أن األبي صاحبها إصرار ن ـشف عذه األبي

ا ف       صبر وبثه ى معنى واحد          ـبفضيلة ال د عل ات تؤآ رة   ي النفوس ومجموع األبي وفك
رج  ـو مف ـبر ه ـواحدة هي أن الص    ـها ف  تاح الف ر     ـوأن ـهذيب ذات أث ق والت ي مجال الخل

  .)٢(وقيمة عالية 
سان               والصبر     ل   ال يكون في تحمل المصائب وتحمل النكبات التي تنزل على اإلن ب

سعي وراءه وم        ـالصبر في آل األمور منها الصبر ف       م وال ن ـي الوصول إلى شيء مه
  .حلي بالصبر والمثابرة تو الـإلى ذروة المجد ه و المجد والوصول ـذه األمور هـه

  )من البسيط : ( قائًال   أسدي وهو رجل من بنومن هذا المعنى يذآر الشاعر    
  وِس وَأْلَقـْوا ُدوَنــُه اُألُزراــَجـْهَد الّنـُُف    ْجِد والسَّاُعوَن قـْد َبـَلُغوا      َدَبـْبَت ِلْلَم                 
  ْن َصَبراـوعاَنَق الَمْجَد َمْن َأْوَفى وَم  ْم         ـفكاثـَُروا الَمْجَد حتَّى مـلَّ أْآَثُرُه                
  .)٣( َلْن َتـْبُلَغ الَمْجَد َحتَّـى َتْلَعَق الصََِّبراـُلـُه          َت آِآـْ أنال َتْحـَسِب الَمْجَد َتـْمرًا                

  
ى تحقيق                    ي ه الحكمة      ه أو الوصول إل راد نيل ى الهدف الم  الصبر في الوصول إل

  .المجد والعلى 
  . الشدائد عندوال يعانق المجد أحدًا إال الوفي ومن صبر     



  
  
    
  
  

   .١١٧٥ – ١١٧٤ : ٣: للمرزوقي  ، شرح ديوان الحماسة -١
  .١٢٥ – ١٢٤: الحكمة في الشعر األموي : ينظر  -٢

دبيب  - بطء : ال شي ب سعي ، الم اء  : ال شمير وإلق د وت سير بج ب  : األزرا ، ال ي طل اد ف ن االجته ة ع آناي
  . عصارة شجر مر : الصَّبر ، الشيء 

  . ٤٨٦ – ٤٨٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣

   الحلم والجهل - ٢

                    
  .)١()) ضبط النفس عن هيجان الغضب (( هو : الحلم        

وهي  )) ِإنَُّه َآاَن َحِليمًا َغُفورًا...  ((   :)٢(والحلم من صفات اهللا سبحانه وتعالى      
د منحها اهللا إلى نبيه ـها بعض خلقه حفظًا للتوازن وقـة منحها اهللا واختص بـهب

   .))ُ  ِإنَّ ِإْبَرِهيَم َلَحِليٌم  َأوَّ هُُُُ  مُِّنيُب   : (()٣(فقال تعالى  ) عليه السالم (إبراهيم الخليل 
أحكمته : ويقال . مرجعها إلى العدل والعلم والحلم (( ر بأن الحكمة ـوآما ذآ    

   .)٤()) التجارب إذا آان حكيمًا 
 أرض وجاء أيضًا . وجهالة جهل يجهل جهًال ، الحلم د ـي معجم اللغة ضـالجهل ف((    

. قد استجهلته ـف ى تنزقه ـل شيء استخففته حتـوآ. ها ـمجهل إذا آانت ال يهتدى ب
   .)٥()) والمجهلة األمر الذي يحملك على الجهل 

 )٦(قائًال ، وقد ذآر اهللا سبحانه وتعالى في آياته عن معنى الجهل الذي هو ضد العلم   
  .))...ِهُل َأْغِنَيآَء ِمَن آلتََّعفُِّف َيْحَسُبُهُم آْلَجا... : (( 

وعدم تقديـر آيات اهللا وفهمها ، بمـعنى األعـراض عن ديـن اهللا (( وقيل أن الجهل   
  .)) ُقْل َأَفَغْيَر آللَِّه َتْأُمُرونِّى َأْعُبُد َأيَُّها آْلَجِهُلوَن : (( )٨( قال تعالى .)٧()) 
   .)٩()) السفه والغضب واألنفة (( الجهل هو   
    

، تحقيق ، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني ،  المفردات في غريب القرآن -١
   .١٢٩: محمد سعيد آيالني 

  .٤١: فاطر  -٢
  .٧٥: هود  -٣
  .٦٦:٣ : )جهل (  مادة العين -٤
   .١١٤ : )جهل ( مادة ، جمهرة اللغة  -٥
  .٢٧٣: البقرة  -٦
  .١٤٨: عودة خليل أبو عودة ، ر ولغة القرآن التطور الداللي بين لغة الشع -٧
  .٦٤: الزمر  -٨
               .١٥٠: التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن  -٩
 آْلَحِميََّة َحِميََّة آْلَجِهِليَِّة ِإْذ َجَعَل آلَِّذيَن َآَفُروْا  ِفى ُقُلوِبِهُم   : (( )١(ال تعالى ـق     

( وفي الحديث النبوي الشريف أن رسول اهللا  )) ...َنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َسِكي َفَأنَزَل آللَُّه 

  قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  . الجاهلية  أي حمية. )٢()) إنك امرؤ فيك جاهلية (( ألبي ذر وقد عير رجًال بأمه 



  .ومن آل هذا فأن الحلم هو ضد الجهل     
ألمور وعدم التسرع في اتخاذ القرارات وال ي اـإذ على اإلنسان أن يكون حليمًا ف    

ي اتخاذ القرار المناسب في الوقت ـد األشياء بل التأني فـتحكمه حميته وعصبيه ض
  .)٣()) أن الصبر والحلم توأمان(( اسب وآما ذآر في السابق عن الصبرالمن
  . فالمرء ال يكون صبورًا إذا لم يملك شيء من الحلم     
لحكمية التي توجد في الشعر هي موضوع الحلم والجهل إذ فمن الموضوعات ا    

  آما نوه في السابق على أن الحلم من صفات اهللا سبحانه وتعالى 
 وهذه الحال  ،والحلم هو ترك االنتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك ((    

   .)٤()) محمودة ما لم تؤد إلى ثلم حياة أو فساد سياسة 
وقد ذآر  . و الذي يكون صاحب تجارب في مجمل حياته السابقة ـالرجل الحكيم ه   
من الطويل ( :   قائـًال .   )٥( د العباديـن زيـذا المعنى الشاعر الجاهلي عدي بـي هـف
(  

  وفي َآْثَرِة األيِدي ِلذي الَجْهِل زاِجٌر     
   .)٦( ـِحـْلـُم َأْبــَقـى ِلـلـرِّجــاِل وَأْعـــَوُد                                                               وَلـْل

  
      

  
   .٢٦: الفتح  -١
  .١٩:٨ : محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري -٢
  . ١٢٥: المعاد والمعاش : رسائل الجاحظ  -٣
  .٣٢٨: العقل األخالقي العربي  -٤
ممن سكن الحيرة ، اعر جاهلي وهو ش، عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب العبادي : عدي بن زيد  -٥

: وصار من تقاته ، قيل إنه آان ترجمانًا في ديوان آسرى ثم أنتقل إلى ديوان النعمان بن المنذر ، 
  .٨٠: معجم الشعراء  ، ٢٢:٢: األغاني 

  .  ٣٣٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٦
ي ـكثرة هي آثرة األخوان واألعوان وبهذه الـوالمقصود هنا آثرة األيدي ه       

مزجرة للجاهل صاحب اللسان البذيء والفاحش فأن هذه الكثرة هي التي تدفع عنك 
ألن بالحلم  . ك فأن الحلم أبقى شأنًا وأمرًا للرجال ـع ذلـش ولكن مـالقول الفاح

شؤون حكمة في اتخاذ القرار المناسب فـي د الـن الجهل وفقـوالتعقل هو أنفع للرجل م
  .الحياة 

وعلى اإلنسان أن   ،م والواعي ـ آما ذآر هو من صفات الرجل الحكيوالحلم     
  .يكون حليمًا في أشد المحن التي تمر عليه 

 أي أن يأتي بحاالت تكون أما حسنة أو تكون  ،والحلم يكون فضًال ومنه مذًال     
من : (اعر الجاهلي الفند الزماني قائًال ـذا ما وضحه الشـفه، عيبًا على اإلنسان 

  )لهزجا
  .)١( ِل  لــلـــِذّلـــــَِة ِإْذَعـــاُن      وبعُض الحلِم عنَد الَجهــ                              

  
ذا البيت رديء ـه قيل وصف هـأذعن لكذا إذا انقاد له وأذعن بكذا أقر ب: (( يقال      

  .)٢()) ومعناه إذا حلمت عن الجاهل رآبك فلحقتك مذلة 
  .ينتفع فيه الحلم وإنما هناك أوقات ينفع فيها الجهل أآثر أي ليس آل وقت 



  من ( :  ذآر بنفس المعنى قائًال)٣( . سالم بن وابصة األسدي شاعر آخر أمويو
  )البسيط
  .)٤(ِإنَّ ِمـَن الِحـْلـِم ُذالَّ أنَت عـارُفـُه             والِحْلُم عْن ُقْدَرٍة َفْضٌل ِمَن الَكَرِم         

  
  
  

  .٣٠: وان الحماسة ألبي تمام دي -١
  .١٤:١: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -٢
وهو تابعي آان غالمًا شابًا في خالفة ، في العصر األموي ، شاعر فارٌس : سالم بن وابصة األسدي  -٣

 في تمييز األصابة: سنة تسع )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( عثمان وأبوه وابصة صحابي جليل وفد على الرسول 
 لسيوطي تأليف اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ا،شرح شواهد المغني  ، ٣٠٤٤: لصحابة ا

  .١٤٣: العالمة محمد محمود بن التالميذ الشنقيطي ، صححه ، 
  .٣٣٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٤
إن بعض الحلم يكون ذل لصاحبه ولكن الحكمة المشار إليها هي أن هذا الحلم        
ما آان قدرة أي ال يدل عن عجز أو نقص في صاحبه ولكن حلمه آان آرمًا منه أي إن

ه تنبيه على أن المرء ال يخدع بأي حلم ـي خصال الكرم وبـأنه نوع من الفضل يعد ف
وإنما يصدر عن عقل وحكمة  اك حلم يكون السامع أو المتلقي يعرفه غير جاهله ـفهن

  . رأة وذلك يلزم وعيًا وج، ومن دون خداع 
  

وفي نفسيته فأن هذه الصفة وهي صفة  ي الرجل العربي ـو مهم فـوالحلم الذي ه     
  .الحليم يجب أن تكون أداة للرئاسة وسيادة العشيرة 

   )من الطويل : ( ذآر الشاعر المرار بن سعيد الفقعسي في هذا المعنى قائًال     
   فبـالِحـْلـِم ُسـْد ال بالتـَسرُِّع والشَّــْتِم           إذا ِشـْئَت يـومًا َأْن َتسوَد عشيَرًة         
  .)١( ِمَن الَجْهِل إّال أْن ُتَشمََّس ِمْن ُظْلِم فآْذُآـَرنَّ َمـغــبـًّة            َوَللـِْحْلـُم خيـــــٌر        

  
ألن  تحلى بصفة الحلم ي أراد ذلك فعليه أن مني سيادة العشيرة فـفالحكمة ه     

فالحليم ،  الحلم نقيضًا للتسرع والشتم ألنهما يدالن على ضعف العقل الشاعر جعل
يمتلك ناصبة غضبه والحلم خير من الجهل أي أن عاقبة الحلم خير من الجهل في 

وهضيمة تنالك ، أن تنفر من ظلم يرآبك (( ي ـي استثناء حالة واحدة وهـ ف الحكم إال
إذ آان صدم الشر بالشر ، ي االختيار من الحلم ـي ذلك الوقت أرجح فـفأن الجهل ف، 

  .)٢()) ودفع الجهل بالجهل أحلم ، أقرب 
  . أي أن الجهل في بعض األحيان أنفع من الحلم 

لذا فأن أغلب الشعراء عند ذآرهم الحلم ،     وآما نوه سابقًا فإن الحلم ضد الجهل 
نى لكل لفظ فيهما فالحلم يذآرون معـه الجهل وبالعكس فهـي إشارة علـى وضوح المع

  .هو أمساك النفس عند الغضب والجهل هو عكسها السفه والطيش
     

  
 .إذا تنكر له : شمس له فالن ، العاقبة : مغبة  -
   .٣٢٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .١١٢٣:٣: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -٢
  )من الطويل : (  قائًال. لذلك فقد صور الشاعر محمد بن الشحاذ الضبي        



  َض ما       ـعـَك بـِبـْنـَجـُرْك ِبـْعــم َتـَت لـإذا أْن                  
  َيــريــــُب ِمــَن اَألْدَنــى َرمـاَك اَألبـاِعــُد                                                                   

  ْب لَك اْلَجْهَل َلْم َتَزْل    إذا الِحْلُم لْم َيْغِل                 
ٌة ــــمَّـــُزوٌق َجــــَك ُبــــــــليـع                                                                  

  .)١( ُدــــــَوَرَواِع
  

ى الجهل وعدم ـن أمور وأن يغلب الحلم علـي الكثير مما يطرقك مـتحلم ف     
ك قوة عالية لكظم الغيظ فإذا لم تستطع أن ـك وتتطلب منـالتسرع وأن تمسك نفس

  .تتحمل عفوك اجترأ عليك األباعد فرموك بما ال صبر لك عليه من أذاهم 
  

ى جهله وأن يتصرف بروية ـى اإلنسان العاقل والمتفهم أن يغلب حلمه علـإذن عل     
 بالتأني والصبر د السيطرة على الموقف في أشد األمور عليه وإنماـوحكمة وعدم فق

  .في حل األزمات الصعبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ما يكون فيه ظن وتهمة : الريب ، زواله حتى أزاله : عرآه  -
 .ومثله أرعد  . أوعد بالشر: ق الرجل زب، الكثير : الجم  -
   .٣٥٧ – ٣٥٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١

   األخوة - ٣
              

وأآثر ما .... د يكون الصديق الصاحب ـقو، معروف : األخ من النسب ((      
  .)١()) يستعمل األخوان في األصدقاء واألخوة في الوالدة 

د قيل عن األخوة ليس من ـإذن األخوة تقوم على رابطة متينة من جهة النسب وق     
  .)٢()) رب أٍخ لَك لم تلده أمك : (( جهة النسب فحسب إذ قيل في األمثال 

ة تجاه األخ ـمة العامرة بالحب والعاطفـة الحميـن العالقـواألخوة نابعة م     
  . والصاحب و ال يمكن العيش في مجتمع خالي من األخوان واألصحاب 

خير إخوانك المعين لك على : ((  قائًال )عليهما السالم ( ذآر اإلمام موسى بن جعفر     
   .)٣()) وشرهم من لك بسوق يومه ، دهرك 



 ليس من الدنيا سرور يعدل  : ((و قول بن المقفع في آتابه ـوة هوالمشهور في األخ   
   .)٤()) صحبة األخوان وال فيها غم يعدل غم فقدهم 

، وحفظ األسرار والعهود ، ي النخوة ـي األخ وهـوهناك صفات يجب توافرها ف
  .والمؤازرة في الشدائد 

ة تدل على عمق ن األخوة وصاغوها بأبيات شعرية رائعـوقد ذآر الشعراء ع    
من الوافر : ( ذا المعنى قائًال ـي هـن مقروم الضبي ذآر فـوالشاعر ربيعة ب. العالقة 

 (  
  ُأخوَك َأخوَك َمْن َيْدُنْو  وَتْرُجْو               َمـَودََّتــُه وِإْن ُدُعـــَي آْستـََجـاَبـا                
  .)٥( عاِدي              وزاَد ســـالُحـُه ِمــْنـَك آْقــِتـَواَباإذا حارْبـَت حاَرَب َمْن ُت                

  
        
   .١٩٦:١ : )أخا ( مادة : لسان العرب  -١
محمد محيي ، تحقيق ، ألبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني  ، مجمع األمثال -٢

  .٣٠٢:١: عبد الحميد الدين 
  .٢٢ : إبراهيم الكيالني، تحقيق  ، التوحيديأبو حيان ، الصداقة والصديق  -٣
  .١٨٣: ألبن المقفع ، األدب الصغير واألدب الكبير  -٤
  .١٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٥
المخلص  فالحكمة هي النخوة وهي إولى الصفات التي يجب توفرها في األخ        

زيد الصلة بين ألخيه وعلى األخ أن يستجيب لدعوة األخ في مناصرة أخيه وبذلك ت
  .األخوان 

إذا : يقول  ، و توآيد لفظي ـإذ يذآر الشاعر ويؤآد في لفظه على آلمة أخوك وه     
ألمت بك ملمة أو مصيبة فأن أخاك هو أول من يقف إلى جانبك وأن يحارب من 

  .تحارب من األعداء وأن ينصرك في الشدائد 
صفة النخوة التي يجب ن المضرب على ـو حجية بـويؤآد شاعر جاهلي ه     

  ) من الطويل : ( قائًال . توافرها في األخ 
  ــمَّـــٍة      ِلـُمــ ِل ُهــــًأْدُع إْن  ذي ــوال ي ـــأخ                           

يِف  ُيِجِبني وِإْن أْغَضْب إلى الس                                                                          
  .)١(َيْغَضِب 

  
وأن يكون صاحب مروءة وأن  ي األخ ـفالحكمة هي النخوة التي يجب توافرها ف     

  . يستجيب إلى أخيه إن دعاه في ملمة أصابته وال يترآه وحده يجابه األمر 
  

ي األخوة هي حفظ العهد وحفظ السر وعدم الخيانة مهما آان فمن ـومن الحكمة ف     
  )من الطويل : ( قائًال . شاعر معن بن أوس المزني هذا المعنى ذآر ال

          ـُلــ ألوَج ِإّنــــــِي  و َأْدري ـا ـ م ِرَيـْمــــَعـَل                   
 ـُدو ــْغــَتــ نـا ــــ َأيِّ لـىــع                                                                        

   أوَُّل  ـُةــــيَّــنــَمـال
  ْن          ــْم أُخـِد َلــَعـْهـُم الـــدَّاِئـوَك الـي َأخـوِإنِّـ                 

َك ـــا بــبــٌم أو نــْصـَخ َزاَك ــــ آْب  ِإن                                                                      
  زُلــْنـَم



  ْن ِذي َعداَوٍة        ـَت ِمـــْاَربــْن حــاِرُب َمـــُأح                 
َت ـــِرْمــي ِإْن َغـــالـُس مـــِـبـوَأْح                                                                      

  ُلـــِقـــَأَعـَف
  
  
  

  .٣٤٧: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
                                            

  ٍد       ـى غـُت إلـْحــَفـًا َصـْومـي يـنـــْؤَتــوِإْن ُس               
ُر ــَك آَخـــنـًا مــْومــَب يــِقــْعـــُيــِل                                                                       

  ُلـــْقِبــُم
  ـي     ــاَءتــَسـَك داًء َمـــنــي مـِفــْشــَك َتـَـَأّنـَآ                 

ا ـي مــتـَبـي رْيـا فــي ومـِطـْخـوُس                                                                      
  ُلـَّجـَعـَت

  ي        ــنــُبــِريــَك َتــنـاَء مــيــى َأشـلـي عــوِإنِّ                  
ى ذاَك ــــلـٍح عــْفـَُذو صـًا َلـمـديـق                                                                     

  ُلـِمـْجـُم
  ني     ـَْعتـَطـا َقـا إذا مـيـدُّنـي الـــُع فـَطـْقـََست                 

فٍّ ــْر َأيَّ َآــُظـــآنــَك فــــَنـــيـمــَي                                                                    
  دَُّلـــَبـــَت

  ٌل     ـَك واِصـباِلـْت ِحــَي األرِض إْن رّثـوف                 
لى ــِقـْن دار الـَع ي األرِض ـف و                                                                   

  وَُّلــَحــَتـُم
  ُه          ــْدَتــاَك وَجـْف َأخـِصـْنـْم ُتـــَت لـإذا أْن                 

اَن ـراِن إْن آـْجـِهـ ال َرِفـــى َطـلـع                                                                   
  ُلـِقـْعـَي

           ُه ـَمـِضيـْن َأْن َتـِف ِمـيـدَّ الّسـُب َحـْرَآـَوَي                
  ِف َمْزَحُلـــَرِة السَّْيـْفـْن َشـيُكْن َع ْم ـل إذا                                                                    

  ي         ـــتــنَّـٌب داَم ِظــاِحـا صــُت إذا مــْنـوُآ               
  ُلــَعــُت َأْفــــنـآ ذي ــالــب ْوءًا ـــدَّل ُســـوَب                                                                  

   َأُدْم      ْمــلـنِّ فـَجـِمـَر الـــْهـُه َظـــُت َلـــَْلبـَق               
  ا ــم  َثــــ رْي إّال   ذاَك  ىــــلـع                                                                  

  وَُّلــَحــــَأَت
  ِن الَشْيِء لْم َتَكـْد  إذا آْنَصَرَفْت َنْفسي َع               

ِر ـــدَّْهـــَر الـــٍه آِخــَوْجــِه ِبــــيــــإل                                                                  
   .)١( ُلــــِبــْقـــُت
  
  
  
  

  .٣٢٧ – ٣٢٦: مام ديوان الحماسة ألبي ت -١



بحكمة  الحكمة واضحة في هذه القصيدة إذ تدل على أن الشاعر قد ناشد أخاه        
 العهد  ي تكون مالزمة لألخوة منها المحافظة علىـوموضوعية وبّين الصفات الت

إذ أن األخ الحقيقي واألخ الصالح ،وعدم الخيانة والمؤازرة في الشدائد والمصائب 
  . وهو تفسير لدوام عهده ودوام الصبر، أخيه في محاربة األعداءهو الذي يقف مع

   
      . وإذا حدث شيء جعل بين األخوة فيجب أن يكون بينهم المسامحة والرضا      
ي إذا لم يكن هناك ـوالحكمة المشار إليها ه .اك مقاطعة وهجران ـو إال آانت هن     

ابل هذا هجر وفراق بل وتمتد إلى مواصلة بالعالقة وتقطعت حبال الود فيكون مق
وعدم المحافظة على ، ى عدم صدق العالقة بينهم ـوهذا دليل عل. عداوة وبغضاء 

  . العهد 
د قال ـومن الشعراء الذين ذآروا حفظ العهد يجب أن تالزم معنى األخوة فق     

  )من الكامل : ( الشاعر يزيد بن الحكم الثقفي 
  .)١( يُمِمَك الَحُع أخًا ويقَط  ــُد     كوُن لَك الَبِعيــ          ـَقْد يـلو                          

  
وتأتي  ، كم الوفاء ـ بالبعيد إذا آخيته أي تصبح بينكم مؤاخاة فتنشد بينويقصد     

  . المقاطعة من األقرباء 
 ،ويقصد بها المؤاخاة ، ن بعيد ـفالحكمة هي عدم العجب من أن يكون أخًا م     

رب أٍخ لَك لم (( فالمؤاخاة يجمعها الوفاء وهذا آله آما ذآره المثل العربي الشهير 
  .)٢()) تلده أمك 

ي آل ـي أن يالزمك فـ ذآر األخ بصورة جميلة وه.)٣(اعر زياد األعجم ـوالش
  )من الوافر : ( قائًال . األمور 

  
  

   .٣٥٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٠٢:١: مجمع األمثال  -٢
وطال عمره ، شهد مع أبي موسى األشعري فتح األصطخر ، من شعراء الدولة األموية : زياد األعجم  -٣

  .٣١٩:١٥: األغاني ، وأدرك هشام بن عبد الملك ووفد عليه 
  امًا َجـَواداـعلى الِعـّالِت َبسَّـ َأُخ لَك  ال  َتَراُه الدَّْهَر  ِإّال                             

  .)١( ـَُه ِبَمـْذٍق           إذا  ما  عاَد َفـْقُر أِخيـِه َعاَداـَس ُخلَّتـ َأٌخ لَك لْي                       
  

ي جميع ـ لك وآريم معك فًاي جميع األمور مناصرـوهي أنك ترى أخاك ف     
ها شيء من الشك يصفها ـاألحوال وليس صحبة لك أو مودته منك مغشوشة أو في

 عالقة صحيحة صافية األخوة ة قما يجب أن يكون عالـ بالماء وإنباللبن المخلوط
   .ومنتقاة من جميع الشوائب التي تعكر صفوة تلك العالقة 

، آامل المروءة ، ما أحوجك إلى أخ آريم األخوة ((  : قال العتابي لصاحب له      
 ، وإذا جفوت الطفك، وإذا نكرت عرفك ،  وإذا حضرت آنفك ، وإذا غبت خلفك 

ي عدوك آف عنك غرب ـوإن لق ، وإذا لقي صديقك استزاده لك ، وإذا بررت آافأك 
    .)٢()) وإذا باثنته استرحت ، وإذا رأيته ابتهجت ، العادية 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اللبن المخلوط بالماء : المذق ، المودة : الُخّلة ، على جميع األحوال : على العالت  -
   .٥٩٢: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٢٦- ٢٥: الصداقة والصديق  -٢

   الصديق والصداقة - ٤

                 
ي آتب اللغة ـوف) َصَدَق ( وصيغة الصديق مأخوذة في األصل من فعل واحد هو      
وصدقه الحديث ، ض الكذب ـوالصدق نقي، صدق يصدق َصْدقًا وصدقًا وتصادقا (( 

  .)١()) أنبأه بالصدق 
)) سان وحدهـك مختص باإلنـوذل، ي المودة ـصدق االعتقاد ف (( وـواصطالحًا فه    

)٢(.    
 الشتمال  وصدق المودة قد يكون مجزئًا دون االعتقاد ، ي عالقة قلبية ـفه((     

 اجتماعيًا  ولما آان اإلنسان ) االعتقاد ( ى الضمير المتضمن ـتعريف الصدق عل
ي الملمات عضيد ـوان ألنهم ف واتخاذ األخ ،ن سجيته المصاحبة ـبطبعه صار م

 و الآتساب العلم باب وسبيل ووعاء لنفثه الصدر وبث الشكاة وأنس عند  ،وساعد 
  .)٣())  الحياة وإظالمالوحشة 

َقاَل َسَننُظُر َأَصَدْقَت َأمْْ ُآنَت  : ((  )٤(ولقد ذآر في القرآن الكريم في قوله تعالى      
  )) . ِمَن آْلَكِذِبيَن

ن ـي آعالقة األخوة تقوم على الحب وعلى الكثير مـعالقة الصداقة هولتكن     
وال  الصفات التي تجمع األصدقاء بعضهم ببعض ويجب اختيار الصديق المناسب 

، ى اختيار الصديق الدائم العهد ـل تعتمد علـتكون العالقة عالقة وقتية وحسب ب
  . والصديق الوفي في حفظ السر ، والصديق الحق 

  .)٥()) صديق آاليمين بال شمال الرجل بال : (( قال الخليل بن أحمد و      
  
  
   .٣٥٩: مختار الصحاح : ينظر ، ١٩٣:٩ :  )َقَد َص (مادة:  لسان العرب -١
   .٢٧٧:   المفردات في غريب القرآن-٢



   .١٣٦:  الحكمة في الشعر األموي -٣
   .٢٧:  النمل -٤
   .٢٦:  الصداقة والصديق -٥

ن حكمة في ـقد ذآر الشعراء في معنى الصديق وما تروم له تلك العالقة مول       
  . حسن اختيار الصديق 

والصديق منهم الشاعر حاتم  د ذآر في معنى الصاحب ـفي الشعر الجاهلي ق     
  )من الطويل : ( قائًال . الطائي

  ِلتشَرَب ماَء الحوِض قْبَل الرآاِئِب  ـها          ـْضـِل ِزمـاِمــا بالســاعي بـَفـوما أن               
  ألبـَعــثــهــا ِخـّفـًا وَأْتــُرُك صـــاحـبي ـَة َرْحلـِها          ـَبـيـــِقـاوي َحـا بالطَّـا أنـوم               
  هـا غيَر راآِب َرفـيَقـَك َيــْمـشي خلَف َدْع         ـــوِص فال َتـلـَقـْا للـْنـَت َربَّـإذا ُآ               
  .)١( َفـــذاَك وإن آاَن الِعــقاُب فعــاِقِبـا           تـُْكمـَمـَلـِإْن َحــُه فــْبـا فأْرآـْخــهـَأِن               

  
د أشار إليه ـ يرافقك وق األبيات تشير إلى صاحب الدرب أي صاحب السفر الذي     

  . الشاعر ليبين مدى العالقة التي تربطهما 
ى آل شيء فقد فضله بشربه للماء قبله ـفالحكمة هي تفضيل صديق والصاحب عل    

إذن فقد قصد الشاعر هو  ، رغم أنه أراد أراحتها بله أوقبل ناقته وفضله برآوب 
  . مدى مكانة صاحبه عنده وهذا داللة على الكرم لصديقه من جهته 

  
 صديقه هو آتمان السر آزاء ومن الخصال التي يجب أن يتحلى بها الصديق      

وهي االستبداد بما . (( وعدم الخيانة ، ه ألي أحد مهما آان ـبينهما وعدم البوح ب
ن األقوال واألعراض والحرم وتملك ما يستودع ومجاحدة ـيؤتمن اإلنسان عليه م

ار إذا ندب لتأديتها وتحريف الرسائل إذا ـن الخيانة أيضًا طي األخبـوم. مودعه 
  .)٢()) ا عن وجوهها تحملها وصرفه

  
      
  

الفتية : القلوص ، جمع رآوب وهو أسم ما يرآب : الراآب ، أي بما أعطي راحلتي : وما أنا بالساعي  -
  .المناوبة في الرآوب : المعاقبة ، من النوق 

   .٣٤٢ – ٣٤١: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٣١: العقل األخالقي العربي  -٢
  )من الطويل : ( قائًال .  الدارمي في هذا المعنى وقد ذآر الشاعر مسكن       

  وِفتـْياِن ِصْدٍق لسـُت ُمطِلَع بعـِضِهْم         على سـرِّ بعـٍض غيـَر َأنِّـي ِجمـاعـَُها              
  ُعـَهاِلُكلِّ آمرىٍء ِشْعٌب ِمَن القلِب فاِرٌغ        ومـَْوِضـُع َنـْجـَوى ال ُيـراُم آطِّـال              
  .)١( َيـَظـلُّوَن َشـّتـَى في البـالِد وِسـرُُّهـْم         إلى صخَرٍة أعيا الرِّجال آْنِصداُعها              

  
ن المصاحبة يكون ـأي مفقد ذآر فتيان صدق أي أنهم يصدقون وال يخونون      

ذا ـى هي عالقته وهؤالء الفتيان إن وضعوا سرهم عند صاحب لهم فيجب علـصادقًا ف
ك ـجامع تل الصاحب أن ال يطلع سر أحد على آخر بل يجب أن يصف نفسه بأنه 

ي أقطار ـاألسرار بدون البوح بها مهما طال بهم األمد وباعدتهم األيام ويتغيبون ف
  . وآأنه صخرة أعجز الرجال عن صدعهااألرض ولكن يبقى سرهم محفوظ 



  
حفظ أسرار غيره إذا أؤتمن عليها فالحكمة هو أن يكون الشخص صادقًا وأن ي     

فأن   ومهما طال األمد وتباعد األشخاص ،ن أسرار صديقه ـوعدم خيانته ببوح سر م
  . السر يبقى محفوظًا عنده 

  
  .ن يأخذ بها مهما آانت قاسية عليهوعلى الصديق أن يسمع نصيحة صديقه وأ     
  )من الطويل : ( قائًال . فقد ذآر أحد الشعراء عن هذا المعنى      

  ِبِنْعِف اللِّوى أْنَكْرُت ما ُقْلُتما ِلَيا    َن َلو آنَّني      ـَن السَّْلَسِليـيـليَّ بــَخلي               
  .)٢( َس ما قاَل صاِحِبي          َنصيَبَك ِمْن ُذلٍّ إذا ُآْنَت خاِلياــَأْنولكنَّني َلْم               

     
  
     
  

  .ع أسم لما يجمع به الشيء الجما: جماعها  -
  .٣٢٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .موضع والنعف المكان المرتفع : نعف اللوى ، موضع في بالد بني أسد :  السلسلين -
   .٣٥٣:  نفسه -٢

 ثم  ،ي أرضي ومعي عشيرتي وأهلي ـأنه لو آنت ف (( ويقصد الشاعر هنا       
ه ـني لم أذهب عما وصاني بـّولكن ، له ـأقبم ـسمتماني ما ُسمتماني ألنكرتُه ول

  )١()) .صاحبي 
  

ن الطويل ـم(  : ق والصاحب ونفعه وعدم ضره ـد الشعراء بذآر الصديـوقال أح     
 (  
  وِقـُُل َغبـْضـفـََسى فـوٌح وِإْن َأْمـُْن ُجلُّ َهمِِّه       َصبـْتياِن َمـَتى الِفـولْيَس َف       

  .)٢(   ِلـَضــرِّ  َعــُدوٍّ   أْو   لـِنـَْفــِع  َصـديـــِقَتى الِفْتياِن َمْن َراَح أو َغدا     ولكْن َف           
  

 هو شرب الخمر صباحًا ومساءًا ولكن فتى الفتيان همه أما انيإذ ليس هم فتى الفت     
  . وهو داللة على الشجاعة أو ينفع صديقًا له ، ًا له أن يضر عدو

ع صديقه إال إذا ـوال يكون الصديق صادقًا م، ن ينفع الصديق صديقه فالحكمة أ     
  . حفظه في الكثير من األمور 

  
عدم  ي اختيار الصديق المناسب وأن ـوقد يحدث وأن يكون المرء مخطيء ف    

د يؤدي بالتالي إلى ـ ال يوافقك في الميول واالتجاهات ق اختيار الصديق المناسب الذي
د قال الشاعر األموي المتوآل الليثي ـفق، ن تكون هناك فرقة وجفوة االبتعاد عنه وأ

  ) من المنسرح : ( عن هذا الموضوع 
   ِإنِّي إذا ما الخليُل َأْحَدَث ِلي                ُصـْرمـًا وَمـلَّ الصَّـفـاَء أْو َقـَطـعـا                  
  ـى َرنــٍَق                و ال  يــََرانــي لـِبـَـْيــــنــِِه َجـــِزعاال  َأْحـتـَسـِي مـاَءُه عـل                   
   َأْهـُجـُرُه ُثـمَّ َيـْنـقـِضـي ُغـبـَُر الــ                 ــِهـْجـراِن َعـنـَّا ولـْم أُقـْل َقـَذعا                  
  



  
   .١١٨٧  :٣ : للتبريزي ،شرح ديوان الحماسة  -١

  . الشرب آخره : غبوق ، الشرب أول النهار : الصبوح ، بر همه أآ: جل همه  -
  .٥٤٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
 .  الفحش : القذع ، أحدثها غبرة ، البقايا : الغبر ، الكدر : الرنق ، أتجرع : احتسي ، القطع :  الصرم -
  .)١(   َعْضهًا  إذا  َحبُل  َوْصِلِه آْنَقَطَعا ِإْحـَذْر ِوصـاَل الـلَّـئـيـَم إنَّ َلـــُه                     
  

ي جفوة ـ أو الصديق فإذا الصديق أحدث ل و الصاحبـ هنا هيقصد بالخليل     
ومقاطعة فال أروم للرجوع إليه أصاحب من يصاحبني وأترك من يترآني واهجره 

ن ـ مم فالحذرـعكس اللئي ، ع ذلك ال اذآره بسوء أبدًا ـأن تطلب األمر ولكن م
و ـفالحكمة ه، ه بسوء آذبًا وزورًا ـه فسوف يذآر صاحبـفإذا ترآت. معاشرته 

، مصاحبة الصديق المناسب وعدم مصاحبة اللئام وتبنى الصداقة على أساس متين 
وإذا آان األساس غير متين مهما طالت الصداقة فأنها في النهاية تؤدي إلى الجفوة ثم 

  .الهجران والمفارقة 
أقرب المواقف التي تتعرض لها فأن  األصدقاء من تكشفه على حقيقته في ن ـوم     

 وينصرك في جميع المواقف التي تتعرض لها زركؤاآان صديقًا حقًا فأنه سوف ي
  .آأن يحفظك عند غيابك 

قول الشاعر . ى ذآر الصديق والصاحب منها ـن األمثلة علـوهناك الكثير م    
  )من الطويل  : ( األموي شبيب بن البرصاء المري

    َرى   ـــا َتــم اَن ــْرنـِعــِب الٍَّق ــَغـِ ل ُتـْلــُق                            
  ْبِديـِر واِضَحٍة ُيـفما آاَد لي عْن ظه                                                                       

    ِه ــذي ِبـُت الـْنـَبـَتـًا وآسـْرهـم ُآــَبسَّــَت                            
  ِمَن الَحَزِن الباِدي وِمْن ِشدَِّة الَوْجِد                                                                      

  إذا الـَمـْرُء أعـراُه الـصَّـِديــُق  َبــَدا َلُه                              
 بـَأرِض اَألعاِدي بـعُض َألواِنـها الرُّْبـِد                                                                     

)٢(.  
  
   
  

  .اإلفك : العضه  -
   .٣٥٢: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .لون قريب من الغبرة : الربد ، تباعد عنه : أعراه ، أسم وادي : عرنان ، أسم رجل : غالق  -
  .٣٣١: نفسه  -٢

 إذا الرجل خذله صديقه وقعد عن  :ه ـ يريد ب)) إذا المرء أعراه الصديق ((: وقوله (( 
بدا لُه من ألوان األرض إذا اسودت  ، ي أرض األعداء ـف، وترآه بالعراء ، نصرته 
ذا التفصيل والتبعيض دلَّ على أن اسوداد األرض يكون من وجوه عّدة ـوه. بعضها 

فاسوداد األرِض عليه على ، ن المكاره مراتب ـنفس موهذا ألن ما يرد على ال، 
  .)١(. )) حسب مقاديرها في أنفسها 

  
. (( ها أبو حيان التوحيدي في  آتابهن الصديق ذآرـدة مقوالت عـاك عـوهن     

  قال أبـو حاتم: ـرنا أبـن دريد قال أخب: قال ، و سعيد السيرافي ـأخبرنا أب



  .)٢()) قط مني عضوًا إذا مات لي صديق س: السجستاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
   .١١٤٢:٣: للتبريزي ، شرح ديوان الحماسة  -١
  .٢٠: الصداقة والصديق  -٢

   الشيب والشباب- ٥

               
الشيب  :  قال األصمعّيو ، و َشاِئٌب ـوَمشيبًا أيضًا فه. يب واحٌد ـالشَّْيُب والَمش((      

  واَألْشَيُب.ن الرجالـّد الشيب ملرجل في َحوالمشيُب دخول ا .بياض الشعر
   .)١()) المْبَيّض الرْأس وجمعه َشيٌب 

 أول صفة تلمحها في  وظاهرة المشيب من خصائصها تالحظ الحكمة وهي((     
ن لم يصطنع فيها ولذا تالحظ أن جل ـوخصوصًا م، الغالب فيمن دخلوا هذه المرحلة 

ذه المرحلة أو قبلها بقليل ويمكن أن يفسر هذه بعملية ـفي هبعثوا   )عليهم السالم ( األنبياء 
  .)٢()) التالقح الحاصلة ذاتيًا عند الشخص 

ي ـوالمعلومات والتجارب التي اآتسبها اإلنسان ف ذه تأتي من تجمع الخبرات ـوه     
وما . وأآثر تقديرًا للظروف ، وهذا الشخص أآثر ترابط ، مشوار حياته الطويلة 

  .)٣( اع للظرف وأن يوضع الشيء في محلهال تقدير والحكمة إ
وفقدان الشباب آلها من األمور التي تظهر على المرء المتقدم  وظهور الشيب     

  . فإن الشيب من العالمات الظاهرة عليه . بالسن 
وظهور الشيب  . هو تحويل الشعر األسود إلى شعر أبيض بالتدريج : والشيب    
ي العد ـبالنقصان وف د آبر وأن عمره بدأ ـإحساسه بأنه قى رأس اإلنسان وـعل

  . التنازلي 



آللَُّه آلَِّذي َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ُثمَّ    : (()٤(وقد ذآر اهللا تعالى في محكم آتابه قائًال    
ا َيَشآُء َوُهَو آْلَعِليُم َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوٍة َضْعفًا َوَشْيَبًة َيْخُلُق َم

  )) آْلَقِديُر
  
  
  

   .٣٥٢: ح امختار الصح -١
  .٢٣ – ٢٢: الحاج محمد حسن الشيخ علي الكتبي ، الشيب والشباب في األدب العربي  -٢
  .٢٣: نفسه  -٣
  .٥٤: الروم  -٤
ومقدرته على  ى طول تجاربه في الحياة ـنسان الكبير يدل علذا اإلـولكن ه       

وفكٍر خالق من خالل ما مر عليه في طول مدة  ة ـب بحكمة واعيمجابهة الصعا
ن جنده على الرأس للداللة ـب منهم مـومظهر الشي. ى البقية ـعيشه وعكس أفكاره عل

ن آان مزريًا بالشيب فباعتقادهم هو الدليل على ـومنهم م. على التعقل والحكمة 
  . ضعف البدن واالنحناء وعدم السالمة 

َقاَل َربِّي ِإنِّى َوَهَن آْلَعْظُم    : (()١(الى عن ظهور الشيب وضعف البدن وقوله تع     
  ))ِمنِّى َوآْشَتَعَل آلرَّْأُس َشْيبًا َوَلْم َأُآن ِبُدَعآِئَك َربِّ َشِقّيًا 

  
ومن الشعراء من ذآر الشيب هو الشاعر عمرو بن قميئة وذلك لكبر سنه فقد      

  )من المنسرح : ( رين حيث ذآر قائًال عاش مدة طويلة ويعد من المعم
  ْدُتـــــــُه َأمـََمــاـَقــَـِِه إْذ فـــيا َلْهـَف َنْفسي على الشَّباِب ولْم            َأفــَقــِْد بــ               
  َماـلََّمـوا الــاري وأْنـُفـُضـَأدَنى ِتــج إْذ أْسَحُب الرَّيــَط والُمروَط إلى                          
  مـــاـنِّـــِه َحـَكـِط الَمـْرَء َأْن يـقـاَل لـــــــَُه           أْضــَحى ُفـــــالٌن ِلســِـال ُتــْغبـِ                
  .)٢( ـلــَقــَْد           أْضَحى على الَوْجِه ُطوُل ما َسِلماــِإْن َســرَُّه ُطـــوُل ُعـْمـِرِه َف                
  

يتحدث الشاعر عن الشباب وذهابه وحلول المشيب محله ولهف نفسه على فقد      
ن ذلك مهما عال رأسه الشيب ـوالحكمة م، دن ـه من فقدان صحة البـالشباب وما ألم ب

والمشورة له بحكم سنه وأخذ  وجعله من أآابر الناس واحترامه من قبل اآلخرين 
إال أنه يظهر مع آل . ب وآل تلك األمور ي التجارـرأيه في إآساب الناس خبرته ف

  .  ن ذبول ـالسمو والعلو في نفسه وشكله من ضعف وانحناء الظهر وعلى وجهه م
  
  
  

   .٤: مريم  -١
  .٣٢٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
عن الشيب وأنه من الذين قد رحبوا بالكبر   .)١(وذآر الشاعر يحيى بن زياد        

  )الطويل من : ( قائًال . والشيب 
  وَلمَّـا َرَأْيـُت الشَّْيـَب الَح بـيـاُضـُه             بَمْفرِق َرْأِسي ُقْلُت للشَّْيِب َمْرَحَبا              
  ُت  أْن  َيـتـََنكَّبـاـولْو ِخْلُت َأنِّي إْن َآَفْفُت َتِحيَّتي            تــََنكَّـَب عـنَّـي  ُرْم             
  .)٢( ِه النَّـْفُس يومـًا آاَن للُكْرِه َأْذَهباـلكْن إذا ما حلَّ ُآْرٌه َفساَمـَحْت             ِبـو             



  
هذه  ن ـقد رحب بالشيب وظهوره على رأسه والحكمة التي ذآرها مالشاعر      

راث أو ـوعدم االآت، ى ظاهرة الشيب وتحمله ـر الشاعر علـو تصبـاألبيات ه
 ى رأسهـن آره الشيب علـوال يعطي لنفسه فرصة مكي يتعود عليه االشمئزاز منه ل

  . وإنما ينظر له بمنظار أنه أصبح من الرجال األآثر حكمة وتعقل 
. ولقد ذآر الشاعر المقنع الكندي عن الشيب وذهاب الشباب عنه بحكمة واعية     

  )من الكامل : ( قائًال 
  َك َرِحيُلــَت وحاَن مْنـد آْرَعَوْيـوق     َدُه    ــعـُب بْذَهـَن َتــُب فأيـَزَل المشيـَن         
  ِقيُلـيَّ َثــلــُه عــُلــَمـْحـُب َمــْيــَّشـ وال ُه      ـــاُمــَأيَّ ًة ــَفـــيـِفــ َخ اُبــبـَّشـال اَن ـــآ         

  .)٣( ُلــليـَك َقـــَدْيـَا لـوَد ومــُجـى َتــَّحت     ِمَن الُفُضوِل َسماَحًة     ] العَطاُء[ لْيَس           
  

   
  
  
  

وزياد بن عبد اهللا خال أبي ، وأن أباه زيادًا ، وهو يحيى بن زياد بن عبد اهللا الحارثي : يحيى بن زياد  -١
وآان شاعرًا أديبًا ظريفًا ماجنًا خليعًا ، ويحيى يكنى أبا الفضل . العباس السفاح وقلده المدينة في خالفته 

: معجم الشعراء : ينظر : ومنزله الكوفة وآان صديق مطيع بن أياس وحماد عجرد ورمي بالزندقة ، 
٤٩٧.   

  .رجع عن أن يسلكه : تنكب عن الطريق  -
   .٣٢٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .انصرف عنه : ارعوى عن الشيء  -
  .٥٧٢ – ٥٧١: نفسه  -٣
بعد زواله   يشعر بلذته إال ى اإلنسان والـو أن الشباب خفيف علـالحكمة ه       

وحلول المشيب بدله وهو أثقل ما يشعر به المرء من جراء آبر سنه وضعف بدنه 
  . وظهور عالمات الكبر على وجهه وجسده 

وال  ، د فقدان شيئًا معينًا وبخاصة شيئًا مهمًا ـى اإلنسان عنـفالتحسر يبدأ عل    
  .باب وحلول المشيب محله يعرف أهميته إال بعد فقده وهذا حال ذهاب الش

ب محله آأنها عملية يوصفها بعض الشعراء ـوأن ذهاب الشباب وحلول المشي    
و الكبر والضعف ـل هـواللي، وية ـبالليل والنهار ويمثلون النهار بالشباب والحي

  . والوهن 
  )من المتقارب : ( قائًال . ومن هذا المعنى ذآر الشاعر الصلتان العبدي      
  أشابَ  الصَّغيَر وأْفَنى الكبيَر               ُمـُروُر الــَغـداِة وَآـرُّ الَعــشـِْي                    
   إذا ليــــــَلـٌة َهـرََّمـْت َيـْومـَها                َأَتـى بـعَد ذلَك يــــوٌم َفـتـِي                  
  .)١( ُدو ِلحـاجـاِتـنـا                وحاَجُة َمْن عاَش ال َتْنَقضي َنــُروُح وَنـــْغــ                     

  
ي الحياة فهو يولد ضعيفًا ثم يشب ـه يتحدث الشاعر عن دورة اإلنسان فـوب     

  . ويقوى ثم يأخذ بالضعف مرة أخرى 
 ر آبيرًاـتراها تجعل الصغي ، أن آرور األيام ومرور الليالي واألوقات  : ((فقال      

 جاء  يوٍمت جّدةفكلما خلق ، والشيخ فانيًا ، وتجعل الطفل شابًا ، والكبير حقيرًا . 
وال حاجاتنا ، فال نحن نمُل ، ونحن فيها ندأب في حاجاتنا ، بعدها يوٌم آخر فتّي جديد 



إذ آان ذو ، ا ينتظر أو يتوقف ـوال أحد من ،وال الوقت بنا يقف ، ال تفنى أو تقل 
  .)٢()) آما أن أوقاته دائرة متتابعة ، صلة العيش مأربه مت

  
  
  
      
  

   .٣٦٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .١٢٠٨:٣: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -٢



  



  .الخصائص الفنية والموضوعية 
   المقطوعات- ١
  

فأشعار الحكمة التي ذآرت في ، أو النتف ، وهي القطع الشعرية : المقطعات      
  ، بقصيدة   ألبي تمام على شكل مقطعات شعرية مستقلة غير مرتبطةديوان الحماسة

  .م تكن مجتزأة من قصائد بل ذآرت هذه المقطعات الحكمية قائمة بذاتها ـأي ل
من اهتمامه وحرصه على مفردات حياته والتعبير  ، والمقطعات عند العربي تأتي 

 الحياة نفسها بشكل مباشر نـ يكون فيها معبرًا عن موقفه م ،بأبيات قليلة ، عنها 
فتلصقك ، البيت المفرد أو األبيات القليلة التي تنزل بك إلى األرض (( بحيث يأتي 

ي خضم حياة البشر الواقعية هي األساس الذي يعتمد منه ـف، بها وبالتجارب اإلنسانية 
   .)١()) العربي معياره النقدي 

، ويوجز ويختصر ليحفظ ، ر ليفهم يطول الكالم ويكث : (( وقد قال الخليل بن أحمد 
و اإلصالح بين ، والترغيب ، والترهيب ، واإلنذار ، وتستحب األصالة عند اإلعذار 

فالقطع أطير في  واإل . ا موما شاآله، ة حلزن ـ والحارث ب ،آما فعل زهير ، القبائل 
    .)٢()) والطوال للمواقف المشهورة ، بعض المواضع 

ي ـألني رأيتها ف: (( قال ، ن ميله إلى المقطعات ـدق عن سئل الفرزـوحي     
   .)٣( )) لالصدور أوقع وفي المحافل أجو

يكفيك من القالدة ما أحاط بالعنق : (( فقال ، ن المقطعات ـن علفة عـوسئل عقيل ب
(( )٤(.   
  

                                       
 

   .٧٠: عبد الجبار المطلبي ، الشعراء نقادًا  -١
  .١٨٦:١ : محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق ، تأليف الحسن بن رشيق القيرواني  ، العمدة -٢
علي محمد ، تحقيق  ، أبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، تصنيف  ، آتاب الصناعتين -٣

  .١٨٠ : البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم
  .١٨٨:١:  العمدة -٤
ش      باب دعت  ـوهناك أس         ى ذآر ال صائد    وعات  ـلمقط لعراء  ـ إل ة  : هي دون الق  فني

ا            ، ونفسية وشكلية    أما األسباب الفنية في تهذيب القصيدة وتنقيحها بحذف فضولها وم
شكلية             ، قد يتسرب إليها من حشو       ا ال سقط أم وفي الخوف من االنزالق في الزلل أو ال

داخالن عن   سفنو ال امالن مت ا ع شعراء  ـية فهم ر ال ر    د أآث ى ذآ دون إل م يتعم إذ أنه
ا            المقطوعات لرواج سوقها وحفظها وتسميعها     اس ولكي يكتب له  والسيرورة بين الن

ود  ة الخل ل . والديموم سيًا يتمث صرًا نف ون عن انوا يراع س وآ سامعين ال ب ال ي تجن مة آ ف
   .)١(والملل 

ة إذن       ا   ـه(( والمقطوع ي الج شعر العرب ه ال م في ذي نظ ب األول ال ، هلي ي القال
بـوه شعر ب و قال صيد ال ع تق م يختف م سريع ـ ل ر ال م التعبي يح له تمر شكًال يت ل أس

   .)٢()) والظروف التي ينظمون فيها ، حسب الضرورة 



ى             س جانب من شعر الصعاليك وُ     َرفإذا دُ       ًا أقرب إل ًا فني ين اتجاه جد أن شعرهم يب
وذلك .  أنه شعر مقطوعات ىعلالشعبية منه إلى األدب الرسمي فسوف يلفت األنظار 

سها        ـي مجموعها مقطوعات قصي   ـأن شعر الصعاليك ف    اتهم نف . (( رة بسبب طبيعة حي
ن من حيث               ـتلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح ف      رغ للف اد تف ي سبيل العيش التي ال تك

ون         ، هو فن يفرغ صاحبه لتطويله وتجويده        شعراء القبلي وإعادة النظر فيه آما يفعل ال
تقراطية الت       ، ة األرس ـن أجل          ـ تلك الطائف ا ال م ـها قبائله ه ل ًا هيأت ن فراغ ي فرغت للف

    .)٣()) الفن ولكن مـن أجل أنفسها 
ين                          ى شكل مقطوعات ذآر بيت أو بيت أو حتى    فإذًا شعر الحكمة عندهم جاء عل

   ) .من الطويل  : ( ثالثة ومن األمثلة على ذلك قول الشاعر عروة بن الورد
  
    
 

 
 

 – ٢٤٤: يوسف حسين بكار . د، ) في ضوء النقد الحديث ( بناء القصيدة في النقد العربي القديم  : ينظر   -١
٢٤٥.   

  . ٢٨:  الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية -٢
  .٢٥٨ – ٢٥٧ :  في العصر الجاهليشعراء الصعاليك -٣

   ِغنـًى ِلذي الَحـقِّ َمْحـمُليـُدف      َأي     ن             َدِعيني ُأطوَّْف في البالد َلَعلَّ
   .)١(وليـَس عليـنـا في الُحقوِق ُمَعوَُّل َس َعـظيـــمًا َأن تـُِلــم ُمـِلـمَّــٌة           َلْيـَأ            

  
ديوان  ـو السائد ف ـفإن قالب المقطوعة ه ي ديوان الحماسة ـوإذا أمعن النظر ف        ي ال

شاعر     في الغالبى شكل مقطوعات ـ جاءت عل  وأن أشعار الحكمة   سمح لل  وذلك لكي ي
 ألن المقطوعة   ، أن يعبر عن المضمون الواحد في الموقف الواحد بالسرعة المطلوبة           

اة ألن                       ر عن تجاربهم في الحي شعراء النموذج الالئق للتعبي هي الشكل الذي يحقق لل
  .الحكمة هي تجربة قد عاشها الشاعر 

  ) .من الطويل : ( على ذلك قول الشاعر ومن األمثلة      
  ال تـْعتـَرَض فـي األمـر ُتْكَفى ُشؤونُه                   وال َتـنـَْصـَحـْن إّال  ِلـمـن ُهـَو قـاِبـُلــْه

                      َألمَّْت و ناِزْل في الَوغى مْن ُتنازُلْهـلـمَّـٌةوال َتـْخـُذِل الَمـْولــى إذا ما ُم
  .)٢( َتـْحـِرِم الَمـْولــى الكـريــم فـإّنــَُه                   أخـوَك وال تـدري مـتى أنـَت سائُلْه وال
  

رت ه      د ذآ ة مـفق ط  ـذه المقطوع ات فق ة أبي ن  اوبه . ن ثالث شاعر ع ر ال د عب  ق
  .حكمته وبين ما يريد أن يقوله بإيجاز دون اإلطالة 

ديو       ي ال ة ف ذآر الحكم د ت شاعر   ان علوق ر ال ا ذآ ط آم د فق ت واح ن ـم( : ـى بي
  ) .الطويل 
   .)٣(    إذا زيََّن الفحشاء للنفس ُجْوُعَها             ٍة  ـمَّـَم َجــِطاعـن مـفُّ عـَي لعــوإّن           

  
  ) . من الطويل ( وقول شاعر آخر 

   .)٤(  اَء الرَّجاِل المشاِهُدـمَّ أفنـ إذ اَض          وِإني لَعفُّ في األحاديِث ذو َحيًا               



  
   .٣٤٤ – ٣٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
 أبن القيم :  المولى -
  .٣٣٨ – ٣٣٧: نفسه  -٢
  .٣٤٢: نفسه  -٣
  .٣٤٣: نفسه  -٤

  األلفاظ والمعاني

  
شعرية ه      اظ ال ة   ـاأللف صيدة العربي ان الق ا آي ي يؤسس عليه زة الت ال ، ي الرآي ق

ون    ـوإن ، والمعاني أرواح   ، األلفاظ أجساد   ) : ((  هـ   ٢٢٠: ت  ( العتابي   ما تراها بعي
إذا ق   ، القلوب   ؤخرًا أو أخذت من         ـف ا م سدت الصورة        ـدمت منه دمًا أف رت  ، ها مق وغّي
ة   ، د إلى موضع رجل ـد أو يـ آما لو حّول راس إلى موضع ي        ،المعنى   لتحولت الخلق

    .)١()) وتغيرت الحلية 
ـ ٢٥٥: ت ( احظ ـل الجقوـفي     اني مطروحة ف ) : ((  ه ا ـوالمع ق يعرفه ي الطري

ي والعرب دني  ـ والبيالعجم روي والم شأن ف ـ وإن ،دوي والق وزن  ـما ال ة ال ، ي إقام
ا    ، وسهولة المخرج   ، وتخير اللفظ    سبك فإنم وآثرة المادة وفي صحة الطبع وجودة ال

  .)٢( )) الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير
      
و حروف خارجة بالصوت  ـ وه ،و جنس للشعر موجود فيه ـمعنى اللفظ الذي ه ((    

ه اللفظ        ، ومعنى التثقيفة   ، ى الوزن   ـوآذلك معن ، متواطئًا عليها    )) ومعنى ما يدل علي
)٣(.   

، وروحه المعنى     ، م  ـاللفظ جس ) : ((  هـ   ٤٥٦: ت  ( رواني  ـق القي ين رش ـيقول أب     
روح بالجسم   وارتب اط ال ه آارتب ضعفه : اطه ب وى  ، يضعف ب ه  ويق لم ،  بقوت إذا س ف

ش  صًا لل ان ناق ظ آ ل بعض اللف ى وأّخ ه ـالمعن ه علي بعض  ،عر وهجن ا يعرض ل  آم
ور ومـاألجسام م شلل والع رج وال ك ـن الع به ذل روح ـم، ا أش ذهب ال ر أن ت ، ن غي

ر   ظ من غي ان للف ل بعضه آ ى وأّخ ذلك إن ضعف المعن ر حظ وآ ك أوف ذي، ذل  آال
  من معنى يّخل إال وال تجد، يعرض لألجسام من المرض يمرض األرواح 

   
  
  

   .١٦٧: آتاب الصناعتين  -١
  .١٣٢ – ١٣١ : ٣: الحيوان  -٢
  .١٤: قدامة بن جعفر ، نقد الشعر  -٣

      
   .)١()) جهة اللفظ  

فإن ، وأعز مطلبًا ، ة وأعظم قيم، اللفظ أغلى من المعنى ثمنًا : ((  وقال العلماء      
ولكن العمل على ، يستوي الجاهل فيها والحاذق ، المعاني موجودة في طباع الناس 

   .)٢()) وحسن السبك وصحة التأليف ، جودة األلفاظ 
آالمعروض فهي لها ،لها فتحسن فيها وتقبح في غيرها وللمعاني ألفاظ تشاآ((      

  .)٣()) عض المعارض دون بعض للجارية الحسناء التي تزداد حسنًا في ب



اللفظ أم  فالحديث طويل حول اللفظ والمعنى ومن له األفضلية في الشعر هل      
  .المعنى أم آالهما معًا 

م يتجاوز هذين ـ ثم ل ،ي المعنى ـثم ف، آان الخالف قبل آل شيء باللفظ ((     
 ظاهرًا ي اللفظ اختالفًاـ ف لفونة يختـي أميـآان القدماء والمحدثون أيام بند ـفق . األمرين 

وآلما ، فكلما قرب هذا اللفظ من البداوة ، وآانوا يتخذون اللفظ مقياسًا لجودة الشعر 
وشدة القرب بينه  ، أي إن جزالة اللفظ . آان رصينًا يمأل الفم ويهز السمع آان جيدًا 

ثم تأتي بعد ، عر وبين ألفاظ البادية في العصر الجاهلي آانت هي المزية األولى للشا
  .)٤()) ذلك جودة المعنى والتعمق فيه 

ن قتيبة هذه ـن األهمية فيورد أبـ آالهما موالمعانيمن هذا آله فإن األلفاظ      
، ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، ي آتابه إذ قسم الشعر أربعة أضرب ـاألهمية ف

وضرب ، اه وقصر لفظه ـوضرب جاد معن، ن لفظه وقصر معناه ـوضرب حس
   .)٥(قصر فيه اللفظ والمعنى 

  
  
  
  
  
  

  .٢٤٧ : ١: العمدة  -١
  .٢٥٣ : ١: نفسه  -٢
  .١١ : طه الحاجري و محمد زغلول سالم. د، تحقيق ، محمد بن أحمد بن طباطبا  ، عيار الشعر -٣
  .٧: طه حسين . د، حديث األربعاء  -٤
  .٦٩ – ٦٤ : ١: الشعر والشعراء : ينظر  -٥

 الجزالة والسهولة والرقة 
  

ي الحوشي والسوقي والجزل ـه: ى خمسة أضرب ـرب األلفاظ علـم النقاد العـقس     
  .)١( ن صفات أخرى آالمتين والضخم والعذبـوما ورد عندهم م  ، والسهل والرقيق

وآما ال ينبغي أن يكون : ((  األلفاظ يقول فيفله آالم  )  هـ ٢٥٥: ت ( الجاحظ     
إال أن ، يًا ـفكذلك ال ينبغي أن يكون غريبًا وحش، وقيًا وال ساقطًا س، اللفظ عاميًا 

آما ، ن الناس ـن الكالم يفهمه الوحشي مـفإن الوحشي م، يكون المتكلم بدويًا إعرابيًا 
 أنفسهم في آما أن الناس، ي طبقات ـوآالم الناس ف، يفهم السوقي رطانة السوقي 

والخفيف ، سن والقبيح والسمج فمن الكالم الجزل والسخيف والمليح والح، طبقات 
  .)٢()) والثقيل 

 جزًال الم ما يكونـوأجود الك) : ((  هـ ٣٩٥: ت ( و هالل العسكري ـفيقول أب     
  .)٣()) وال يتبهم مغزاه ،  معناه قسهال ال ينغل

 ويحدد لكل منها موضعًا يحسن  ،ى جزله ورقيقه ـاأللفاظ إل، ن األثير ـويقسم أب
 ف ذآر أيام البعاد وفي استجالبـوصفتستخدم األلفاظ الرقيقة في   ،استخدامه فيه 
 يكون أن، بأنه ال يعني الجزل من األلفاظ  ، ثم يعقب ، واق وأشباه ذلك ـالمودات واألش

 الفم يـبل أن يكون متينًا على عذوبته ف  ،عليه عنجهية البداوة ، وحشيًا متوعرًا 
    .)٤(ولذاذته في السمع  



 عن وأنحط  ،الذي أرتفع عن العامي ، لمتوسط اهو اللفظ ، إذن ، اللفظ الجيد ف((      
 الجزالة إال إذا توافرت فيه صفتان هي  ٠٠٠٠٠٠وال يتحقق له ذلك ، الوحشي 

  .)٥()) والسهولة 
  
  
  
  
  
  
  

 .٢٢٧:نعمة رحيم العزاوي . د، تأليف ، النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري  -١
  .١٤٤ : ١: البيان والتبيين  -٢
  .٦٧: آتاب الصناعتين  -٣
أحمد . د، قدم وحققه وشرحه ، لضياء الدين بن األثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ينظر  -٤

  .١٦٨ : ١: بدوي طبانه . الحوفي و د
  .٢٣٠: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري  -٥
ي انتقاها أبو تمام تراوحت بين ـي ديوان الحماسة التـشعر الحكمة ففألفاظ         

  .ليست باأللفاظ الوحشية الغثة أو الرآيكة السوقية ، الجزالة والسهولة والرقة 
  ) من الطويل : ( ومن هذه األشعار قول الشاعر الجاهلي حاتم الطائي       

  آــأّنــِي إذا أَعـطـيـُْت مالي أضيُمهاتـَُلـُومــنــي                            وعـاِذلــٍة َهــّبـَـْت عـــلـيَّ
  وال ُمْخـلـِد النـَّْفـِس الشَّحيَحِة ُلوُمها                           َأعــاِذَل إنَّ الُجــوَد َلـْيــَس بُمْهِلكي 

  ُمـَغيــَّـَبـٌة فـي اللَّْحـِد بـاٍل  َرِمـيـُمـها      ى وعـظــاُمـــُه                      وُتـْذَآــُر َأخــالُق الفـَـَت
  .)١(َيـَدْعــُه ويـَْغبــُه على النفِس ِضيُمها ن ُخُلِق الَفَتى                            وَمْن َيْبَتِدْع ما لْيَس ِم

  ) .من الكامل : ( وقول الشاعر اإلسالمي يزيد بن الحكم الثقفي      
  ُمـــِرُبها ِلذي اللُِّب الَحكياُل َيْضــــ                           يا َبـْدُر واألمـثـَ             

  ُر   ُودِّ  ال َيـــُدوُم ـمـا َخـــيـــ بـــُِودِِّه                                       ُدْم  ِلـْلـَخـلـيـــِل
  و الحــقُّ يـَـْعــِرُفـُه الَكـريـُِم                  ك حــقَّــُه                    واعــِرْف لـجـاِر

   مًا  َسـوَف َيـْحـَمـُد أو َيُلوُم الضَّيـف َيْو                                      واْعَلـْم بـأّن 
  مـيــــُمُد   الـبـنـأيـــِة  أو   َذاِن َمْحُمو                                        والنَّاُس ُمبَتني

    .)٢(الـَعـليـــُِم   بالـِعـْلـِم  َيـنـْتـَِفـُع                      و اْعـلـَْم  بــُنــَيَّ  فــِإّنــَُه                  
فهي ألفاظ تكون قريبة من نفس السامع أو ، أما شعر الحكمة في العصر األموي      

 ها ووضوحهاـى سهولتـت آذلك علـرتبي تـفه ، دويـفهمها الحضري والبـالقارئ ي
)٣(.  

ي ديوان الحماسة امتازت ألفاظها بالجزالة فهي ـفأشعار الحكمة على العموم ف    
  .ليست حوشية مستكرهة 

ول الشاعر الصلتان العبدي ـي العصر األموي قـ الحكمة فن األمثلة على أشعارـوم   
  ) .من المتقارب : ( 

   الصَّغيَر وأفَنى الكبيَر                ُمــُروُر الـَغـداِة وَآـرُّ الَعِشْي                   أشاَب
                    إذا  ليــَلة َهــرََّمـــْت َيـْومـَهــا               أتـى بـعـَد ذلـَك يـوٌم َفـتـِي

    حاَجُة َمْن عاَش الَتْنَقضي                  َنـرُوُح  ونـَْغــُدو  ِلـحـاجـاتـِنـا               و

  
  
  
  
  
  

   .٥٦٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٥٤: نفسه  -٢
  .٢٤٥ – ٢٤٤: الحكمة في الشعر األموي : ينظر  -٣

  .)١(وحاَجُة َمْن حاَجُه ما َبقي            َتموُت مَع الَمْرِء حاجاُتُه                          
  

  ) من البسيط : ( لخارجي وآذلك قول الشاعر محمد بن بشير ا
  ـْن َعـال َزلـَقـًا َعـْن ِغـرٍَّة   زلجاـفـَمَخْطِو َمْوِضَعها               َقدِّْر ِلرْجلِك َقْبَل ال               



ـْمــتـَِزجا وال  َيـغـرَّْنــَك  َصـْفـٌو أنـَت  شـاِرُبـُه              فــُرّبــَمـا   بـالّتـَحـريـِم   ُم               
)٢(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 

   .٣٦٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .زّل : زلج ، الغفلة : والغرة ، مكان الزلق : الزلق هنا - 
   .٣٤٦:  نفسه -٢

  تكرار األلفاظ 

  
رداءة  ـه      ودة وال اييس الج د مق ي   ، و أح شعر العرب ي ال لوبية ف اهرة أس و ظ ، فه

ا           تبرز أهمية في مواضع     ة في الكالم دون غيره رار مواضع يحسن      (( ،  معين وللتك
اني                ، فيها ومواضع يقبح فيها      اظ دون المع رار في األلف ع التك ا يق أآثر م وهو في    ، ف
  .)١()) المعاني دون األلفاظ أقل 

أتي في الكالم    ((  : ر التكرار قائًال ـن األثيـذآر أب يف      واعلم أّن المفيد من التكرير ي
دا  شييدا مـلتأآي ره ـه وت ذي    ، ن أم شيء ال ة بال ى العناي ة عل ك للدالل ل ذل ا يفع وإنم

  .)٢()) أما مبالغة في مدحه أو في ذمه ، آررت فيه آالمك 
ا  ـوف      ل مظاهره رار واضحة بك اهرة التك ة ظ عر الحكم ن   ي ش ر م اك الكثي  فهن

  . األمثلة على هذا الموضوع 
  .  تكرار االسم  -أ



وومن األمثل      ذا الموضوع ق ى ه ضبية عل روم ال ن مق ة ب شاعر ربيع من ( : ل ال
  ) .الوافر

  .)٣(أخوَك َأخوَك َمْن َيْدُنْو وترجو                 َمَودََّتـــُه وِإْن ُدِعــَي اسَتَجابا           
  .في الشطر األول من البيت ) أخوك ( فتكرر لفظ      
  ) . الطويل من: ( وقول الشاعر خلف بن خليفة      

  َو َحِزيُنـوُر وْهـوقْد يضحُك الَمْوتا             خاِلي ُت ـْسَّمـَْفسي أْن َتبــب َنـاعات
  جوُنـِع ُشــَن الُمَصلَّى بالَبقيـــُدَوْي ُه            ـٍج َلــْن شـِر أْبكاني وآْم ِمـوبالدَّْي
  وُنــُنَّ ُسكـًا َوُهـــانــجـك أشـنـريـق     ا       ـهـَتــيـا إْن َأْتـهـُالــثـَأم ا ـهـَحْوَل ًا ــُرب

  .)٤ (ُن ــِيــقــك َيـَدْيــا َلـا َآمَّـنــْأِتــم يــول    َآَفى الهجر أّنا لْم َيِضْح لَك  َأْمُرنا         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   .٧٣ : ٢: العمدة  -١
  .١٥٨ : ٢: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -٢
  .١٥٤:  ألبي تمام ديوان الحماسة -٣
  .٢٤٩: نفسه  -٤
  ثالث مرات في األبيات المتقدمة ) الشجن  ( فقد تكررت لفظة       
   ) كاملمن ال: ( وآذلك قول الشاعر منقذ الهاللي      

                الّدْهـُر الَءَم بـيـَْن ُأْلَفـتـِنا             وآذلَك فرََّق َبْيَننا الدَّْهُر
  .)١( ُرـْاُلُه ِوتـنـََس يــدَّْهُر ليـوال         َعُل في َتَصرُِّفِه   ـوآذاَك يف             
  . ثالث مرات ) الدهر ( له لفظة  فقد تكرر

  . تكرار الفعل –ب 
  )من الطويل : ( ومن األمثلة على ذلك قول الشاعر أوس بن حبناء      

  هيًنُه          َفَذْرُه إلى اليوم الذي أنَت قاِدُرْهفِإْن أْنَت لم َتْقِدْر على أْن ُت               
  .)٢(وَصمَّْم إذا  ما َلْم تُكْن لَك ِحْيَلٌة          وَصمَّـْم  إذا أيـقنـَْت أَ ّنـََك عـاِقـــُرْه               

  .في األبيات ) صمم ) ( تقدر ـ قادر ( فقد تكررت األفعال     
  )من الطويل : (  بن سحيم وآذلك قول الشاعر منظور   

     .)٣( ولْسُت بهاٍج في الِقَرى َأْهَل َمْنزل        على زاِدِهْم أبكي وُأْبكي الَبَواِآيا           
  .مرتين ) ابكي ( فذآر لفظ الفعل    
  )من الطويل : ( ومن األمثلة أيضًا قول الشاعر معن بن أوس   

  .)٤(  َفَأْعِقُلَغِرْمَتُس مالي ِإْن حِبِذي َعداَوٍة        وَأْن حاَرْبَت من ُأحارُب َم           
  .قد تكرر في البيت مرتين ) حارب ( فالفعل   
  ) من المنسرح : ( وقول الشاعر عمرو بن قميئة   

  ).٥(َمـــَمــا             يا َلْهَف َنْفسي على الشَّباِب ولْم        َأْفـــِقـــْد ِبــــِه إْذ َفــَقــْدُتـــُه َأ
  .قد تكرر في البيت مرتين ) فقد ( فالفعل 

  
  
  

  ٢٩٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .١٨٤: نفسه  -٢
  .٣٣٨: نفسه  -٣
  .٣٢٦: نفسه  -٤



   .٣٢٨: نفسه  -٥

  التراآيب 
  

إنما هي تكّون التراآيب ،      الشك أن األلفاظ ال تصنع لغة الشعر بمعناها الفني 
وقد أشار الجرجاني قديمًا إلى هذا ،  الفكرة المتوخاة تؤدي، بوصفها طرائق تعبير 

،  واأللفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربًا خاصًا من التأليف ٠٠٠٠٠: (( األمر حين قال 
  ).١()) ويعمد بها إلى وجه دون وجه من الترآيب والترتيب 

        
  االنسياب

  
ن األلفاظ وعدم ـبيه االنسجام ـويقصد ب،      وهو أحد مقاييس الجودة والرداءة 

فال يشعر ، إذ اشترطوا في العبارة أن تنساب آلماتها بسهولة (( تنافرها في الكالم 
،  الذي تتنافر ألفاظه وذموا الترآيب، ن لفظ إلى لفظ ـو ينتقل مـاللسان بثقل وه

  ) .٢()) ويتعثر اللسان بنطقها 
وهو الكالم المتراآب في (( ، ) المعاظلة اللفظية ( ى أبن األثير هذا النوع بـ وقد سّم

   ).٣()) ألفاظه أو في معانيه 
  ).من الطويل : ( منها قول الشاعر عقيل بن علفة 

   َفــُكـْن َأْآَيـَس الَكْيــسى إذا ُآْنـَت فيـِهــِم                  
  ).٤(ْمقى فُكْن َأْنَت أْحَمقا وِإْن ُآْنَت في الَح                                                              

  
فقد اجتمعت ، فتكرر حرف الكاف فيها ) الكيسى ، أآيس ، آن ( اجتمعت آلمات 

  . أو ما نسميه بالتكرار الصوتي ، الكلمات التي يتكرر فيها حرف معين 
  

  .٣ : رشيد رضا، علق عليه ، عبد القاهر الجرجاني  ، أسرار البالغة -١
  .٢٩٠: ب حتى نهاية القرن السابع الهجري النقد اللغوي عند العر -٢
  .٢٩٢ : ١: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -٣
  .٣٣٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٤

  ) الطويل من: ( وقول الشاعر سالم بن وابصة 
   ).١( ــاِحَشـــٍة وْقرا        ُأِحبُّ الَفَنى َيْنفي الَفواِحَش َسْمُعُه               آَأنَّ ِبــِه عــْن ّآــلِّ فـ

  
   .فتكرر حرف الفاء فيها ) الفواحش ، ينفي ، الفنى ( فقد اجتمعت الكلمات 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 
 

   .٣٣١: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١

  التشبيه

         
 ل والجمع أشباه وأشبه الشيء    ـالمث: الِشْبَه والَشبه والشبيه    (( و أن   ـه: التشبيه لغة        

وتشابه الشيئان واشتبها أشبه آل واحد          ، وأشبهُت فالنا وشابهته واشتبه علّي      ، ماثله  
ا صاحبه  شابه . منهم ر مت شابها وغي ريم مت رآن الك ي الق شبيه ، وف ه والت بهه يمثل وش

  .)١()) التمثيل 
)) باه بعضها بعضا      ـت ألش ـ آلتبس  :هْت  ـور وتشاب ـواشتبهت األم ، وشبهته إياه   ((     

)٢(.        
سكري         الل الع و ه رف أب د ع ـ٣٩٥: ت  (فق ائالً )  ه طالحا ق شبيه اص : ((  الت

م ينبْ      ، ن ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه       ـالوصف بأنه أحد الموصوفي     ناب منابه أو ل
 (()٣(.  
ي     يق القيروان ن رش د عرف أب ـ٤٥٦:ت (وق ائًال)   ه شبيه ق شبيه صفة ((  : الت الت

ة واحدة    ـشاآله م  ي  و الشيء بما يقاربه   رة ال م       ،ن جه ه      ـأو جهات آثي ع جهات  ))ن جمي
)٤(.  
اني و   اهر الجرج د الق ـ٤٧١:ت (عب ى  طرق) ه ا إل رق بينهم ل والف شبيه والتمثي  الت
شيئي   : ((  ًالـقائ ان عل           ـاعلم أن ال أحدهما أن   ، ى ضربين    ـن إذا أشبه أحدهما اآلخر آ

ى    اج إل ّين ال يحت ر ب ة أم ن جه ون م ل يك صورًا   ،تأوي شبيه م ون الت ر أن يك  واآلخ
ل       شيء من           ، بضرب من التأوي شبيه ال ال األول ت صورة   فمث شبيه     حيث ال شكل آت  وال

   .)٥()) الوجه بالنهار وتشبيه سقط النار بعين الديك 
        

    
      

   .٢٩٥:١٤ :  )شبه ( مادة : لسان العرب  -١
  .٤٧٧:١:  القاسم الزمخشري وجار اهللا أب، أساس البالغة  -٢



  .٢٣٩: آتاب الصناعتين -٣
  .٢٨٦:١:  العمدة -٤
  .٨٠: أسرار البالغة  -٥

يئين في           : (( في التشبيه   )  هـ   ٧٢٥:ت(      وقال الحلبي    ى اشتراك ش ة عل هو الدالل
شمس     ي األسد ـي نفسه آالشجاعة ف ـو من أوصاف الشيء ف    ـوصف ه  ور في ال  ، والن

د من القريب          الخفي إ   إلخراجه و رآن من أرآان البالغة       ـوه ه البعي ي وادنان ى الجل  ل
  .)١()) وهو حكم أضافي ال يوجد إال بين الشيئين 

أن التشبيه هو : (( التشبيه قائًال )  هـ٧٣٩:ت(وقد عرف الخطيب القزويني      
وشبه آل ما هو عام آتشبيه النجوم في ، الداللة على مشارآة أمر آلخر في معنى 

شباب وتشبيه الحجة بصورة الشمس وعنده وجه الظالم آبياض الشيب في سواد ال
  .)٢( ))الشبه أما واحد أو غير واحد 

عقد (( :قائًالو أحمد الهاشمي ـومن المعاصرين الذين عرفوا التشبيه اصطالحًا ه    
لغرض :  بأداة  ،أو أآثر  ، ُقِصد أشتراآهما في صفٍة ، أو أآثر ، مماثلة بين أمرين 

   .)٣( ))يقصده المتكلم 
  .هذا بالنسبة إلى تعريف التشبيه لغة واصطالحًا     
تضمنت أشعارها من التشبيهات ما ((  : أهتم العرب بالتشبيهات ؟ فلقد ولكن لماذا    

ي طبائعها وأنفسها من محمود األخالق ـأدرآه من ذلك عيانها وحسها إلى ما ف
هًا صادقًا على ما فشبهت الشيء بمثله تشبي..... ، ي رخائها وشدتها ـومذمومها ف
ع تشبيهاتها ـفإذا تأملت أشعارها وفتشت جمي، ي أرادتها ـه معانيها التـذهبت إلي

ن ـفبعضها أحسن من بعض وبعضها ألطف م..... وجدتها على ضروب مختلفة 
  .)٤( ))بعض 

ن تقريب ـه مـألن التشبيه أقرب إلى ذهنه بما في فلقد أعتمد الشاعر على التشبيه وذلك 
   .)٥( ))ولتوفر عنصر الجمال أيضًا ، اء األشي

  

  
   .١٠٦: أآرم عثمان يوسف ، تحقيق ، شهاب الدين الحلبي ، حسن التوسل إلى صناعة الترسل  -١
  .٢١٣:٢: لمحمد عبد الرحمن القزويني ، األيضاح  -٢
  .٢٤٧: أحمد الهاشمي ، جواهر البالغة  -٣
: محمد زغلول سالم . طه الحاجري و د. د، ق تحقي، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، عيار الشعر  -٤

١١.  
 .نفسه : ينظر  -٥
ي طبيعة الشعر القديم مما ـوذلك لدخوله جوهريًا فوللتشبيه أهمية أآثر من غيره       

ُفردَّت الشاعرية إلى التشبيه عند غير (( ى تقديره ـدفع بالبالغيين والنقاد العرب إل
وفي القرن الرابع ظل ينظر إليه ، الم العرب وقيل إنه أآثر آ، واحد من اللغويين 

ي الصناعتين ـما يقول العسكري فـ ومظهر الفطنة والبراعة آ ه أشرف الكالمـعلى أن
ولم يهتم أبن طباطا أو قدامة باالستعارة قدر أهتمامهما  ، في البرهان ن وهب ـوأب، 

ه أصعب ـ على أن عن التشبيهي القرن الخامس أخذ أبن رشيق يتحدثـوف ، بالتشبيه 
ن التشبيه أنه مستوعر ـوظل المتأخرون يقولون ع ، أنواع الشعر وأبعدها متعاطى 

  .)١()) المذهب ومقتل من مقاتل البالغة 



 يراد هو األمر الذي: ي المشبه ـه ((  :د حدد البالغيون أربعة أرآان للتشبيه ـوق     
وهو : ووجه الشبه ،  به المشبه لذي يلحقوهو األمر ا: والمشبه به ، إلحاقه بغيره 

 ))ي اللفظ الذي يدل على التشبيه ـه: وأداة التشبيه ، ن الطرفين ـالوصف المشترك بي
)٢(.   
  

 واآللهة في آل شيء  ه األرواحـي عصر تنبعث فيـآان الشاعر الجاهلي يعيش ف     
تات وحتى آمن بقوى آثيرة وخفية وجدها في الحيوانات والنبا د ـمن حوله فلذلك ق

 بكل قرب إليهاـدرة اإلنسان لذلك حاول التـتفوق قفأعتقد بوجود قدرة ، الجمادات 
 الصحراء وآانت. ن ـح والقرابيـن الذبائـما يقدمه لها مـبالوسائل وحاول استرضاءها 

مما دفعه إلى ، قوى الخفية  وآان يرى في صورها هذه ال ،أمامه تفيض بكائنات حية 
إذ يرى صور أشياء يستعير لها صور أخرى ، شياء عالقات التشبيه ن األـأن يقيم بي

  ،وآل شيء يقع تحت بصره مهما آان جامدًا أو صامتًا يحس فيه بالحرآة والحياة 
  .)٣( قًا بالصحراء المحيطة بهم وبأصوات أصدائهاـد وهب الشعراء حسًا دقيـلذلك فق

  
             
  .٢٢٠: فضل صالح . د، إنتاج الداللة األدبية  -١
  .٢٤٨ – ٢٤٧: جواهر البالغة  -٢
  ٢٣٦ – ٢٣٥ : نوري حمودي القيسي. د ، الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر -٣
 فقارن بين  ،وآان الشاعر الجاهلي يستقي أخيلته من العالم الحسي من حوله        

  ويحاول أن يتخذ من تلك الصور وسيلة يبسط فيها، الصور ويربط بعضها ببعض 
للوصول  لك الصورـه مـن الفكر مستخدمًا تـهني ذـيدور في إطارها ما ـويفسر ف ته رغب

  .)١(إلى الغاية التي يهدف إليها 
  

والتعمق بالتشبيهات ، فالشاعر الجاهلي ينقل الصور التي تمر أمامه نقًال أمينًا      
. ه حسي فإذا أراد أن يشبه شيئًا بشيء آان تشبيه وهو يبتعد عن تحليل األوصاف 

وأن معاني أشعاره ، تدرآها ألول وهلة ، ه ـألنه آان ينتزع فيها نزعة مادية بحت
     .)٢(محدودة في الكثير من الصور  

ينتقون مادتهم الشعرية من الواقع المحسوس أي الذي تدرآه  لذا فأن الشعراء      
يمكن أن الحواس الخمسة وربطه باألحاسيس واألفكار ويجعله وآأنه آالم صوري 

 ونقل  ،وقد يعبر عن الحالة النفسية والجمالية والوجدانية لديه تتحسس فيه الصدق 
  .ذلك الشعور إلى المتلقي أو السامع 

ن شاعر إلى شاعر آخر ومن عصر إلى عصر آخر لذلك ـد تختلف الرؤية مـوق     
ت إذ هناك تفاو ، ن أحساس شاعر إلى أحساس شاعر آخر ـتختلف نقل الصورة م

  . وطبيعة المعيشة ، ودرجة الرقي ، وتباين في درجة الثقافة 
فذآر الكثير من األمثلة عن التشبيه منه ما هو مرتبط بعناصر الطبيعة والذي      

  . يعتمد على الطابع البصري أآثر من مدرآات الحواس األخرى 
  ) من البسيط : ( منها قول حسان بن ثابت     

  .)٣(   آالسَّْيِل َيْغَشى ُأُصوَل الدَّْنَدِن البالي          ْمِه َيْغَشى ِرجاًال ال َطباَخ ِبالماُل                
  



  
  
    

   .٢٤١ – ٢٣٩: الطبيعة في الشعر الجاهلي : ينظر  -١
  .٣٢٥: نفسه : ينظر  -٢
  .المسود من الكأل لقدمه ويبسه : الدندن ، ال خير عندهم : ال طباخ لهم  -
  .٥٥٥: تمام ديوان الحماسة ألبي  -٣
ن ال يستحقه من ـفقد برع في رسم هذه الصورة إذ شبه حصول المال عند م     

ال ينتفع  أي الشجر البالي ) دن ـالّدن( ر فيهم وال عقل لهم آما أن ـالرجال الذين ال خي
د ربطها الشاعر بالطبيعة ويدل على أن ـذه صور حسية وقـوه ، بالسيل إذا أصابه 
  .صافه من مظاهر الطبيعة الحية الشاعر استمد أو

  )من الوافر : ( وقول الشاعر ربيعة بن مقروم الضَّبيَّ      
  وَضـْمـَرَة إنَّ َضـْمـَرَة َخــيــُْر جــاٍر               َعـلـِْقــُت لـــــُه ِبَأْسـبـاٍب ِمــتاِن                    
  .)١( ِب الُمَصفَّى              َصبـَِيـَحَة ِدْيـَمـٍة َيـْجـِنيـِه جـاِنِهجاُن اللَّْوِن آالذََّه                    

  
ن أآارم رجال الحي وشبهه بالذهب المصفى بعد ـد وصف ضمرة بأنه مـفق     

ن الذهب فيجنيه المجتنون أي يسهل التقاطه فتشبيه ـوم ماطر تكشف عـصبيحة ي
        . يه وال يتغير وال يصدأ شخص بالذهب المصفى وذلك ألن الذهب ال عيب ف

 بمضمار عقلي أي يربط العقل بالحس اعر حاول أن يجسد صورة حسيةـفالش    
ى فطنة ـ بهذا التشبيه الدال عل و أخالق الرجل إذ شبههاـه هـوالعقل المشار إلي

فجاء . ه وثقافته وتجسيد الصورة وربطها بالطبيعة الخالبة ـى وعيـالشاعر وعل
عة ـن األرض بفعل الطبيـة استخراجه مـعمليق وبّين ـ برييوذ  بمعدن غالي

ي ـآل رجل وقيمته ووزنه ف، على أن الرجال معادن ، ذا آله ـويستخلص من ه
  . الحياة 

  
  )من الطويل : ( وآذلك قول الشاعر أبي بن حمام العبسي      

  .)٢(  ِعراض الَعلوِق لْم يُكْن ذاَك باِقيا     إذا المرُء لم ُيحِبْبَك إّال َتكرُّهًا                        
  
  
                                                                          

  .مطر بال رعد وال برق : الديمة ، المحكمة : المتان، الحبال : أسباب  -
  .٣٢٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  . حتى استأنس وأراد اإلرضاع ، وتلمسه الناقة التي ترأم ولدها :  العلوق -
  .١٢٦: نفسه  -٢
و تشبيه مرسل والمعنى ـم يذآر األداة فهـه ولـد ذآر المشبه والمشبه بـفق       

فأن هذا ، ي الحب آعراض الناقة ـإذا الرجل عارضك ف، ه التشبيه ـالمقصود من
لولدها فإذا أراد منها ذا الحب بحب الناقة ـد شبه هـفق، الحب ليس باقيًا وال ثابتًا 

  .اإلرضاع ضربته وطردته 
د ربطه ـفق، و تشبيه حسي ربطه الشاعر بالطبيعة الحية المتحرآة ـفهذا التشبيه ه    

  .بحيوان الناقة 
  ) من الطويل : ( ومن التشبيهات أيضًا قول الشاعر    



  ِمَن الُبْؤِس َمْطِليُّ ِبِه القاُر َأْجَرُب        وَمـْولًى َجَفْت عنـُه الَمَوالي آأنَّـُه                        
   .)١( ولْم  َيـُك  فيها  للُمبـِسِّيـَن  َمْحَلُب     َرِئْمُت إذا  لْم  َتْرَأِم  البازُل  آْبَنها                          

  
فأثر اإلحسان إليه وتباعدوا عنه ي ـد شبه الشاعر أبن العم الذي زهد أقاربه فـفق     

به البؤس والشقاء وقد أحاط آما أحاط البعير بالقار أي شبهه بالبعير األجرب وقد 
ن أهله وأقاربه وعدم اإلحسان ـذا تشبيه حسي إذ شبه المرء المبعد عـطلي بالقار وه
الوقت الذي عطفت عليه ولم تعطف حتى الناقة على ولدها وال   فـي ، إليه بالبعير

  . للناقة حتى المبسون أي الحالبون
ة تشبيه آائنين حيين مختلفين ـن الطبيعة الحيـه صورة بصورة أخرى مـو يشبـفه     

  .بنوع الجنس ولكن الشاعر حاول أن يربطهما من حيث العاطفة 
ن تجسيد لداللة ـا للصورة مـوفيها براعة الشاعر في نقل تلك الصورة فال يخفى م    

  . العاطفة 
: ( ي الطبيعة منها قول الشاعر الحكم بن عبدل األسدي وهناك تشبيهات أخرى ف    

  )من المنسرح 
   َرغَّـْبــتـَُه  فــي  َصـنـيَعـٍة  َرِغـبا    ِإنِّـي رأيـُت الفـََتى الَكِريَم إذا                            

  
  

  .الحالبون : المبسون ، الناقة البالغة تسع سنين : البازل ، عطفت : رئمت  -
   .٣٤٣:  الحماسة ألبي تمام ديوان -١

  
   إذا َرِهبا ًا  إالـئـُيـْعـِطيـَك شْي           والعـبـُد ال يـَطـُلـُب الَعــالَء وال                   
   .)١(  إذا  ُضِربا إّال  ًا  ُيْحِسـُن َمـشـْي   َل الِحماِر الُمَوقَِّع السَّوِء ال         ــمث                   

  
ه صنيعة أجابك حرصًا على ـأي العزيز واألصيل إذا طلبت منفالفتى الكريم      

أما العبد فال يطلب العلو لنفسه بل يبقى آما هو وال يسمح . مكانته وعلى استقامته 
ال  ن خوف أو رهبة مثله مثل الحمار فقد شبهه بالحمار السوء الذي ـبشيء إال ع

د ـفق، بالدته فترى آثار الضرب واضحة عليه ًال على آسله وـيجيب إال إذا ضرب دلي
  . لذي ال يتـحرك أو يعمل إال بالضربوء اـد الكسول بالحمار السـه الشاعر العبـشب
  

  )من الكامل : ( ومن التشبيهات األخرى قول الشاعر يزيد بن الحكم 
  ــُم ـا ُيـِسـيـــْلَكـالَلـِة مِلو و                  ِق ـْبَخُل في الُحقـْرُء َيـواْلَم                   
  ـُمــَمـُنـو                   ِن وَرْيـِبـها َغـَرٌض َرجيـ ما ُبـْخـُل َمـْن ُهـَو ِلْل                  
  .)٢(                   َهَمُدوا آما َهَمَد الَهِشيُم ُروَن  َأمـاَمــُهــَوَيــَرى  الـُقـ                   

  
ويترآه للورثة فهو غير مخلد  فالمرء يبخل بأداء الحقوق فيموت عما يجمعه      
و يرى أمم قبله ماتوا وفنوا فشبه الشاعر ـن دار الدنيا إلى دار البقاء وهـه منقول مـوأن

  .وذلك ما يتفتت من ورق الشجر بعد أن تيبس أوراق الشجر  فناء اإلنسان بالنبات 
و ـهى بالتشبيه العقلي المرتبط بالحسي ففناء اإلنسان فهذا التشبيه هو ما يسم     

  .ةـيعة المحسوسـط بالطبـد شبهه بتهشم أوراق النبات وهو مرتبـعقلي قتشبيه 
  



  
   .٣٥٩ – ٣٥٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
: م الهشي، بادوا : همدوا ، أهل زمان واحد : القرون من الناس ، المرحوم : الرجيم ، الوارث : الكاللة  -

  .ما يتفتت من ورق الشجر إذا وطئ 
   .٣٥٥: نفسه  -٢
ن جانب فلسفته في ـوعلى رؤيته لألمور م وهذا التشبيه يدل على نفسية الشاعر      

  .الحياة وخضم تجاربه فيها 
من : ( عة ـن الطبيـه مـى التشبيه المستمد صورتـن الخطيم علـقيس ب وقول      

  ) الوافر 
  .)١(                آَمحِض الماِء لْيَس له إناُءوبعُض القوِل لْيَس له ِعناٌج                      

  
ي قالبه أو ـن روية وتفكير أي أن لم يضع فـد شبه بعض القول الذي لم يذآر عـفق     

    . ه ـإناء يوضع في إطاره الصحيح فقد شبهه بالماء الخالص الذي ليس له 
    إناء  ل لم يوضع في محله مثل الماء الذي ليس له وهو تشبيه عقلي حسي فالقو    
  . فال يخفى ما لصورة التشبيه من تجسيد لداللة الفكر . فكيف يوضع إذن     
  )من الوافر : ( وآذلك قوله    

  .)٢( ُه َدواُءـــَس َلــِْن ليـَآَداِء الَبْط  وَبْعُض َخالِئِق األقـواِم داٌء                               
  

ه الناس ـأن بعض ما يتخلق ب ه دواء وذلك ـفشبه أخالق الناس بداء البطن ليس ل     
د استصحبه ـو آالداء الذي يكون باإلنسان وقـيعتذر عليهم مفارقته ومداواة إزالته فه

 فهذا التشبيه الذي يرتقي إلى مستوى فكري عال وهو يدل على  ،ن بطن أمه ـم
جنسه وال من نوعه يدل على وعي قائله وجعله في ن ـالتصاق شيء بشيء ليس م

  . صورة ينقلها إلى المتلقي أو السامع 
  )من الطويل  : ( .)٣( وقول الشاعر منظور بن سحيم الفقعسي    

  
  
  

  .خالصه : محض الماء ، الكالم بال روية : العناج  -
   .٣٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
 .٣٥٣: نفسه  -٢
: معجم الشعراء : ينظر ، مخضرم : وقيل ، إسالمي : قيل ، شاعر آوفي  ، منظور بن سحيم الفقعسي -٣

٣٧٤ .   
  .)١( اـيـيِّ ِرداِئـَطـِه َآــويـَي أطــِطنـوَب           وِعْرِضَي َأْبَقى ما آدََّخْرُت َذِخيَرًة                 

  
 له من أي مالبقى أ ألن العرضتدل على تجسيد لداللة القناعة  وهو تشبيه صورة     

إذ أنه صورة   ، وأطوي بطني عن األآل والشرب آما أطوي ردائي ،واذخره اآسبه 
و أهم شيء ـن صون عرضه وهـيمتلكه م ن التزهد تدل على قناعة الشاعر بماـم

عنده فهذا التشبيه الحسي يدل على عمق نفسية الشاعر من خالل تجربته في الحياة 
  . ومدى تعمقه فيها 



و داللة على تحمله الجوع واأللم على أن يبقى ـه طي البطن آطي الرداء هـفتشبي    
ووجه الشبه محذوف  ، ن دون المساس بعرضه ـى أخالقه أمام الناس مـمحافظًا عل
  . من البيت 

  
بن أي الديوان الكثير من التشبيهات الحسية منها قول الشاعر عمرو ـوقد تجلت ف     

  )من الكامل : ( معد يكرب 
  آــْم ِمــْن أٍخ ِلـَي صـالـٍح              بــّوأتـــُُه  ِبــيـََديَّ  َلـْحــدا                

                                                      ....     
  .)٢( ذهـَب الـذيـَن ُأِحـبُّـُهـْم              وَبِقـيُت مثَل السيـِف َفْردا                

  
به بعد فناء أحبا فقد شبه نفسه  ،فقد فجع الشاعر بفقد أحبابه واحدًا تلو اآلخر      

 أي شبه  ) .فردا ( ووجه الشبه ) مثل ( وهذا تشبيه حسي ذآرت أداته وهي . بالسيف
 الحظه الشاعر من أن السيف هـو الذي يبقى له نفسه بالسيف يمكن لهذا التشبيه مما 

ستمداد قوته منـه بعد فقده لألحبة وهو نابع من شعور نفسي مـن معين على الحياة وا
  فارس من أنه،  وذلك آما ذآر فـي حياته  عميق تجلى لدى الشاعر

    
  

  .٣٣٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٥٧: نفسه  -٢

  
                                

                             
  . أن يعكس ذلك على شعره فرسان العرب المشهورين والبد      
أي تعدد المشبه والمشبه به مع ذآر  البيت الواحد ذآر عدة تشبيهات في يوقد      

  )من البسيط : ( األداة في آل منها آما في قول سلمى بن ربيعة 
  .)١( ِنوالُعْسُر آالُيسِر والِغَنى                 آالُعْدِم والَحيُّ لِلَمُنو                          

  
وذلك آله مستند إلى فلسفته في . فقد ذآر العسر وشبه باليسر وشبه الغنى بالعدم      

  . الحياة أي طبيعة معيشته وآيف عاش حياته 
ولم يكن يحسب حسابه ، ر وال يهتم ألي األمور ـاة إسراف وتبذيـفعاش الشاعر حي    

    .)٢(حتى أن زوجته ترآته إلسرافه 
ذا األحوال ال تدوم فال العسر يدوم وال الغنى يدوم ـبيت يشير إلى أن هذا الـففي ه    

 وفي آخر المطاف مهما طال العمر بالمرء  .ألن الدنيا بتقلب دائم ال تبقى على حال 
  . فنهايته إلى الموت 

هي تشبيه شيء بضده تدل على براعة الشاعر في صياغة مثل وهذه التشبيهات    
وذلك لعدم اإلدامة والبقاء على حال واحدة   بعضها ببعض ذه العبارات وتشبيهـه

  . فكلما أتى ذهب 
  



ها ـاألمثلة ذآرت في ديوان الحماسة عن أبيات الحكمة ذآر في ن ـوهناك الكثير م     
أحد طرفي  التشبيه بكل صورة منها ما حذفت أداته أو حذف وجه الشبه أو حذف 

  .التشبيه 
  
  
  
   

   .٣٣٠: مام ديوان الحماسة ألبي ت -١
  .٣٣١:٨: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر  -٢
  )من الكامل : ( قول يزيد بن الحكم ومن األمثلة على ذلك        

  )١(. ْقــ            ـــَضاُه وَقْد ُيْلَوى الَغِريُمـِن تــُل الدَّيـــوالتـَّْبُل ِمـْث                        
  

وذلك ألن الثأر .  الثأر بالدين فما هي العالقة المشابهة بينهما لشاعرا فقد شبه     
ن ملزم دفعه وتسديده مهما طالت المدة ـوألن الدي، ن ـيجب أن يقضى آما يقضى الدي

د انتزع أطرافه من ـذا التشبيه قـوه. و ملزم ـومهما تماطل بعدم الدفع آذلك الثأر فه
  .العادات والتقاليد الموروثة مثل الثأر 

وعناصر التشبيه آلها مكتملة من المشبه  ) مثل ( فقد ذآرت أداة التشبيه وهي     
  .وجاء التشبيه مفردًا، والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه 

منها قول ، و ما يسمى بالتشبيه المرسل ـوقد يأتي التشبيه بدون ذآر األداة وه   
  ) يط من البس: ( الشاعر عبد اهللا بن الزبير األسدي 

  ني           وال َأُحزُّ على ما فاَتني  الَوَدَجاـارًا ال ُيفاِرُقــُب الشَّرَّ جــال أحِس                   
  .)٢( ـزلـًَة            إالَّ وِثـْقـُت ِبَأْن ألـقى لـها َفـَرجاـــُروِه َمنـَن الَمْكـا َنـَزْلُت ِمــوم                   

  
أي أن الشاعر له نظرة ، و آالجار الذي ال يفارق ـال يحسب بأن الشر هفالشاعر      

ي اإلنسان فأنها ال تالزمه وإنما هناك فرج وثقة ـفي الحياة مفادها إذا نزلت مصيبة ف
  . بأن سيتخلص منها 

ن الشاعر من ـ فأنها جرأة م ،فتشبيه الشر أو المصيبة بالجار الذي ال يفارق     
ي همومه ـفالجار هو األخ أو الصاحب لإلنسان يشارآه ف  .  شيئين ضدينتشبيه 

ى االلتصاق و المالزمة فلذلك قال ال ـولكن جاء تشبيهه داًال عل، وأحزانه ومصائبه 
  .أحسب الشر آالجار 

  
  

  .صاحب الدين : الغريم ، يماطل : يلوى ، الثأر : التبل  -
  .٣٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٤٤: نفسه  -٢
 

أغلبها  فأن عموم التشبيهات التي ذآرت في الديوان في منطلق أبيات الحكمة      
ن الواقع الذي ـ الماديات المستوحاة من الطبيعة وم اتصلت بعالم المحسوسات أي



ن صدق التجربة وعمق األفكار والمشاعر ـك نابع مـل ذلـوآ. يعيشه الشعراء 
  . الوجدانية 

 تجربته وصدق وعمق  نظرته للحياة ب ـًال حسـآفكل شاعر جسد التشبيهات      
فتأتي التشبيهات في بعض األحيان نابعة من . إحساسه وصوًال إلى غايته اإلنسانية 

 اإلنسان نـن تكويـألنها جزء م ها ـاالستغناء عنوال يمكن  د لكل عصر ـالعادات والتقالي
  .    ومن أخالقه التي ال يمكن فصلها عنه 

  
    

    
  

  
  
   
  

  
  
  

      
  
  
  
  
  
  

                                

  االستعارة
         

دى فن         ي أح ة  ـه ا ع   ون البالغ ا وم    ـوله دل عليه ات ت رز ه ـدة تعريف ذه ـن أب
ـ   ٣٩٥: ت  (  هالل العسكري      يـتعريف أب  : التعريفات   ائًال  )  ه تعارة  إ((  : ق ن االس

  .)١())  غيره نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى
      ها ـإنك تثبت ب: (( قائًال  )  هـ٤٧١: ت ( د القاهر الجرجاني ـوعرفها عب     

  .)٢()) معنى ال يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ولكنه يعرفه من معنى اللفظ 
سير م    ـن المعان  ـتعطيك الكثير م  ((  : ًالـضًا قائ ـوآذلك يعرفها أي       )) ن اللفظ    ـي بالي

)٣(.  
ي      ال الحلب ـ ٧٢٥: ت ( وق تعارة  )  ه ي االس ي   ((  : ف ة ف ى الحقيق اء معن و دع ه

  .)٤()) مع طرح ذآر المشبه من البين لفظًا وتقديرًا الشيء للمبالغة في التشبيه 
اه        : (( االستعارة قائًال   )  هـ   ٧٣٩: ت  ( د عرف القزويني    ـوق    شبيه معن َضمَّن ت ا َت م

  .)٥( )) بما وَضَح له 



المشبه  يحذف  و بهن أن يذآر المشبه  ـال تخرج ع   ي معظم التعريفات    ـفاالستعارة ف    
.  

   :    وأن أرآان االستعارة هي 
  . المستعار منه هو المشبه به    
  . والمستعار له هو المشبه    
شبيه   ، ويسمى المستعار منه والمستعار له      ، والمستعار هو اللفظ المنقول         طرفي الت
  .  
  
   

  .٢٧٤: آتاب الصناعتين -١
   .١٠٦: محمود محمد شاآر ، قرأه وعلق عليه، عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز -٢
   .٤١:  أسرار البالغة -٣
   .١٢٦: حسن التوسل إلى صناعة الترسل -٤
   .٤٠٩:١:  اإليضاح -٥
ر   ن قسم االستعارة إلى استعارة مفيدة واس      ـوعبد القاهر الجرجاني أول م          تعارة غي

  ، ي ما آان لنقلها فائدة وهي عمدة هذا الفنـوه ، واالستعارة المفيدة. مفيدة 
دة   ر المفي تعارة غي دة ف  ـوه، واالس ا فائ ون له ا ال يك ل ـي م ى   ، ي النق سمها إل م ق ث

تعارة ف تعارة فـاس م واس ل ـي االس تعارة    ، ي الفع د اس ا بع مي فيم ا س ى م ار إل وأش
   .)١( تحدث عن صلتها بالتشبيه والتمثيلة وتصريحية واستعارة مكني

  .ولكنها أبلغ منه ، ومن هذا آله فأن االستعارة ليست إال تشبيهًا مختصرًا      
سكاآي         ر ال د ذآ ـ ٦٢٦: ت ( فق ن     ـف)  ه روط يمك دة ش تعارة ع سن االس ي ح

  .تلخيصها باآلتي 
  .رعاية جهات حسن التشبيه بين المستعار له والمستعار منه  -١
 .أن ال تشم في الكالم من جانب اللفظ رائحة من التشبيه  -٢
 .أن تكون االستعارة بحسب حسن المكنية إذا آانت تابعة لها  -٣
  .)٢(أنها تحسن إذا انضمت إليها المشاآلة  -٤
د     اوبعد هذا آله فإن           تعارة تفي ا ال تفعل في                 الس نفس م شرح المعنى وتفعل في ال

راز المعنى وهي              الحقيقية وتفيد المبالغة في ا     ه وتحسين إب لمعنى وتأآيده واإليجاز في
   .)٣(ألنها تكشف عن معاِن بديعة وصور جديدة ،طريق للتوليد والتجديد

وان الحماسة          وتتجلى     ة ومن              االستعارة ذآرها في دي ات الحكم ام من أبي ألبي تم
اني المجردة                ا يتصل بالمع ع وم اني   وه . هذه االستعارات المستوحاة من الواق ذه المع

ش  ر ال ا فك زج معه ة  ـاعر فـتمت تعارية جميل م صورة اس اره  ي رس اعر أفك ل ش ولك
تعارية وم      صورة االس ك ال م تل ي رس سه ف رز ه ـوأحاسي ول  ـن أب تعارات ق ذه االس

  ) من الطويل : ( الشاعر تأبط شرًا 
  

  
  

   .٢٩: أسرار البالغة : ينظر  -١
  .١٨٣: نعيم زرزور، ضبطه وشرحه ، سكاآي ال بكر محمد بن علي وأب ، مفتاح العلوم: ينظر  -٢



  .١٦٠: أحمد مطلوب . د، فنون بالغية : ينظر  -٣
  

  .)١( وِإّنـي وِإْن عـُمِّـْرُت أعـلــُم أنَّـنـي          َسَأْلَقى ِسناَن الموِت يبرُق أْصَلَعا   
  

ي عمري ـفقد رسم الشاعر صورة استعارية تجسد الموت فيقول مهما طال ف     
ويرسم الموت  . ه وسألقى أجلي وأوافي مصرعي ـي أتيقن بأن الموت مالقيـإنف

وهذه الصورة االستعارية تجسد في  ه الموت ـبارزًا بارقًا أي السنان الذي يكون ب
  . حتمية الموت وقد استعار الشاعر للموت سنان وجعله يبرق ويبرز 

  
ن قول الشاعر جريبة ـ ما جاء مي التخيلية منهاـاك أنواع من االستعارات هـوهن     

  )من المتقارب : ( بن األشيم الفقعسي 
  )٢(. َلَدى الشَّرِّ َفْأِزْم ِبِه ما َأَزْم     إذا الدهُر َعضَّـْتَك َأْنيـاُبُه                            

  
  . لقد صور الشاعر الدهر بهذه الصورة فقد منحه بعدًا خياليًا واسعًا      
ه أنياب ـه وحش مفترس ولـأي صوره بأن، ه جعل للدهر أنياب ـ ألنوذلك     

 و يشير على تمسكـد ذآره للدهر بهذه الحالة فهـوعن. ي حالة القنص ـيستخدمها ف
وبهذه الصورة االستعارية . اإلنسان بالصبر مهما تقاسى عليه الزمن من الحوادث 

ي ـ وإنما ه ،ن التحقيق ـء مالجميلة يرسم الدهر بصورة وهمية محضة ال يشوبها شي
 أي من  ،وهذا الخيال استمده من الطبيعة الحية . فصور للدهر أنياب . تخييلية 

  . حيوان وحش مفترس 
  ) من الطويل : ( ومن األمثلة على االستعارة قول الشاعر      
ـْ    .)٣( ـَقـى ِللـرِّجـــاِل وَأْعــَوُدوفي َآْثَرِة اَأليِدي ِلذي الَجْهِل زاِجٌر            وَلـْلـِحــْلـُم َأبـ

  
  

   .١٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٢١٨: نفسه  -٢
  .يريد بها آثرة األخوان : آثرة األيدي ، بذاءة اللسان وفحش القول : الجهل هنا  -
  .٣٣٥: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
و أن تستبق إخوانك ـه هـوآان المقصود ب دي ـألخوان بكثرة األيلاستعار الشاعر      

  . وتعاونهم هو مدفعة لألذى،وذويك ويجب أن تعلم بأن التكاثر بهم مزجرة للجاهل
وذلك ألن وقوف األخوان معك هو دليل على قوتك ومع ذلك يبقى للحلم عونًا      

ن تجارب ـذه االستعارة نابعة مـ فالصورة التي اشتملت عليها ه على األعداء ـ
  . بعضهم لبعض .  معاونة األخوان الشاعر فهو دليل على

  )من الطويل : ( وقد قال الشاعر     
    .)١( وُخلَِّة ِذي  ُودٍّ  َأُشدُّ ِبِه َأْزري   َعْن يٍد َأْسَتِفيُدها                َتثاَقْلُت إّال                   
  

ورة قد يمنحها فتصوير اليد بهذه الص) اليد ( فقد استعار للنعمة والخير بلفظة      
وإنما أراد بها اليد المعطاء والخير .  ذه اللفظة ـبعدًا خياليًا واسعًا فال يقصد بها ه



ي ـن نعمة استفيد منها وصداقة أخ وديد اعتمدها فـفتثاقل وتباطأ إال ع. والنعمة 
  .معاونتي على الشدائد 

 في تذوق  يها جماًالذه االستعارة تضفي علـذه الحكمة الجليلة التي تصورها هـفه     
  .ألن في البيت بعدًا إنسانيًا . الحكمة لدى السامع 

  
  )من الخفيف : ( ومن االستعارات األخرى ما قاله الشاعر منقذ الهاللي

  مــا  َأَرى  الـفـَضــَْل والتـََّكـرَُّم  إّال                َآفََّك النَّْفَس َعْن ِطالِب الُفُضوِل               
  .)٢( َوبـالٌء َحـْمــُل اَأليـاِدي وَأْن َتْســ                  ــَمــَع َمنــًّا ُتـْؤَتــى ِبـِه ِمـْن ُمنـِيـِل               
  
  
    

  .عاونه عليه : وأزره على أمر ، النعمة : اليد  -
  .٣٤٤: نفسه  -١

  .ا أعطي االمتنان بم، من المعطي الذي هو المنيل : المن ، النعم : األيادي  -
   .٣٥٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢

  
دي                  ر باألي د      ـوه  فكذلك استعار الشاعر للنعم والخي نعم      .ي جمع ي  أن تتحمل ال

    . عن المفضلين عليك وسمعك امتنان المنيلين 
ه       ـذا دأب من ألتزم التعب وتحمل التجوال ف ـوه     ى أن شير إل ك ي د ذل ي البالد فهو بع

  .  تتحمل منن من يعطيك بالء عظيم أن
  ) من المنسرح : ( ومن األمثلة أيضًا قول الشاعر الحكم بن عبدل األسدي    

   .)١( ولم َأِجْد ُعْرَوَة الَخالِئِق إّال الدَّ            ْيَن  َلـّمـا  آْعـتـَبـَْرَت والـحـَســَبــا                    
  

ساآها      ،  لألخالق   ًافجاءت استعارته تصوير        ، فقد صور لألخالق عروة يمكن إم
ا        . ي من االستعارات التخيلية الجميلة    ـوه روة لألخالق ليجمع به ذه الع د استعار ه فق

ا وجعل   ـك لكي يجعل الحسب للدني        ـوذل . وأن يشد بعضها بعضا      . األخالق الكريمة   
  .الدين لآلخرة 

  
اءت       ب االست  فج ة الـي ديـعارات فـأغل ة بأبي وان الحماس ة ـخاص ات الحكم

ا ذآرت في ه          شعراء وجه نظره               ـاستعارات تخيلية آم ة ولكل شاعر من ال ذه األمثل
ة    . و مناسب لها    ـي رسم استعاراته وربطها بما ه     ـالخاصة ف  ى ثقاف د عل وآل هذا معتم

  . ونفسية آل شاعر من الشعراء 
  
  
  
  
  
  
   



 
  .ما يتمسك بها : العروة  -
  .٣٥٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١

  الكناية 

           
  . وهي أحدى فنون البالغة وباب من أبواب البيان      
  .)١()) أْن َتَتكلَّم بشيء وتريد به غيره : (( والكناية لغة هي      
ولكل ضرب : (( ن الكناية قائًال ـمن أقدم المتحدثين ع)  هـ ٢٥٥: ت ( والجاحظ      
ن األسماء فالسخيف ـمن المعاني نوع من اللفظ ولكل نوع ـن الحديث ضرب مـم

ي موضع اإلفصاح ـوالجزل للجزل واإلفصاح ف، ف للخفيف ـف والخفيـللسخي
  .)٢()) والكناية في موضع الكناية واالسترسال في موضع االسترسال 

الكناية : (( ة قائًال ـيعرف الكناي)  هـ ٣٩٥: ت ( الل العسكري ـو هـوأب    
على حسب ما بالتورية ،  شيء ويعرض به وال يصرح أن يكنى عن، والتعريض 
   .)٣( ))عن الشيء 

الكناية أن يريد : (( قائًال )  هـ ٤٧١: ت ( د القاهر الجرجاني ـوآذلك عرفها عب    
ولكن ، ي اللغة ـ الموضوع له فه باللفظن المعاني فال يذآرـ إثبات معنى مالمتكلم

  )٤()).ه ويجعله دليًال عليه ـومي إليـجود فيي الوـو تاليه وردفه فـيجيء إلى معنى ه
و ترك التصريح يذآر ـه: (( ة قائًال ـالكناي)  هـ ٦٢٦: ت ( ويعرف السكاآي      

   .)٥( ))لينتقل من المذآور إلى المتروك ، الشيء إلى ذآر ما يلزمه 
ن وهي أن يعبر المتكلم ع: (( يعرف الكناية قائًال )  هـ ٧٢٥: ت ( والحلبي     

  .)٦()) المعنى القبيح باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر 
       
  

   .٥٨١: مختار الصحاح  -١
  .٢٦:٢: أبو عمر بن بحر الجاحظ ، الحيوان  -٢
  .٢٦٨: آتاب الصناعتين  -٣
  .٤٠٣: دالئل اإلعجاز  -٤
  .٤٠٢: مفتاح العلوم  -٥
  .٢٣٣: حسن التوسل إلى صناعة الترسل  -٦
ي          رى القزوين ـ ٧٣٩: ت ( وي ة  إن) ه ع    : (( الكناي اه م ه الزم معن د ب ظ أري لف

  .)١()) جواز إرادة معناه 
  

  أقسام الكناية 
  

زوم          ((       ة ال          ،أن الكناية ينتقل فيها من الالزم إلى المل وب بالكناي  فأسمع أن المطل
  : أقسام ثالثة يخرج عن 

  .طلب نفس الموصوف : أحدهما
  .طلب نفس الصفة : وثانيهما
  .)٢( .))تخصيص الصفة بالموصوف : هماوثالث



ا          ًا     ـم (( والكناية يراد بها معنى حقيقي إال أنه رًا حقيقي ا  ، ن المجاز وليست تعبي م
  .)٣()) دام المعنى المراد منها ليس ما يدل عليه ظاهر اللفظ 

ة  إذ أن المهم    ،ر ما يدل عليه ظاهر اللفظ       ـو غي ـفالكناية تقوم على معنى مكثف ه          
شاعر ف       . في الكناية هو ترآيز الفكرة وترسيخها        ة      ـوربما يجد ال ، ي الصورة الكنائي

سامع أو المتلقي         ـا يهيمن ب  ـم ه           ـم ، ه على ذهن ال راد تمكين د المعنى الم ن خالل توآي
  .)٤(في نفسه وذلك لتالزم بينه وبين ما يدل عليه ظاهر اللفظ 

  )من الكامل ( : قال الشاعر الحارث بن وعلة الذهلي      
  ِمـِم والرَّْغـــْتـَالّشـْم بــُهـََدْأتـَب  َو      ُم         ــُهـَتـمـَلـًا َظـْومـْن َقـَنـْأَمـَت ال                 
  يـِمـْنـَي ْد ــُرُه وَقـْحِقـُر َتـاَألْم و       ُم        ـْيِرِهــًَال ِلغـــْخـَُروا نــأِبــََأْن ي                 
    .)٥( ِإّن الَعَصا ُقِرَعْت ِلِذي الِحْلِم          ا     ــَنـَوَم لـُلـُم َأْن ال ُحـُتــْمـَزَع و                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   .٣١٨:٢: اإليضاح  -١
  .٤٠٣: مفتاح العلوم  -٢
  .٢٢٩: مجيد عبد الحميد ناجي . د، األسس النفسية ألساليب البالغة العربية  -٣
  .٢٢٤: نفسه : ينظر  -٤
  .أصلحه : أبر النخل ، اإلذالل : الرغم  -
   .٦٥ – ٦٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٥
      . ذآرت الكناية في أآثر من موضع من هذه األبيات فلفظ يأبروا آناية لقد      
أمن وله فال   ـفق      ى ناحي    ت أبر               ـ إل ة ي دأتهم بالسب فجاءت الكناي ًا إهتضمتهم وب ة قوم

ر وهي اإلصالح دًا فـه. النخل أصلحه  أي أب الم وعي ذا الك ل ه وم يـو جع ة الق  مفارق
ال إلي     د االنتق دائهم بع ويتهم ألع اهم وتق فهم إّي ذين وص ن  ـال د م هم وإصالحهم الفاس

  . فخرهم 
ه  ، ن التنبيه لمن يزيغ في الحكم لكبر سنه        ـوقرع العصا هي أيضًا آناية ع           أي تنبي

اده          ـي ج ائي الذ ـ الكن رـفالتصوي . الرجل الحليم    ه أبع ات فل ـذه األبي ـي ه صلة في     اء ف المت
  . التعبير عن أفكاره ومشاعره ما عرفه في حياته من مواقف وأحاسيس مختلفة 

  
  )من الوافر : ( وقول الشاعر المسجاح بن سباع الضبي      

  .)١( ُت وقْد َأَنى ِلي لْو َأبيُد َبِلي  لَقْد َطوَّْفُت في اآلفاِق َحتَّى                              
  

رة       ي الطواف   ـفالشاعر في هذا البيت قد ذآر الكناية وه             وهذه الكناية تدل على آث
د جال ف          ه ق د آل      ـتنقله وذلك ألن ر وهرم فق واحي األرض وشرقها حتى آب ه أن  ي ن  ب

وت       ى الم بقوه إل ن س سابقين مم ق ال شاعر     ، يلح سية ال ى نف دل عل ة ت ذه الكناي  وه
مما أنشد لنفسه   ، ى هرم ومل الحياة     ـد عاش حت  ـوتداعياته الفكرية وذلك ألن الشاعر ق     

ة  ات الحكمي ذه األبي سية  . ه شاعر النف ساسات ال ن أح ة م ة نابع ذه الحكم أن ه ، ف
  . فالتصوير الكنائي نابع من أبعاده المتصلة بأحساساته المتنازعة في نفسه 

  
   )من الطويل : ( ر الشاعر األموي أبو النشناش وعن ذآر الموت والفناء فقد ذآ     

  
  



  .االستدارة به : الطواف بالشيء  -
  .٢٨٧: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١

  
  إذا الـمـرُء لـم َيــسـَْرْح َســوامًا ولـم ُيــِرْح                      

َسـوامـًا ولـم َتـعـِطـْف عـليــِه                                                                             
  َأقـاِرُبـــــــــْه

  ى مــن قـُعـوِدِه          ـيــــــٌر لـَلـفـتـَفـَلـْلـمـوُت خ                   
 َعـدِيــمـًا وِمـْن َمـْولـى تــدبُّ                                                                           

  .)١( َعـَقـاِربــــــُْه
  

فإذا الرجل لم يكن صاحب مال أو صاحب أنعام من ماشية وما شابه ذلك ولم      
 فجاءت الكناية من  .تعطف أو تحسن عليه أقاربه فالموت أفضل له من هذا الفقر 

ن فعل األذى والتحمد ـي آناية عـ فدبيب العقارب ه .أفضال مولى يؤذيه بالمن 
  . مؤذية المكدرة بالكلمات ال

فجاءت هذه الصورة الكنائية من واقع الحال الذي آان يحيط بالشاعر فجسدت      
ن ـى أخالقه مـ وعل .حالة المن على الشخص المحتاج وتدل على نفسية العربي 

  .االعتزاز بالنفس 
  

  ) من الطويل : ( ولقد جاء قول أحد الشعراء     
   .)٢(  َمواِرُدُه ضاَقْت عليَك الَمصاِدُر    ْمُر اّلذي إْن َتَوسََّعْت         ِإيَّاَك واأل                   

  
فإذا سهلت عليك ، ل تلك األمور ـن األمور وتسهيـفهنا أشار الشاعر إلى الحذر م     

ن أن تالبس األمر الذي إن توسعت ـتلك الموارد ضاقت عليك المصادر أي أحذر م
   . مداخله ضاقت عليك مخارجه

  . وعدم الصعوبة فيه . فالكناية هي سعة الموارد فهي آناية عن سهولة األمر 
  
  

      
  

  .الماشية : السوام  -
  .٩٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٣٥: نفسه  -٢
ن خالل ـد جاءت الكناية صورة تجسيد للمتلقي قيم تحمل صدقًا شعوريًا مـفق إذن      

  . ها إلى الناس بحكمة موضوعية تجارب قد عاشها الشاعر ويريد بث
  )من الكامل  : ( .)١( وقول الشاعر مضرس بن ربعي    

  ِجِدـْنـَوِة الُمْسَتــَعِجِل الرُُّآوِب ِلَدْع    اِئٍب         ـثـاِح ِبـبـَة الصَّـَُب داِعيـيـِجـوُن         
  ُرِدــْبـَْم يــنا لـُيـْمـوَخ و َحــُبـى تـَّتـَح  ا           ـهـَيـْمـُأ َحـهـَثـْفـَتها و َنـلُّ َشْوَآـُفـَنـَف                
  .)٢( وِدـي الدَّريِن األْسـَرْتَع الَجماِئِل ف            ناـُوتُبـُيـاِظ ـي داِر الِحفـلُّ فـُحمـو َت               

  



د أجبناه ـحًا فقن استعان بنا لمن أغير عليه صباـبأننا نجيب دعوة م فقول الشاعر      
د جعل الشاعر ـفق، ن ونخمد نارهم ـوآة المغيريـبجيش سريع الرآوب فنكسر ش

الشوآة أصلها فيما تنبته ((  ي آناية عن السالح والقوة جميعًا وذلك ألن ـالشوآة ه
وآة بالشوآة فإن ضلعها معها يقال نقشت الشوآة ـن أمثالهم ال تنقش الشـاألرض وم

ويجوز أن يكون المنقاش ما نقش به الشيء أي   قيل المنقاش إذا استخرجتها ومنه
   .)٣()) زين ثم نقلت الشوآة إلى الحديد 

  
ن ـن الشدة والبأس فصور الشاعر آنايته عـقام الشاعر وآنى بها ع فلذلك      

  .الشجاعة وقوة البأس فبرزت براعة الشاعر في قوة التصوير ووصف الغارة 
  
  
  

          
  

يتصل نسبه بعمرو بن قعين األسدي ، هو مضرس بن ربعي بن القيط بن خالد : ربعي مضرس بن  -١
   .٣٩٠: معجم الشعراء : عاصر جريرًا والفرزدق ينظر ، شاعر متمكن 

وهو ، جمع راتع : الرتع ، هو التفريق والشوآة : النفل ، تكون في أول المطر . الريح الشديدة : الثائب  -
  .ما جف من الشجر والنبات :  الدرين ،البعير الذي يرعى الكأل 

   .٣٥٢ – ٣٥١: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .١٠٢:١: للمرزوقي ، شرح ديوان الحماسة  -٣

  ) من الطويل : ( وقول الشاعر المقنع الكندي        
   ُتـْكَسُبَهـْم َحْمداي َأشـيـاَءـَتـَديَّـْنـُت فـ ي وِإّنـما          ــي فـي الدَّينِ  قومـنــُبـــُيـعاِت        
  ا َأطـاُقـوا لـهـا َســـدَّاـُثــغــور ُحـقــوٍق مـيَّـــعـوا           ــا قــْد َأَخـلـُّوا َوَضـــدُّ ِبـــِه مــَأُس        
 ْرَداـــ ُث ٍةــــَقـــََدّفـُم ًا ـــمــْحــَ ل ٍةــَلــلَّـَكـُم          ا ـ ُدوَنه الباُب َلُق ـ ُيـْغ ما  ٍةــْفـَنـوفـي َج       

)١(.  
  

ن ـه الشاعر عـفالكناية جاءت في مدفقة وهي من الدفق وهو الصب والذي آنى ب     
د بّين على دار الضيافة ـن الشاعر على الكرم العربي وقـوذلك أشارة م. االمتالء 
تالئها من ن أن أقداحها معدة وعليها من اللحم المكلل وعلى امـذه الدار مـووصف ه

فلماذا يعاتبونه قومه من آثرة الديون عليه فيجيبهم من أنه يفعل ذلك لخصلة  الثرد 
  .الكرم لديه وأنه يكسب قومه المحامد ويسد ثغورهم 

  . فالشاعر بهذه األبيات يتصل بعالم المحسوسات النابع من صدق التجربة      
  

  )البسيط من : ( وآذلك قول الشاعر وهو رجل من بني أسد     
  َجـْهَد الّنـُُفوِس وَأْلَقـْوا ُدوَنــُه اُألُزرا  َدَبـْبَت ِلْلَمْجِد والسَّاُعوَن قـْد َبـَلُغوا                        
  وعاَنَق الَمْجَد َمْن َأْوَفى وَمْن َصَبرا   فكاثـَُروا الَمْجَد حتَّى مـلَّ أْآَثُرُهْم                        

  .)٢(  َلْن َتـْبُلَغ الَمْجَد َحتَّـى َتْلَعَق الصََِّبرا   ال َتْحـَسِب الَمْجَد َتـْمرًا أْنَت آِآُلـُه                       
  
  
  
  



  
  
    
   

أي عليها : مكللة ، القدح العظيم : الجفة ، المراد به مواضع الحق ، موضع المخافة : الثغر في األصل  -
  .وهو الصب ، من الدفق : ق المدف، من اللحم مثل األآاليل 

   .٣٤٨: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
   .٤٨٥: نفسه  -٢
د ـي السعي وراءه وطالب المجد قـلما أردت الوصول إلى المجد تباطأت ف     

آناية عن ) األزرا ( ه وآان سعيهم بجد فجاءت لفظة ـي الوصول لـجاهدوا أنفسهم ف
  . االجتهاد في طلب الشيء 

 والمجد ال يدرك  ،ه ـفي أموره فأنه سوف يالقي المجد معانقًا لفالذي يصبر     
أي ال . ل المجد إال بتجرع المّر ـنيبالسعي القصير وإنما بالمثابرة والجهد فال يمكن 

  .يأتي بالهّين وإنما بالمشقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     الموسيقى 
        

أو . والتقطيع   فقد ذآر اللحن والنغم    ء  الشعر في أول أمره غناء ومن ذآر الغنا       ((      
  .)١()) فقد ذآر الوزن : قل بعبارة موجزة 

  ي تأريخ األممـوالواقع ال ُيعرف من أن الشعر والموسيقى قد نشآ مستقلين ف     



  نـعر عـم انفصل أو استقل الشـث، ًا ـا معـد نشآ معًا ونميـالقديمة أو أنهما ق
  قى محتاجةـوظلت الموسي، ن الموسيقى ـستقًال عالموسيقى فينشد الشعر ويقرأ م

      .)٢( إلى الشعر في الغناء أو أن الغناء ظل نقطة االتصال بين الشعر والموسيقى
  
  

اك      ، ل اإلسالم بأنه شعر غنائي وجداني        ـوصف الشعر العربي قب   ـفي      ان هن وأن آ
شمولية    ن خالل    ـد العرب م    ـمن الباحثين من تلمس جذور لشعر ملحمي عن         النظرة ال

  .)٣(لأليام وعالقتها بالمالحم البابلية 
ور       هي إيقاع  ـتجسد ف     ت  الشعر العربي    في الغنائيةوصلة        يقاه وتتبل داخلي وموس  ال

ا وللقصيدة        عن خاصية البناء الموسيقي لهذا الشعر        فللحروف جرسها وللكلمة إيقاعه
صوتي   اء ال اطع واإليح اح المق ا وانفت ا وقافيته ي األداء وزنه ضافر  ، ف ا تت ذه آله فه

  .)٤(على خلق جو موسيقي يرافق القصيدة العربية ويعبر عن روحها 
دون    فالشعر        ن خل د أب وزن         : (( عن ساوية في ال ًا مت ًا قطع ، هو آالم مفصل قطع

ة م       ،متحدة في الحرف األخير من آل قطعة         سمى آل قطع ًا   ـن ه ـ وت ذه القطعات بيت
 . (()٥(   

     
                

   .٣٢٤: في األدب الجاهلي  -١
 .نفسه  -٢
  .١١٩:١: عادل جاسم البياتي . د، أيام العرب ألبي عبيدة : ينظر  -٣
  .٣٦: إبراهيم عبد الرحمن محمد . د، قضايا الشعر في النقد العربي : ينظر  -٤
  .١٠٩٧: عبد الرحمن بن خلدون المغربي : مقدمة أبن خلدون  -٥
ي الشعر فهو يرجعها إلى أطار ـاطبا إلى جماليات الموسيقى فد أشار أبن طبـوق        

مطربًا للفهم بصوابه واعتدال أجزائه وحسن الموسيقى الخارجي أي أن إيقاع الوزن 
  .)١(ترآيبه 

اطع األوزان والقوافي والمق: وقد أشار أبن طباطبا إلى أن أقسام الشعر خمسة هي 
  .)٢(ن الرديء  وتميـز الجـيد مامقصـودهوعاني ى المالوة عللغة عوغريب ال

        
ي العرب بموسيقية الكالم ألنهم آانوا أميين أي لم يكونوا أهل آتابة ـفلقد عن      

ذه الخاصية بارزة في الشعر العربي في آل ـوظلت ه، وقراءة بل أهل سماع وإنشاد 
 العرب إلى د تنوعت ألوانها ونغماتها حين انتقل أبناءـوأن الموسيقى ق ، العصور 

ن غناء لألطيار وحفيف األشجار وأصداء مختلفة ـالبيئات الطبيعية المتعددة األلوان م
ن الموسيقى التي ال تسير على وتيرة واحدة آما ـفتوحي بنوع م ، ألصوات الطبيعة 

    . ولكنها موسيقية الكالم على آل حال ، آانت في شبه الجزيرة العربية 
و السائد في آل العصور حتى بعدما تكون ـية الجاهلية هفقد ظل أثر الموسيق     

وذلك ألن األدباء في آل  ، ن المملكة العربية ـا يشبه األمية بعيدة عـاألمية أو م
ه اإللهام والوحي أي جعلوا ـمة أنموذجًا يلتمسون منـن النماذج القديـالعصور اتخذوا م

  .)٣(النماذج القديمة قاعدة يستندون عليها 



فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في ((      
ي توافقه ـن األلفاظ التي تطابقه والقوافي التـا يلبسه إّياه مـفكره نثرًا وأعّد له م

    .)٤()) والوزن الذي يسلس له القول عليه 
        

  
  
  

   .٢٥: عيار الشعر : ينظر  -١
  .٦: نفسه : ينظر  -٢
  .٢٦ – ٢٥: فسه ن: ينظر  -٣
  .١٩٨: إبراهيم أنيس . د، داللة األلفاظ : ينظر  -٤

وليس  ومن هنا يجب اإلشارة إلى موسيقى الشعر بأنها تدل على أبعاد داللية         
يوجد قى الشعر ليست شيئًا ـموسي(( وذلك فأن   . أي على المعنى ، ى األوزان ـفقط عل

ه جمال موسيقي آبير دون أن يكون يعني ـًا لو إال وجدنا شعر، ن المعنى ـمنفصًال ع
وهناك ، اك قصائد تثير موسيقاها بينما نأخذ معناها أمرًا مسلمًا به ـفهن..... شيئًا 

بينما تثيرنا موسيقاها إثارة ال ننتبه إليها ، قصائد أخرى نعطي اهتمامنا إلى معناها 
  .)١()) ذلك أن بين الشعر وموسيقاه ارتباطا حيويًا .... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
   

  
   .١٩٠: محمد النويهي . د، قضية الشعر الجديد  -١

  األوزان 



           
والتغييرات ، ل والزحافات ـد دخول العلـت بعـالوزن تمام تفعيالت البي((      

  .)١()) الالزمة فأن خرج عن ضوابطه أختل الوزن 
 لها وزن وآل آالم سواء أآان جملة وأن يكون لذلك فكل آلمة تتلفظ بها البد      

ومن ذلك البد وأن نعرف  . تامة الفائدة أم شطرًا من بيت البد وأن يكون له وزن 
  .)٢(لماذا للشعر وزن وال يكون للنثر وزن ؟ 

وذلك ألن الشعر آالنثر فكل منهما يمكن أن يوزن إال أن الفرق بينهما هو أن      
جماعة نقرات تتخللها : (( الموسيقى ويقصد به الشعر نظم على أساس اإليقاع في 

ويكون لها أدوار ، ب وأوضاع مخصوصة ـى نسـعل، ر ـأزمنة محدودة المقادي
ه مددًا من الزمن متساوية ـآالم يستغرق التلفظ ب : و ـآذلك الشعر فه، متساوية 

   .)٣()) الكمية 
لى ضرورات نفسية د استخدامه لألوزان الشعرية تكون مبنية عـوالشاعر عن     

  .)٤(ولغوية ومعنوية 
وليس مجرد شكل خارجي  ، والوزن ليس شيئًا زائدًا يمكن االستغناء عنه ((      

بل أنه يختص بالشعر الذي يختص بالعاطفة اإلنسانية إذا ، يكسب الشعر زينًة ورونقًا 
رها وهو يتناول أقوى العواطف وأآبرها حدة وأآث، آانت في حالة زائدة الشدة 

   .)٥()) األولى للعاطفة والوزن معًا واالهتزاز هو السمة ، اهتزازًا 
  
   
   
  

   .٢٥٩: رشيد عبد الرحمن العبيدي . د، معجم مصطلحات العروض والقوافي  -١
  .١٤:  مصطفى جمال الدين ،اإليقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة : ينظر  -٢
  .١٥ – ١٤: نفسه  -٣
  .١٧٣: محمد رضا مبارك ، رية في الخطاب النقدي العربي اللغة الشع: ينظر  -٤
  .٢٨: قضية الشعر الجديد  -٥

ن طريق ـة أي األبحر الشعرية عـد نظموا الشعر على األوزان الشعريـوالعرب ق     
ن أحمد الفراهيدي ـذه األوزان وفيما بعد قام الخليل بـم يكونوا يعلمون هـالفطرة ول

  .)١(ًا عشر بحرستةبتقطيعها إلى 
ي السليقة ـوإنما ه ، ن األوزان والبحور ـفالعرب لم يكونوا يعرفوا شيئًا ع     

وتفرض على نظم الشاعر الجاهلي من  ، العربية التي تتحكم في تخير نوع الوزن 
إلى إيقاع معين والعربي له معرفة في  غير أن يقصد إلى نغمة موسيقية خاصة أو 

ن أولها إلى ـفية وااللتزام لبناء القصيدة للموسيقى مك لتخيره نوع القاـوذلالشعر 
  .)٢(أخرها 

  
د نظم على عدة أوزان ـي ديوان الحماسة فأن الشعر قـوعند دراسة شعر الحكمة ف     

فأن حوالي أآثر من نصف  ) بحر الطويل ( و ـشعرية مهمة ومن ابرز ما نظم فيه ه
 يليه بحر الكامل والوافر  ،زن األبيات الشعرية والمقطوعات قد نظمت بهذا الو



والبسيط ثم بعدها يأتي بحر السريع والمنسرح والمتقارب وأقل البحور هو الخفيف 
  . والهزج 

  
وذلك ، وبحر الطويل آما أشير هو أآثر البحور التي نظمت فيه شعر الحكمة      

ه التي لكثرة تفعيالته وبه مساحة واسعة ليذآر فيها الشاعر حكمته من خالل تجارب
  .عاشها أي يحتاج إلى مساحة أآبر للتعبير عن خلجات نفسه وبثها بين الناس 

   
  
  
  
   

  
   .١٤٧: هيوارث دن . ج . د ، األدب العربي وتأريخه في العصر الجاهلي : ينظر  -١
  .٨ – ٧: معجم مصطلحات العروض والقوافي : ينظر  -٢
  
  

         لو وضعنا جدوًال بالبحور لكان آاألتي
  
  
  
  
   

   مجموع أبياته   البحر
  الطويل
  الكامل
  الوافر
  البسيط
  السريع
  المنسرح
  المتقارب
  الخفيف
  الهزج 

١٧٢   
٥١  
٤٧  
٣٦  
١٦  
١٢  
١١  
٤  
٣  

٣٥٢   ٩  

   
  
   



  
ل         ر الطوي ي بح شد ف د أن ص فلق والي ن ير ح ا أش ة ف ات ـف أبيـآم وانـالحكم  ي دي

ذا البحر      شعرية     الحماسة قد نظمت في هذا البحر وشاع استخدام ه ين البحور ال  من ب
يس   شعر   : (( األخرى فل ين بحور ال ا يضارعه ف ب سبة شيوعه  ـم ا   ، ي ن د جاء م فق

  .)١()) يقارب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن 
      
ن البحور  ـى غيرها م  ـحور الطويلة عل  ـأدرك الشعراء البحور الشعرية ففضلوا الب          
ذه البحور الس،  ك ألن ه ذي يوسع وذل سيح ال ا المجال الف ر وفيه اني أآث تيعابها للمع

صورة ف ه ـال ور ف ، ي ذهن ذه البح ب أن ه ى جان شد  ـإل سمح بح ة ت ا الثقيل ي تفعيالته
د                   ا يري ر عن معنى م ر أآث المعنى   األلفاظ المختارة التي يستطيع فيها الشاعر أن يعب ب

  )٢(. الدقيق والواضح 
       
يؤثر في المتلقي ويحفزه لما فيه مـن جرس وإيقاع لذلك          الشعر الموزون هو الذي          

وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من           : (( يقول أبـن طباطبا    
  ).٣()) حسن ترآيبه واعتدال أجزائه 

       
د         : ((  ولهذه األوزان فقـد أشار الجاحظ إلى ذلك قائًال               ـن أحم ل ب آما وضع الخلي

ك                    أوزان ا  ك األعاريض بتل ارف تل م تكن العرب تتع ًا ل لقصيد  وقصار األرجاز ألقاب
وافر            ، وتـلك األوزان بتلك األسماء      ، األلقاب   د وال سيط والمدي ل والب ـا ذآر الطوي آم
  ).٤()) والكامل 

  
  
  

  
       ١٠٢: علي الجندي ، الشعراء وإنشاد الشعر : وينظر  ، ٦٩: إبراهيم أنيس . د، موسيقى الشعر  -١
   .٣٧٠: الطبيعة في الشعر الجاهلي : ينظر  -٢
  .١٥: عيار الشعر  -٣
  .١٣٩:١: البيان والتبيين  -٤
اك      ةوهن ا    حال صد به دوير ويق دالت شطري توحي د ال شطرين أي يوح  يًا ـصوتن ـ ال

ى  ـم نظريًا ةـه الوزني ـل شطر محتفظًا بقيمت   ـًا بينما يظل آ   ـوداللي واؤه عل نفس    ن حيث احت
راآم م طارـل التـ التفاعينـالت ضيها األش ت  ي تقت ل البي دد تفاعي ه أي أن ع سابقة علي  ال

ساوي ع  سم   ـت دور أي المنق ت الم ل البي ة أو     دد تفاعي س المقطوع ي نف طرين ف ى ش  إل
  .)١(القصيدة 

   
     

  )من الهزج : ( ومن األمثلة على ذلك قول الشاعر الفند الزماني    
  لِم عنَد الَجهــ               ِل  لــلـــِذّلـــــَِة ِإْذَعـــاُن وبعُض الح                         

  .)٢( َفـلـِلشــَّـِر   نــجــاٌة    ِحْيــــ               َن ال  ُينـِْجـيـَك ِإْحَساُن                         
  



      
  ) من الهزج ) : ( الفند الزماني ( وآذلك من أقواله أيضًا     

  .)٣ ( ــِر  إنـــسـانـًا عـلـى حــاِل وال ُتــبقي ُصــُروُف الدَّهــ                                     
  

  )من الكامل : (     وقول الشاعر يزيد بن الحكم 
  ُمـيذي  اللُِّب  الَحكــ  ـــِرُبها ِل َيْضــــ                ْدُر  واألمــثـَاُل  ـيـا َبــ                     

  ا َخيـــــــــــــُْر  ُودِّ  ال َيــُدوُمــمــــُودِِّه                   ُدْم    ِلـْلـَخـــليــــِل   ِب                   
  ِرُفـــــــٌه الَكريـــُم ـْعــوالحــقُّ َيـــُه                  جــاِرك  حــقَّــــو آْعــِرْف  لـ                   

   َســـــْوَف َيْحــَمُد أْو َيـُلوُم مًاـْو                   َو آْعـَلــْم  بـأّن  الضَّـيــْف َي                   
  
  
  
  

  .١٥٨: عبد القادر محمد ، لغة شعر ديوان الحماسة ألبي تمام : ينظر  -١
  .٣٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٢
  .١٥٤: نفسه  -٣
         
  .)١( ُمــيــَذِم َأْو   ِة ايـــَـــنـــِبــال  ُد       ُمو             ـْحـ َم اِنـيـِنــَتـْ ُمب النَّاُسو                   

  
  . وتراه يذآر التدوير في أآثر أبيات القصيدة      
      
  )من الخفيف : ( وقول منقذ الهاللي      

  ـرَُّم  إّال             مــا  َأَرى  الـفـَضــَْل والتـََّك                  
    َآفََّك النَّْفَس َعْن ِطالِب الُفُضوِل                                                                       

  َوبـالٌء َحـْمــُل اَأليـاِدي وَأْن َتْســ                               
ـلِ                                                                            ـْن ُمنـِي ـِه ِم ـى ِب ـًّا ُتـْؤَتـ ـَع َمنـ   ــَمـ
)٢(.  
  

  )من السريع : ( وقول الشاعر الحكم بن عبدل األسدي       
           َأْطُلُب ما َيطُلُب الكريُم ِمَن الرِّ                      

   ْزِق  ِلـنـَْفـِسـي وُأْجـِمـُل الـطَّـَلـَبــا                                                                       
                                                                        ...    

      ولم َأِجْد ُعْرَوَة الَخـالِئِق إّال الدَّ                        
   ْيَن  َلـّمـا  آْعـتــَبـــَْرَت والـحـَســَبــا                                                                        

                                                                       ...   
     ِة والرَّ              ــاَل ُذو  الَمِطيَّـوُيـحَرُم الم            

ـِل                                                                          ـزاُل  ُم ْح ـْن  ال  َي ـاــَتــــْغـوَم  ِرب
)٣.(  
   
  
  



      
  .٣٥٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  . ٣٥٦: نفسه  -٢
  .٣٥٨: نفسه  -٣

  )من المنسرح : (  وآذلك قول الشاعر األموي المتوآل الليثي 
            

        ِإنِّي إذا ما الخليُل َأْحَدَث ِلي                            
   ُصـْرمـًا وَمـلَّ الصَّـفـاَء أْو َقـَطـعـا                                                                       

      ال  َأْحـتـَسـِي مـاَءُه عـلـى َرنــٍَق                              
   و ال  يــََرانــي لـِبـَـْيــــنــِِه َجـــِزعا                                                                      

       َأْهـُجـُرُه ُثـمَّ َيـْنـقـِضـي ُغـبـَُر الــ                               
  ــِهـْجـراِن َعـنـَّا ولـْم أُقـْل َقـَذعا                                                                       

  

                 ُهـــَم إنَّ َلـــيـئـلَّـاَل الـَذْر ِوصـِإْح                
  .)١( َقَطَعاـَوْصِلِه آْن  َحبُل  إذا َعْضهًا                                                                       
  

  . فذآر التدوير فقط في البيت الثالث من المقطوعة      
دوير في                              د ذآر الت ول رجل من بني أسد فق دوير ق ومن األمثلة األخرى على الت

  )من المنسرح : ( البيت األخير من المقطوعة قائًال 
     ذا َيْذَهُب الزَّماُن وَيْفــ               ــفهك              

  .)٢(  ــَنى الِعْلُم فيِه وُيْدَرُس اَألَثُر                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٥٢ : ديوان الحماسة ألبي تمام -١
  .٣٠١: نفسه  -٢

  القوافي 

          
ى عدة                           د جاءت عل اعي ولق  يمكن اعتبار القافية هي المرتكز اآلخر للنظام اإليق

ائًال   )  هـ   ٢١٥: ت  (  قول األخفش األوسط     هاـتعريفات من  ة آخر       : (( ق م أن القافي اعل
  .)١()) وإنما قيل لها قافية ألنها تقفو الكالم . آلمة في البيت 

شعر    ـالقافية شريكة الوزن ف   : (( ة قائًال   ـن رشيق القافي  ـوذآر أب       ي االختصاص بال
  .)٢()) وال يسمى شعرًا حتى يكون له وزن وقافية ، 



ا أشـوالقافي      ي قائ ـة آم ا المرزوق ا القافي : (( الـار إليه ون  ـأم ب أن تك ة فيج
ة في       ، واللفظ بقسطه   ، يتشوقها المعنى بحقه    ، المنتظر  ، آالموعود به    و إال آانت قلق

  .)٣()) مجتلبة لمستغن عنها ، مقرها 
ائًال   )  هـ   ٤٨٧: ت  ( و يعلي التنوخي    ـوآذلك ذآرها أب        ة     س : (( ق ة قافي ميت القافي

ك    ـت مأخوذة م  ـي آخر البي  ـلكونها ف  ًا     : ن قول ه    ، قفوت فالن ر      . إذا تبعت ا الرجل أث وقف
  .)٤()) الرجل إذا قصه 

ي البيت أو على الساآنين الذين في آخر البيت         ـوتطلق القافية على آخر آلمة ف      ((      
  .)٥()) مع المتحرك الذي قبل الساآن األول إلى آخر البيت 

  
  
  
  

         
   .٣: سعيد بن مسعدة المجاشي المعروف باألخفش األوسط ، القوافي  -١
  .١٥١:١: العمدة  -٢
  .١١:١: للمرزوقي : شرح ديوان الحماسة  -٣
  .١: أبو يعلي التنوخي : القوافي  -٤
  .٥: عبد الرحمن السيد . د، العروض والقافية  -٥
       

ي    ول أن علم ل الق وافي وج       وحاص روض والق رن الثان ـدا  فالع ري ي ـي الق  الهج
دي      د الفراهي ـن أحم ل ب رحمن الخلي د ال ـو عب دهما أب ـل   . اوج ي قب ن العرب م يك إذ ل

الم  ك  اإلس ن ذل يئًا م رف ش دور ف ـ ول ،يع ن ي روض ـم يك صطلحات الع ـن م ده ع  ي خل
يم    ى تنظ ه عل يقي  وقدرت ه الموس ـى ذوق د عل ي يعتم شاعر العرب ان ال ـل آ ة ب والقافي

  دون أن يعتمد على قوانين معينة  .    ووضعها فـي آـالم موزون ومقفى األلفاظ

  .وإنما اعتمادهم على الفطرة آما أشير سابقًا في موضوع األوزان 
  

  .)١() حرف الروي ( وأشار الجرجاني إلى أن القافية هي      
وضع ويلزم في آل بيت منها في م، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ((  : الروي 
  .)٢()) واحد 

      
ي ه       شعر العرب ي ال رة ف ًا بكث ي تجيء روي الحروف الت راء (  : ي ـف الم ، ال ، ال

  .)٣() الدال ، الباء ، النون ، الميم 
    

روي ورودًا ف          ر حروف ال د آانت أآث ة ف ـولق وان الحماسة   ـي أشعار الحكم ي دي
دال ف      يم وبع          ـهي حرف ال ده حرف الم وافي بع اء وحرف           ي الق م الب راء ث الم وال ده ال

روي األخرى وهي           ، النون والعين    د ورد حروف ال ا ق ل منه اف  : ( وأق اء  ، الق  ،الي
  ) .الفاء ، الهمزة ، الجيم ، الضاد 



ر مـفه    شيوع ـي تعتب طة ال روف المتوس م  ن الح رويتول روف ال ي ستخدم ح  الت
زاي  ، الذال ، الثاء ( ل ـلنادرة مثأو ا) . الطاء ، الهاء : ( ي  ـوعًا وه ـتكون أقل شي   ، ال

    . ي مجالها ـك لصعوبة التحرك فـوذل.  )الواو ، الغين ، الظاء ، الصاد ، الشين 
  

   .١٤٩: التعريفات  -١
  .٢٣٣: للتبريزي ، الوافي في علمي العروض والقوافي  -٢
  .٢٧٥: موسيقى الشعر : ينظر  -٣

  

 عدد األبيات التي    حرف الروي
  هنظمت في   

  الدال
  الميم
  الالم 
  الراء 
  الباء
  النون
  العين

٧٠  
٥٧  
٤٧  
٤٣  
٤١  
٢٤  
١٧  

٢٩٩  ٧  
  

  :ـ حروف الروي األقل شيوعًا آما يوضحها الجدول األتي      
  

  عدد األبيات التي  حرف الروي 
  نظمت فيه  

  القاف
  الياء
  الضاد
  الجيم
  الهمزة
  الفاء

١٥  
١٣  
١١  
٩  
٣  
٢  

٥٣  ٦  
  
  
  

ا هو                القافية((        آثير ما توحي بالمعنى الجميل أو أنها تحّور الفكرة الشعرية إلى م
  .)١()) أجمل من األصل 

وان الحماسة               سم من               وأبيات الحكمة في دي دو ظاهرة التصدير واضحة في ق تب
ا          ى صدوره            : (( قوافيه وظاهرة التصدير يقصد به رد إعجاز الكالم عل دل  ، أن ّي في

ضه عل  ض ـبع س ، ى بع تخراج قواف وي شـهل اس ضيها   ـي ال ذلك وتقت ان آ عر إذا آ



صنعة  ون في، ال ذي يك ت ال ه ـويكسب البي ة  ، ه أبه ًا وديباج سوه رونق ده ، ويك ويزي
  .)٢()) مائية وطالوة 

  )من الوافر : ( منها قول الشاعر العباس بن مرداس      
  ــِه                     فُيخِلُف َظنََّك الرَُّجُل الطَِّريُروُيـْعـُجِبَك الطَّـريُر فـتـَْبـَتـِليـــ                  

                                                                        ...    
ـَم البـَِع                   ـْد َعـُظ ـُر بـغيـــلق بٍّ                     ي ْسـِر ُل ـْم َي ـَظِم ــ فل ـُرـالبـَعتـَْغـِن بالِع  ي

)٣(.   
  

ة           ر   ( فقد وردت آلم ذلك                 ) الطري سه في البيت وآ د ورد االسم نف ة للبيت وق قافي
  .فهي قافية للبيت اآلخر وقد ورد نفس االسم في صدر البيت ) البعير ( آلمة 

  )من المنسرح : ( وقد ورد قول الشاعر من بني أسد     
   .)٤(نــجَّــاَك مـمـا َأصـاَبـَك الـَحــَذُر              رََّدى َحَذٌر      لو َآاَن ُيْنِجي ِمَن ال               

  
ة في الصدر إذ               )فالحذر  (      ا نفس الكلم د وردت له ة للبيت وق د وقعت قافي  آلمة ق

  .ختم الشاعر العجز بما ينتهي إليه الصدر 
  
  
  
   

   .٢٢٢: صفاء خلوصي . د، فن التقطيع الشعري والقافية  -١
  .٣:٢: مدة الع -٢
  .٣٣٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
  .٣٠١: نفسه  -٤
  )من السريع : ( وقول الشاعر منقذ الهاللي       

   .)١(  وآذاَك فرََّق َبْيَننا الدَّْهُر الـّدْهـُر الَءَم بـيـَْن ُأْلَفِتَنا                             
  

ة أخرى مش      د جاء  ـي قافية البيت ق    ـه)  الدهر (فكلمة        ا ف    ـت آلم ي صدر   ـابهة له
  .البيت 

  )من الطويل : ( وتكرر هذا في قول الشاعر المقنع الكندي     
  ُيـعاِتـُبني فـي الدَّينِ  قومي وِإّنـما                            

  َأشـيـاَء ُتـْكَسُبَهـْم َحْمداَتـَديَّـْنـُت فـي                                                                       
                                          ...   

  وِإّنـي َلَعبـُْد الضَّـْيــِف ما داَم نــاِزًال                       
ـ                                                                            ـَرها ُت ـْبدا ــْشبـُه ال وما ِشـْيـَمــٌه ِلي َغيـْـ  َع

)٢(.  
  

ا           ) الحقد  ( فكلمة        ذا م هي قافية البيت ووردت لها نفس الكلمة في صدر البيت وه
  .يسمى بالتصدير 

  )من الطويل : ( وقول الشاعر     
  أعـاِذَل ما ُعْمِري وهـْل لي وقـْد َأَتْت                     



    .)٣(   ِلَداتي على خمٍس وِستِّيَن ِمْن ُعْمِري                                                                   
  

  .هي قافية للبيت وقد ذآر لها نفس االسم في صدر البيت ) عمري ( فكلمة      
  . ي الصدر اشتقاق واحد ـيجمعها وآلمة ف) قافية ( وقد يأتي بكلمة      

  
  
  
  

   .٢٩٩: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٣٤٩ : نفسه -٢
  .٣٣٧: نفسه  -٣

  )من السريع : (       فمن ذلك قول الشاعر الحكم بن عبدل األسدي 
        َأْطُلُب ما َيطُلُب الكريُم ِمَن الرِّ                         

                   ــُل الـطَّــَلــَبـا  ْزِق ِلَنـْفـِسي وُأْجـِم                                                                            
  ـيَّ وال            ــصَّــِفـوَأحــلــُُب الـثَّــرََّة ال                   

ـُد أْخـَهـَأْج                                                                               ـبـَلـا َحـِرهــالَف غيـ  اـ
)١(.  
  

ذلك      ) اطلب   ( قافية يجمعها بكلمة    ) الطلبا  ( د وردت آلمة    فق          تقاق واحد وآ اش
  .اشتقاق واحد ) احلب ( قافية يجمعها آلمة ) حلبا ( آلمة 

من البسيط  (  :ن منها قول الشاعر حسان بن ثابت        ـي آلمتي ـوقد يشترك الشطران ف       
(  

  ُسـُه           أصوُن ِعـْرِضي بمالي ال ُأَدّنـِ                     
الِ                                                                                    ْرِض بالم ـَد الِع    ال باَرَك الـلـُه بع

)٢(.  
  

ذي صدر ب       ن األصل ال ة م شتق القافي د ت ه ـوق شاعر بيت شاعر ، ه ال ول ال ا ق منه
  )من الكامل : ( شبيب بن البرصاء 

        ْبُن ُذبياَن لْم َتِجْد إافَتَخَرْت َسْعُد                  
  .)٣( ]آْبَتنـَْيَنـا ما َيُعدُّ َفُخوُرها[ ِسَوى ما                                                 

  
ـه                 ـفه) فخورها  (       شاعر بيت ـه ال ذي صدر ب ( ي القافية وقد اشتـقت مـن األصل ال

  .كرر قد غير في صيغته فهو لفظ م) افتخرت 
  
  
  
  

   .٣٥٨: ديوان الحماسة ألبي تمام   -١
  .٣٤٩: نفسه  -٢
  .٣٢٥: نفسه  -٣

  )من الطويل : ( وقول الشاعر الحكم بن عبدل األسدي      



  وَأْقـِضـي عـلى نـفسي إذا اَألمـُر نابـَني                   
   .)١( وفي النَّاِس َمْن ُيقَضى عليِه وال َيْقضي                                                          

  
ة        ضي ( فكلم ذي   ) يق ـن األصل ال ة م شاعر القافي تق ال د اش ت فق ة البي ي قافي ه

  ) .اقض ( صدر به بيته وهو 
  

نفس                                ا أو ب شابهة له ة م ة وذآر آلم ى ذآر القافي ة عل د من األمثل وقد ذآرت العدي
  .االشتقاق في الصدر 

  )من الطويل : ( منها قول الشاعر أوس بن حبناء     
  فِإْن َأْنَت لم تـَْقِدْر على َأْن ُتهـيـَنـُه                              

  .)٢(  َفَذْرُه إلى اليوِم الذي أنَت قاِدُرْه                                                                   
  

ة للبيت      ه)  قادر   (فكلمة      ة ف          دوق  ي قافي ا نفس الكلم (  ي الصدر وهي    ـ وجدت له
  ).تقدر

  
ة       ة مردف أتي القافي د ت يقيًا وب وق اًال موس ق آم ا تحق صوتي ـإذ به نغم ال ر ال ه يظه

  .واضحًا 
ردف هو         ة ويكون       األلف أو  : (( وال روي في القافي ل حرف ال اء قب واو أو الي ال

  .)٣()) ساآنًا 
  
  
  

      
   .٣٤١: ن الحماسة ألبي تمام ديوا -١
  .١٨٤: نفسه  -٢
  .١٠١: معجم مصطلحات العروض والقوافي  -٣
  
  )من الطويل : ( منها قول الشاعر السموأل بن عاديا       

  ِإذا المـرُء َلْم َيـْدَنْس من اللُّْؤِم ِعرُضُه                       
   فـكــلُّ ِرَداٍء يـــَْرَتــِديــــِه َجــِمـيــُل                                                                       

  وِإْن ُهَو لْم يحمْل على النفِس َضْيَمها                      
ـلُ                                                                           ـناِء َسبـيـ سِن الـث ـى حـ ـَْس إل  فـلـي
)١(.  
  
وقد سبقت الياء حرف الروي  ن ـي قافيتا البيتيـه) سبيل ( وآلمة ) جميل ( فكلمة       

  . وهذا ما يسمى بالردف وله وقع موسيقي رائع . الالم 
  

  ) من البسيط : ( وآذلك قول الشاعر سلمى بن ربيعة بن زبان      
  ْهِر والدَّْهُر ُذو ُفنوِنللدَّ    من لـذَِّة الَعـْيِش والَفـَتى                        
  .)٢(  آالُعـْدِم والَحيُّ لِلَمـُنوِن     والعـُسـُْر آالُيـسـِر والِغـَنى                               

  



  .فأن حرف الواو قد سبق حرف الروي النون في القافية      
  )من البسيط : ( وآذلك قول الشاعر عصام بن عبيد الزماني     

         
  ًة     ـــَلــَغـْلـَغــُم ي ـِّنـع ٍع ـَمـْسـا َمــْغ َأبــِلـَأْب            

  واِم ـَأق َن ـيـب اٌة ـيـَح اِب ـتـِعـ ال يــف و                                                                         
  ُمــْن لُهـُكْم يـًا لـومـَي قـِلـبـَت قـْلـَأْدَخ                  

  في الحقِّ َأْن َيِلُجوا األبواب ُقدَّاِمي                                                                          
               

  
   .٤٢: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
   .٣٣٠: نفسه  -٢
  .أي رسالة محمولة من بلد إلى بلد ، أي رسالة مغلغلة : مغلغلة  -
  

  
  ْمـــُهـَرَمـَت أآــْنـٌر ُآــْبـٌر وَقــْبـدَّ َقــِإْن ُع            

   وأبـعـَدُهـْم  ِمـْن َمـْنـِزِل الـذَّاِمًا ــتـْيـَم                                                                          
  ْتـَفـقـْد َجـَعـْلـُت إذا مــا حاَجـتي َنَزل             

ـا   ـاِب  داِرَك ــبـــبـ                                                                            أدُلــوهــ
   .)١( بـــَأقـــواِم

  
ة             د في حسن القافي صوتية     ، ومما يزي ا ال ال نغمته ا     ، وجم د إذ يجعل له ألف الم

  .او والياء جمال موسيقي رائع أآثر وأوضح مما يترآه حرفا الو
  

ه         : (( وهو  ) الوصل  ( وهناك حالة تسمى حالة           روي متصل ب حرف يكون بعد ال
  .)٢( )) )الهاء ، الياء ، األلف ،  الواو (ويكون أحد أربعة أحرف ، 
  

  )من الطويل : ( ومن األمثلة على ذلك قول الشاعر تأبط شرًا        
  ي           ـــُت أعـلـُم أنَّـنـْرـــمِّـــوِإّنــي وِإْن ُع            

  .)٣(  َسَأْلَقى ِسناَن الموِت يبُرُق أْصَلَعا                                                         
  

  . فقد جاء حرف األلف بعد حرف الروي العين ) أصلعا ( فالقافية هي      
  ) ن الطويل م: ( ومن األمثلة آذلك قول الشاعر موسى بن جابر      

  ـُه        ــوما َخْيــُر مـاٍل ال َيـقي الذَّمَّ َربَّ            
  .)٤(   ِبَنْفِس آْمِرىٍء ِمْن َحقَِّها ال يًُِهيُنَها                                                        

  
  
  
  

  .٣٢٥ - ٣٢٤: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١
  .٢٦٢: قوافي معجم مصطلحات العروض وال -٢
  .١٤٣: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٣
   .١١٦: نفسه  -٤



  ) .يهينها ( بعد حرف الروي النون في القافية ) الهاء واأللف ( فجاءت     
   )من الطويل : ( وآذلك قول الشاعر مسكين الدارمي 

  وِفتـْياِن ِصْدٍق لسـُت ُمطِلَع بعـِضِهْم                         
  على سـرِّ بعـٍض غيـَر َأنِّـي ِجمـاعـَُها                                                                     

  ِلُكلِّ آمرىٍء ِشْعٌب ِمَن القلِب فاِرٌغ                       
   ُيـراُم آطِّـالُعـَها  ومـَْوِضـُع َنـْجـَوى ال                                                                    

  َيـَظـلُّوَن َشـّتـَى في البـالِد وِسـرُُّهـْم                         
  .)١( إلى صخَرٍة أعيا الرِّجال آْنِصداُعها                                                                      

  
اء واأللف     ( فجاء حرفي         ا الوصل     ) اله ا حرف ين          هم روي الع د حرف ال  في   . بع
   .)انصداعها ، إطالعها ، جماعها  (  ،تابي األقوافي

  )من البسيط : ( وقول الشاعر محمد بن بشير الخارجي     
   َأْن تـَُرى ِمـَنـٌن        خيـٌر وَأْآَرُم لـي ِمـْن              

  َمـعـْقوَدُة ِلِلـئاِم الناِس فـي ُعـُنـِقي                                                                
  ْت َعْن ِهمَِّتي ِجَدتي      ِإنِّي وِإْن َقُصَر             

  .)٢( وآـاَن ماِلَي ال يـَْقَوى علـى ُخُلقي                                                               
  

ذا    ، ن ألف المد وحرف الروي بفاصل        ـوقد يلجأ الشاعر إلى أن يفصل بي             وهو به
  .يضيف للقافية أن تحقق جمال موسيقي رائع له تأثير على المتلقي 

  : وهناك عيوب في القوافي ومن هذه العيوب هو السِّناد      
ال     ي فق الم الجمح ن س اهرة أب ذه الظ ى ه ه إل ـن أنتب ف : ((      وأول م و أن تختل ه

  .)٣()) القوافي 
  
  

   .٣٢٣: الحماسة ألبي تمام ديوان  -١
  .٣٤٥: نفسه  -٢
   .٧٥:١: طبقات فحول الشعراء  -٣

افيتين    ـو أن تختلف تصري     ـه ((  : ال  ـق ـن جعفر ف  ـه قدامة ب  ـد نظر إلي  ـفق       ))ف الق
)١(.   

اني         .)٢()) آل عيب يلحق القافية     : (( و  ـل ه ـوقي     : ت  ( وقال علي بن عيسى الرم
 آان االختالف ل حرف الروي أو بعد على أي وجهـالف ما قبـتاخالسناد ((  ) :  هـ٠٠٠

    .)٣(..... )) أو بحرف ، بحرآة آان : 
ن سباع الضبي                  شاعر الجاهلي المسجاح ب ول ال ك ق ى ذل من  : ( ومن األمثلة عل

  )الوافر 
  ى ِلي لْو َأبـيُد بـَِليُت وقـْد َأَن        َطوَّْفُت في اآلفاِق َحتَّى       لَقْد              

  ِضـي َيــعـُوُدـ وليــٌل ُآـلَّمـا َيـْم       وأفـنـانــــي وال يـَْفـَنــى َنـهـاٌر                         
  َدُه  َحْوٌل  َجِديـُدـ وَحْوٌل بـع    َوَشــْهـٌر ُمـْسَتـَهـلٌّ بـعـَد َشـــْهـٍر                         

   .)٤( ــيـــــــُدــُه وَمـْأمـوٌل وِلــيـــَُّتــَمـِن             مـفـقـوٌد عـزيـُز الَفـْقـِد تـَْأِتـي  و                 
  



ر في           ) الدال  ( فالحرف الذي سبق حرف الروي            في البيت األول هو الياء ثم تغي
  ) .الواو ( البيت الثاني وأصبح 

  ) ن الوافر م: ( وآذلك قول الشاعر العباس بن مرداس 
  َفَتْزَدِريِه                َتَرى الرَُّجَل النَّحيَف                   

  ُرـُمــِزيـ ٌد ــوفـــــي َأْثــواِبــِه َأَسـ                                                                       
  َتـِليـــــِه              ـُر فـتـَْبــوُيـْعـُجِبَك الطَّـري                 

  َك الرَُّجُل الطَِّريُر ــفُيخِلُف َظنَّ                                                                       
  ـْخٍر                 ُهـْم ِبَفــفما ِعــَظُم الرِّجاِل َل                 

  ـْم َآـــَرٌم وِخـيـُرـُرُهـولِكـْن فـخ                                                                      
  

  
  .١٨١: نقد الشعر  -١
  .٢٤٣:١: العمدة  -٢
  .٢٤٤:١: نفسه  -٣
  .٢٨٧: ديوان الحماسة ألبي تمام  -٤

        
  ها ِفراخـًا               َثـُرـيـــِر َأآــَبـغـاثًُ الّط               

  ــِر ِمــْقـــالٌت َنـــُزوُرـوُأْم الصَّـــْقـ                                                                        
  ُسومًا               ــِر َأْطَوُلها ُجــاُف الّطيــِضع                 

  .)١( ِل الُبــَزاُة وال الصُُّقـوُرـولْم َتـُط                                                                        
  

  .إلى آخر القصيدة      
روي       ذي سبق حرف ال راء ( أن الحرف ال و ) ال اء ( ه ة ) الي ات الثالث ي األبي ف

سناد                ) الواو  ( األولى ولكنه تغير إلى      سمى بال ا ي ذا م ع والخامس وه ين الراب في البيت
  . وهو عيب لحق بالقافية 

  )   من الطويل : ( ألخرى قول الشاعر وهو رجل من بني قريع ومن األمثلة ا    
     مـتـى مـا َيـَر الّنـَاُس الَغـِنـيَّ وَجـــاُرُه                    

  ـٌز وَجـلـيــــُدـيـــــٌر َيــُقـولـوا عـاِجـ َفـِقـ                                                                     
      ْقُر ِمْن ِحيَلِة الَفَتى         ـولْيَس الِغَنى والَف          

  ولـكــْن أَحـــاٍظ ُقــسِّـَمـــْت وُجــدوُد                                                                      
      إذا الَمـْرُء َأْعـيــَْتـُه السِّـيــاَدُة نـاِشــئًا                    

  ـيــُدـُبــــهـا َآـْهــًال عـلـيــِه َبــِعــَفـَمـْطـَل                                                                       
     يٍّ ُمــَذمَّــٍم           ــِوآـاِئــْن َرَأْيــنـا ِمـْن َغــنـ         

ـوِك قـ                                                                        ـوصـُْعـُل ـُدـوٍم مــ ـَو حـمي  اَت وْه
)٢(.  
  

روي          ـفقد تكررت الحالة وه         دال   ( و اختالف الحرف الذي يسبق حرف ال من  ) ال
  .وهذه الظاهرة تعد من عيوب القوافي ) الواو ( إلى ) الياء ( حرف 

  
  
  

  
   .٣٣٦: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١



  .٣٣٣ :نفسه  -٢
       
  )من الطويل : ( وقال رجل من الفزاريين        

            
  َإّنـَنـي            ــَف ِغـيـرًا ـَص  َعـْظـِمـي  ِإّال َيـُكـْن          

  وُلـَوُصـ  اِتـحــ الصـاِل ِخـالِلــهًًََُ بالـ َل                                                                       
  ها             ـْبِلـوِم وُنـُسـْسِن الُجـي ُحـَر فـوال َخْي                   

  وُلـُقـُسوِم ُعـَن الُجـْزَن ُحسـم َيــ إذا ل                                                                      
  ِل َعَلْوُتُهْم         إذا ُآْنُت في الَقْوِم الِطوا                   

  ِبــَعــاِرَفـــٍة  َحــتـَّى  يــُقــاَل  َطــِويـــُل                                                                       
  وآــْم َقــْد َرَأيـنـا مـِْن ُفـروٍع َآِريـــَمـٍة                           

  َتـُمـوُت  إذا  َلـم  ُتـْحيـِــُهـنَّ  ُأصــوُل                                                                      
  ولــْم أَر آـالـَمــْعــُروِف َأمَّــا َمــذاُقــــُه                         

ـٌْو                                                                        ـا َوْجـُهَفـُحــل ـُل ـوَأمَّـ ـُه َفــَجـــمــيــــ ـ
)١(.  
  

  . بهذه النماذج التي توضح عيوب في القوافي يكتفي     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٥٠: ديوان الحماسة ألبي تمام  -١





  الخاتمة                              
       
ب طويلة ي ثمرة تجارـوه ي غرض من أغراض الشعر العربي القديم ـالحكمة ه     

 من ًا نابعًا يجده غرض ،ي غرض الحكمة ـونظر ثاقب بالناس وأخالقهم والدارس ف
  .فطرة سليمة محفزة بالتجربة 

 وإنما في القرآن الكريم والحديث  فقد جاءت لفظة الحكمة ليس في الشعر فقط     
 قبل ذه الكلمة وعلى أهميتها وآثرة تناولها منـهالنبوي الشريف فهذا يدل على رقي 

 أتت قرآنية في اثنتي عشرة سورة قرآنية ولكنهاي تسع عشرة آية ـفقد وردت ف المجتمع 
في الحديث دت وآذلك ور.ن سياق الكالمهذه اللفظة في آل آية على معنى تدل عليه م

 .النبوي الشريف عشرين حديث 
بة أو د بينتْْْ عالقة الحكمة بالمثل إذ آالهما عبارة موجزة تصدر عن تجرـوق    

 يختلفان في أشياء منها أن الحكمة تصدر عن عقل واع  نظرة إلى األشياء ولكنهما
 .ومن هذا فأن الحكمة أرقى من المثل 

ظهور اإلسالم آان له األثر األآبر في حياة الناس إذ أنه عبارة عن بعد فأن لو     
ليس  خوذة مأاإلسالم آانت في صدرالناس إلى الصالح فالحكمة حكمة وعظية ترشد 

 وإنما مأخوذة عن القرآن  ي العصر الجاهليـو الحال فـفقط من التجارب آما ه
 .وانشغال الناس بحكمة القرآن الكريم لماله من معاني رائعة . الكريم 

الحكمة متداخلة مع األغراض الشعرية األخرى ولما جاء العصر األموي فأن      
وتنحصر ،  الشعر السياسي والحماسي يـآالرثاء والمدح واألخوانيات وآما هي ف

 .الحكمة فكرتها في توحيد العالقات االجتماعية 
فغرض الحكمة عند دراسته في ديوان الحماسة وجد على شكل مقطعات قيلت      
ى أبرز شعراء ـة ما فقامت الدراسة علـ لمناسب ي هذا الغرض يقولها الشاعرـف

ن واقع أحاط به مما انعكس هذا ـه مـالديوان وعلى نفسية آل شاعر وما ارتبط ب
 .الواقع على الشاعر وذآره ألبيات الحكمة 

أما موضوعات أشعار الحكمة فقد اتخذت بعدين مهمين هما حكم فكرية وحكم      
 ر والشرـوالخياة والموت والدهر وتقلباته ـة تتجلى بالحيـفالحكم الفكري، خلقية 

ي الصبر والحلم والجهل واألخوة ـالخلقية هأما ما اتصل بالحكم . والغنى والفقر 
ن هذه المواضيع أهدافه ـفلكل موضوع م. والصديق والصداقة والشيب والشباب 

 .ومعانيه السامية وتدل على نفسية الشاعر عند آتابة موضوع من تلك المواضيع 
 التشبيهات التي ذآرت في الديوان في  ومن أبرز ما توصل إليه هو أن عموم     
ن ـلق أبيات الحكمة اغلبها اتصلت بعالم المحسوسات أي الماديات المستوحاة ممط

وآل ذلك نابع من صدق التجربة وعمق . الطبيعة ومن الواقع الذي يعيش الشعراء 
 .األفكار والمشاعر الوجدانية 

ي ديوان الحماسة الخاصة بأبيات الحكمة ـأما اغلب االستعارات فقد جاءت ف     
ن الشعراء وجهة نظره الخاصة في ـفلكل شاعر م. يلية آما ذآرت استعارات تخ

وآل هذا معتمد على ثقافة ونفسية آل . رسم استعاراته وربطها بما هو مناسب لها 
 .شاعر من الشعراء 



الشعراء في ديوان الحماسة في منطلق أبيات الحكمة  والبحور التي استخدمها      
أبيات الحكمة في الديوان  اءت أآثر من نصف أبرزها وأآثرها بحر الطويل فقد ج

وذلك لكثرة تفعيالته وبه مساحة واسعة يذآر فيها الشاعر حكمة  . على هذا البحر 
 .من خالل تجاربه التي عاشها 

ي ديوان الحماسة هي ـي أشعار الحكمة فـورودا ف أن أآثر حروف الروي      
 يستخدم الشعراء حروف الروي ولم. ي القوافي بعده حرف الميم ـحروف الدال ف

الثاء والذال والزاي ( ادرة مثل ـأو الن، ) الهاء والطاء ( ي ـي تكون أقل شيوعا وهـالت
 .ي مجالها ـوذلك لصعوبة التحرك ف، ) ن والواو ـن والصاد والظاء والغيـوالشي
ي أبيات الحكمة في الديوان على عدة ظواهر في األوزان منها ـوقد وردت ف     
 .اهرة التصريع وظاهرة التدوير ظ

ي قسم من ـي أبيات الحكمة هي ظاهرة التصدير واضحة فـوهناك ظاهرة ف     
 .وآذلك ظاهرة السناد وهي عيب في القافية . قوافيه 

، هذه أهم وأبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الرسالة والحمد هللا رب العالمين      
ه وصحبه ــى آلـوعل، د اهللا ـن عبـر محمد بـلبشى أآرم اـالم علـوالصالة والس

 .الميامين 
                      

  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



  



  ثبت المصادر والمراجع                  
  

  .ـ القرآن الكريم 
   .م١٩٧٨، بيروت ، دار التوفيق ،  ألبن المقفع : ـ األدب الصغير واألدب الكبير

مكتبة الثقافة ، هيوارث دن . ج.د: ي وتأريخه في العصر الجاهلي ـ األدب العرب
  .) ت . د( ، العربية 

مطبعة ، ة ـمحمد هاشم عطي: ي العصر الجاهلي ـي وتأريخه فــ األدب العرب
  . م ١٩٣٦ هـ ـ ١٣٥٥ ، ٢ط، مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر 

بغداد ،  دار الرسالة  ،لجبار المطلبي عبد ا. د،  عبد اهللا بن معاوية :ـ األديب المغامر 
  . م ١٩٧٨، 

، دار صادر ، )  هـ ٥٣٨: ت ( ار اهللا محمود عمر الزمخشري ـج : ـ أساس البالغة 
  . م ١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩، بيروت 

علق حواشيه أحمد مصطفى ، ي ـد القاهر الجرجانـخ اإلمام عبـللشي: أسرار البالغة ـ 
  . م ١٩٤٨ ، ١ط،  ـ القاهرة مطبعة االستقامة، المراغي بك 

المؤسسة ، مجيد عبد الحميد ناجي . د، ـ األسس النفسية ألساليب البالغة العربية 
  . م ١٩٨٤ ، ١ط، لبنان ، بيروت ، الجامعية للدراسات والنشر 

تأليف الخالديين : ـ األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين الجاهليين والمخضرمين 
. د: تحقيق ،) هـ ٣٩٠: ت ( وأبي عثمان سعيد  )  هـ ٣٨٠: ت ( أبي بكر محمد 
  . م ١٩٥٨، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، محمد يوسف 

عبد السالم ، تحقيق ،)  هـ ٣٢١: ت ( الحسن بن دريد و بكر محمد بن ـأب: ـ االشتقاق 
 م ١٩٥٨، مطبعة السنة المحمدية، مؤسسة الخانجي بمصر ، الناشر ، محمد هارون 

.  
أحمد بن علي بن محمد بن ، أبن حجر العسقالني : اإلصابة في تمييز الصحابة ـ 

دار نهضة ، ي محمد البجاوي ـعل، ق ـ تحقي ،) هـ ٨٥٢: ت ( علي الكناني الشافعي 
  . م ١٩٧١، القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر للطبع والنشر 

 ٢١٦: ت  ( ن عبد الملك ـبن قريب ـاألصمعي أبو سعيد عبد الملك ب: ـ األصمعيات 
 دار المعارف ـ  ،الم محمد هارون ـد السـعب،  أحمد محمد شاآر ،تحقيق ، ) هـ 

  .م  ١٩٦٤ ، ٢ط، القاهرة ، مصر 
، ) م ٩٧٦ هـ ـ ٣٥٦: ت ( لي بن الحسين ع، أبو الفرج األصفهاني : ـ األغاني 

   .م ١٩٣١ هـ ـ ١٣٥٠ ، ١ط، مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة 
دار ، )  هـ ٣٥٦: ت (  ن القاسم القالي البغدادي ـأبي علي إسماعيل ب: ـ األمالي 

  . م ١٩٧٨ هـ ـ ١٣٩٨، لبنان ، بيروت ، الكتب العلمية 
ن الحسين ـف المرتضى علي بـللشري: د ودر القالئد ـغرر الفوائ، ـ أمالي المرتضى 
دار أحياء ، و الفضل إبراهيم محمد أب : تحقيق ، )  هـ ٤٣٦: ت ( الموسوي العلوي 

  . م ١٩٥٤ هـ ـ ١٣٧٣، عيسى البابي الحلبي ، الكتب العربية 



، دار الشؤون الثقافية بغداد  ، محمد جابر الفياض . د: ـ األمثال في القرآن الكريم 
  .  م ١٩٨٨ ، ١ط

، القاهرة ،مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ، صالح فضل. د: ـ إنتاج الداللة األدبية 
  .  ) ت. د ( ،١ط

مطبعة الجاحظ للطباعة ، عادل البياتي . د: ـ أيام العرب قبل اإلسالم ألبي عبيدة 
  . م ١٩٧٦، بغداد ، والنشر 

ت ( شافعي القزويني محمد بن عبد الرحمن بن عمر ال : ـ اإليضاح في علوم البالغة 
رات دار منشو،محمد عبد المنعم خفاجي. د، يح شرح وتعليق وتنق،)  هـ ٧٣٩: 

  . م ١٩٨٠ هـ ـ ١٤٠٠ ، ٥ط، الكتاب اللبناني 
مطبعة ، مصطفى جمال الدين : عر العربي من البيت إلى التفعيلةـ اإليقاع في الش

  . م ١٩٧٤ ، ٢ط، النجف ، النعمان 
يوسف حسين . د،)في ضوء النقد الحديث  ( العربي القديم بناء القصيدة في النقدـ 

   . م ١٩٨٢ ، ٢ط، ت ـ لبنان بيرو، دار األندلس ، بكار 
تحقيق ، )  هـ ٢٥٥: ت ( ظ ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاح: ـ البيان التبيين 

، القاهرة ، عة لجنة التأليف والترجمة والنشرمطب، عبد السالم محمد هارون :وشرح 
  . م ١٩٤٨ هـ ـ ١٣٦٧

، زبيدي للسيد محمد مرتضى الحسيني ال : من جواهر القاموس ، ـ تاج العروس 
د الستار أحمد فراج ـوعب، بد اهللا العاليلي ـع، ي هاللي ومراجعة ـ عل،تحقيق 

 هـ ١٣٨٦، مطبعة حكومة الكويت، بناء لجنة فنية من وزارة اإلرشاد واأل، بإشراف 
  . م ١٩٦٦ـ 

، الناشر دار الكتاب العربي ، مصطفى صادق الرافعي   :  العرب آدابـ تاريخ 
  . م ١٩٧٤، بيروت 

، دار النهضة مصر للطبع والنشر  ، أحمد حسن الزيات:  تاريخ األدب العربي ـ
   .)ت . د(  ، ٢٤ط، مطبعة الرسالة ، الفجالة ـ القاهرة 

دار الفكر ـ دمشق ، إبراهيم الكيالني . ترجمة د، بالشير  .ر: ـ تاريخ األدب العربي 
  . م ١٩٥٦، 

مكتبة األنجلو ،  السباعي بيومي :ي العصر الجاهلي ـف، ـ تاريخ األدب العربي 
  .) ت . د( ، المصرية 

، دار المعارف ، شوقي ضيف . د: في العصر الجاهلي ، ـ تاريخ األدب العربي 
  . م ١٩٦٥ ، ٢ط، مصر 

 ،األدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة األموية ، ـ تاريخ األدب العربي 
 هـ ـ ١٣٨٥بيروت ربيع األول  ، ١ط، روت ـ دار العلم للماليين ـ بي،عمر فروخ 

  . م ١٩٦٥تموز ـ يوليو ـ 
دار ، عبد الحليم النجار . نقله إلى العربية د، آارل بروآلمان : تاريخ األدب العربي ـ 

  . م ١٩٦١، مصر ، المعارف 
البصرة ، طبع بمطبعة الفيحاء ، ف يونس ـعبد اللطي، ه ـوقف علي : ـ تراجم الشعراء 

  . م ١٩٤٠ـ ـ  ه١٣٥٩، 



، مكتبة المنار ، و عودة ـعودة خليل أب: ن لغة الشعر ولغة القرآن ــ التطور الداللي بي
  . م ١٩٨٥ ، ١ط، األردن ـ الزرقاء 

ن الحسن ـن علي السيد الزين بـن محمد بـالسيد الشريف علي ب: ـ التعريفات 
 مصر، لبي وأوالده بـي الحعة مصطفى الباـة مطبـ شرآة و مكتب ،الجرجاني الحنفي 

  . م ١٩٣٨ هـ ـ ١٣٥٧، ـ القاهرة 
 ،تحقيق ، )  هـ ٣٧٠: ت ( ن أحمد األزهري ـصور محمد بـو منـأب: ـ تهذيب اللغة 

الدار المصرية للتأليف ، ي النجار ـمحمد عل، مراجعة ، د الكريم الغرباوي ـعب
   .)ت . د(  ، مطابع سجل العرب ـ القاهرة، والترجمة 
: ت ( يف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تأل: بيان عن تأويل آي القران ـ جامع ال

  . م ١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨، دار الفكر ـ لبنان ـ بيروت ، )  هـ ٣١٠
دار ، القرطبي ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري : ـ الجامع ألحكام القرآن 

 م ١٩٦٧ هـ ـ ١٣٨٧،  ٣ط، ي للطباعة والنشر ـة ـ دار الكتاب العربـالكتب المصري
.  

، يحيى الجبوري . د: ـ الجاهلية مقدمة في الحياة العربية لدراسة األدب الجاهلي 
  . م ١٩٦٨، مطبعة المعارف بغداد 

 ٣٢١: ت ( ن الحسن األزري البصري ـن بكر محمد بـألبي دريد ب: ـ جمهرة اللغة 
  . هـ ١٣٤٥ ، ١ط، أعادت طبعه باألوفست مكتبة المثنى ـ بغداد ، ) هـ 

المكتبة ، ف أحمد الهاشمي ـتألي: ي المعاني والبيان والبديع ــ جواهر البالغة ف
  . م ١٩٦٠ هـ ـ ١٣٧٩،مصر ، التجارية الكبرى 

، المعارف مطبعة ، تأليف إبراهيم سعيد : ليـ جولة في حقول األدب العربي الجاه
  . م ١٩٥٤، بغداد 

  ) .ت . د(  ، ١٣ط،  دار المعارف بمصر مطبعة، ن ـطه حسي. د: ـ حديث األربعاء 
لبنان ، دار الفكر الحديث  ، إحسان النص. تأليف د: ن ثابت حياته وشعره ــ حسان ب

   . م ١٩٦٥، 
، )  هـ ٧٢٥: ت ( ن محمود الحلبي ـشهاب الدي: ـ حسن التوسل إلى صناعة الترسل 

  . م ١٩٨٠، غداد ب، د للنشر ـدار الرشي، ف ـأآرم عثمان يوس: ق ودراسة ـتحقي
عة حجازي ـ مطب،د المنعم الخفاجي ـ محمد عب :ي العصر الجاهلي ــ الحياة األدبية ف

  .  م ١٩٤٩ هـ ـ ١٣٦٨ ، ١ط، بالقاهرة 
اهلي      شعر الج ي ال وت ف اة والم صطفى عب .  د :ـ الحي اووك  ـم ف جي دار ، د اللطي

  . م ١٩٧٧ هـ ـ ١٣٩٧، بغداد ، الحرية للطباعة 
ن بحر الجاحظ             : ـ الحيوان    ان عمرو ب ـ    ٢٥٥: ت  ( ألبي عثم د   ،  قـتحقي ، )  ه  عب

  . ) ت . د( ،  ٢ط، مصر ، هارون محمد السالم 
رب   سان الع اب ل ب لب ة األدب ول دادي  : ـ خزان ر البغ ادر عم د الق أليف عب : ت (  ت

دني  ـمطب، د السالم محمد هارون     ـعب: تحقيق وشرح   ، )  هـ   ١٠٩٣ ، ـ مصر    عة الم
  . م ١٩٨٩ ، ٢ط

شري     رن الع ارف الق رة المع د فري : ن ــ دائ ديـمحم ة  ،د وج ان ،  دار المعرف ، لبن
  . م ١٩٧٤



شيخ    )  هـ   ٤٧١: ت  (  تأليف عبد القاهر الجرجاني       :ـ دالئل اإلعجاز     صحح أصله ال
ى  ـووقف عل، ده والشيخ محمد محمود الشنقيطي   ـمحمد عب  ى تصحيح طبعه وعلق عل

د رشي  يه محم اـحواش ة بي  ، د رض ان     ـدار المعرف ـ ـ     ١٣٩٨ ، ٢ط، روت ـ لبن  ه
  . م ١٩٧٨

ا   ة وتطوره اظ العربي ة األلف أليف : ـ دالل ل . د ت راد آام ضة مصر ، م ة نه ، مطبع
  . م ١٩٦٣، القاهرة 

روة ب   ا ع سموأل  ــ ديوان ورد وال شر   : ن ال ة والن ادر للطباع روت  ،دار ص  دار بي
  . م ١٩٦٤ هـ ـ ١٣٨٤، للطباعة 

وا  يس  ـ دي ق : ن امرئ الق راهيم   ،تحقي و الفضل إب د أب ارف ،  محم  ، ٤ط ، دار المع
  . م ١٩٨٤

د طاهر     ، ناشره وشارحه ومكمله    : ن برد   ــ ديوان بشار ب    ق علي   ، محم د  ، ه  ـعل محم
شر      ، رفعت فتح اهللا ومحمد شوقي أمين        اهرة   ، مطبعة لجنة الترجمة والن  ١٩٥٠، الق

  .م 
اتم الطائي   وان ح و : ـ دي اتم ب أب د اهللا ـعدي ح ق ، )  م ٦٠٥: ت ( ن عب رم ،تحقي  آ

  . م ١٩٦٣، بيروت ، دار صادر ، البستاني 
ق علي    : ن ثابت   ــ ديوان حسان ب    ات    ـولي . د، ه  ـحققه وعل ة ، د عرق سلة     طبع اء سل  أمن
  . م ١٩٧١، جب التذآارية 

ام           وان الحماسة ألبي تم د         : ـ دي ن محم د ب ن أحم ة أبي منصور موهوب ب ن  برواي  ب
واليقي  ـ ٥٤٠: ت ( الخضر الج ق  ، )  ه د صالح ـد المنـعب.  د،تحقي دار ، عم أحم

  . م ١٩٨٠، الرشيد للنشر 
دواني       ، تحقيـق  : ـ ديوان ذي اإلصبع العدواني       ي الع د  ، عبـد الوهاب محمد عل ومحم

  . م ١٩٧٣ هـ ـ ١٣٩٣، الموصل ، مطبعة الجبور ، نايف الدليمي 
ر  ن م اس ب وان العب ه  : داس ـ دي ه وحقق وري ،جمع ى الجب ة ،  يحي ، دار الجمهوري

  .  م ١٩٦٨، بغداد 
وفي سنة                : ديوان عروة بن الورد      ـ ن إسحاق المت سكيت يعقوب ب ن ال : ت  ( شرح أب

وحي    : حققه وأشرف على طبعه ووضع فهارسه     )  هـ   ٢٤٤ ين المل د المع ت . د (،عب
. (  

وان  رـ دي ة وعم ن قميئ ه  : ب ل إبرا، جمع ة ـهي خلي ة ، م العطي ة للطباع ، دار الحري
  . م ١٩٧٢ هـ ـ ١٣٩٢، بغداد ، مطبعة الجمهورية 
رحمن  ـاذ الشي ـب ألفاظه األست  ـ صححه وحل غري   ، جمعه    :ـ ديوان الفرزدق     خ عبد ال

  . م ١٩٢٩، بيروت ، مطبعة المصباح ، عني بنشره محمد جمال ، سالم 
روت    ،  الدين األسد ناصر.  د:ق يحقت: ـ ديوان قيس بن الخطيم   ٢ط، دار صادر ـ بي

  . م ١٩٦٧ هـ ـ ١٣٨٧، 
ة     : تحقيق  :  مسكين الدارمي     ديوان  ـ وري      ، خليل إبراهيم العطي د اهللا الجب داد  ، عب بغ
   . م ١٩٦٩، 

ن أوس          وان معن ب سي       .  د ،صنعه : ـ دي وري حمودي القي ضامن       ، ن اتم صالح ال ، ح
  .م  ١٩٧٧ ، ١ط، بغداد ، مطبعة دار الجاحظ 



ة  وان النابغ ق : ـ دي رم الب،تحقي ادر ، ي ستان آ روت ، دار ص روت ـدار بي ، بي
  . م ١٩٦٠، بيروت ، للطباعة والنشر 

احظ   ائل الج رح  : ـ رس ق وش ارون   ،تحقي د ه سالم محم د ال ر ،  عب ة  ، الناش مكتب
  .) ت . د( ، القاهرة ، الخانجي 

ن علي الخطيب ـ يحيى ب ،صنعه : أبن محمد الضبي ، ـ شرح اختيار المفضل 
مطبوعات مجمع اللغة ، ن قباوة ـفخر الدي. د، تحقيق ، هـ  ٤٢٠ التبريزي ولد سنة 

   .)ت . د ( دمشق، العربية 
صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري رواية أبي : ـ شرح أشعار الهذليين 

عن ، اني ن محمد الحلوـالحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر محمد ب
مكتبة ، محمود محمد شاآر  ، راجعه ، د الستار أحمد فراج ـعب، حققه ، السكري 

   .)ت . د ( مطبعة المدني، القاهرة ، دار العروبة 
د اهللا ـجمعه وعنى بشرحه وضبطه محمد إسماعيل عب: ر ـشرح ديوان جريـ 

  .  م ١٩٣٥ هـ ـ ١٣٥٤ ، ١ط، مطبعة الصاوي ، الصاوي 
ي زآريا يحيى على ـشرح اإلمام الشيخ أب: و تمام ـ الحماسة أبوانــ شرح دي

   .)ت . د ( بيروت، عالم الكتب ، التبريزي الشهير بالخطيب 
 ٤٢١: ت ( ألبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي  : ـ شرح ديوان الحماسة 

الترجمة التأليف ومطبعة لجنة ،  السالم محمد هارون عبد،أحمد أمين ، نشره ، ) هـ 
  . م ١٩٥٢ هـ ـ ١٣٧١ ، ١ط، القاهرة ، والنشر 

ن أبي بكر ـد الرحمن بـف اإلمام جالل الدين عبـ تألي :ـ شرح شواهد المغني 
بن أذيل بتصحيحات وتعليقات العالمة محمد محمود    ،) هـ ٩١١: ت ( وطي ـالسي

 التراث  مكتبةه أحمد ظافر آوجانـى طبعه وعلق حواشيـطي وقف علـذ الشنقيـالتالمي
  . م ١٩٦٦، دمشق ، العربي 

األب لويس ، جمعه ووقف على طبعه وتصحيحه  : ن وائل بن عدنان ــ شعراء بكر ب
  . م ١٨٩٠  ، روتـي بيـن اليسوعيين فـي مطبعة اآلباء المرسليـطبع ف ،شيخو اليسوعي 

بمصر ف دار المعار، يوسـف خليـف . د:  ـ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 
  .م ١٩٥٩،  القاهرة ، 

يخو س شـى طبعه وتصحيحه األب لويـجمعه ووقف عل : ـ شعراء النصرانية 
   . م١٩٢٦، لمرسلين اليسوعين في بيروتتجدد طبعه في مطبعة اآلباء ا، اليسوعي

األب لويس ، ى طبعه وتصحيحه ـجمعه ووقف عل: ة بعد اإلسالم ــ شعراء النصراني
  ) .ت . د(  ، ٢ط، بيروت ،  الشرق دار، شيخو اليسوعي 
 ، ١ط ، ة العامة ـدار الشؤون الثقافي، د الجبار المطلبي ـعب. د: ـ الشعراء نقادًا 

  .  م ١٩٨٦
  . م ١٩٦٩، ر ـدار المعارف بمص، ي الجندي ـعل: ـ الشعراء و أنشاد الشعر 

مطبعة  ،  سلمان داود القرغولي  و جبار تعبان جاسم،تحقيق : ـ شعر تأبط شرًا 
  . م ١٩٧٣ هـ ـ ١٣٩٣ ، ١ط ، فاآلداب في النجف األشر

المصرية الهيئة ، سيد حنفي حسنين . د: يةـ الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفن
  . م ١٩٧١، العامة للتأليف والنشر 



مطبعة ، نـوري حمودي القيـسي . د، ه عصن: ـ شعر ربيعة بن مقروم الضبي 
  . م ١٩٦٨، الحكومة ـ بغداد 
مطبعة ، بيروت ، مكتبة صادر ، عيسى سايا ، تحقيق وشرح :  ـ شعر السموأل 

  . م ١٩٥١، المناهل 
سلسلة آتب ، يحيى الجبوري . د، جمع وتحقيق : د اهللا بن الزبير األسدي ــ شعر عب

  . م ١٩٧٤ هـ ـ ١٣٩٤، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، التراث 
، بغداد ، مؤسسة الرسالة ، ه عبد الحميد الراضي جمع: ـ شعر عبد اهللا بن معاوية 

  . م ١٩٧٦ هـ ـ ١٣٩٦ ، ١ط
، دمشق ، مطاع الطرابيشي ، جمعه وحققه : ـ شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي 

  . م ١٩٧٤ هـ ـ١٣٩٤
، تأليف النعمان عبد المتعال القاضي : ـ شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالم 

 هـ ـ ١٣٨٥، القاهرة ، ة ـالمكتبة العربي، طباعة والنشر الناشر الدار القومية لل
  . م ١٩٦٥

بغداد ، مطبعة اإلرشاد ، ى الجبوري ـيحي. د :  هــ شعر المخضرمين وأثر اإلسالم في
  . م ١٩٦٤ ، ١ط، 

تحقيق ، )  هـ ٢٧٦: ت (  ن قتيبة الدينوريـأبو محمد عبد اهللا ب: ـ الشعر والشعراء 
  . م ١٩٦٧ هـ ـ ١٣٨٦  ،٢ط، مصر ، دار المعارف ، ر أحمد محمد شاآ، وشرح 

، تأليف الحاج محمد حسن الشيخ علي الكتبي : ـ الشيب والشباب في األدب العربي 
  . م ١٩٧٢ هـ ـ ١٣٩٢ ، ١ط، مطبعة اآلداب في النجف األشرف 

، ن حماد الجوهري ـتأليف إسماعيل ب:  تاج اللغة وصحاح العربية ،ـ الصحاح 
 هـ ـ ١٤٠٤ ، ٣ط،  روت ـبي، دار العلم للماليين ، حمد عبد الغفور عطار  أ،تحقيق 
  . م ١٩٨٤

 ١٣٠٤ ، ١ ط ،مصر، ة ـالشرقي، ن إسماعيل البخاري ـمحمد ب:  ـ صحيح البخاري 
  .هـ 

إبراهيم ، تحقيق ، )  هـ ٤١٤: ت ( أبو حيان التوحيدي : ـ الصداقة والصديق 
  .  م ١٩٦٤، دمشق ، دار الفكر ، الكيالني 

دار المعارف للطباعة والنشر ، أحمد أمين . د:  ي اإلسالم ــ الصعلكة والفتوة ف
  . م ١٩٥٢، بمصر 

 ، ٥ط، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، تأليف أحمد أمين : ـ ضحى اإلسالم 
  . م ١٩٥٦

، )  هـ ٢٣١ هـ ـ ١٣٩( ف محمد بن سالم الجمحي ـ تألي :ـ طبقات فحول الشعراء 
  . م ١٩٧٤،القاهرة ، مطبعة المدني ، شاآر محمود محمد ، أه وشرحه قر

 والنشر دار اإلرشاد للطباعة، ي ـوري حمودي القيسـن.  د :الجاهلي ـ الطبيعة في الشعر 
  .   م ١٩٧٠، بيروت ، والتوزيع 

ي مستوى النص ـطبيعتها وأثرها ف ، ي الجاهلية واإلسالم ــ عاهات الشعراء ف
  . م ١٩٧٧ ، ١ط، مطبعة الشعب ـ بغداد ، نان عبد النبي البلداوي عد: الشعري 



،  خيه قاصدمطبعة ، د ـد الرحمن السيـعب.  تأليف د :ونقد دراسة ، ـ العروض والقافية 
  ) .ت . د(  ، ١ط، الفجالة 

 ، ٣ط، ؤون الثقافية العامة ـدائرة الش، ر ـمحمد مهدي البصي: ـ عصر القرآن 
  . م ١٩٨٧
تقديم )  هـ ٣٢٨: ت (  تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد ربه األندلسي  : الفريد ـ العقد

 م ١٩٨٦ ، ١ط، بيروت  ، منشورات دار مكتبة الهالل ، األستاذ خليل شرف الدين 
.  
محمد ، نظم القيم في الثقافة العربية لة ـدراسة تحليلية نقدي : العقل األخالقي العربي  ـ

ـ العمدة  ..م ٢٠٠١  ،١ط، بيروت ، اسات الوحدة العربية مرآز در، عابد الجابري 
)  هـ ٤٥٦: ت ( ن رشيق القيرواني ـتأليف الحسن ب: في مجالس الشعر وآدابه ونقده 

 ١٩٧٢ ، ٤ط، لبنان ، بيروت ، ل يدار الج، د الحميد ـ محمد محي الدين عب،تحقيق 
  .م 

محمد . طه الحاجري و د. د  ،تحقيق ، ن طباطبا ـن أحمد بـمحمد ب: ـ عيار الشعر 
  . م ١٩٥٦، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، زغلول سالم 

 ،ق ـتحقي، )  هـ ١٧٥: ت ( دي ـن أحمد الفراهيـألبي عبد الرحمن الخليل ب: ـ العين 
  . م ١٩٨١، د للنشر ـدار الرشي، م السامرائي ـإبراهي. د مهدي المخزومي و. د

طبعة )  هـ ٢٧٦: ت (  اهللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ليف عبد تأ :ـ عيون األخبار 
  . م ١٩٢٥ هـ ـ ١٣٤٣، بيروت لبنان ، دار الكتاب العربي 

 ،الشؤون الثقافية العامة دار  ، صفاء خلوصي . د: ـ فن التقطيع الشعري والقافية 
  . م ١٩٨٧ ، ٦ط، بغداد 

 ١ط، بغداد ، تب للطباعة والنشر  مؤسسة دار الك،أحمد مطلوب . د: ـ فنون بالغية 
  . م ١٩٨٠، 

  . م١٩٦٩ ، ١٠ط، دار المعارف بمصر ، طه حسين . د، ـ في األدب الجاهلي 
  صيدا للطباعة والنشر ـ المطبعة العصرية ، علي بو ملحم : ـ في األدب وفنونه 

  . م ١٩٧٠، لبنان ـ بيروت  ، 
شرح ديباجة القاموس للعالمة نصر  ، ن الفيروزابادي ـلمجد الدي: ـ القاموس المحيط 

  .) ت . د( ، مطبعة السعادة بمصر ، الهوريني 
نشر وتوزيع مكتبة ، محمد عباس الدراجي : ي حب أهل البيت ــ القصائد الخالدات ف

  . م ١٩٨٩ ٢ط، األمير ـ بغداد 
، دار العودة ، د الرحمن محمد ـإبراهيم عب. د: ـ قضايا الشعر في النقد العربي 

  . م ١٩٨١ ، ٢ط، روت بي
 ١٩٧١ ، ٢ط، القاهرة ، جي ـمكتبة الخان، ي هـيونمحمد ال. د: ـ قضية الشعر الجديد 

 .  
مكتبة لبنان ـ بيروت ـ ساحة رياض ، تأليف المعلم بطرس البستاني : ـ قطر المحيط 

  .) ت . د( ، الصالح 



 و الحسنـأب، ي ثم البصرالبلخي ، ي بالوالء عسعيد بن مسعدة المجاش: ـ القوافي
، بيروت ، دار األمانة ، أحمد راتب النفاخ ، تحقيق  ، المعروف باألخفش األوسط 

  . م ١٩٧٤ ، ١ط
تحقيق ، ن المحسن التنوخي ـن عبد اهللا بـد الباقي بـللقاضي أبي يعلي عب : ـ القوافي 

  .  م ١٩٧٥، القاهرة ، ة ـمطبعة الحضارة العربي، د الرؤوف ـمحمد عوني عب. د، 
تصنيف أبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل : الكتابة و الشعر ، ـ آتاب الصناعتين 

 عيسى مطبعة، الفضل إبراهيم اوي ومحمد أبو بجعلي محمد ال، تحقيق ، العسكري 
  . م ١٩٧١ ، ٢ط، الحلبي وشرآاءه 

وهو : ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل 
 الناشر ،)  هـ ٥٢٨: ت ( ن عمر الزمخشري ـ اهللا محمد بدلإلمام جا، ر القرآن تفسي

  .) ت . د ( دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان 
ن مكرم بن منظور األفريقي ـن محمد بـي الفضل جمال الديـلإلمام أب: ـ لسان العرب 

 هـ ـ ١٣٧٥ ،بيروت ، طباعة دار بيروت للطباعة والنشر ، دار صادر ، المصري 
  . م ١٩٥٦

محمد رضا : تالزم التراث والمعاصرة ، ـ اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي 
  . م ١٩٩٣ ١ط، مكتبة الوطنية بغداد ، مبارك 

 ٣٩٢: ت( ـن جني ألبي الفتح عثمان ب: ـ المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة 
  . م ١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ ، ٢ط، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ) هـ 

قدمه وحققه ، لضياء الدين بن األثير : ي أدب الكاتب والشاعر ــ المثل السائر ف
منشورات دار الرفاعي ، انة ببدوي ط.  و دأحمد الحوفي. د، شرحه وعلق عليه و

  . م ١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣، بمطابع الفرزدق التجارية ، بالرياض 
ن أحمد بن إبراهيم النيسابوري ـد بألبي الفضل أحمد بن محم : ـ مجمع األمثال 

مطبعة السعادة ، د الحميد ـن عبـي الديي محمد مح،تحقيق ، )  هـ ٥١٨: ت ( الميداني 
  .  م ١٩٥٩، القاهرة ، 

 ١٠٨٥: ت ( ي ـن الطريحـه الشيخ فخر الديـ للعالم المحدث الفقي :ن ــ مجمع البحري
مطبعة اآلداب ـ النجف األشرف ، قافة دار الث، د أحمد الحسيني ـ السي،تحقيق ، ) هـ 
  ) .ت . د( ، 

ن الحسن ـو علي الفضل بـلمؤلفه الشيخ أب : ي تفسير القرآن ــ مجمع البيان ف
الحاج السيد هاشم ، ه ـق عليـى تصحيحه وتحقيقه والتعليـ وقف عل ،الطبرسي 

نان ـ  لب،توزيع دار صعب ، ي ـاء التراث العربـ دار إحي ،رسولي المحالتي ال
   . )ت . د ( بيروت

، ) هـ ٣٩٥ : ت(  غوي ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زآريا الّل: ـ مجمل اللغة 
  . م ١٩٨٦ ، ٢ط، مؤسسة الرسالة ،زهير عبد المحسن سلطان،دراسة وتحقيق 
 هـ ـ ٣٢٦( إسماعيل بن عباد ، الصاحب ،  تأليف آافي الكفاة  :ـ المحيط باللغة 

، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، ن ـخ محمد حسين آل ياسيـالشي، تحقيق ، )  هـ ٣٨٥
  . م ١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١ ، ١ط



)  هـ ٦٦٦: ت ( تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  : ـ مختار الصحاح 
  .  م ١٩٦٧ ، ١ط، بيروت ـ لبنان ، دار الكتاب العربي ، 

دار ، أحمد محمد شاآر ،  تحقيق ،)  هـ ٢٤١: ت ( أحمد بن حنبل : ـ مسند أحمد 
  . م ١٩٦٩ ، ١ط، بيروت ، صادر 

، )  هـ ٢٧٦: ت ( تأليف أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  : ـ المعارف 
، مصر ، المطبعة اإلسالمية ، ي وصححه وعلق عليه محمد إسماعيل عبد اهللا الصا

  . م ١٩٣٤ ١ط
اقوت الحموي   : اء ــ معجم األدب    ـ ـ   ٦٢٦: ت ( ي راث  ـدار إحي ، )  م ١٢٢٨ ه اء الت

  ) .ت.د( ، العربي 
ـعمان    ، سامي مكي العانـي    . د: ـ معجم ألقاب الشـعراء      ـجف األشرف    ، مطبعة الن الن

  .  م ١٩٧٧، 
دان   ـ ـ   ٦٢٦: ت  (  اقوت الحموي ـف ي ـتألي   :ـ معجم البل ،  صادر   دار ،  ) م ١٢٢٨ ه

   .  )ت.  د (،لبنان ، بيروت 
د  ،تحقيق ، للمرزباني أبي عبيد اهللا محمد بن عمران بن موسى        : ـ معجم الشعراء      عب

  .   م ١٩٦٠ هـ ـ ١٣٧٩، دار إحياء الكتب العربية ، الستار أحمد فراج 
وافي    روض والق صطلحات الع م م يد عب . د : ـ معج دي  ـرش رحمن العبي ة، د ال  مطبع

  . م ١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦، ١ط، جامعة بغداد 
ل   ،  ونسنك ، ي ، أ .د، نشره  : جم المفهرس أللفاظ الحديـث النبـوي      ـ المع  ة ايري مكتب

  .م ١٩٣٦، ليدن ، 
ماء وأفعال وأدوات وتعابير ـن أس ـرادف  و المتوارد والقبض م     ـللمت، ـ معجم المعاني    

  .)ت . د(  ، ١ط، بغداد ،  طبع بمطبعة الزمان ، تأليف نجيب اسكندر :
اظ ا   ردات ألف م مف رآن ـ معج ة أب  : لق أليف العالم سيني ب  ـت م الح د ب ـي القاس  نـن محم

ـ    ٥٠٣: ت  ( ي  ـاألصفهانل المعروف بالراغب    ـالمفض  وخرج   حهـطه وصح  ـضب ، )  ه
ه وشواهده    دين    ، آيات راهيم شمس ال ة  دار الكتب ، إب ان    ،  العلمي روت ـ لبن  ، ١ط، بي

  . م ١٩٩٧
ات      ، إبراهيم مصطفى ، قام بإخراجه   : ـ المعجم الوسيط     د    ، أحمد حسن الّزي د عب حام

المكتبة ، عبد السالم محمد هارون     ، وأشرف على طبعه    ، محمد علي النجار    ، القادر  
  ) . ت . د ( ، طهران ، العلمية 

نعم   ، تحقيق   ،) هـ   ٢٥٠: ت  ( أبو حاتم السجستاني    : ـ المعمرون والوصايا     د الم  عب
  . م١٩٦١، ابي الحلبي وشرآاه عيسى الب، دار إحياء الكتب العربية ، عامر

ن ـب ألإلمام سراج الملة والدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد             : ـ مفتاح العلوم    
يم زرزور ـ      ، )  هـ ٦٢٦: ت ( ي آعلي السكا ه نع ق علي ضبطه وآتب هوامشه وعل

  . م ١٩٨٣ ، ١ط، بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية 
رآن  ي غريب الق ردات ف د المعروف بالراغب أل: ـ المف ن محم م الحسين ب ي القاس ب

فهاني  ي  ، ق ـتحقي،  ) ٥٠٢: ت (  األص عيد آيالن د س ة  ، محم شره المكتب ت بن عني
   . )ت.د (، المرتضوية 



رب قب   اريخ الع ي ت صل ف الم ــ المف واد عل. د : ل اإلس ين ، ي ـج م للمالي ، دار العل
  . م ١٩٦٩ ، ١ط، بغداد ، مكتبة النهضة ، بيروت 

سات  دي : ـ المقاب ان التوحي ي حي ق ، أب سندوسي ، تحقي ة ، حسن ال  ، ١ط، الرحماني
  .  م ١٩٢٩

دون    ـن محمد ب  ـعبد الرحمن ب  : ـ مقدمة أبن خلدون      ـ    ٨٠٨: ت  ( ن خل   ، تحقيق   ،) ه
  . م ١٩٥٨ـ  هـ ١٣٧٨  ،١ ط ،مصر، ان العربي ـي عبد الواحد وافي لجنة البيـعل. د

شهرستاني   ـمد عب  مح : ـ الملل والنحل     ريم ال ـ  ٥٤٨: ت ( د الك د   ،تحقيق ، )  ه  محم
  . م ١٩٥٥ ، ١ط، األزهر ، فتح اهللا بدران 

شعراء ف  ن ال رو م مه عم ن أس ة واإلسالم ــ م ن : ي الجاهلي ن داود ب د ب أليف محم ت
راح  ـ ٢٩٦:  ت( الج ق، )  ه ل و  .  د ،تحقي اض عجي سن غي د  . د مح صطفى عب م

  . م ١٩٩٩ ، ١ ط،بغداد  ، ووكاللطيف جيا
م  ، طه حسين     .  د  :المي  ـالعصر الجاهلي واإلس  ، ـ من تاريخ األدب العربي       دار العل

   .)ت . د ( المجلد األول، للماليين ـ بيروت 
ن  أبو القاسم الحسن    : ـ المؤتلف والمختلف     ـ    ٣٧٠: ت  (  يحيى     ب د   ،تحقيق   ، )  ه  عب
راج   د ف ستار أحم ة  ، ال ب العربي اء الكت رآاءه   ع، دار إحي ي وش ابي الحلب سى الب ، ي

  . م ١٩٦١ هـ ـ ١٣٨١، القاهرة 
مطابع  ، ف إبراهيم األبياري  ـ تصني  :ي  ـالمعجم القرآن ، ـ الموسوعة القرآنية الميسرة     

  .  م١٩٧٤ هـ ـ ١٣٩٤، سجل العرب ـ القاهرة 
  .  م١٩٧٢ ، ٤ط، مكتبة األنجلو المصرية ، إبراهيم أنيس . د: ـ موسيقى الشعر 

م  ، علي شلق  . د : اط التطور في األدب العربي ـ نق ان    ، دار القل روت ـ لبن  ، ١ط، بي
  .  م ١٩٧٥

ال مصطفى   ،تحقيق  ، )  هـ ٣٣٨: ت( ن جعفر  ـو الفرج قدامة ب   ـأب : ـ نقد الشعر      آم
  . م١٩٧٨ ، ٣ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، 

سابع الهج        ـد العرب حت  ــ النقد اللغوي عن    رن ال ة الق أليف د   : ريى نهاي ة رحيم    . ت نعم
   .  م ١٩٧٨، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، العزاوي 
زي    : ي  ـي علمي العروض والقواف      ــ الوافي ف    ـ    ٥٠٢: ت  ( التبري دمشق  :  ط    ،) ه

  . وغيرها مما ثبتناه في حواشي المعجم 
  

   .  الرسائل الجامعية
  

ة  ، رسالة ماجستير ، ري رسول حمود حسن الدو: ـ أدب حكماء تميم قبل اإلسالم     آلي
  .  م ١٩٨٩، اآلداب ـ جامعة بغداد 

ة ف  الم  ــ أدب الحكم صر صدر اإلس وري   : ي ع ي الجب سين مرع عيد ح د س ، محم
  .  م ١٩٨٩، آلية التربية ـ جامعة بغداد ، رسالة ماجستير 

ة اآلداب ، رسالة ماجستير  ، ن إبراهيم ـ محمد حسي  :عر األموي   شي ال ــ الحكمة ف    آلي
  . م ١٩٨٧، ـ جامعة بغداد 



ة ألب   وان الحماس عر دي ة ش ام ــ لغ ة ( ي تم اب الحماس د  ) : ب ي محم ادر عل د الق عب
  . م ١٩٩٦، آلية اآلداب ـ جامعة الكوفة ، جستير رسالة ما، ى باعيس

ة  ، جستير  رسالة ما ، فالح حسن هاشم    ) : ره  حياته وشع ( ـ معن بن أوس المزني       آلي
  . م ١٩٩٨، وفة التربية ـ جامعة الك

  
  .المجالت 

          
الم ة األق رداس :  ـ مجل ن م اس ب وري . د، العب ى الجب سنة  ، يحي امس ال دد الخ ، الع

   . م ١٩٨٦
  
  



  

  
 
 



           Wisdom poetries in Enthusiasm (AL-Hamassa) 
Divan For  Abi – Tammam ( Asubjective , Technical 
Study)   

  
     Aperson who  observes  the  research  tittle  finds  that the wisdom 
subject  is  acomprehensive   because      wisdom   is   an   important 
purpose  of  Arabic poetry purposes.   Aby-tammam   suggested   to   
put completed  section  for the  wisdom  subject  named  it wisdom 
section.     We  did  not  use  this  section  alone  but We gathered all 
the divan sections  and  to  find  wisdom  verses.  The wisdom is 
mixed with  other courses  as  Enthusiasm, elegy,  praising and 
others. So wisdom  is  independent and also mixed with poetry 
purposes. Abu-tammam  did    not   choose only  the  pre  Islamic  
wisdom  verses Alon,  but  he  chose  Islamic  ( ummay )  reign  until 
he reached  (Abbasied reign ).   this   comperehension   is   an  
evidence  that  the poet is Educated  and   aware   of   choosing   the 
best of the  poetric vesses. We decided  to  study    wisdom   poetries 
Enthusism divon with artificial and subjective study.                            

                                                                 
     One who studied the wisdoms subject found that it is ahuman   
Phenomma comes from asharp sight and accurate thinking. This 
thinking don’t separate from   realistic content. This  reality  is  
coming from organizing the relationship between the individual and 
society. This research cansist of introduction, three chopters and  
aconclusion.  The  research  has  many vesults. The most important 

ones are:-                                                                                                 
  

    Wisdom is one of the ancient Arabic poetry purposes, It is aresult 
of  along  experiments and  asharp  sight  towords people   and  their  
ethics. One who  studied the purpose of wisdom, found out that it 

came from apure natuve motivated by experience.                                
 

    The word wisdom  ( AL – Hikma ) does  not come in poetry only, 
but alse  in the     holy quran   and  the  holy prophet   speech which 
refers to it s elevation, importance and it is wide using among people. 
The word  comes in ninteen quranic verses in twelve  sora but in each 
times it carries adifferent meaning deduced from context. It also 
comes twenty times in the holy prophet speech.                                      

    We showed the relationship of wisdom with proverb, since bothe of 
them are abrief phrase come as aresult of experience or a sight 
towards things and matters, but they differes in other things of which 



is that wisdomc comes from a ware mind or reason so its more 
elevated than proverb.                                                                              

                                                                                                                 
                                                                              

     More, Islam rise had the  important  effect on  people  lives   
becaus,  it  is  wisdom and advic guides people to the right way. 
During  Islam  begining, wisdom  wos not taken from experience 
only,as in  the pre - Islamic period,  but it also taken from quran and 
 people interested on the wisdom of the holy quran for its splended 

meaning.                                                                                                
 

     In the Aummayiad era,  wisdom   was  mixed   with the  other  
poetic purposes  like elegy ,  praising  and AL-Ekhwanyat as in the 
political and Enthusiasm poetry, wisdom was restricted to the idea of 

unifying the social relalionships.                                                             
 

    When we studied the purpose of wisdom in Al-Hamassa  divan,  we 
found it as passages said by the poet, for  this purpose, in an   
occasion, So the research studied the most distinguished poets of the  
divan and the psychology or mentality of each of them and his 
conditions which reflects on the poet who mentioned it in his wisdom 

poetry.                                                                                                     
 

     The  subjects  of  wisdom is  poetry  goes in two important 
dimensions and :- the mental or   thinking  wisdoms and  moral   
wisdom .  The  first one clerified in  life and death ,  time  and  its 
turnings or  changings ,  charity   and  erils richness  and  poverity .   
while the moral  wisdoms is represented by  patience ,  
ignorance,brother hoods, Frienship,  ageness and youth .  Each 
subject  of  hos  its purposes  and elevated meanings, which induce  

the poet psychology when he wrote any of these subjects.                    
 

    The  most  important of what we   reached  that all the similarities 
mentioned in the divan  and all the poets of  wisdom was connected  
with  the  material things  that taken from noture and reality on  
which the poet lived , and all that comes  from the real experience 

and deep Thoughts and feelings .                                                          
 

     most of the  metaphors mentioned in the divan were  imagination  
metaphors .  Each  poet  has apoint of view when he draw  his  
metaphors and connected it with what suit it and all that depended 

on the education and psychology of each poet .                                     



     Meters and foots that poets used in Al-Hamassa in all wisdom  
verses, the most distinguished and more frequent was Al-taweel 
which half of the divan verses fallowed because it has awide space in 
which the poet stated his wisdoms throughout the experince he lived . 

                
 

    The (AL-Rawy) letters  that frequently used or mentioned in the 
divan poetries were  (D) followed by (M) in the rhyme schme.the 
poets did not use the less  frequent letters  (h and ta a) or  the rare 
(tha a,dhal,z,shaan,sad,dha a,gheen and w) , because of their difficult 

field .                                                                                                        
 

     The meters of the divan verses came in more than one phase or 
phenomenon like (tasre a and tadweer). The (tadweer) phenomenon  
in wisdom verses  is very  clear one  in  apart of its rhymes,  The  
same with the (Sinad) phenomenon  wich considered  adefect in the 

rhyme.                                                                                                      
 

These were the most distinguished results the thesis reached.         
 

                                                                                                        
  

 
                                                                                                      

  
            

  
  
  
           
  
    
  
     

                                                                                    
            


