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 سالم ة واإلشعر الِحْكمة بين الجاىميّ 

 اشعراء الطائف أنموذجً 

 أ.م.د. ختام سعيد سممان
 فمسطين/ دائرة المغة العربية /جامعة بيرزيت

 :ممّخصال
الحكمة ىي نظرات تأممّية في الحياة وقضاياىا، والناس وأخالقيـ، وغاياتيـ ومصائرىـ، وىي نداٌء لكشؼ       

النموذجية لقيـ الحّؽ والخير والجماؿ، وأخذ العبرة، وقد تناوؿ الشعراء منذ الجاىمية ىذه  الحقيقة، وتقديـ الصورة
المعاني اإلنسانية، وكاف العرب ُيكبروف الشاعر الحكيـ، وقيؿ: "إّف العرب كانت ال تعّد شاعرًا فحاًل حتى يأتي 

مستقاّلً، كما ىو الحاؿ في أغراض المديح، . غير أّف الَنْظـ في الحكمة لـ يكف غرضًا (ٔ)" ببعض الحكمة في شعره
والرثاء، واليجاء، والغزؿ وغيرىا، فكانت أبيات الحكمة تأتي بصورٍة عارضٍة تستدعييا طبيعة الموضوع، وىذا يعني 

 أّف الحديث عف الحكمة في الشعر يحتاج إلى بحٍث وتنقيب؛ كتنقيب الشحيح الذي ذكره أبو نّواس:

 وقوَف شحيٍح ضاَع في الُتْرِب خاِتُموُ        ْف ِبيالْم أق ُبميُت َبمى األطالِل إنْ 

في  ظاىرٌ  معاني الحكيمة، وكاف لإلسالـ أثرٌ ومع مجيء اإلسالـ، استمّر الشعراء ُيزّينوف قصائدىـ بال      
مي، وقد َبقيْت المعاني التي تناوليا الشعراء، وفي توظيؼ الشعر لمحاربة األيديولوجية الجاىمية، وخدمة الديف اإلسال

ىذه الحكـ خالدًة؛ ألّف الشاعر الحكيـ إنساٌف تجاوز الخاص إلى العاـ، فكّرمو الناس بأْف حفظوا أشعاره وتناقموىا 
 جياًل بعد جيؿ.

 : مقدمةال

 .ٜٕٙالبقرة: ﴾ ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا﴿ قاؿ تعالى:      
الخمس التي ذكرىا ابف سالـ الجمحي، وىي المدينة، ومكة،  كانت الطائؼ إحدى القرى العربية

، وقاؿ (ٕ)" والطائؼ، واليمامة، والبحريف، ونّص عمى تفاوت الشعر فييا بأف "المدينة أشُعرىف قريةً 
د القيس ثـ ثقيؼ، أبو عبيدة معمر بف المثنى أيضًا :"إف أشعر أىؿ المدف أىؿ يثرب، ثـ عب

البحريف تحتؿ المرتبة فإّف  ؛ا لتصنيؼ أبي عبيدة. وتبعً (ٖ)" وأشعرىـ أمية بف أبي الصمت...
فتحتؿ المرتبة الثالثة، وىذا ما أّكده ابف سالـ في قولو: "وبالطائؼ شعر  ؛ّما الطائؼأالثانية،  

 .(ٗ)وليس بالكثير"

بػػػػػػػػػػػالبوادي، والتفػػػػػػػػػػػػَت إلػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذا  نصػػػػػػػػػػػيب الحواضػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػعر قميػػػػػػػػػػػػؿ مقارنػػػػػػػػػػػةً  إف       
األمػػػػػػػػر الجػػػػػػػػاحظ أيضػػػػػػػػا، فػػػػػػػػذكر بنػػػػػػػػي حنيفػػػػػػػػة سػػػػػػػػكاف اليمامػػػػػػػػة، معمقّػػػػػػػػًا: " لػػػػػػػػـ نػػػػػػػػَر قبيمػػػػػػػػة قػػػػػػػػط 

وحػػػػػػػػػيف  (،٘)" أقػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػعرًا مػػػػػػػػػنيـ، وفػػػػػػػػػي إخػػػػػػػػػوتيـ ِعْجػػػػػػػػػؿ قصػػػػػػػػػيد ورجػػػػػػػػػز وشػػػػػػػػػعراء ورجػػػػػػػػػاّزوف
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ف كػػػػػػػػػػاف  –ذكػػػػػػػػػر الطػػػػػػػػػائؼ قػػػػػػػػػاؿ: "وثقيػػػػػػػػػػؼ أىػػػػػػػػػؿ دار ناىيػػػػػػػػػؾ بيػػػػػػػػػا خصػػػػػػػػػػبًا وطيبػػػػػػػػػًا، وىػػػػػػػػػـ  وا 
 .(ٙ)عمى طبٍع في الشعر عجيب" ذلؾ يدؿ   إف  ف –شعرىـ أقّؿ 

مدينػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػائؼ كانػػػػػػػػػػت قميمػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعر، ولػػػػػػػػػػـ  وبعيػػػػػػػػػػدًا عػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػباب والنتػػػػػػػػػػائ  فػػػػػػػػػػإف       
ُتعػػػػػػػػػػػرؼ بشػػػػػػػػػػػاعر بػػػػػػػػػػػارز ُيقػػػػػػػػػػػارف بالشػػػػػػػػػػػعراء الفحػػػػػػػػػػػوؿ، أو بشػػػػػػػػػػػاعر ُمِفمػػػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػػالفمؽ أي 

ّيػػػػػػػػػة أم "مت الػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػو الُكميػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػد:العجػػػػػػػػػب، باسػػػػػػػػػتثناء أمّيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػ
 .(ٚ)" أشعر الناس قاؿ كما قمنا، ولـ نقؿ كما قاؿ

ونػػػػػػػػػػّص معظػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػذيف ذكػػػػػػػػػػروا شػػػػػػػػػػعراء ثقيػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػػـ  ُمّقمػػػػػػػػػػوف، ومثػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػؾ         
مػػػػػػػا قيػػػػػػػؿ عػػػػػػػف أبػػػػػػػي محجػػػػػػػف الثقفػػػػػػػي: "إنػػػػػػػو مػػػػػػػف الُمق مػػػػػػػيف فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر، ولػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػـ يصػػػػػػػنع لػػػػػػػو 

اإلسػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػف ُعنػػػػػػػػػػػوا بصػػػػػػػػػػػنعة دواويػػػػػػػػػػػف الُمكثػػػػػػػػػػػريف والمشػػػػػػػػػػػيوريف مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػعراء الجاىميػػػػػػػػػػػة و 
 .(ٛ)ديوانًا، وىـ أبو سعيد الُسكري، ويعقوب بف الّسكيت، وأبو الحسف الطوسيّ 

" سػػػػػػػػػػتيف ديوانػػػػػػػػػػًا  ىػػػػػػػػػػػ( ذكػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػو" المؤتمػػػػػػػػػؼ والمختمػػػػػػػػػػؼ ٖٓٚاآلمػػػػػػػػػػدي ) كمػػػػػػػػػا أف      
مػػػػػػػػػػػف دواويػػػػػػػػػػػف القبائػػػػػػػػػػػؿ  تحػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػـ كتػػػػػػػػػػػاب أو أشػػػػػػػػػػػعار، مثػػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػػؾ: كتػػػػػػػػػػػاب األزد ، أو 

ـ يػػػػػػػػذكر مثػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ لثقيػػػػػػػػؼ. وذكػػػػػػػػر ابػػػػػػػػف النػػػػػػػػديـ أشػػػػػػػػعار حميػػػػػػػػر، أو شػػػػػػػػعر بنػػػػػػػػي يشػػػػػػػػكر، ولػػػػػػػػ
ىػػػػػػػػػػػ( فػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػو "الفيرسػػػػػػػػػػت" ثمانيػػػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػػػريف ديوانػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػف دواويػػػػػػػػػػف القبائػػػػػػػػػػؿ، دوف  ٖ٘ٛ)

أف يشػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػواف شػػػػػػػػػعر ثقيػػػػػػػػػؼ. وىػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػالـ يتنػػػػػػػػػاقض مػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػره أبػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػرج 
أرسػػػػػػػػؿ الوليػػػػػػػػد بػػػػػػػػف يزيػػػػػػػػد  "ىػػػػػػػػػ(، أنػػػػػػػػو قػػػػػػػػاؿ: ٙ٘ٔحمػػػػػػػػاد الراويػػػػػػػػة )األصػػػػػػػػفياني فػػػػػػػػي ترجمتػػػػػػػػو ل

بمػػػػػػػػائتي دينػػػػػػػػار، وأمػػػػػػػػر يوسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر بَحممػػػػػػػػي إليػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى البريػػػػػػػػد. قػػػػػػػػاؿ )حمػػػػػػػػاد(:  إلػػػػػػػػيّ 
فقمػػػػػػػػػػػػػت ال يسػػػػػػػػػػػػػػألني إال عػػػػػػػػػػػػػػف َطرفيػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػريش وثقيػػػػػػػػػػػػػػؼ، فنظػػػػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػػػاَبْي قػػػػػػػػػػػػػػريش 

 .(ٜ)" وثقيؼ...

 ؛قمػػػػػػػػياًل مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث الكػػػػػػػػـ، أمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث القيمػػػػػػػػة والجػػػػػػػػودة كػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػعر فػػػػػػػػي الطػػػػػػػػائؼ    
. (ٓٔ)عمػػػػػػػػػى طبػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػعر عجيػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػدؿ   - عمػػػػػػػػػى رأي الجػػػػػػػػػاحظ –فكػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػؾ القميػػػػػػػػػؿ 

ـ  عػػػػػػػػػف موىبػػػػػػػػػػةٍ  سػػػػػػػػػمحٍة، وتمقائيػػػػػػػػػٍة صػػػػػػػػػادقٍة بعيػػػػػػػػػػدٍة عػػػػػػػػػف التكمػػػػػػػػػؼ، انعكسػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي  فيػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػن
إشػػػػػػػػػادة العامػػػػػػػػػة والخاصػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػعرىـ، وتفضػػػػػػػػػيميـ لبعضػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػواه مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػعر، مثػػػػػػػػػاؿ 

قػػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػرو بػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػالء: أفصػػػػػػػػػػػح الشػػػػػػػػػػػعراء لسػػػػػػػػػػػانًا  ":ذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػا قالػػػػػػػػػػػو األصػػػػػػػػػػػمعيّ 
، وىػػػػػػػػػّف ثػػػػػػػػػالث: وىػػػػػػػػػي الجبػػػػػػػػػاؿ المطمػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى تيامػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػي وأعػػػػػػػػػذبيـ أىػػػػػػػػػؿ الَسػػػػػػػػػروات

الػػػػػػػػػػيمف، فأوليػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػذيؿ... ثػػػػػػػػػػـ بجيمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػراة الوسػػػػػػػػػػطى، وقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػركتيـ ثقيػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػي 
 .(ٔٔ)" ناحيٍة منيا، ثـ سراة األزد أزد شنوءة، وىـ بنو الحارث بف كعب
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 ومف أشير شعراء الطائؼ الذيف شمميـ ىذا البحث:

  ،وأمّيػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػمت الثقفػػػػػػػػػػي، وغػػػػػػػػػػيالف بػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػف المخضػػػػػػػػػػرميف: أراكػػػػػػػػػػة الثقفػػػػػػػػػػي
 وغيرىـ . ،َسممة الثقفي، وأبو ِمحجف الثقفيّ 

  ومػػػػػػػػػػػػػف العصػػػػػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػػػػػوي: طُػػػػػػػػػػػػػَريح بػػػػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػػػػماعيؿ الثقفػػػػػػػػػػػػػي، ومحمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػد ا
 وآخروف. ،الُنميري، ويزيد بف الحكـ الثقفيّ 

وقػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػاض شػػػػػػػػػػػعراء الطػػػػػػػػػػػائؼ فػػػػػػػػػػػي األغػػػػػػػػػػػراض التقميديػػػػػػػػػػػة المعروفػػػػػػػػػػػة آنػػػػػػػػػػػذاؾ بنسػػػػػػػػػػػب     
نػػػػػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػػػػػازدىرت عنػػػػػػػػػػػػػػدىـ أغػػػػػػػػػػػػػػراض غمبػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػعرىـ، وضػػػػػػػػػػػػػػعفت أو غابػػػػػػػػػػػػػػت متباي

أغػػػػػػػػػػػراض أخػػػػػػػػػػػرى، فنظمػػػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػػػي الفخػػػػػػػػػػػر والحماسػػػػػػػػػػػة، والمػػػػػػػػػػػدح، واليجػػػػػػػػػػػاء، والغػػػػػػػػػػػزؿ، تخمّػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػؾ أبيػػػػػػػػػػاٌت مػػػػػػػػػػف الحكمػػػػػػػػػػة والموعظػػػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػػػد اختػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػث الحػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػعر 

اؿ الحكمػػػػػػػػػة؛ ألنػػػػػػػػػو يعكػػػػػػػػػس نػػػػػػػػػزعتيـ اإلنسػػػػػػػػػانية، وحاجػػػػػػػػػاتيـ النفسػػػػػػػػػية، حػػػػػػػػػاليـ فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػ
 غيرىـ مف البشر.

، ؛ لسػػػػػػػػػػبر أعمػػػػػػػػػػاؽ الشػػػػػػػػػػعر الحكمػػػػػػػػػػيّ النقػػػػػػػػػػديّ  اعتمػػػػػػػػػػد البحػػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػني  التحميمػػػػػػػػػػيّ      
 ،وىػػػػػػػػػو يتكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػدخؿ : تأمميػػػػػػػػػة وفمسػػػػػػػػػفية.مػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػرات كونيػػػػػػػػػةواستكشػػػػػػػػػاؼ 

يشػػػػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػػػػػػؼ لكممػػػػػػػػػػػػة "الحكمػػػػػػػػػػػػػة" لغػػػػػػػػػػػػػة واصػػػػػػػػػػػػطالحًا، ثػػػػػػػػػػػػػـ دراسػػػػػػػػػػػػػة النصػػػػػػػػػػػػػوص 
التػػػػػػػػػػأّممي الوجػػػػػػػػػػودي، وميدانػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػعرية فػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػوريف، أحػػػػػػػػػػدىما : المحػػػػػػػػػػور 

الحيػػػػػػػػػػاة والمػػػػػػػػػػوت. اّمػػػػػػػػػػا اآلخػػػػػػػػػػر: فيػػػػػػػػػػو المحػػػػػػػػػػور اإلصػػػػػػػػػػالحي التيػػػػػػػػػػذيبي، ومجالػػػػػػػػػػو منظومػػػػػػػػػػة 
 القيـ األخالقية المجتمعية، ثـ الختاـ  بمستخمص البحث ونتائجو.  

 : شعر الحكمة والموعظة

خػػػػػػػػػػػػػاض القػػػػػػػػػػػػػدماء فػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػػػف موضػػػػػػػػػػػػػوعات الشػػػػػػػػػػػػػعر وأغراضػػػػػػػػػػػػػو، وحػػػػػػػػػػػػػاولوا      
الشػػػػػػػػػػػػعر أربعػػػػػػػػػػػػة  إف   "سػػػػػػػػػػػػاس، وليػػػػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػواؿ كثيػػػػػػػػػػػػرة منيػػػػػػػػػػػػا:فو عمػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذا األتصػػػػػػػػػػػػني

أصػػػػػػػػػػناؼ؛ فشػػػػػػػػػػعر خيػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػو، وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػاب الزىػػػػػػػػػػد والمػػػػػػػػػػواعظ الحسػػػػػػػػػػنة. 
والمثػػػػػػػؿ العائػػػػػػػد عمػػػػػػػى مػػػػػػػػف َتمثػػػػػػػؿ بػػػػػػػو بػػػػػػػػالخير، ومػػػػػػػا أشػػػػػػػبو ذلػػػػػػػؾ. وشػػػػػػػػعر ىػػػػػػػو ظػػػػػػػرؼ كمّػػػػػػػػو، 

 يجػػػػػػػػػاء...وذلػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػي األوصػػػػػػػػػاؼ والتشػػػػػػػػػبيو، وشػػػػػػػػػعر ىػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػّر كمّػػػػػػػػػو وذلػػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػو ال
 .(ٕٔ)" وشعر يتكسب بو

المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػموف، وتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة لموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر ترّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إف الجدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
مصػػػػػػػػػػطمحات خالفيػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػالخير والشػػػػػػػػػػّر، فمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػّد الخيػػػػػػػػػػر المطمػػػػػػػػػػؽ  ومػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػّد 
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بػػػػػػػػػػػػػؿ َيكتفػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػالمعنى العػػػػػػػػػػػػػاـ  ،الشػػػػػػػػػػػػػّر المطمػػػػػػػػػػػػػؽ  والمجػػػػػػػػػػػػػاؿ ىنػػػػػػػػػػػػػا ال يسػػػػػػػػػػػػػمح بػػػػػػػػػػػػػالتنظير
ىػػػػػػػػػػػو المفيػػػػػػػػػػػد، والشػػػػػػػػػػػّر ىػػػػػػػػػػػو  - ي ُعػػػػػػػػػػػرفيـفػػػػػػػػػػػ –المتػػػػػػػػػػػداوؿ عنػػػػػػػػػػػد عامػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػاس. فػػػػػػػػػػػالخير 

الضػػػػػػػػػاّر، أو الُمنطػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػى أذى بشػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػكاؿ. ومػػػػػػػػػا ييمّنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي المقولػػػػػػػػػة أنيػػػػػػػػػا 
وىػػػػػػػػي  ،و خيػػػػػػػػر كمػػػػػػػػو، ثػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػدثت عػػػػػػػػف موضػػػػػػػػوعات الحكمػػػػػػػػةبأن ػػػػػػػػ وصػػػػػػػػفت الشػػػػػػػػعر الحكمػػػػػػػػيّ 

الزىػػػػػػػػػػد، والموعظػػػػػػػػػػة واألمثػػػػػػػػػػاؿ، وغيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػػايا التػػػػػػػػػػي ترتقػػػػػػػػػػي بقارئيػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػالـ 
كمػػػػػػػػػػا تخّيػػػػػػػػػػؿ المفكػػػػػػػػػػروف منػػػػػػػػػػذ  "، ويتمنػػػػػػػػػػى أف يتحقػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػى أرض الواقػػػػػػػػػػع، يتخيمػػػػػػػػػػو مثػػػػػػػػػػاليّ 

القػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػدنًا فاضػػػػػػػػمة تخمػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػّر والفسػػػػػػػػاد، ويسػػػػػػػػودىا الخيػػػػػػػػر الكامػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذي ال يعكػػػػػػػػّره 
 .(ٖٔ)" شر وال فساد

حصػػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػػاالت الحكمػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػأخرج منيػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػرض الزىػػػػػػػػػػد  وحػػػػػػػػػػاوؿ فػػػػػػػػػػؤاد البسػػػػػػػػػػتانيّ       
ادة، والزىػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػدنيا ومتاعيػػػػػػػػػا الزائػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػدعو إلػػػػػػػػػى التفػػػػػػػػػرغ لمتبتّػػػػػػػػػؿ والعبػػػػػػػػػ

والحػػػػػػػػػػّث عمػػػػػػػػػػى التقػػػػػػػػػػوى والعمػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػالح، انتظػػػػػػػػػػارًا لمػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػد ا مػػػػػػػػػػف النعػػػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػػػرمدي 
َِ ِفيَمغغغغغغغا اتَغغغغغغغاَك الم غغغغغغغُو الغغغغغغغد اَر اْ ِخغغغغغغغَرَة الػػػػػػػذي ال يػػػػػػػزوؿ، وانسػػػػػػػجامًا مػػػػػػػع قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:  ﴿َواْبتَغغغغغغغ

. كمػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتبعد الشػػػػػػػػعر التعميمػػػػػػػػي الػػػػػػػػذي ٚٚالقصػػػػػػػػص: َوََل تَغغغغغغغغنَس َنِمغغغغغغغغيَبَك ِمغغغغغغغغَن الغغغغغغغغد ْنَيا﴾
عػػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػػي العصػػػػػػػػػػػور الالحقػػػػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػتحدثو العباسػػػػػػػػػػػيوف ودفػػػػػػػػػػػع إليػػػػػػػػػػػو رقػػػػػػػػػػػّي الحيػػػػػػػػػػػاة 
العقميػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػو الػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػـو فيػػػػػػػػو المعمػػػػػػػػـ أو الحكػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػنظـ قواعػػػػػػػػد فػػػػػػػػف مػػػػػػػػف الفنػػػػػػػػوف أو عمػػػػػػػػـ 
، حتػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػيؿ حفظيػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى الجميػػػػػػػػػور، كمػػػػػػػػػا فعػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػف مالػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػيف نظػػػػػػػػػـ  مػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػـو

 :(ٗٔ)النحو

 لفٌظ مفيد كاستقغْم        واسٌم وفعل ثم حرٌف الكممْ  كالُمنا

 أو ناظـ الطب حيف يقوؿ:  

 وكُل شيٍء بات في الممح َردي       من لبٍن أو سمٍك مقّددِ 

لغػػػػػػػػػػة واصػػػػػػػػػػطالحًا، وقػػػػػػػػػػد  الحػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػف الحكمػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػتدعي تحديػػػػػػػػػػد داللػػػػػػػػػػة الكممػػػػػػػػػػة إف       
بأفضػػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػوـ. : الحكمػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػػػػة أفضػػػػػػػػػػػػؿ األشػػػػػػػػػػػػياء (٘ٔات)جمػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػي المع

ويقػػػػػػػػػػػػاؿ ِلمػػػػػػػػػػػػف يحسػػػػػػػػػػػػف دقػػػػػػػػػػػػائؽ األشػػػػػػػػػػػػياء ويتقنيػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػػيـ. وجػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػديث النبػػػػػػػػػػػػوي 
ف مػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػعر لحكمػػػػػػػػػػة )لُحكمػػػػػػػػػػًا(" ومعنػػػػػػػػػػاه إف فػػػػػػػػػػي  الشػػػػػػػػػػريؼ: "إف مػػػػػػػػػػف البيػػػػػػػػػػاف لسػػػػػػػػػػحرًا، وا 
الشػػػػػػػػعر كالمػػػػػػػػًا يمنػػػػػػػػع مػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػؿ والسػػػػػػػػفو وينيػػػػػػػػى عنيمػػػػػػػػا. وقيػػػػػػػػؿ: بػػػػػػػػؿ أراد بيمػػػػػػػػا المػػػػػػػػواعظ 

، وتػػػػػػػػأتي لفظػػػػػػػػة الحكمػػػػػػػػة بمعنػػػػػػػػى الِعمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي قولنػػػػػػػػا: مػػػػػػػػا واألمثػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػي ينتفػػػػػػػػع بيػػػػػػػػا النػػػػػػػػاس
 الحكمة في ذلؾ 
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ويجػػػػػػػػّؿ معنػػػػػػػػاه. فالحكمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي  ،والحكمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي االصػػػػػػػػطالح: ىػػػػػػػػي الكػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػّؿ لفظػػػػػػػػو
 :(ٙٔ)اإليجاز، وىي الكالـ الذي قّؿ ودؿ، وُتشبو قوؿ القائؿ

 أقول بيتًا واحدًا أكتفي     بذكره من دون أبياتِ 

فػػػػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػػػػأثير بػػػػػػػػػػػػػػػالكالـ المتخّيػػػػػػػػػػػػػػػر، الحسػػػػػػػػػػػػػػػف  " يػػػػػػػػػػػػػػػاروكممػػػػػػػػػػػػػػػاف بأن  وعّرفيػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػارؿ ب     
. ووصػػػػػػػػػػػفيا بطػػػػػػػػػػػرس البسػػػػػػػػػػػتاني (ٚٔ)" الصػػػػػػػػػػػياغة والتػػػػػػػػػػػأليؼ، فػػػػػػػػػػػي أفكػػػػػػػػػػػار النػػػػػػػػػػػاس وعػػػػػػػػػػػزائميـ

"بأنيػػػػػػػػا العبػػػػػػػػارات األدبيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ىػػػػػػػػي بمنزلػػػػػػػػة برىػػػػػػػػاف وحجػػػػػػػػة قطعيػػػػػػػػة ال تحتمػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػرّد، وقػػػػػػػػد 
بيميػػػػػػػػػػا، مػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػالـ الجػػػػػػػػػػامع، ومنيػػػػػػػػػػا أمثػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػميماف وكػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف ق

 .(ٛٔ)" القواعد األدبية، وسفر الحكمة ىو سفْر منسوب إلى سميماف الممؾ

نظػػػػػػػػػػػػػػرات تأمميػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػاة وقضػػػػػػػػػػػػػػاياىا، والنػػػػػػػػػػػػػػاس وأخالقيػػػػػػػػػػػػػػـ، وفػػػػػػػػػػػػػػي  والحكمػػػػػػػػػػػػػػة:    
الماضػػػػػػػػػػػيف ومصػػػػػػػػػػػائرىـ، وفػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػعي اإلنسػػػػػػػػػػػاف وغايتػػػػػػػػػػػو ونيايتػػػػػػػػػػػو. وىػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػداء لكشػػػػػػػػػػػؼ 

حػػػػػػػػػػػؽ والخيػػػػػػػػػػػر والجمػػػػػػػػػػػاؿ، وتقػػػػػػػػػػػديـ الحقيقػػػػػػػػػػػة، وتقػػػػػػػػػػػديـ الصػػػػػػػػػػػورة المثاليػػػػػػػػػػػة النموذجيػػػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػػػيـ ال
الموعظػػػػػػػػػػػػة والنصػػػػػػػػػػػػح واإلرشػػػػػػػػػػػػاد. وكانػػػػػػػػػػػػت حكػػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػرب صػػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػػف رجاحػػػػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػػػػؿ، 

وىػػػػػػػػػػػي ِحكػػػػػػػػػػػـ ال تجػػػػػػػػػػػري عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػذىب، وال تػػػػػػػػػػػدور عمػػػػػػػػػػػىِ نحمػػػػػػػػػػػة، وال  وتجػػػػػػػػػػػارب األيػػػػػػػػػػػاـ. "
يبمػػػػػػػػز بيػػػػػػػػا الػػػػػػػػزمف مبمػػػػػػػػز أحػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذيف النػػػػػػػػوعيف بالقيػػػػػػػػاس واالسػػػػػػػػتنباط، كمػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي 

نما كػػػػػػػػػػػػا ف أسػػػػػػػػػػػػاس تمػػػػػػػػػػػػؾ الحكمػػػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػػػوخ األخػػػػػػػػػػػػالؽ فػػػػػػػػػػػػييـ بحكػػػػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػػػػايا العمميػػػػػػػػػػػػة...وا 
. وىػػػػػػػػي تصػػػػػػػػدر عػػػػػػػػف فطنػػػػػػػػة (ٜٔ)" العػػػػػػػػادة، ونظػػػػػػػػر كػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػو بحكػػػػػػػػـ الطبيعػػػػػػػػة

ونظػػػػػػػػر ثاقػػػػػػػػػب، وخبػػػػػػػػػرة حياتيػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػعة، ممػػػػػػػػػا جعميػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي النيايػػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػػمف ُحكمػػػػػػػػػًا مسػػػػػػػػػّممًا 
 ، وُتؤثر في الناس وتّوجو مسيرتيـ.(ٕٓ)بو في أمر بخير، أو نيي عف شر

ظػػػػػػػػػػػـ معظػػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػاني الِحكميػػػػػػػػػػػة، وضػػػػػػػػػػػرب األمثػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػائرة، وقػػػػػػػػػػػد ن     
 أف   "الشػػػػػػػػػػاعر الحكػػػػػػػػػػػيـ، ومػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػا ُذكػػػػػػػػػػػروكػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػي الجاىميػػػػػػػػػػة يقػػػػػػػػػػػدّروف 

. (ٕٔ)" العػػػػػػػػػػرب كانػػػػػػػػػػت ال تعػػػػػػػػػػّد الشػػػػػػػػػػاعر فحػػػػػػػػػػاًل حتػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػبعض الحكمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػعره
يـ. والشػػػػػػػػػعر فالحكمػػػػػػػػػة ِحميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي جيػػػػػػػػػد القصػػػػػػػػػيدة تحّبػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػاس بيػػػػػػػػػا، وتقربيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػوب

الجيػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػى المثػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػائر واألحكػػػػػػػػػاـ العامػػػػػػػػػة. ويػػػػػػػػػروى أف عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف 
الخطػػػػػػػػاب) رضػػػػػػػػي ا عنػػػػػػػػو(  كػػػػػػػػاف شػػػػػػػػديد اإلعجػػػػػػػػاب بزىيػػػػػػػػر بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي سػػػػػػػػممى، ويػػػػػػػػرى أنػػػػػػػػو 
شػػػػػػػػػػػاعر الشػػػػػػػػػػػعراء، لحسػػػػػػػػػػػف معرفتػػػػػػػػػػػو ودقػػػػػػػػػػػة حكمػػػػػػػػػػػو، وكػػػػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػػػػوؿ:  لػػػػػػػػػػػو أدركتػػػػػػػػػػػو لوليتػػػػػػػػػػػو 

ثالث إلظيػػػػػػػػػػػار الحػػػػػػػػػػػؽ ، وىػػػػػػػػػػػي: القضػػػػػػػػػػػاء؛ ألّف الشػػػػػػػػػػػاعر اسػػػػػػػػػػػتوفى فػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػو الطػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػ
القسػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف أنكػػػػػػػػػر، أو المنػػػػػػػػػافرة وىػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػوء إلػػػػػػػػػى حَكػػػػػػػػػـ َيتبػػػػػػػػػّيف ُحجػػػػػػػػػ  الخصػػػػػػػػػوـ ، 

 :(ٕٕ)وذلؾ قولو نيـ، أو الجالء أي ظيور الحقيقة،ثـ يحكـ بي
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 فإّن الحَق مقطُعو ثالٌث         يميٌن أو نفاٌر أو جالءُ 

ذا اسػػػػػػػػػػػػتثنينا الػػػػػػػػػػػػنظـ فػػػػػػػػػػػػي الحكمػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػف غرضػػػػػػػػػػػػًا شػػػػػػػػػػػػعري غيػػػػػػػػػػػػر أف        ًا مسػػػػػػػػػػػػتقاًل، وا 
شػػػػػػػػاعر الطػػػػػػػػائؼ الكبيػػػػػػػػر أميػػػػػػػػة بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي الصػػػػػػػػمت، فإنػػػػػػػػو لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػداؼ أي شػػػػػػػػاعر 
أف يػػػػػػػػػػػػنظـ قصػػػػػػػػػػػػيدة كاممػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي توجيػػػػػػػػػػػػو النصػػػػػػػػػػػػائح واإلرشػػػػػػػػػػػػادات، واسػػػػػػػػػػػػتخالص المعػػػػػػػػػػػػاني 
والعبػػػػػػػػر التػػػػػػػػي ينتفػػػػػػػػع بيػػػػػػػػا النػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ زمػػػػػػػػاف ومكػػػػػػػػاف، وكانػػػػػػػػت أبيػػػػػػػػات الحكمػػػػػػػػة تػػػػػػػػأتي 

لتقػػػػػػػػػػوـ دلػػػػػػػػػػياًل سػػػػػػػػػػاطعًا عمػػػػػػػػػػى األبعػػػػػػػػػػاد الفكريػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػي ثنايػػػػػػػػػػا الموضػػػػػػػػػػوعات المتنوعػػػػػػػػػػة
يتبناىػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػاعر، وتكػػػػػػػػػػػػػػػوف بمثابػػػػػػػػػػػػػػػة الختػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحسػػػػػػػػػػػػػػػف الُمشػػػػػػػػػػػػػػػعر بالنيايػػػػػػػػػػػػػػػة الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الحاسمة.

ومػػػػػػػف َولػػػػػػػع العػػػػػػػػرب بالحكمػػػػػػػة أنيػػػػػػػػا كانػػػػػػػت كثيػػػػػػػػرة فػػػػػػػي النثػػػػػػػػر، وكػػػػػػػاف لكػػػػػػػػؿ قبيمػػػػػػػة حكػػػػػػػػيـ      
ر طواعيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تفػػػػػػػػزع إليػػػػػػػػو فػػػػػػػػي المممػػػػػػػػات، وربمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػكؿ الفنػػػػػػػػي لمنثػػػػػػػػر أنسػػػػػػػػب وأكثػػػػػػػػ

شػػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػػعر المقيػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػالوزف والقافيػػػػػػػػػػة. وكػػػػػػػػػػاف قُػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػاعدة اإليػػػػػػػػػػادي، وأكػػػػػػػػػػثـ بػػػػػػػػػػف 
صػػػػػػػػػيفي، وعػػػػػػػػػامر بػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػرب العػػػػػػػػػدواني يقفػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػواؽ يعظػػػػػػػػػوف النػػػػػػػػػاس، وكانػػػػػػػػػت 
خطػػػػػػػػبيـ تشػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػى الكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف األقػػػػػػػػواؿ البميغػػػػػػػػة الحكيمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي شػػػػػػػػاعت بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػاس، 

 وتناقمتيا األلسنة حتى حممت اسـ المثؿ.

فػػػػػػػػػػػيمكف توزيعيػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػػػوريف  أّمػػػػػػػػػػػا موضػػػػػػػػػػػوعات الحكمػػػػػػػػػػػة؛ موضغغغغغغغغغغغوعات الحكمغغغغغغغغغغغة:
 أساسيف:

  ّالتأّمميّ  المحور الِحكمي : 

منػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػدـ، وكانػػػػػػػػػػػت  شػػػػػػػػػػػغمت قضػػػػػػػػػػػايا الوجػػػػػػػػػػػود والحيػػػػػػػػػػػاة والمػػػػػػػػػػػوت اىتمػػػػػػػػػػػاـ العربػػػػػػػػػػػيّ        
وأثػػػػػػػػػػارت تسػػػػػػػػػػاؤالتو، وأطمقػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػالـ الحكمػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى لسػػػػػػػػػػانو،  ،مػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػور التػػػػػػػػػػي أدىشػػػػػػػػػػتو

بػػػػػػػػػالموت، والمنايػػػػػػػػا تقػػػػػػػػؼ لمنػػػػػػػػػاس بالمرصػػػػػػػػاد، وكػػػػػػػػاف الحػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػف المػػػػػػػػػوت فالحيػػػػػػػػاة ميػػػػػػػػدّدة 
وُيميميػػػػػػػػػػػػـ المزيػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػػػػػـ،  يغمػػػػػػػػػػػػّؼ قمػػػػػػػػػػػػػوبيـ بكثيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػوداوية والمأسػػػػػػػػػػػػػاوية،

فػػػػػػػػي غػػػػػػػػرض الرثػػػػػػػػاء الػػػػػػػػذي كػػػػػػػػاف بحاجػػػػػػػػة ماسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى عقػػػػػػػػؿ مفكػػػػػػػػر؛ يكػػػػػػػػبح جمػػػػػػػػاح  والسػػػػػػػػيما
القي الجميػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػي العواطػػػػػػػػػػػػػػػؼ المتأّججػػػػػػػػػػػػػػػة، ويرضػػػػػػػػػػػػػػػى بقضػػػػػػػػػػػػػػػػاء ا وقػػػػػػػػػػػػػػػدره، ويػػػػػػػػػػػػػػػرى أف  

المصػػػػػػػػػػػػػير نفسػػػػػػػػػػػػػو، و لكػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػيء نيايػػػػػػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػػػػػػذه ىػػػػػػػػػػػػػي إرادة ا،  يقػػػػػػػػػػػػػوؿ َغػػػػػػػػػػػػػيالف بػػػػػػػػػػػػػف 
 :(ٖٕ)َسممة

 لو استطيُع جعمُت مني عامرًا       بين الضموِع وكُل حيٍّ فانغغغغغغي
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معنػػػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػػابيًا حػػػػػػػػػػػوؿ حتميػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوت، وأنػػػػػػػػػػػػو  (ٕٗ)ورّدد أميػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػمت     
ف   امتّد بو العمر.النياية الطبيعية، التي تنتظر اإلنساف وا 

ن تطاول دىرًا        قمُده مرًة إلغغغغغى أْن يزوَل  كُل عيٍش وا 

؛ فقػػػػػػػػّدـ الفكػػػػػػػػرة نفسػػػػػػػػيا فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار جديػػػػػػػػد، فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػع تسػػػػػػػػميمو أّمػػػػػػػػا أبػػػػػػػػو ِمحجػػػػػػػػف الثقفػػػػػػػػيّ      
تخفيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف ىولػػػػػػػػو، بحتميػػػػػػػػة المػػػػػػػػوت يحػػػػػػػػاوؿ أف يقػػػػػػػػّدـ تفسػػػػػػػػيرا لوقوعػػػػػػػػو؛ رغبػػػػػػػػة منػػػػػػػػو فػػػػػػػػي ال

 :(ٕ٘يقوؿ)

 ثُر بالفتغغغغغغغغغى           وَل يستطيُع المرُء مرَف المقادرِ ألم ًتَر أن الدىَر يع

، ما زاؿ يتبنى فكرة دينية كانت عند العرب قبؿ اإلسالـ،      فأبو محجف وىو الشاعر المخضـر
تتعمؽ بالنظرة إلى الزمف، حيث ظّنوا أف الزماف قوة قاىرة تييمف عمى الحياة وتيمؾ الناس، وقد ورد 

َوَقاُلوا َما ِىَي ِإَل  َحَياُتَنا الد ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْيِمُكَنا ِإَل  الد ْىُر َوَما ﴿رآف الكريـ: ذكر ذلؾ في الق
 .ٕٗالجاثية: ﴾ َلُيم ِبَذِلَك ِمْن ِعْمٍم ِإْن ُىْم ِإَل  َيُظن ونَ 

سػػػػػػػػمـ عػػػػػػػػػف وكػػػػػػػػانوا يعػػػػػػػػادوف الزمػػػػػػػػػاف ويسػػػػػػػػّبونو، وقػػػػػػػػػد نيػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػوؿ ا صػػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػػػو و    
ال تسػػػػػػػػػػّبوا الػػػػػػػػػػدىر فػػػػػػػػػػإف ا قػػػػػػػػػػاؿ أنػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدىر، األيػػػػػػػػػػاـ والميػػػػػػػػػػالي لػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػّب الػػػػػػػػػػدىر فقػػػػػػػػػػاؿ:"

 .(ٕٙ)" أجّددىا وأبمييا، وآتي بمموؾ بعد مموؾ

الػػػػػػػػػػػزمف قػػػػػػػػػػػوة غامضػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػيب اإلنسػػػػػػػػػػػاف، وال  الشػػػػػػػػػػػعراء المسػػػػػػػػػػػمموف يعتقػػػػػػػػػػػدوف أف   وظػػػػػػػػػػػؿ    
ئنػػػػػػػػػات الحّيػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػؿ ينجػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف األيػػػػػػػػػاـ؛ ألنيػػػػػػػػػا متمّكنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػنيـ كػػػػػػػػػتمّكف القػػػػػػػػػدر، والكا

تصػػػػػػػػػػػػانيفيا عػػػػػػػػػػػػاجزة عػػػػػػػػػػػػف مقارعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدىر، ويتوجػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػى الجميػػػػػػػػػػػػع أف يسػػػػػػػػػػػػّمموا بيػػػػػػػػػػػػذه 
الحقيقػػػػػػػػػػػػة، وأف يتعػػػػػػػػػػػػامموا معيػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػدوء وصػػػػػػػػػػػػبر، فكػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػيء إلػػػػػػػػػػػػى زواؿ،  وال يبقػػػػػػػػػػػػى إال 

 :(ٕٚ)وجو ا والعمؿ الصالح،  قاؿ ُطريح بف إسماعيؿ الثقفيّ 

 حّي جغبغاٌن وَل مغسغتغأسغٌد بغطغغغغغغغغغلُ ه       من دوائغغغغغغغغغغغغغغغغرِ والدىُر لغيس بغناٍج 

 تحت التراب وَل حوٌت وَل وعغغغغلُ       وَل َدفغغغيغُن َغيغابغاٍت لغغو نغفغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغقٌ 

 حغتى يغبغيغَد ويغبغقى اُ والعغمغغغغغغغغغغلُ     بل كل شيٍء سُيبمي الدىُر جّدتغغغَغو     

ت طريح إضافة نوعية، جاءت في الشطر األخير )ويبقى ا والعمؿ(، حيث وّظؼ في أبيا   
َوَيْبَقى َوْجُو َربَِّك ُذو ﴿ُكل  َمْن َعَمْيَيا َفاٍن﴾ ﴿النظرة اإلسالمية لمموت، الواردة في قولو تعالى: 



                                                                                                             هـ                                                                                                                         ٖٙٗٔ -م 5102لسنة  المجلد األول  412العدد                                                                                             مجلة األستاذ       

 

ٛ 
 

القراف الكريـ فجاء ىذا المقطع كأنو نظـ مباشر أللفاظ  .ٕٚ، ٕٙالرحمف:  اْلَجالِل َواإِلْكرَاِم﴾
 ومعانيو، بشكؿ واٍع ومقصود، استيدؼ المضموف والمغة في المرجعيات/ اآليات القرآنية. 

فيػػػػػػػػػػو  فقػػػػػػػػػػد أدرؾ الشػػػػػػػػػػعراء عبثيػػػػػػػػػػة البكػػػػػػػػػػاء وعجػػػػػػػػػػز اإلنسػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػف دفػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػوت، "        
قػػػػػػػػػوة تدميريػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػرى مالمحيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي اقتنػػػػػػػػػاص اآلخػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػف حولنػػػػػػػػػا، وفػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ اقتنػػػػػػػػػاص 

ت داخػػػػػػػػؿ األنػػػػػػػػا مشػػػػػػػػاعر الخػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػاة، وفػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػيفجعنػػػػػػػػا المػػػػػػػػوت بػػػػػػػػو؛ تسػػػػػػػػتيقظ 
 .(ٕٛ)مف ُتَؤمؿ الذات فييـ امتدادًا لحياتيا" ذاتو اإلشفاؽ عمى اآلخريف، والسيما

َفقػػػػػػػػػد ابنػػػػػػػػػو، فجػػػػػػػػػزع عميػػػػػػػػػو أخػػػػػػػػػوه جزعػػػػػػػػػًا شػػػػػػػػػديدًا، فمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف  فيػػػػػػػػػذا أراكػػػػػػػػػة الثقفػػػػػػػػػيّ       
ىري، األب إاّل أف تماسػػػػػػػػػػػػػػؾ، و حػػػػػػػػػػػػػػاوؿ أف يحػػػػػػػػػػػػػػتفظ بشػػػػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػبط الػػػػػػػػػػػػػػنفس الظػػػػػػػػػػػػػػا

ويتكمّػػػػػػػػػػػػؼ حالػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػػػػالح العقمػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػوت؛ كػػػػػػػػػػػػي ال يفقػػػػػػػػػػػػد االبػػػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػػػاني، 
فالشػػػػػػػػػػاعر ىنػػػػػػػػػػا يجمػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػاطفتي الحػػػػػػػػػػب والحػػػػػػػػػػزف: الحػػػػػػػػػػزف عمػػػػػػػػػػى المّيػػػػػػػػػػت، والحػػػػػػػػػػب 
والخػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػى الحػػػػػػػّي، فيتوجػػػػػػػو إلػػػػػػػى ابنػػػػػػػو بػػػػػػػالموـ مشػػػػػػػفقًا عميػػػػػػػو مػػػػػػػف التمػػػػػػػادي فػػػػػػػي الحػػػػػػػزف، 

فيحػػػػػػػػػػاوؿ الشػػػػػػػػػػاعر أف يخفػػػػػػػػػػؼ ويػػػػػػػػػػأتي صػػػػػػػػػػوت العػػػػػػػػػػذؿ/ المػػػػػػػػػػـو ىنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػػا المأزومػػػػػػػػػػة، 
مػػػػػػػػػػػػف المأسػػػػػػػػػػػػاة باسػػػػػػػػػػػػتخداـ الحكمػػػػػػػػػػػػة ذات النزعػػػػػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػػػػػانية، ويػػػػػػػػػػػػرى أوجسػػػػػػػػػػػػت كونػػػػػػػػػػػػت "أف 
اإلنسػػػػػػػػػانية كػػػػػػػػػائف واحػػػػػػػػػد يتصػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػالخمود، وال يكػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػذا إال إذا انػػػػػػػػػدم  األفػػػػػػػػػراد انػػػػػػػػػدماجًا 
عقميػػػػػػػػػػًا وُخمقيػػػػػػػػػػًا، وبالتػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػإّف عمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػؤالء األفػػػػػػػػػػراد أف يكونػػػػػػػػػػوا قػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتطاعوا إخضػػػػػػػػػػاع  

لعضػػػػػػػػػػػوية لموظػػػػػػػػػػػائؼ العميػػػػػػػػػػػا، فيتفػػػػػػػػػػػوؽ العقػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى الغريػػػػػػػػػػػزة، والَغيريػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى الوظػػػػػػػػػػػائؼ ا
 :(ٖٓ)، يقوؿ أراكة بف عبد ا الثقفيّ (ٜٕ)" األنانية

 وقمُت لعبِد الِمو إذ َحّن باكغيغغغغغغغغًا         تغعّز، ومغاُء العيِن منيمٌر يجري

 دْد بكاك عمى عمروتبّيْن فإن كان البكا رّد  ىالكغغغغغغغًا        عمى أىِمو فاش

ويمػػػػػػػػػػػػػػتحـ الػػػػػػػػػػػػػػوعظ عنػػػػػػػػػػػػػػدىـ والتجمّػػػػػػػػػػػػػػد أحيانػػػػػػػػػػػػػػًا بالقصػػػػػػػػػػػػػػص المسػػػػػػػػػػػػػػتوحاة مػػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػػـ      
كقػػػػػػػػوؿ يزيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػـ  لخاليػػػػػػػػة، التػػػػػػػػي تػػػػػػػػدعـ الفكػػػػػػػػرة نفسػػػػػػػػيا )ال بػػػػػػػػػؤس يػػػػػػػػدـو وال نعػػػػػػػػيـ(،ا

 :(ٖٔ)الثقفيّ 

 ما بخُل من ىو لممنغغغو       ِن وريِبغغيا غرٌض رجيمُ 

 وا كما ىمَد اليغشيغمُ ويرى القروَن أمامغغغو       ىمد

 وتخرُب الدنيا فغغغغغغال       بؤٌس يدوُم وَل نعغغغيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمُ 
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والقػػػػػػػػػػػػارئ لحكميػػػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػػػػػالـ يجػػػػػػػػػػػػد أنيػػػػػػػػػػػػا ال تفتػػػػػػػػػػػػرؽ عػػػػػػػػػػػػف حكػػػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػػػاىمييف،       
وكػػػػػػػػػػػػػاف الُمتوقػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػنيـ أف يكثػػػػػػػػػػػػػروا مػػػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػػػاني الدينيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي تخفّػػػػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػػػػدمتيـ، 

الموت فػػػػػػػي نظػػػػػػػر اإلسػػػػػػػالـ ىػػػػػػػو انتقػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف حيػػػػػػػاة فانيػػػػػػػة إلػػػػػػػى وتمػػػػػػػنحيـ اإليمػػػػػػػاف القػػػػػػػوّي، فػػػػػػػ
حيػػػػػػػػػػػػػػػاة أبديػػػػػػػػػػػػػػػة،  وأف الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا دار ممػػػػػػػػػػػػػػػّر، وليسػػػػػػػػػػػػػػػت دار مقػػػػػػػػػػػػػػػّر،  وأف البقػػػػػػػػػػػػػػػاء  وحػػػػػػػػػػػػػػػده، 

اْدُع ِإَلغغغغغغغغى ﴿فػػػػػػػػالمؤمف الحكػػػػػػػػيـ يػػػػػػػػني  نيجػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػب بػػػػػػػػو النػػػػػػػػاس وُيػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػييـ، قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: 
، وىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا  فعمػػػػػػػػو الحّجػػػػػػػػاج ٕ٘ٔالنحػػػػػػػػؿ:  ﴾َسغغغغغغغغِبيِل َربِّغغغغغغغغَك ِباْلِحْكَمغغغغغغغغِة َواْلَمْوِعَظغغغغغغغغِة اْلَحَسغغغغغغغغَنةِ 

 : (ٕٖ)بف يوسؼ الثقفي معّزيًا نفسو

 وحسبي بقاُء اِ من كل ىغغغغغغغغالكِ  حسبي ثواُب اِ من كل مّيتٍ 

 فغإن شفاَء النفس فغغيغمغا ىنغغغغالكِ  ذا ما لقيُت اَ عني راضيغغاً إ
 

  ّاألخالقيّ  المحور الِحكمي: 

الة الشعر، والوظيفة المنوطة بالشاعر، وىي االرتفاع عف الواقع والسمّو ُيظِير ىذا المحور رس     
مكانية تحويؿ الحمـ إلى حقيقة، فقد قاـ بعض الشعراء بدور المصمح  بالنفس عّما ىـ موجود، وا 
االجتماعي؛ الذي يّحث الناس عمى الفضيمة، وينياىـ عف األفعاؿ الدنيئة الذميمة، إذ َحممت لنا 

ِحكمًا كثيرة تتصؿ بالقيـ التربوية المثالية؛ التي تتحدث عف أخالؽ الناس وطباعيـ،  األشعار أيضاً 
وكاف اليدؼ منيا حّث الناس عمى الفضيمة، وصّدىـ عف الرذيمة والعادات السيئة، فرسـ شعراء 
الحكمة مجتمعًا مثاليًا تسوده منظومة مف القيـ األخالقية السمحة، مثؿ: المحبة، والتسامح، 

اوف، والعدؿ، والرحمة...، وتختفي منو مشاعر الحقد، والحسد، والكراىية، واالنتقاـ، والظمـ...، والتع
ومف خير ما ُيمثؿ ذلؾ تمؾ القصيدة التي نظميا يزيد بف الحكـ الثقفي، في تأديب ابنو بدر، 

ـّ في زمف الَحداثة والصغر؛ " اباًل لمتيذيب، المرء يكوف مرَف الطبيعة، ق ألف   ومعموـ أف التأديب يت
. وىي منظومة تربوية إنسانية (ٖٖ)" وأما الشيخ فال؛ ألنو يخسر المرونة والقابمية لتمقي الجديد

صدرت عف إنساف حكيـ. "واإلنسانية ىي قوة تتصؿ بالفعؿ اإلنساني الصادر عف الذات الخّيرة 
لى إص الح الجنس البشري الصافية، التي تيدؼ في كؿ أعماليا إلى خير اإلنسانية وسعادتيا، وا 
 . يقوؿ:(ٖٗ)" سعيًا وراء الكماؿ... ووصواًل إلى حقيقة اإلنساف المطمقة البعيدة عف كؿ الشوائب

 مغغغغغغا خيُر وٍد َل يغغغغغغغغغغغدومُ      دْم لمخميِل بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوّدهِ 

 غغمُ والحغّق يعرفغُو الكريغغغغغغغغغغغ   واعرْف لجارك حقّغغغغغغغغغوُ 

 مًا سوف َيحمُد أو يمومُ   واعمْم بأّن الضيَف يغغو
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ىػػػػػػػػػػذه األبيػػػػػػػػػػات تتحػػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػػف األخػػػػػػػػػػالؽ الحميػػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػػي ُتعػػػػػػػػػػّد أساسػػػػػػػػػػًا متينػػػػػػػػػػًا لمبنػػػػػػػػػػاء       
مثػػػػػػػػػػػػػؿ: الصػػػػػػػػػػػػػداقة، وتػػػػػػػػػػػػػرى أّف مػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػروطيا المػػػػػػػػػػػػػوّدة  واالقتصػػػػػػػػػػػػػاديّ  االجتمػػػػػػػػػػػػػاعيّ 

ا اإلشػػػػػػػػػػػػارة الثانيػػػػػػػػػػػػة المتبادلػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػكؿ دائػػػػػػػػػػػػـ، وأف الػػػػػػػػػػػػذي ال دواـ ِلػػػػػػػػػػػػوّده ال خيػػػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػػػو. أمػػػػػػػػػػػػ
ليحػػػػػػػّؿ الوئػػػػػػػاـ بػػػػػػػيف النػػػػػػػاس: فَػػػػػػػتكمف فػػػػػػػي رعايػػػػػػػة حػػػػػػػؽ الجػػػػػػػار وأدائػػػػػػػو، وُيؤكػػػػػػػد عمػػػػػػػى التمّسػػػػػػػؾ 

يػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػالـ يجػػػػػػػػػري مجػػػػػػػػػرى بيػػػػػػػػػذه الخصػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ قولػػػػػػػػػو: )والحػػػػػػػػػؽ يعرفػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػريـ( ف
و صػػػػػػػػػػادؽ، كمػػػػػػػػػػا أف معرفػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػّؽ اآلخػػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػػا عمينػػػػػػػػػػا لغيرنػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػػػالمثػػػػػػػػػػؿ، أي إ

الثالثػػػػػػػػػػة؛ فتظيػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي إكػػػػػػػػػػػراـ الضػػػػػػػػػػيؼ واإلحسػػػػػػػػػػاف إليػػػػػػػػػػػو، صػػػػػػػػػػفات الكػػػػػػػػػػراـ. أمػػػػػػػػػػا اإلشػػػػػػػػػػػارة 
ف أىممتو وقصّرت في حّقو جمب لؾ ذّمًا.  ألنؾ إف أحسنت إليو مدحؾ، وا 

ويحمّػػػػػػػػػػػػؿ طبػػػػػػػػػػػػائع  النػػػػػػػػػػػػاس وأخالقيػػػػػػػػػػػػـ،  فيػػػػػػػػػػػػـ ليسػػػػػػػػػػػػوا سػػػػػػػػػػػػواء، ويقسػػػػػػػػػػػػّميـ مجمػػػػػػػػػػػػوعتيف:      
 وأخرى ُتذـّ. ،مجموعة ُتحمد أفعاليا

 البنغغايِة أو ذميمُ  والناس مبتنيان مغغحغ           غمغغغودُ 

ويسػػػػػػػػػتطرد الشػػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػديـ النصػػػػػػػػػائح والتعميمػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي ينبغػػػػػػػػػي أف َيتػػػػػػػػػأّدب بيػػػػػػػػػا       
اإلنسػػػػػػػػػػاف، والتحػػػػػػػػػػذير مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػض التصػػػػػػػػػػرفات لمػػػػػػػػػػا يترتػػػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف عواقػػػػػػػػػػب وخيمػػػػػػػػػػة 
مثػػػػػػػػؿ: النظػػػػػػػػر فػػػػػػػػي نتػػػػػػػػائ  األمػػػػػػػػور قبػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػدء بيػػػػػػػػا، فاألشػػػػػػػػياء الكبيػػػػػػػػرة تبػػػػػػػػدأ صػػػػػػػػغيرة. ثػػػػػػػػػـ 

واف، ألف القاتػػػػػػػػؿ ُيقتػػػػػػػػؿ ولػػػػػػػػو بعػػػػػػػػد حػػػػػػػػيف، وعػػػػػػػػدـ ظمػػػػػػػػـ النػػػػػػػػاس، إذ عػػػػػػػػدـ المبػػػػػػػػادرة إلػػػػػػػػى العػػػػػػػػد
 ال بّد لممظموـ أف يطالب بحّقو وبرفع الظمـ عنو.

 مما يييُج لغو العغغغظيغمُ    األمغغوَر دقيغقُغغغيغغغا إن  

 (ٖ٘)غضاه وقد يموي الغريمُ   والّتبُل مثُل الديِن تقغغغغغغ 

 رتغعغُو وخيمُ والظغمغُم مغ   والبغُي يمرُع أىغغغغغغَمو

وقػػػػػػػػػػػد تضػػػػػػػػػػػافرت البنيػػػػػػػػػػػة المغويػػػػػػػػػػػة المتنوعػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف وسػػػػػػػػػػػائؿ الترغيػػػػػػػػػػػب والترىيػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي      
األبيػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة؛ عمػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػدالالت الفكريػػػػػػػػػػػة التيذيبيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي توّخاىػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػاعر، 
فجػػػػػػػػػػاءت حكميػػػػػػػػػػـ حقػػػػػػػػػػائؽ مجػػػػػػػػػػّردة، تغمػػػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػاليب التعبيريػػػػػػػػػػة المباشػػػػػػػػػػرة،  إذ بػػػػػػػػػػدأ 

، اعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ، اعمػػػػػػػػػػػػػػػـ(، ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ انتقػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الخطػػػػػػػػػػػػػػػاب بأسػػػػػػػػػػػػػػػموب األمر)الت ـْ رغيب(/افعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )ُد
األسػػػػػػػػػػموب الخبػػػػػػػػػػري القػػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػرح حقػػػػػػػػػػائؽ ومعمومػػػػػػػػػػات يقينيػػػػػػػػػػة، تحمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي ثناياىػػػػػػػػػػا 
أسػػػػػػػػػػػػػموب النيػػػػػػػػػػػػػي المقابػػػػػػػػػػػػػؿ ألسػػػػػػػػػػػػػموب األمػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي القسػػػػػػػػػػػػػـ األوؿ. وكأنػػػػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػػػػػو: ال 
تفعػػػػػػػػػػػػؿ/ال تقتػػػػػػػػػػػػؿ/ال تظمػػػػػػػػػػػػـ/ال تسػػػػػػػػػػػػرؽ. وقائمػػػػػػػػػػػػة األوامػػػػػػػػػػػػر والنػػػػػػػػػػػػواىي )الثنائيػػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػػدية( 
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رب مػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػاني الدينيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي دالالتيػػػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػػػة، لكنيػػػػػػػػػػػا ال تحمػػػػػػػػػػػؿ أي اقتبػػػػػػػػػػػاس أو تقتػػػػػػػػػػػ
اسػػػػػػػػػػتمياـ مباشػػػػػػػػػػر لعيػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػػة، فالشػػػػػػػػػػاعر  عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػالمو  إال أنػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػـ 
ُيشػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػى دور الػػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػػػي التيػػػػػػػػػػذيب بصػػػػػػػػػػػفتو خيػػػػػػػػػػر ُمقػػػػػػػػػػػّوـ ل خػػػػػػػػػػالؽ، لمػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف 

جاربػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػياغة األوامػػػػػػػػػػػػر والنػػػػػػػػػػػػػواىي اإلصػػػػػػػػػػػػػالحية. وظػػػػػػػػػػػػؿ ينيػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف خبرتػػػػػػػػػػػػو وت
حكمػػػػػػػػػػو، دوف أف يختمػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػيء عػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػالفو الجػػػػػػػػػػاىمييف. ورأى أف الػػػػػػػػػػوازع األدبػػػػػػػػػػػي 
ىػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػي اكتسػػػػػػػػػاب األخػػػػػػػػػالؽ الحميػػػػػػػػػدة، فاإلنسػػػػػػػػػاف إذا ُربػػػػػػػػػَي عمػػػػػػػػػى احتػػػػػػػػػراـ نفسػػػػػػػػػو، 
وَعمػػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػا يحتػػػػػػػػػؿ مكانػػػػػػػػػة محترمػػػػػػػػػة؛ كػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػؾ وازعػػػػػػػػػًا فّعػػػػػػػػػااًل فػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػزوـ الفضػػػػػػػػػيمة 

ألخالقيػػػػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػػػػانية البعيػػػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػػػػف األنانيػػػػػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػػػػػؼ وتجّنػػػػػػػػػػػػب الرذيمػػػػػػػػػػػػة، وأمػػػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػػػذه ا
بعػػػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػػػػعراء محػػػػػػػػػػػّذرًا مػػػػػػػػػػػف أقػػػػػػػػػػػرب النػػػػػػػػػػػاس، ويػػػػػػػػػػػوحي ىػػػػػػػػػػػذا التحػػػػػػػػػػػذير مجػػػػػػػػػػػّددًا بالعالقػػػػػػػػػػػة 
التالحميػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػيف الحكمػػػػػػػػػػػػػػة والتجربػػػػػػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػػػػػػية، فيػػػػػػػػػػػػػػذا طبيػػػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػػػرب المشػػػػػػػػػػػػػػيور، 
الحػػػػػػػػػػػارث بػػػػػػػػػػػف َكمػػػػػػػػػػػدة الثقفػػػػػػػػػػػي، وكػػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػػاعرًا ذا حكمػػػػػػػػػػػة، يحػػػػػػػػػػػّذر مػػػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػػػارب، وعػػػػػػػػػػػدـ 

ي الشػػػػػػػػدائد مػػػػػػػػع أبنػػػػػػػػاء قبيمػػػػػػػػتيـ، أمػػػػػػػػا مػػػػػػػػع األغػػػػػػػػراب فميػػػػػػػػـ مواقػػػػػػػػؼ حميػػػػػػػػدة تُػػػػػػػػذكر تكػػػػػػػػاتفيـ فػػػػػػػػ
 :(ٖٙ)ليـ. يقوؿ الحارث بف َكمدة

َّ ابَن عِم المدِق حيغغث وجغغغدَتو    فإّن ابَن عِم الغسغوء أوعغُر جغانغغبغُغوْ   تب

 أراني نياَر الميِف تجري كواكغُبغغوْ تغبغغغيغُتو حغتغى إذا مغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا وجغغغدتغغغُو           

 ويشقغى بغو حغتغى المغمغاِت أقاربغُغغوْ  وفي الناس َمن يغشى األباعَد نفعغُو 

ن يغك شغرًا فغابغُن عِمغك ماحُبغغوْ  فغغإْن يغغُك خغغيغغرًا فغغالغغبغغغغغغغغغغغغغعيُد ينالُغغغغغغغغغغو    وا 

فكػػػػػػػػاف الفػػػػػػػػرد  نػػػػػػػػت تسػػػػػػػػود فيػػػػػػػػو الػػػػػػػػروح القبميػػػػػػػػة "يبػػػػػػػػدو ىػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػالـ غريبػػػػػػػػًا فػػػػػػػػي زمػػػػػػػػف كا     
بحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى الجماعػػػػػػػة، وطػػػػػػػػرح اليمػػػػػػػوـ التػػػػػػػي ُتمثػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػؿ ولػػػػػػػيس الفػػػػػػػػرد، ولػػػػػػػـ يعػػػػػػػد لمنظػػػػػػػػرة 
الجزئيػػػػػػػػػػة أو المعػػػػػػػػػػاني المحػػػػػػػػػػدودة كبيػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػاف، إذا قيسػػػػػػػػػػت بتمػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػي تتصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػالمجموع 

 .(ٖٚ)" الذي يتخطى الحدود الجغرافية والِعرقية

قاسػػػػػػػػػية عاشػػػػػػػػػيا الشػػػػػػػػػاعر مػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػض أقاربػػػػػػػػػو، دفعػػػػػػػػػت وتكشػػػػػػػػػؼ األبيػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػف تجربػػػػػػػػػة      
إلػػػػػػػػى تقػػػػػػػػديـ النصػػػػػػػػح لعخػػػػػػػػريف بعػػػػػػػػدـ الثقػػػػػػػػة بأحػػػػػػػػد. وتحػػػػػػػػّدث بعػػػػػػػػض  -عػػػػػػػػف وعػػػػػػػػي تػػػػػػػػاـ–بػػػػػػػػو 

الشػػػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػػػي ِحكميػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػف آفػػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػػرى كانػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػع وىػػػػػػػػػػي النزعػػػػػػػػػػة 
مرىونػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا لديػػػػػػػػو مػػػػػػػػف المػػػػػػػػاؿ.  -مػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػة نظػػػػػػػػرىـ  -الماديػػػػػػػػة، فكانػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػاف 

 الحكـ الثقفّي:يقوؿ يزيد بف 
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 ويياُن لمعدم العديغمُ    والمرُء ُيْكرُم لمغنى   

وكػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب متفػػػػػػػػػػػاوتيف فػػػػػػػػػػػي الغنػػػػػػػػػػػى والفقػػػػػػػػػػػر، لكػػػػػػػػػػػف دائػػػػػػػػػػػرة الفقػػػػػػػػػػػر كانػػػػػػػػػػػت أوسػػػػػػػػػػػع،      
واقتػػػػػػػػػرف الفقػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػدىـ بػػػػػػػػػالجوع، لكّنػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ يفقػػػػػػػػػدىـ الكرامػػػػػػػػػة وعػػػػػػػػػزة الػػػػػػػػػنفس، فالمػػػػػػػػػاؿ غػػػػػػػػػاٍد 

لتػػػػػػػػػي أدت إلػػػػػػػػػى اقتتػػػػػػػػػاليـ فػػػػػػػػػي ورائػػػػػػػػػح، وكػػػػػػػػػاف الفقػػػػػػػػػر وقمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػوارد الػػػػػػػػػرزؽ؛ مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػباب ا
ودعػػػػػػػػا الشػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػي ِحكميػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػى كتمػػػػػػػػاف السػػػػػػػػّر، وعػػػػػػػػدـ البػػػػػػػػوح  كثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف أيػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػرب.

ذا اضطّر المرء فميكف إلنساف ناصح كتوـ. يقوؿ الُمغيرة بف ُشعبة  :(ٖٛ)بو، وا 

 إنما موضُع سِر المرِء إْن     باح بالسِر أخوه المنتمحْ 

 نغامغٍح يغكغتغغغغغغغغُمغو أوَل تبغحْ    ى  غغغغغغرٍّ فغإلغغغغفغإذا بغحغَت بغس

 "د وظيفة الشعر في النقد القديـ،الذي شاع في غرض الحكمة؛ يجسّ  ىذا الني  الوعظيّ     
فالشاعر حكيـ، والشعر مستودع الحكمة، وكتاب التربية، ُيصمح النفس وُييّذبيا، ويربّييا عمى القيـ 

الوقت نفسو عف األفعاؿ الدنيئة، فتشّب النفس عمى الفاضمة، واألخالؽ الحميدة، ويزجرىا في 
 .  (ٜٖ)" الفضيمة

وكػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػوعظ عنػػػػػػػػػػػدىـ يمػػػػػػػػػػػتحـ أحيانػػػػػػػػػػػًا بالقصػػػػػػػػػػػص التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػدعو النػػػػػػػػػػػاس إلػػػػػػػػػػػى فكػػػػػػػػػػػرة    
معينػػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػػعراء الػػػػػػػػػػػذيف اسػػػػػػػػػػػتعانوا باألسػػػػػػػػػػػموب القصصػػػػػػػػػػػي؛ أميػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػي 

لمقدسػػػػػػػػػػة، الصػػػػػػػػػػمت الثقفػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذي ىجػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػادة األوثػػػػػػػػػػاف وطمػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػديف، فقػػػػػػػػػػرأ الكتػػػػػػػػػػب ا
 أف   "وأحبػػػػػػػػار الييػػػػػػػػود، وذكػػػػػػػػر جػػػػػػػػورجي زيػػػػػػػػدافوتػػػػػػػػأّثر بأىػػػػػػػػؿ الكتػػػػػػػػاب مػػػػػػػػف رىبػػػػػػػػاف النصػػػػػػػػارى 

. وكػػػػػػػػػػّرس (ٓٗ)" الػػػػػػػػػػبعض ظػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػيحي لكثػػػػػػػػػػرة ارتيػػػػػػػػػػاده لمكنػػػػػػػػػػائس ومجػػػػػػػػػػالس الرىبػػػػػػػػػػاف
غالبيػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػعره لمػػػػػػػػػػػػػوعظ واإلرشػػػػػػػػػػػػػاد، وتضػػػػػػػػػػػػػّمف شػػػػػػػػػػػػػعره الكثيػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف القصػػػػػػػػػػػػػص الدينيػػػػػػػػػػػػػة 

بػػػػػػػػػػػػراىيـ كقصػػػػػػػػػػػػص الرسػػػػػػػػػػػػؿ واألنبيػػػػػػػػػػػػاء، بػػػػػػػػػػػػدءًا بػػػػػػػػػػػػأبي البريػػػػػػػػػػػػة آد ـ ومػػػػػػػػػػػػرورا بنػػػػػػػػػػػػوح ولػػػػػػػػػػػػوط، وا 
وموسػػػػػػػػػػػى وعيسػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػييـ السػػػػػػػػػػػالـ، والقصػػػػػػػػػػػص التاريخيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػػػؿ أخبػػػػػػػػػػػار األمػػػػػػػػػػػـ 

الخاليػػػػػػػػة والشػػػػػػػػعوب الغػػػػػػػػابرة ، ولػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف قصػػػػػػػػده نقػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػدث التػػػػػػػػاريخي بػػػػػػػػؿ اخػػػػػػػػذ العبػػػػػػػػػرة.     
ومػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػرأ أشػػػػػػػػػعاره يعتقػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػو داعيػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػالمي كبيػػػػػػػػػر، وأنػػػػػػػػػو يفعػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػور 

 ﴾َفاْقُمغغغغغغغغغغغِص اْلَقَمغغغغغغغغغغغَص َلَعم ُيغغغغغغغغغغغْم َيَتَفك غغغغغغغغغغغُرونَ ﴿ لقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى: دينػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػالص، امتثػػػػػػػػػػػاال
ْلَبغغغغغغغغابِ ﴿. وٙٚٔاألعػػػػػػػػراؼ: ُوِلغغغغغغغغي اأَل ، ٔٔٔيوسػػػػػػػػؼ: ﴾َلَقغغغغغغغغْد َكغغغغغغغغاَن ِفغغغغغغغغي َقَمِمغغغغغغغغِيْم ِعْبغغغغغغغغَرٌة ألِّ

 مع أف الحقيقة التي ال مراء فييا أف أمية مات مشركًا.

، فقػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػف سػػػػػػػػالـ: "إنػػػػػػػػو مػػػػػػػػى وفػػػػػػػػرة المعػػػػػػػػاني الدينيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي شػػػػػػػػعرهوقػػػػػػػػد تنّبػػػػػػػػو القػػػػػػػػدماء ع     
كػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػذكر فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػعره خمػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػموات واألرض والمالئكػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػذكره احػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف 
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. واتخػػػػػػػػػػػذ الػػػػػػػػػػػوعظ عنػػػػػػػػػػػد أميػػػػػػػػػػػة اتجاىػػػػػػػػػػػًا جديػػػػػػػػػػػدًا فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػعر فكػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػدعو (ٔٗ)" الشػػػػػػػػػػػعراء
النػػػػػػػػاس إلػػػػػػػػى اإليمػػػػػػػػاف بػػػػػػػػا الواحػػػػػػػػد األحػػػػػػػػد، ونبػػػػػػػػذ عبػػػػػػػػادة األربػػػػػػػػاب الػػػػػػػػذيف ال يممكػػػػػػػػوف نفعػػػػػػػػًا 

 :(ٕٗ)وال ضرًا. يقوؿ

 أديُن إليًا غيَرك ا ثانيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا     ضيُت بك الميّم رّبًا فمن أرىر 

 أدين لمن لم يسمِع الدىَر داعيا  أديُن لرّب يستجغغغغغغاُب وَل أرى

ثػػػػػػػػػػـ يتصػػػػػػػػػػّدى لممشػػػػػػػػػػركيف مػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػاس ويجػػػػػػػػػػادليـ، ويقػػػػػػػػػػّدـ ليػػػػػػػػػػـ األدلػػػػػػػػػػة البّينػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي      
ا كانػػػػػػػػت قوتيػػػػػػػػا، وال ينكرىػػػػػػػػا إال كػػػػػػػػافر ممعػػػػػػػػف فػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػر تعجػػػػػػػػز األنػػػػػػػػا عػػػػػػػػف مقاومتيػػػػػػػػا ميمػػػػػػػػ

ومصػػػػػػػػػػػّر عميػػػػػػػػػػػو؛ ألنيػػػػػػػػػػػا تتفػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػع اآليػػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تتحػػػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػػػف وحدانيػػػػػػػػػػػة ا 
 :(ٖٗ)وقدرتو عمى الخمؽ، وتدبير الميؿ والنيار. يقوؿ أمية

 ما يماري فيين إَل الغغكفورُ   اياِت رّبنا بّينغغغغغغغغغغغغغغاتٌ  إن  

 مستبيٌن حساُبو مقغغغغغغغغغغغغغغغغغدورُ           غغلَ غغغغر فكخمق الميَل والنيا

 ذا إَل ديَن الحنيفِة بغغغغغغغغغغوُر       غغٍن يوم القيامِة عند   كُل ديغ

فالشػػػػػػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػػػػػػي خطابػػػػػػػػػػػػػو ال يمتفػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػى التفػػػػػػػػػػػػػّنف فػػػػػػػػػػػػػي العبػػػػػػػػػػػػػارة، أو اإلبػػػػػػػػػػػػػداع فػػػػػػػػػػػػػي      
ات التػػػػػػػي اقتػػػػػػػبس منيػػػػػػػا أميػػػػػػػة الخيػػػػػػػاؿ، فغايتػػػػػػػو ليسػػػػػػػت فنيػػػػػػػة بػػػػػػػؿ فكريػػػػػػػة خالصػػػػػػػة، ومػػػػػػػف اآليػػػػػػػ

َِ َغْيغغغغغغغغَر اإِلْسغغغغغغغغالِم ِديًنغغغغغغغغا ﴿أفكػػػػػػػاره، وال سػػػػػػػػيما فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػت األخيػػػػػػػػر قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى:  َمغغغغغغغغن َيْبتَغغغغغغغغ
 . ٘ٛآؿ عمراف: ﴾َفَمن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي ا ِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

وكػػػػػػػػػػػاف يرّكػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػي وعظػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى البعػػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػػوـ القيامػػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػػذكر الثػػػػػػػػػػػواب والعقػػػػػػػػػػػاب       
ؼ الجنػػػػػػػػة والنػػػػػػػػػار، معتمػػػػػػػػدًا التنويػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػاليب بػػػػػػػػيف الترغيػػػػػػػػػب والترىيػػػػػػػػب، يقػػػػػػػػػوؿ ووصػػػػػػػػ
 : (ٗٗ)أمية

 يوم التغابن إذ َل ينفُع الَحغغغغغغغغغغغغغغغغَذرُ  ُيْحغغشغغروا ُزَمغغغغغغغغغغراً ويوم موعِدىم أن 

 غأواىغغغُم الَسَقغغغغغغغرُ واخغغرون عغغمغغوا مغ غوعتغغغغِغغغغغغغغغغغغفمنغغيُم َفغغغغغغغغِرٌح راٍض بغغمتغغغ

 غبغغجغغغنٍة حغغغّفيغغغغا الرمغغغاُن والخغغغغغغغغغغضرُ  قد طمعوا ٘ٗواخرون عمى األعرافِ 

 مغغفراَء َل قغغرقغغغٌف فغغغييا وَل سكغغغغرُ  ُيسقون فييا بكأٍس لغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذٍة ألغغغغغغغغغغغغغفٍ 

 ٙٗعذُب المذاقِة َل ممٌح وَل َكغغغغغغغغغَدرُ   مزاُجيا سمسبيٌل ماؤىغغغغغغغغغغغا َغِدقٌ 
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 مكّفٌر عنيم األحناُث والغغغغغغغغغوزرُ    منيم رجاٌل عمى الرحمن رزُقيغغغغم

ودعػػػػػػػػا النػػػػػػػػاس إلػػػػػػػػى الزىػػػػػػػػد فػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة الػػػػػػػػدنيا واإلعػػػػػػػػراض عػػػػػػػػف ممػػػػػػػػذاتيا، وقَػػػػػػػػَرف ذلػػػػػػػػؾ      
شػػػػػػػػػػػياء بالتػػػػػػػػػػػذكير الػػػػػػػػػػػدائـ بػػػػػػػػػػػالموت، وتػػػػػػػػػػػدؿ أشػػػػػػػػػػػعاره عمػػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػػؿ عقالنػػػػػػػػػػػي، يقػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػف األ

موقػػػػػػػػػػػؼ المتأّمػػػػػػػػػػػؿ والُمفّكػػػػػػػػػػػر، ويكػػػػػػػػػػػاد يرتقػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػى مرتبػػػػػػػػػػػة الفيمسػػػػػػػػػػػوؼ الػػػػػػػػػػػذي يريػػػػػػػػػػػد إيجػػػػػػػػػػػاد 
إجابػػػػػػػػػػػاٍت دقيقػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػبعض األسػػػػػػػػػػػئمة، ويحػػػػػػػػػػػاوؿ إعطػػػػػػػػػػػاء تفسػػػػػػػػػػػير لممشػػػػػػػػػػػاكؿ الكونيػػػػػػػػػػػة، فيػػػػػػػػػػػػو 

 :(ٚٗ)يحمؿ ىّمًا وجوديًا كبيرًا. يقوؿ أمية

 َلنغغغغغغاأن سوف يمحُق  أخرانا بأو    وقد عمْمنا لو أن العمَم ينفُعنغغغغغغغغغغا  

 ما باُل أحيائنا يبكون موتانغغغغغغغغغا؟   وقد عجبُت وما بالموت من َعَجبٍ 

ومػػػػػػػػػػف الجديػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذي أحدثػػػػػػػػػػو أميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػعره أنػػػػػػػػػػو نيػػػػػػػػػػ  نيجػػػػػػػػػػًا قصصػػػػػػػػػػيًا ممتعػػػػػػػػػػًا،      
غايتػػػػػػػػػو أال يغتػػػػػػػػػّر اإلنسػػػػػػػػػاف بزخػػػػػػػػػارؼ الػػػػػػػػػدنيا ومتعيػػػػػػػػػا، وأف يرتفػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػا داـ 

الػػػػػػػػػو: ىػػػػػػػػػذه الحكايػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف )ُغْفػػػػػػػػػر: ولػػػػػػػػػد الظبػػػػػػػػػي( لػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػيس ُمخمّػػػػػػػػػدًا عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه األرض. ومث
أـ رؤوـ، كانػػػػػػػػػػػت تحنػػػػػػػػػػػو عميػػػػػػػػػػػو وتحوطػػػػػػػػػػػو بعنايتيػػػػػػػػػػػا، وتبيػػػػػػػػػػػت الميػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػاىرة عميػػػػػػػػػػػو، وىػػػػػػػػػػػي 
متوجسػػػػػػػة خائفػػػػػػػة مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ صػػػػػػػوت أو َنبػػػػػػػأة، وقػػػػػػػد وضػػػػػػػعتو فػػػػػػػي قمػػػػػػػة جبػػػػػػػؿ شػػػػػػػاىؽ ِلتضػػػػػػػمف 
لػػػػػػػػو البقػػػػػػػػاء. وكشػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػاعر عػػػػػػػػف عاطفػػػػػػػػة األمومػػػػػػػػة القويػػػػػػػػة الُمتجسػػػػػػػػدة عنػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه الظبيػػػػػػػػة 

 :(ٛٗ)يا لـ تمده. يقوؿ أميةأن   –لشدة ما تعاني مف قمؽ عميو  – نتأنيا تم

 (ٜٗ)بشاىقٍة لغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغو أم رؤومُ   وما يبقى عمى الحدثان ُغْفرٌ 

 كما َيْخَرّمُس األْرُخ األطومُ   تبيت الميَل حانيًة عميغغغغغغغغغغغغغغغغغغغو

 ا منو عقيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم ُ َوَوَدْت أني  تمّدى كمما طمعْت لنغغغغغغغشزٍ 

كمػػػػػػػػػا حفػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػعره بكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػص الرسػػػػػػػػػؿ واألنبيػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػذيف دعػػػػػػػػػوا النػػػػػػػػػاس إلػػػػػػػػػى      
عبػػػػػػػػادة ا، ومػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ تمػػػػػػػػؾ األشػػػػػػػػعار التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدثت عػػػػػػػػف نػػػػػػػػوح عميػػػػػػػػو السػػػػػػػػالـ، والطوفػػػػػػػػاف 

 : (ٓ٘)الذي ىمؾ فيو العصاة، ونجا فيو المؤمنوف، يقوؿ أمية

 جزاَء الخيِر ليس لو كغغغغغذابُ         حاً جزى اُ األجل  المرَء نو 

 غداة أتاُىُم الموُت القغغغغغغغالبُ   بما حممْت سفينُتو وأنجغغغغتْ 

 لديو َل الِظماُء وَل الّسغغغغغابُ         وفييا من أرومِتنا عيغغغغغغغغغغالٌ 
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السيؿ، وأشرؼ  ثـ كاف الطوفاف، وتَفّتحت أبواب السماء بالماء، وتفّجرت عيوف األرض، وعـّ     
نوح مف فوؽ ظير السفينة، فرأى ابنو، وكاف قد اعتزؿ أباه وآوى إلى جبؿ يعصمو مف الماء، ولكنو 
ىمؾ فيمف ىمؾ، ولما انتيى الطوفاف، وابتمعت األرض الماء، رست السفينة عمى جبؿ الجودّي، 

ليست التفّنف في  ميو السالـ والطوفاف؛وىبط نوح ومف معو إلى األرض. والغاية مف قصة نوح ع
نظـ الشعر وابتكار طرائؽ جديدة، بؿ دعوة الناس إلى أخذ العبرة مف األمـ السابقة. فحديث أمية 

سيما األنبياء والرسؿ، عمـ بأخبار األقدميف وقصصيـ، وال عف الطوفاف يدؿ عمى أنو كاف عمى
نتشرة في اليمف ويثرب مستفيدًا بذلؾ مف أصحاب الديانات السماوية، وُيذكر أف الييودية كانت م

وبعض قرى وادي الُقرى. كما كانت المسيحية منتشرة في اليمف وفي نجراف بالذات، ومنيـ أصحاب 
ُحِف اأُلوَلى﴿األخدود، وقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ  ُمُحِف ِإْبرَاِىيَم ﴾ ﴿ِإن  َىَذا َلِفي الم 

رآف الكريـ، إذ كاف المشركوف يستمعوف إلى . وربما استفاد أمية مف القٜٔ، ٛٔاألعمى: ﴾َوُموَسى
: أف الوليد بف المغيرة المخزومي كاف مف ألّد ٔ٘القرآف ليعرفوا حقيقة اإلسالـ، وذكر الزمخشري

وا لقد  "فتوّجو إلى نفر مف قريش قائاًل: أعداء المسمميف، استمع إلى آيات مف الذكر الحكيـ،
ف عميو سمعت مف محمد كالمًا ما ىو مف كالـ اإلن س وال مف كالـ الجف، إف لو لحالوة، وا 

نو يعمو وما ُيعمى عميو".  ف أسفمو لُمغدؽ، وا  ف أعاله َلمثمر، وا   لُطالوة، وا 

أشػػػػػػػػػػػعار أميػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػمت الخارجػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػألوؼ فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػعر  إف        
الجػػػػػػػػػػػػػػاىمي؛ أي تمػػػػػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػػػػػي تتحػػػػػػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػموات واألرض ونشػػػػػػػػػػػػػػأة الكػػػػػػػػػػػػػػوف، 

ء والبعػػػػػػػػػػػػػث والنشػػػػػػػػػػػػػور والحسػػػػػػػػػػػػػاب، وتػػػػػػػػػػػػػروي سػػػػػػػػػػػػػير األنبيػػػػػػػػػػػػػاء بتفاصػػػػػػػػػػػػػيؿ ال والمػػػػػػػػػػػػػوت والفنػػػػػػػػػػػػػا
تفتػػػػػػػػػرؽ كثيػػػػػػػػػرًا عمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػريـ. أثػػػػػػػػػارت جػػػػػػػػػداًل طػػػػػػػػػوياًل دفػػػػػػػػػع الكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 
الُمحػػػػػػػػدثيف إلػػػػػػػػى الشػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي صػػػػػػػػحة األشػػػػػػػػعار المنسػػػػػػػػوبة إليػػػػػػػػو، واالّدعػػػػػػػػاء بأنيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف صػػػػػػػػنع 

ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ القصػػػػػػػػػػػػػػػػاص والمفسػػػػػػػػػػػػػػػػريف المسػػػػػػػػػػػػػػػػمميف بعػػػػػػػػػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ، وأوؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػػػػػػػػى 
( الػػػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػػػاؿ: إف شػػػػػػػػػػػعر أميػػػػػػػػػػػة َنْظػػػػػػػػػػػـ TorAndraeالمستشػػػػػػػػػػػرقوف أمثػػػػػػػػػػػاؿ: تػػػػػػػػػػػور أندريػػػػػػػػػػػو )

جمػػػػػػػػػع القصػػػػػػػػػػاص فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتخرجو المفسػػػػػػػػػروف مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػواد القصػػػػػػػػػػص القرآنػػػػػػػػػػي، وذىػػػػػػػػػػب 
ؼ. شػػػػػػػػػولتيس إلػػػػػػػػػى إف شػػػػػػػػػعره منحػػػػػػػػػوؿ أيضػػػػػػػػػًا وخاصػػػػػػػػػة القصػػػػػػػػػائد التػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػػو نيجػػػػػػػػػًا 

مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػنع المسػػػػػػػػػػػمميف دينيػػػػػػػػػػػًا، وَيعتقػػػػػػػػػػػد أنيػػػػػػػػػػػا نحمػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػرف األوؿ اليجػػػػػػػػػػػري وىػػػػػػػػػػػي 
الُمتػػػػػػػػػػػدينيف فػػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػػة والمدينػػػػػػػػػػػة. أمػػػػػػػػػػػا كميمػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػوار فخػػػػػػػػػػػالفيـ الػػػػػػػػػػػرأي وقػػػػػػػػػػػاؿ: إف ىػػػػػػػػػػػذا 

فقػػػػػػػػاؿ: ال شػػػػػػػػّؾ فػػػػػػػػي  (ٖ٘)ّمػػػػػػػػا كػػػػػػػػارلو نػػػػػػػػالينو(، إٔ٘)الشػػػػػػػػعر الػػػػػػػػذي ينسػػػػػػػػب إلػػػػػػػػى أميػػػػػػػػة صػػػػػػػػحيح
كػػػػػػػػوف كثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػعاره ُمختمقػػػػػػػػة، ال سػػػػػػػػّيما المرويػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػاب )البػػػػػػػػدء والتػػػػػػػػاريخ لُمطيّػػػػػػػػر 

األشػػػػػػػػػػعار المممػػػػػػػػػػوءة بالعبػػػػػػػػػػارات واأللفػػػػػػػػػػاظ القرآنيػػػػػػػػػػة؛ مػػػػػػػػػػع  سػػػػػػػػػػيماالمقدسػػػػػػػػػػي( ، والبػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػاىر 
 أمية لـ يسمـ.  المشيور أف   أف  
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وميمػػػػػػػػػػا اّتسػػػػػػػػػػعت دائػػػػػػػػػػرة الشػػػػػػػػػػؾ إال أف الحقيقػػػػػػػػػػة تبقػػػػػػػػػػى، ويبقػػػػػػػػػػى معيػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػؾ التوّجػػػػػػػػػػو        
ـّ الخيػػػػػػػر المط مػػػػػػػؽ النػػػػػػػاس جميعػػػػػػػا فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ الػػػػػػػديني العػػػػػػػالي عنػػػػػػػد أميػػػػػػػة، والرغبػػػػػػػة فػػػػػػػي أف يعػػػػػػػ

مػػػػػػػػف لزومػػػػػػػػو وتوجيػػػػػػػػو النػػػػػػػػاس  د  الخيػػػػػػػػر وحػػػػػػػػدىا ال تكفػػػػػػػػي، بػػػػػػػػؿ ال ُبػػػػػػػػ، ومعرفػػػػػػػػة زمػػػػػػػػاف ومكػػػػػػػػاف
إليػػػػػػػػو، وحػػػػػػػػّثيـ عمػػػػػػػػى تجّنػػػػػػػػب الشػػػػػػػػّر، فتػػػػػػػػْرؾ الشػػػػػػػػّر ىػػػػػػػػو ضػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف عمػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػر، "وعمػػػػػػػػؿ 
ف ضػػػػػػػػػاع أجػػػػػػػػػره عنػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػاس فمػػػػػػػػػف يضػػػػػػػػػيع  الخيػػػػػػػػػر ال َيضػػػػػػػػػيع فيػػػػػػػػػو محفػػػػػػػػػوظ فػػػػػػػػػي أىمػػػػػػػػػو، وا 
 عنػػػػػػػػػد ا، ولػػػػػػػػػذلؾ ال يجػػػػػػػػػوز أف يكػػػػػػػػػوف جحػػػػػػػػػود النػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػاماًل عمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػرؼ المػػػػػػػػػرء عػػػػػػػػػػف

 . (ٗ٘)" عمؿ الخير

  نتائج البحث: 

 في نياية الحديث عف غرض الحكمة يمكف تسجيؿ النتائ  والمالحظات اآلتية:       

تنػػػػػػػػػػاوؿ الشػػػػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػػػػي حكميػػػػػػػػػػػـ معظػػػػػػػػػػػـ الفضػػػػػػػػػػائؿ المتعػػػػػػػػػػػارؼ عمييػػػػػػػػػػػا، وكانػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػاني  .1
الحكمػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر محػػػػػػػػدودة وىػػػػػػػػي خػػػػػػػػارج دائػػػػػػػػرة الحصػػػػػػػػر، ولػػػػػػػػيس صػػػػػػػػحيحًا مػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػب إليػػػػػػػػو 

الحكمػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػدودة، "وكأنمػػػػػػػػػػا اصػػػػػػػػػػطمحوا عمػػػػػػػػػػى معػػػػػػػػػػاٍف  شػػػػػػػػػػوقي ضػػػػػػػػػػيؼ مػػػػػػػػػػف أف معػػػػػػػػػػاني
. ويرجػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػرأي إلػػػػػػػػػى (٘٘)" بعينيػػػػػػػػػا، فالشػػػػػػػػػعراء ال ينحرفػػػػػػػػػوف عنيػػػػػػػػػا يمنػػػػػػػػػة وال يسػػػػػػػػػرة

 عدـ اإلحاطة بجميع األشعار التي احتوت الحكمة في ثناياىا.

كػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػـ الُمتبديػػػػػػػػػة يقومػػػػػػػػػوف بمػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػو الفالسػػػػػػػػػفة والعممػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي  .2
ة، ومػػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػػروؼ أف العػػػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػػي الجاىميػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػـ يعرفػػػػػػػػػػػػوا العمػػػػػػػػػػػػـ األمػػػػػػػػػػػػـ الُمتحضػػػػػػػػػػػػر 

والفمسػػػػػػػػػػفة؛ ألف حيػػػػػػػػػػاة البػػػػػػػػػػداوة المضػػػػػػػػػػطربة ال تتػػػػػػػػػػيح ألصػػػػػػػػػػحابيا بػػػػػػػػػػأف يكػػػػػػػػػػوف ليػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػـ 
ُمػػػػػػػػػػػػَنظـ، فػػػػػػػػػػػػالعمـ وليػػػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػػػتقرار والحضػػػػػػػػػػػػارة. لػػػػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػعراء بيػػػػػػػػػػػػذه الميمػػػػػػػػػػػػة، 

 فرسموا لمناس الُمثؿ العميا وفتحوا أعينيـ عمى الحقيقة. 

يػػػػػػػـ أىػػػػػػػؿ ذكػػػػػػػاء ونجابػػػػػػػة، وخبػػػػػػػرة واسػػػػػػػعة فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة، وعمػػػػػػػـ دقيػػػػػػػؽ يػػػػػػػـ عمػػػػػػػى أن  حكم تػػػػػػػدؿ   .3
بػػػػػػػػػأخالؽ النػػػػػػػػػاس وطبػػػػػػػػػاعيـ، كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػفاء أذىػػػػػػػػػانيـ، وصػػػػػػػػػدؽ نظػػػػػػػػػرتيـ فػػػػػػػػػي 
الطبيعػػػػػػػة واإلنسػػػػػػػاف، وىػػػػػػػي مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة ثانيػػػػػػػة تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى عقميػػػػػػػة ُمتأممػػػػػػػة راقيػػػػػػػة لكنيػػػػػػػا لػػػػػػػـ 

وخطػػػػػػػػػػرات  تصػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتوى التفكيػػػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػػػفي العميػػػػػػػػػػؽ، بػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػي فمتػػػػػػػػػػات الطبػػػػػػػػػػع
 .(ٙ٘)الفكر

لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف غػػػػػػػػرض الحكمػػػػػػػػة غرضػػػػػػػػًا محوريػػػػػػػػًا فػػػػػػػػي القصػػػػػػػػيدة الجاىميػػػػػػػػة، ولػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف جػػػػػػػػزءًا  .4
أساسػػػػػػػػػػيًا مػػػػػػػػػػف أجزائيػػػػػػػػػػا التقميديػػػػػػػػػػة الثابتػػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػأتي فػػػػػػػػػػي ثنايػػػػػػػػػػا القصػػػػػػػػػػائد وفػػػػػػػػػػي 
أمػػػػػػػػػػػاكف متفرقػػػػػػػػػػػة، فقػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػأتي فػػػػػػػػػػػي المطػػػػػػػػػػػالع أو فػػػػػػػػػػػي الوسػػػػػػػػػػػط لمفصػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػػػيء 
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تيانيػػػػػػػػػػػا وأنواعػػػػػػػػػػػو، إال أّف المكػػػػػػػػػػػاف األكثػػػػػػػػػػػر احتػػػػػػػػػػػواء  لمحكمػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػو نيايػػػػػػػػػػػات القصػػػػػػػػػػػائد، وا 
كبػػػػػػػػػػار لشػػػػػػػػػػأنيا، ألف النيايػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي قاعػػػػػػػػػػدة القصػػػػػػػػػػيدة،  فػػػػػػػػػػي النيايػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػو تكػػػػػػػػػػريـ ليػػػػػػػػػػا وا 
وآخػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا يبقػػػػػػػػػػػى منيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػماع، ويشػػػػػػػػػػػترط فييػػػػػػػػػػػا أف تكػػػػػػػػػػػوف ُمحكمػػػػػػػػػػػة، أي ال 
يمكػػػػػػػػػػف الزيػػػػػػػػػػادة عمييػػػػػػػػػػا، وعمػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػاعر أف يجػػػػػػػػػػّود خاتمػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػو؛ ألنػػػػػػػػػػو أبقػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػي 

إذا كػػػػػػػػػػػػػاف أوؿ الشػػػػػػػػػػػػػعر  "القيروانػػػػػػػػػػػػػّي:قػػػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػػػػيؽ السػػػػػػػػػػػػػمع وألصػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػالنفس، ي
 .(ٚ٘)مفتاحًا لو، وجب أف يكوف اآلخر قفاًل عميو "

الحقػػػػػػػػػػًا لمنقطػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػابقة/ وىػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػػػتقاللية الحكمػػػػػػػػػػة، فقػػػػػػػػػػد احتفظػػػػػػػػػػت المصػػػػػػػػػػادر  .5
الشػػػػػػػػػػعرية بعػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف المقطوعػػػػػػػػػػات والقصػػػػػػػػػػائد الُمخّصصػػػػػػػػػػة بكامميػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػوعظ واإلرشػػػػػػػػػػاد، 

الصػػػػػػػػمت كانػػػػػػػػت الحكمػػػػػػػػة عنػػػػػػػػده فػػػػػػػػي المقػػػػػػػػاـ األوؿ، وىنػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػاعر مثػػػػػػػػؿ أمّيػػػػػػػػة بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي 
 ولـ تكف مجرد خواطر عابرة. 

كػػػػػػػػاف تػػػػػػػػأّثرىـ بالمعػػػػػػػػاني اإلسػػػػػػػػالمية حاضػػػػػػػػرا، ولكّنػػػػػػػػو محػػػػػػػػدود، فمػػػػػػػػـ ُتمثػػػػػػػػؿ ِحكميػػػػػػػػـ تيػػػػػػػػارا  .6
إسػػػػػػػػالميا واضػػػػػػػػحًا، حتػػػػػػػػى شػػػػػػػػعر أمّيػػػػػػػػة بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي الصػػػػػػػػمت ال ُيسػػػػػػػػتثنى مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا الُحكػػػػػػػػـ؛ 

وَتمّثمػػػػػػػػػو لمعانيػػػػػػػػػو، بػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػاعر لػػػػػػػػػـ ينظمػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػبب اعتناقػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػالـ ،  ألف  
 تحّنفو الذي ترّبى عميو، واستقّر في أعماقو.  

الحكمة التي نطؽ بيا شعراء الجاىمية خالدة باقية عمى مّر األزماف، وساعد عمى  فإف   ؛وأخيراً      
بقائيا تمؾ المغة السمحة السيمة السمسة التي صيغت بيا، والمعاني البسيطة الواضحة البعيدة عف 

يا تسعى إلى تعرية ألن   ؛المباشر التكمؼ والمبالغة، والغالب عمى ىذه المعاني األسموب التقريريّ 
الحقيقة، وتقديميا بصورة واضحة ال تحتمؿ التأويؿ، لكنيا ال تخمو مف بعض الصور الشعرية 

خالدة المستوحاة مف البيئة المترامية حوليـ، وىي صور حّية متحركة بعيدة عف الجمود، وحكميـ 
عاـ، وتخّمصت مف تمؾ النغمة الفردية التي سيطرت عمى القصيدة  يا طبعت بطابع إنسانيّ ألن  

الجاىمية. والشاعر الحكيـ إنساف ىادئ متّزف، ال ينفعؿ بشدة أماـ فرح أو حزف، وال ُيخرجو شيء 
تفكيره العظات  عف طوره، بؿ يقؼ ُمفكرًا في الحياة واألحياء وقضايا البشرية العامة، ويستخرج مف

والعبر. وىو إنساف يتجاوز الخاص إلى العاـ، والجماعة عنده أىـ مف الفرد، فيأتي بمعاٍف تيـ  وتفيد 
الضياع، فكانت  الجماعة، وقد كّرمتو الجماعة بأف رّددت أشعاره، وحفظتيا في قمبيا وذىنيا مف

 أقوى مف النسياف.
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 التبؿ: األخذ بالثأر، يموى: يماطؿ، الغريـ: المديف. -ٖ٘
ىػ(، الوحشيات، تعميؽ عبد العزيز الميمني، دار المعارؼ، القاىرة،  ٖٕٔأبو تماـ، حبيب بف أوس الطائي ) -ٖٙ
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، ٕىػ(، معجـ الشعراء، تصحيح ؼ. كرنكو، دار الكتب العممية ط ٖٗٛبف عمراف )المرزباني، أبو عبيد محمد  -ٖٛ 

 .ٖٛٙ. صٕٜٛٔبيروت، 
 .ٜٜٚٔ، ٚٙوليد قّصاب، وظيفة الشعر في النقد العربي القديـ، مجمة التراث العربي السورية، عدد  - ٜٖ
 . ٖٙٔ/ٔـ(، تاريخ آداب المغة العربية، دار اليالؿ. د.ت.  ٜٗٔٔجورجي زيداف ) - ٓٗ
 . ٕٕٙ/ٔابف سالـ، طبقات فحوؿ الشعراء،  - ٔٗ
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 . ٖٖٚالمصدر نفسو، ص - ٖٗ
 . ٕٕٚالمصدر نفسو، ص - ٗٗ
و، مع اختالؼ فيمف يقاـ األعراؼ: سور بيف الجنة والنار يوقؼ عميو قـو إلى أف يقضي ا تعالى بيف خمق - ٘ٗ

 عميو. 
ٍة َقد ُروَىا َتْقِديًرامعنى ىذا البيت مأخوذ مف قولو تعالى ﴿ - ٙٗ َوُيْسَقْوَف ِفيَيا َكْأًسا َكاَف ِمَزاُجَيا ﴾ ﴿َقَواِريَر ِمف ِفض 

 . ٚٔ، ٙٔ﴾ اإلنساف: َزنَجِبيال
 . ٖٖٓأمية بف أبي الصمت حياتو وشعره، ص - ٚٗ
 . ٕٗٙ/ٕحوؿ الشعراء، ابف سالـ، طبقات ف - ٛٗ
: الذي  - ٜٗ الغفر: ولد الظبي. الحدثاف: مصائب الدىر ويريد الموت. يخرمس: يصمت. األرخ: ولد البقرة. األطـو

 يضـ شفتيو فال يتكمـ. النشز: المرتفع مف األرض. 
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. لـ يثبت ىوار صحة شعر أمية لغاية أديية خالصة، بؿ ليقوؿ ٕٕٔأمية بف أبي الصمت حياتو وشعره، ص  - ٕ٘

 إنو مصدر مف مصادر القرآف الكريـ استفاد منو محمد )ص(. 
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    :Abstract 

     A piece of wisdom is a contemplative profound look into life and its issues and 

people and their morals, goals and destinies. It is a call to uncover the truth and present 

a typical picture of the values of truth, goodness, beauty and lesson-learning. Poets, 

since the pre-Islamic paganistictimes, have addressed these humane meanings without 

which they would not be glorified since “Arabs do not consider a poet laureate unless he 

originates some wisdom in his poetry”. However, wisdom in poetry has not been an 

independent purpose as was the case for praising, commiseration, satire, flirtation... etc. 

It was used to be originated casually where the nature of the theme requires it.                 

With the advent of Islam, veteran poets continued decorating their poems with wise 

implications. Islam had a tangible impact on the meanings and contents addressed by 

those veteran poets, and on using poetry to fight paganisticideology, and serving Islam. 

Such wisdom has been maintained eternal as poets of wisdom exceeded the 

individuality to popularity, so he was honored by the people memorizing his verses and 

communicating them from generation to another.                                                                

 

 

 

 


