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فشغفوا بدراسته ، شغل الدارسين والنّقاد على مّر العصور، الشعر الجاهلي فّن عريق
 ،فهو مثال األصالة والبراعة، وروعة وجمال، شمول، لما يحمله من عمق و وتمحيصه

 راع الفؤاد لروعته وجماله ودقة نظمه.وقد ، وطليعة الفكر العربي القديم 
فإن بعد به الّزمان ، يكشفون عن جوانب شّيقة فيه  -حتى اآلن –وال يزال الدارسون 

ونموذجا متكامال يرسم ، سيبقى دائما ذخرا وزادا في نظر كثير من الّنّقاد، وتقّدم به العهد
 كمة.ويصوغ عناصرها صياغة فنية مح، القصيدة العربّية رسما دقيقا 

حكيم الّشعراء وحامل لوائهم ' زهير بن أبي ُسلمى'' من أهّم فطاحلة الّشعر الجاهلي'و 
وشاعرّيُتُه الفّذة ، وجمال الفن، وبالغة الحكمة ،فهو يصّور عمق الفكرة ،إلى أرقى المراتب

على معّلقته التي  اختيارناوقد وقع  ،دفعت بنا إلى دراسة بعض الجوانب من شعره المحّكك
وأروع الصور ، وكانت جامعة ألسمى القيم اإلنسانّية، حمل بها راية الّسالم في الجاهلّية

 الفنّية.
، وبين القيم بين شعرّيته في التصوير الفّني -من حيث الجودة –فهل استطاع زهير أن يوّفق 

 ؟واألخالق التي يّتسم بها شخصه
في قالب شعري متكامل ، ر عن آرائه وما يؤمن بههل استطاع أن يعبّ  ،أو بتعبير آخر

 البناء؟
وقد حاولنا من خالل هذا البحث الكشف عن أهّم مقّوماته الّشعرّية ومدى اّتصالها 

 المحاور التي تضّمنتها معّلقته. والوقوف عند أهمّ  ،بأخالقه
رصد لنظرا لكونه األنسب  ،وقد توّسلنا ألجل مزاولة البحث بالمنهج الّتحليلي الفّني

 شاعرنا. إليهاأهم الجوانب التي تطّرق 
بن أبي ُسلمى شاعر الموسوم بزهير  "إسماعيل شلبي "سعد وقد كان كتاب الدكتور:

ضافة إلى ديوان زهير بن أبي ، إخير معين لنا في مشوارنا البحثي، الجمالالحق والخير و 
، وشرح المعّلقات الّسبع للّزوزني، هذه الّدراسةالذي كان عماد "، حمدو طّماس"تحقيق ، سلمى



 مقدمة                  

 

 
 ب

ومجموعة أخرى من المصادر والمراجع التي ساهمت في انجاز هذا البحث وقد اقتضت 
 إلى جانب ملحق.، طبيعة الموضوع تقسيمه إلى مدخل وفصلين

  كان البّد من التعّرض إليها تمّثلت في: ، إلى تحديد مفاهيم عاّمة المدخلوقد انبرى
 مفهوم الصنعة.، و مفهوم الفن واألخالق، و الّشعرّية مفهوم

  ّتعّرضنا إلى الّلغة       ف، الفنناولنا فيه زهيًرا شاعر الجمال و فقد ت الفصل األّولا أم
الذي جاء بعنوان  الفصل الثانيثم انتقلنا إلى ، الموسيقى الّشعرّية، و واألسلوب الّشعري

، في هذا الفصل عن زهير الّشاعر الخلوقوتحّدثنا ، "الحكم"زهير شاعر األخالق و 
ثم ا ،قنا إليهلّخصنا فيها أهم الجوانب التي تطرّ  بخاتمةوأتممنا هذا البحث  ،الحكيم
 تحّدثنا فيه عن حياة الّشاعر.ملحقا أضفنا 
    .أبرزها: صعوبة فهم األلفاظ الجاهلّية فقد صادفتنا بعض الّصعوبات، وكأّي بحث

أن يوّفقنا فيما سعينا إليه ,ونرجو أن يكون هذا البحث  -عّز وجلّ  –وفي األخير نسأل هللا 
 قد أضاء جانبا من حقل العلم و المعرفة.
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 (المصطلحأوال: الشعرية )المفهوم و 

لب أنها القو  ،هي العمود الفقري لكل عمل أدبيأن الشعرية في  اثنانال يختلف   

خاصة في  ،لكن ليس من السهل ترسيخ مفهوم عام للشعريةالنابض الذي يبث فيه الحياة و 

في مفهوم كالتي يدور فيها النقاد محاولين حصر الشعرية  ،وامة الالمتناهيةخضم هذه الد  

 .أو تعقيد اضطرابستطيع فهمها دون ن دائرة ضيقة حتى

ا ور  ع  ش  و  ة  ور  ع  ش  م  و  ة  ر  ع  ش  ا و ر  ع  ش   ر  ع  ش  ي  و  ر  ع  ش  : شعر به و ر  ع  اء في لسان العرب "ش  جقد و   

حياني عن الكسائي لى الك  ح  و  م  ل  : ع  األخيرة عن اللحياني كله ،اشعور  م  و  اءر  مشع  ي و ر  ع  ش  ي  و 

قال: وهو كالم العرب، وليت شعري أي  ،لفالن ما عمله ر  ع  ش  أ  و  ،ه  ل  م  ما ع  فالن ا  ر  : أشع  أيضا

 ... ليت شعري من ذلك أي ليتني شعرت  و ليت علمي أي ليتني علمت، 

ا م قائله شاعر ألنه يشعرو  ،الجمع أشعارو  ،ال يجاوزها ريض المحدود بعالماتقال :الشعرو 

  .1"ال يشعر غيره أي يعلم

نغالقا من حيث المفهومو المشكالت تعقيدا  ا أضحت الشعرية من أشد  لم  و    ما رب  » ا 

بـ   هى كتابلهذه اإلشكالية منذ أرسطو حين سم   -ما إلى حد-ا يكون النقد الغربي متجاوز 

Po-étiks)) قد جاءت من و  ،( كما هو شائع في النقد الغربيأو ) في الشعرية (ر)فن الشع

مصطلحات مختلفة ...النقدي فإننا نواجه ا في تراثناأم   ،بعده المحاوالت تحمل المصطلح ذاته

                                                           

ابن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، دار صادرـ  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 1
 .88-88، ص5بيروت، طبعة جديدة محققة، م
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ا تعنيه الشعرية بمعناها ( إال أن مفهومها مختلف عم  نواجه المصطلح نفسه )الشعرية مارب  و 

 .1«العام

في أول -يعود أصل المصطلح و  ،مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته Poétics الشعرية»و

ه ينحصر في غم من أن  ع بالمصطلح ذاته على الر  ا المفهوم فقد تنو  أم   ،إلى أرسطو -انبثاقه

يبدو أننا و -نين العلمية التي تحكم اإلبداع ص في البحث عن القواة تتلخ  إطار فكرة عام  

هذا األمر في  -بارزا–و يبدو  ،بمصطلحات مختلفة من جهة أولى مفهوما واحدا -نواجه

يظهر هذا و  ،نواجه مفاهيم مختلفة بمصطلح واحد من جهة ثانيةو  ،تراثنا النقدي العربي

ص في مفهوم الشعرية الجهة األولى تتلخ   إن   .قدي الغربي أكثر جالءناألمر في التراث ال

نظرية و  ،شعرية أرسطو :مصطلحات مختلفة منها اتخذقد عام )البحث عن قوانين اإلبداع( و ال

ا أم   ،نيالقرطاجل عند يالتخيالمستندة إلى المحاكاة و  :األقاويل الشعريةو  ،ينرجاجالنظم لل

 اختالفص في النظريات التي وضحت في إطار مصطلح )الشعرية( مع الجهة الثانية فتتلخ  

عند  équivalenceرية التماثل ا هو الحال في نظكم   ،قوانينهالتصور في سر اإلبداع و 

: وةجنظرية الفو  J.cohenعند جان كوهن déviationياح نز نظرية اإلو  R.Jakobson نياكبسو 

 .2«بدي كمال أبو مسافة التوتر عند

                                                           

 ،حسن ناظم، مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم(، المركز الثقافي العربي 1
 .11، ص1881، 1بيروت، ط

 .11، صالسابقالمرجع  2
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ألديب أو الشاعر في نقل تجربته والتعبير الوسائل التي يعتمدها ا أهمفالشعرية من   

ان واحد ال يمكن كأنهما كي ،بها سربلمت وهو ،ة بالمبدعيقصفهي ل ،أحاسيسهو  هعن واقع

 .فصل بعضه عن بعض

الشعرية ليست قضية شكلية أو لعبة تمنح جواز السفر لدخول » "كمال أبو ديب"يقول الناقد 

 .عصور تحولت اللغة فيها إلى زخرف ائد أوصعالم الشعر لق

عن بطولة تبني اإلنسان  ،عن الرؤيا، الشعرية ال تنسلخ عن المصير اإلنساني  

بها يواجه و  ،لقغأسئلته الممزقة التي يواجه بها وجوده المومشكالته وأزماته وصراعاته و 

 .تطلعاتهو وسحقه وبؤسه وتمرده ومطامحه  استغاللهو  هادهاضط
اختراق قشرته إلى طريقة في رؤيا العالم و  ،الشعر هما جوهريا نهج في المعاينةالشعرية و 

تمنح الوجود اإلنساني طبيعته حادة التي تنسج نفسها في لحمته وسداه و ال لباب التناقضات

 .1«تمأساة الوالدة وبهجة المو  ،الضدية العميقة

يرسم و  ،الكلمات كالوبل يلتقطها بريشته الشعريةهال عليه األفكار و الشاعر عندما تنو   

ال يخرج عن  ،على نسق جميل ،بتلك الكلمات الممزوجة بالهواجس النفسية صورة فنية متقنة

يعبر عن المعاني العميقة التي تختلج وية يبث فيها طاقاته اإلبداعية و إطار العالقات اللغ

منذ أطلق أرسطو على  »غنى ألحدهما عن اآلخر اللغة شيء واحد ال فالشعرية و  ،نفسه

الشعرية  سماها ويردها على عناصرها المكونة يصفاألنواع األدبية و  الذي يحددكتابه 
                                                           

ي للقصيدة العربية حتى العصر العباسي، ديوات ندراسة في التطور الفالعربي نور الدين السد، الشعرية  1
 .8، ص1،ج7002عكنون، الجزائر، المطبوعات الجامعية، بن 
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في  هوهدفا لمسعا هأرسطو عنوانا في كتاب ظلت هذه الشعرية منذ أن وضعها)البوطيقا( و 

إلى  ،أحوالهقواعد األدب و عالمة البحث عن ة و رحقبل الميالد قرينه اللغة الشا القرن الرابع

 .1«أن دعمتها البنوية بوصفها العلم الجديد الذي يكشف عن القوانين العامة لألدب

نظرا إلى  ،ينطوي على مفاهيم كثيرةح "الشعرية" في النقد يلتبس ويتحالف و صطلمو   

يعرف  "فاليري"فـ المفهومالمصطلح و  ضبطنقاد محاولين مجموع النظريات التي وضعها ال

 ،االشتقاقيشعرية ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه  اسميبدو لنا أن »الشعرية بقوله 

  ،ن واحد الجوهرآفي  ،لكل ماله صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون اللغة اسمأي 

الجمالية  المبادئالوسيلة ال بالعودة إلى المعنى الضيق الذي يعني مجموعة من القواعد أو و 

 .2«ذات الصلة بالشعر

دبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية فما األليس العمل » :فيقول "تودوروف"ا أم    

عمل عندئذ ال  كل  و  ،تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب األدبي

 لذلك فإن  و  ،إنجازا من إنجازاتها الممكنة ليس العمل إال  و  ،ةعام  يعتبر إال تجليا لبنية محددة و 

 .3«ع فرادة الحدث األدبي أي األدبيةهذا العلم ال يعني بتلك الخصائص المجردة التي تصن

                                                           

 .77جابر عصفور، نظريات معاصرة، دار الهدى، ص 1
. نقال 75وائل بركات، مفهومات في بنية النص، دار معد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ص 2

ت، منشورات بونة للبحوث والدراسا -المفاهيم واألنواع واألنماط -عن سعد بوفالقة، الشعريات العربية
 .7002، 1عنابة، الجزائر، ط

، الشعرية، ت.شكري المبحوث ورجاء بن سالمة، دار توبقل، الدار البيضاء، فتزفيتان تودورو  3
 .72، ص1880، 7المغرب، ط
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استنباط القوانين األدبية من الخطاب »أن دور الشعرية هو  "رومان ياكبسون" يرىو   

باألدبية تبحث في بذلك تكون عالقة الشعرية وقوف على األسس األدبية للخطاب و أي ال

 .1«حولت الفعل اللفظي إلى أثر أدبي التنظيمات التياألنساق و 

ها يبدعها الشاعر ألجل أن لكن  الشعر ليس اللغة الجميلة »فيرى بأن  "كوهن"ا أم     

بأن الشعرية ليست زخرف الكالم  رفهو هنا يق، 2«خرآيقول شيء ال يمكن قوله بشكل 

نم  و  ،فلغة الشعر عنده ليست هي التي تتسم بالجمال ،منمقهو  ه يا الحس الفني الذي يضفا 

تتجاوز بنا على استنطاقه للغة حتى و  ،معاني جديدةه ألفكار و طالمبدع فيها من خالل استنبا

 .لكل حرف كلمةخر يكون فيه آالدالالت المتنوعة إلى عالم بساط اإليحاءات و 

تشرح عناصرها من »صعوبة في الشعرية تكمن في أن هذه األخيرة  "كوين"يرى و  

هذا التناقض األساسي يدين و  (الشعر)نا لغة تقعيدية موضوعها هر ثفالن (،نثرية)خالل لغة 

الشعر للنثر بدءا  (تذليل)فهي تعلن  ه،تفتقر إلى جوهر موضوعها نفس هافي أن   (الشعرية)

 بوسائل الثاني، لكن نا ينبغي هنا أن نفرق بين تلقي  لمن اللحظة التي تتحدث فيها عن األو  

فالتأثر بالقصيدة شيء  ،هو حدث علمين تحليله و بيالشعر واستهالكه وهو حدث جمالي و 

                                                           

رومان ياكسون، قضايا الشعرية، ترجمة الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  1
 .28، ص1888، 1ط
دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  ،جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري 2

 . 155، ص1881، 1المغرب، ط
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يلتين عن هذين الحدثين المختلفين بوس عبيرأن يتم الت من الطبيعيو  ،خرآمعرفتها شيء و 

 .1«مختلفتين من وسائل التعبير

هو في حد ذاته تزاوج ال بد منه حتى يكون  ،التناقض الذي يدين الشعريةهذا ما يكون ورب  

تختلف طرق استخراجها من  ة،مشحونا بمعاني جم -سواء كان نثرا أم شعرا-العمل األدبي 

حتى يساهم بشكل فعال  القارئهذا من شأنه أيضا أن يفسح المجال أمام و  ،خرآباحث إلى 

ص دائما يكون مفتوحا فالن   ،اكتشاف أبعاده الجماليةو  ،ثناء القراءةأفي تكملة داللة النص 

 .وقابال للعديد من التأويالت

ذا ما عدنا بالتاريخ إلى الحقب الفائتة نجد بأن "الشعرية" كمفهوم كانت موجودة و    في ا 

ها جاءت إذ أن   ،ها كانت على غير المصطلح الذي نعرفه اليوملكن  و  ،قديماألدب العربي ال

 فابن" ،الخاص نظورهالعلماء كل حسب ماورها النقاد و عوقد ت .تحت مصطلح )الصناعة(

بالمحاكاة  االلتذاذئان أحدهما شي ،السبب المولد للشعر في قوة اإلنسان» :بأن  قال  سينا"

بة ثم قد وجدت األوزان مناس ،الناس للتأليف المتفق واأللحان طبعا الثاني حب  السبب و 

جعلت تنمو و  ،تين تولدت الشعريةفمن هاتين العل   ،أوجدتهالأللحان فمالت إليها األنفس و 

نبعثت او  ،أكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعاو  ،باعتابعة للط  را ييس يسيرا

  .2«تهاعادخلقه و  بحسبو  ،حسب غريزة كل منهم و قريحته في خاصتهالشعرية منهم ب

                                                           

، القاهرة، يبترجمة أحمد درويش، دار غر  -بناء لغة الشعر اللغة العليا–جون كوين، النظرية الشعرية  1
 .11، ص7000، 1مصر، ط

 .17، ص-دراسة مقارنة في األصول والمناهج والمفاهيم–حسن ناظم، مفاهيم الشعرية  2
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مفهوم الشعرية عند ابن سينا يقف على مبدأ اللذة القائم على المحاكاة  ص أن  يبدو من الن  و  

كما  ،التأليف إضافة إلى الجرس الموسيقيبك و سمن جهة أخرى على حسن الو  ،من جهة

 انبثاقن يرتجلون الشعر هم مصدر يتضح لنا بأن "إبن سينا" يرى بأن المطبوعين مم  

اء غريزتهم الشعرية من البهرجة والتملق صفة و ذ  فذلك راجع إلى قريحتهم الو  ،الشعرية

 .والتصنع

ترتيبها كثير األلفاظ بعضها ببعض و تالتوسع في العبارة بو » :"الفرابي"يقول و   

 .1«ال ثم الشعرية قليال قليالة أو  بيأن تحدث الخط ،دئ حيث ذلكتحسينها فيبتو 

بد من إتباعها حتى ينها خطوات الستحابي هنا يجعل من تكثير األلفاظ وترتيبها و فالفر 

لى إسس متينة تؤدي أمبني على متكامل و  ،نخلص في األخير إلى نص شعري قائم بذاته

 .ينةصشعرية ر 

هم في مسألة مالتي تتقارب عند معظفق عليها النقاد و من أبرز النقاط التي ات   لعل  و   

بل هي جوهر  ،د نظم عشوائي لأللفاظليست مجر  ها ليست كالما عاديا و الشعرية هي أن  

حيث  "القرطاجني"نه هذا ما بي  و ، الكامن الذي يمنحه الجمالية والفنية المطلقة السر  الشعر و 

نظمه ات فق كيف  قفاتما هي نظم أي لفظ الشعرية في الشعر إن   أن  كذلك ظن هذا و » :قال

رسم  ال يعتبر عنده في ذلك قانون وال ،فقت  اعلى أي صفة  قفاتتضمينه أي غرض و 

ن  و  .موضوع فال يزيد بما  ة،النفاذ به إلى قافياء الكالم على الوزن و ز ما المعتبر عنده أجا 
                                                           

. نقال عن: سعد 111، بيروت، لبنان، صالفرابي أبي نصر، كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي 1
  .18بوفالقة، الشعريات العربية المفاهيم واألنواع واألنماط، ص
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 ،اختيارهسوء عرب عن قبح مذاهبه في الكالم و وي ،عن عوارهي يصنعه من ذلك على أن يبد

ن  و  قول في ترديد البين المواد المستحسنة في الشعر والمستقبحة و حتجت إلى الفرق اما ا 

لى ذكر غلط أكثر الن  إيضاح الجهات التي تقبح و    .1«الصناعة ذهاس في ها 

ذاو    في مرجعيته الفكرية حول الشعرية إلى  د  تنا نجده ير فإن  "أدونيس" ذهبنا إلى ما  ا 

د اللغة المجازية التي تتجس  »نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني فقد تناول الشعرية من خالل 

نتيجة الغموض  االحتماالتو د التأويالت ا متعد  بحيث نجعل منه نص   ،في النص األدبي

  .2«الفني الذي يتجسد فيه

أي الذي  ،ص الغامض المتشابهباألحرى في الن   فالجمالية الشعرية تكمن» :يقول  

ال يختلف  "أدونيس"رح الذي قال به هذا الط  و  ،3«معاني متعددةو  ،الت مختلفةييحتمل تأو 

ل هي عنده فنيات التحو  الذي وصف الشعرية بالشاعرية و  هللا الغذامي" عبد"ا قاله كثيرا عم  

ل من صور فنية بما ينطوي عليه األو   ،ص العاديص الشعري يختلف عن الن  فالن   ،األسلوبي

ص من لغته العادية إلى اللغة الفنية مات هي التي تحمل الن  هذه الس  ة ورمزية و مجازيو 

عرية الشاو »:امي"ذعبد هللا الغإذ يقول " .وتنحرف به من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي

                                                           

، 1881ج األدباء، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسرا 1
 .78ص
، 1محمود درابسة، مفاهيم في الشعرية )دراسات في النقد العربي القديم(، دار جرير، عمان، األردن، ط 2

 .71، ص7010
 .12-11، ص1888، 7أدونيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بيروت، لبنان، ط 3
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حيث ينحرف  ،الجملة الستعارةر كتطو   ،صالن   استعارةهي يات التحول األسلوبي و نهي ف

 .1«ناه المجازيعإلى م ،ص عن معناه الحقيقيالن  

" فقد جاء مغايرا نوعا ما لما جاء في مصادر "السجلماسيا مفهوم الشعرية عند أم    

المصدر و  ،منه السجلماسي فلبحر الذي يغر الفلسفة اليونانية كانت ا فرغم أن   ،النقد اليوناني

 .(التخييل) ومصدر صناعته هجوهر الشعر و  عتبر أن  ا ه قد بيد أن   ،الذي يرجع إليه

 إال   ،المعالجةالبالغيين العرب بالتحليل و  تناوله جل   ،والتخييل مبحث بالغي عربي   

والتخييل هو المحاكاة » :المحور الذي تدور حوله الشعرية إذ يقول اعتبرأن السجلماسي 

  .2«ه جوهر القول الشعري وطبيعته ووجوده بالفعلإذ كان ب ،هو عمود الشعرو  ،التمثيلو 

ذي يعتبر د في التخييل الالشعرية عند السجلماسي تنطوي على أربعة أنواع بيانية تتجس  و 

هذا الجنس من »: فيقول ،الكامن الذي يمنح العمل الفني رونقه السر  جوهر العملية الشعرية و 

يحمل عليها من طريق ما يحمل المتواطئ تمل على أربعة أنواع تشترك فيه و علم البيان يش

ونوع  -قوم يدعونه التمثيلو -ة لنوع المماثو  ،االستعارةنوع و  ،هي نوع التشبيهو  ،على ما تحته

 .3«هذا الجنس هو موضوع الصناعة الشعريةالمجاز و 

                                                           

. نقال عن: محمود 75، ص1885، النادي األدبي، جدة، 1خطيئة والتكفير، طعبد هللا الغذامي، ال 1
، 7010، 1درابسة، مفاهيم في الشعرية )دراسات في النقد العربي القديم، دار جرير، عمان، األردن، ط

 .75ص
 .102. نقال عن السجلماسي: المنزع البديع، ص22المرجع نفسه، ص 2
 .718ماسي: المنزع البديع، ص. نقال عن السجل22المرجع نفسه، ص 3
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ال  دورا جديداالسلجماسي قد أخذ مفهوما محددا و ضح أن التخييل عند يت   ،بهذا الغرضو  

على مكونات أصلية للشعرية هي المجاز  يرتبط بالمتلقي فحسب، بل تجاوز ذلك ليشتمل

أي بالمستوى  ،د دور الشعرية المتمثل بمعنى المعنىس  جهذا يو  ،التشبيهوالمماثلة و  واالستعارة

هي التي تحدث المفاجأة من  ن هذه الضروب البالغيةإإذ  .للعمل اإلبداعي االنفعاليو الفني 

في قراءة العمل  االحتماالتو د التأويالت فتتيح له إمكانية تعد   الال متوقع عند المتلقي، خالل

  .1«الفكرية معاية و س  شوة الحالن  ة و الشعور من خالل ذلك باللذ  و  ،اإلبداعي

 ،ا سبق يمكن أن نستنتج بأن الشعرية هي أساس بديهي بالنسبة لإلبداع األدبيمم  و   

عدم ا و ه  ت  ي  ق  ب  ئ  ز  ها تبقى لغزا غامضا عند البعض ل  أن   سون إال  ار الد  اد و بقدر ما شغل بها النق  و 

 .ها على مفهوم واحد يعتد بهرسو  

  األخـــــــالقالفــــن و ا: نيثــا

 ،يصعب الفصل بين حدوده في بعض األحيان ارتباطالفن باألخالق هو  ارتباطإن   

دائما متتابعان ال  ،هظل  ذكر األخالق فقد أصبحا كالجسم و  ويليه ه ال يذكر الفن إال  هذا ألن  

بة صفتين ترمزان إلى الجمال ينفصالن حتى أن اليونان قد جمعوا في كلمة واحدة مرك  

ذا ما الحظنا فإن  و  ،Kalolagathosروالخي األخالق واضحة بين الفن و  االرتباطثار هذا آ ا 

با نصف العمل إن كان طي  و  ،ها جميلةفنحن نصف الحياة بأن   ،حتى في معامالتنا اليومية

                                                           

 .11، صالسابقالمرجع  1
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ن كان سي  ه رائع و بأن   على المعاني نا نضفي ال إدراك بأن  ا و ذلك دون وعي من  و  ،ه قبيحئا بأن  ا 

 .الخلقية صفات جمالية

رب الض   :الفن  و  ،الفنن الحالو  ،هي األنواعو  ،واحد الفنون :الفن   :ننجاء في لسان العرب "فو 

أصبنا فنون و  ،باترعينا فنون الن   :يقال ،هو األفنونوالجمع أفنان وفنون و  .الشيءمن 

 .وأنشد ،األموال

 بر  ناعم منه ح   فن   كل  و            من أفنانه  هرقد لبست الد  

 امرأةو يأتي بالعجائب  رجل مفن  و  .ن فعلكالتفن  و  بعد فن   ن الكالم أي يشتق في فن  جل يفن  الر  و 

 .1«ذو فنون من الكالمو  واعتراض ننذو ع : مفن   ن  عمرجل و  .ةمفن  

اسع يحاول فقد بدأ اإلنسان في مواجهة العالم الش   ،اإلنسان م  د  قديم ق   عمر الفن   ال شك أن  و »

وس زوال الطقعتقد في وجود اإلله و اف ،بات الطبيعةمن تقل   صا لهأن يجد مالذا وخال

 تبرز قيمة الفن  و  ،عند اإلنسان القديم داية الفن  كانت هذه بالسحرية الطوطمية في عبادته و 

كاألسلحة والحجارة الصلبة  عند البدائي القديم فيما كان يستعمله من أدوات يكمل بها بقاءه  

 .2«غيرهاوالكهوف و 

إذا فالفن عند اإلنسان البدائي كان محاولة منه في مواجهة العالم الخارجي بما يحمله   

فجعل يعتقد ، هتارة أخرى ضد  تكون تارة في صالح هذا البدائي و من مظاهر طبيعية مختلفة 

                                                           

 .702، ص11أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، م 1
علي عبد المعطي محمد، راوية عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور،  2

 .12ص، 7005دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
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كانت األدوات البسيطة التي صنعها و  ،كانت أغلب ممارساته على هذا األساسبوجود اإلله و 

حيث صنع األسلحة من الحجارة الصلبة حتى يدافع  ،هي البدائية األولى للفن   لاإلنسان األو  

جعل من الكهوف منازل له يحتمي و  ،كما استعملها ليحصل على قوت يومه ،بها عن نفسه

معناه  الفن   لكن  و  .ات األولى للفن  صبمثابة اإلرها هذه األمور تعتبر كل   ،والبرد فيها من الحر  

 ،فه اليوم مغاير تماما لتلك الممارسات البسيطة التي قام اإلنسان البدائيالذي نعر الحقيقي و 

مع الحياة التي بالفنون الموجودة اليوم ال تعتبر سوى محاوالت للتأقلم فهي إذا ما قورنت 

ر مجاله التوفيق تصو   فالفن   ،هي ال ترقى ألن نصطلح عليها مصطلح فن  و  ،فرضتها الطبيعة

ره نشاطا في تصو   كان الفن  »إذ  "شيللر"هذا ما ذهب إليه إلنسانية و بين الطبيعة والروح ا

الجميل هو  ة ألن  الماد  ورة و ا كان مجاله التوفيق بين الروح والطبيعة أو بين الص  كم ،لعباو 

ة يمثل ثم   الا المضمون فأم   .فالصورة هي التي تبرز معاني الحياة ،ةالحق   ةالحياة أو الصور 

 ان المبدعن الفن  ألر فقد تصو   "شيللر"ا كان للصور أهمية كبيرة عن م  لو  ،الفناال في تأثيرا فع  

خفاء المادة تحتهاهو الذي يبذل جهده في إبرازها و  أن للفن سلطان  "شيللر"ر قد تصو  و  .ا 

  .1تسخيرها في إبداعاته المختلفةه يستطيع السيطرة عليها و ة ألن  كبير على الماد  

فالفن في رأيه هو روح »الفلسفة و  م بين الفنالحفقد قال بضرورة الت "شلنج"ا أم    

اليونانيون في مجال  هقتاريخ الفلسفة يشهد على مقدار ما حق حقيقتها األولى فإن  الفلسفة و 

فهو يرى ضرورة أن تعود  ثم  من و  ،فنونهم المختلفةاإلبداع الجمالي في أشعارهم و الكشف و 

                                                           

 .171المرجع نفسه، ص 1
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 دأي أن تلتحم بالفن على نحو ما كان يحدث عن .من قبلالفلسفة إلى ما كانت عليه 

 .1«اإلغريق

فالطيور زاهية ...» :الفن ووازن بينهما في قولهفقد قارن بين الطبيعة و  "هيغل"ا أم    

د أغنياتها في قد تتبد  و  ،رىرى أو ال ت  بأن ت   حها دون أن تهتم  ارو ها و د في غدو  األلوان تغر  

ة لمدة ليلة واحدة ثم تذبل بقو   زهركما توجد نباتات ت   ،يسمعها أحدالفضاء الرحب دون أن 

ألوانها  بكل   ،األدغال ذاتهاهذه الغابات و  بل إن   ،دون أن تحظى بلحظة إعجاب واحدة

قد تذوي دون أن  ،األرجاء روائحها العبقة التي تفوح في كل   بكل  و ، رةضوالمبهجة والنالجميلة 

ال مكتفيا بهذه ة و مثل الطبيع ،ل الفني فهو ليس متمحورا حول ذاتها العمأم   ،ع بها أحدتيستم

ق في خففي طلب اإلجابة من كل تلك القلوب التي ت يلح  د و في جوهره سؤال يترد   هإن   ،اتالذ  

 .2«وحالر  ه إلى العقل و داء الموج  ه بمنزلة الن  الصدور إن  

ع تفنستم ،انتذوقه جمالي  و  ،يحتاج دائما ألن نبدي إعجابنا به "هيغل"كما يرى  فالفن    

غلقا على نال يستطيع أن يبقى م فالفن   ،يبعث فيه الحياةو فهذا هو ما يجعله في القمة  ،به

 .هو الذي يقتل الفن االنغالقهذا  ألن   ،ذاته

ا أم   .الفكرةوى سفمضمون الفن ليس  ،ي المحسوس للفكرةالجمال عند هيغل هو التجل  و »

 ،لكي يتداخل هذان الوجهان في الفنو  ،الخياليرته فتتلخص في تصويرها المحسوس و صو 

                                                           

 .172، صالسابقالمرجع  1
طابع الوطن العربي، فريديريك هيغل، فلسفة الفن. نقال عن شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي، م 2
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هيغل  ألن   ،لي أن يكون الئقا لمثل هذا التحو  يستلزم تحول المضمون إلى موضوع فن  و 

مع ذلك فمن المؤكد أن موضوع واقعي و  يهدف دائما إلى البحث عن التعقل الباطني في كل  

 .1« يمكن أن يظل مفكرا مجرداان الالفن  

الحياة في تفسير ه يشترك مع الدين و غايته القصوى فإن   ه إذا بلغ الفن  يرى هيغل أن  و »

وح أشد حقائق الر  و  ،ق بأعمق مطالب اإلنسانيةكذلك بالنسبة لما يتعل  و  ،اإللهيالعنصر 

 2«في العلم كماله إال   ه ال يبلغبيد أن   ،غم من كونه ليس أعلى صورة العقلعلى الر  و  .اتساعا

الوسائل المستخدمة لتلبية المطالب اإلنسانية وخدمة  أصبح من أهم   هذا يعني أن الفن  و 

ه أضحى عنصرا أن  العقائد الدينية على الرغم من أنه ال يسمو إلى أعلى مراتب العقل إال   

  .من العلم اج  ي  ا بس  حاط  فعاال خاصة إذا كان م  

في التنزيل هو هللا و  ،قالخال  و س الخالق تقد  خلق هللا تعالى و » :أيضاجاء في لسان العرب و 

 ال لم يسبق إليهثالشيء على م ابتدع :الخلق في الكالم العربو  ،رالخالق البارئ المصو  

يقال خالص  ،ةالسجي   :الخلقو وكل  شيء خلقه هللا فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه، 

 .يء في الميزان أثقل من حسن الخلقليست ش :يثفي الحدو  ،رجخالق الفاالمؤمن و 

قته أنه لصورة اإلنسان الباطنة حقية و السجي  الدين والطبع و  وهو .سكونهاالالم و  بضم   :الخلق

الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ة بها بمنزلة معانيها المختص  وهي نفسه وأوصافها و 

                                                           

 .175المرجع السابق، ص 1
 .171المرجع نفسه، ص 2



  مدخـــل

 

 
18 

قان بأوصاف الصورة الباطنة العقاب يتعل  واب و الث  لهما أوصاف حسنة وقبيحة و و  ،معانيهاو 

 .1«قان بأوصاف الصورة الظاهرةا يتعل  أكثر مم  

 ،هي موجودة مع وجود اإلنسانق بضبط السلوك اإلنساني و فاألخالق تتعل    

سم ها كانت تت  أن   إال   ،ةهمجي  ت عليه من وحشية و ا كانغم مم  فالمجتمعات القديمة على الر  

فإذا نظرنا »ما تغيب بعضها في مجتماعتنا اليوم رب   ،مكارم األخالقبقدر ليست بالقليل من 

فوجدناهم  ،األممعلى كثير من النواحي و  ب  ل  الغ  حصل لهم من  ن  ة وم  في أهل العصبي  

ى ر  الق  و  ،من غير القادر االحتمالو  ،تالعفو عن الزال  و  ،خالله من الكرميتنافسون في الخير و 

والوفاء بالعهد وبذل األموال في  ه،الصبر على المكار لمعدم و وكسب ا ،حمل الكل  و  ،للضيوف

جالل العلماء الحاملين لهاو  ،تعظيم الشريعةصون األعراض و  لهم  ه  ون  قوف عندما يحدد  و الو  ،ا 

نصاف المستضعفين واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم...و  ،حسن الظن بهممن فعل أو ترك و  ا 

مستغثين...والتجافي استماع شكوى الو  ،واضع للمسكينالت  و  ،ل في أحوالهمالتبذ  و  ،نفسهمأمن 

 .2«أمثال ذلكو و نقض العهد  ،الخديعةالمكر و و عن الغدر 

تصرفاته المبنية  أعمال مختلفة تشملاإلنسان يقوم بسلوكات و  فيه أن   شك  ا الومم    

 يةال إرادفهذه األفع...الكذبوالتضحية واألمانة والصدق والسرقة و  ،يةالحر و  االختيارعلى 

  : هما الخير والشر.اثنينفالقيمة األخالقية إذا تستند إلى مبدأين  ،الجمالصف بالقبح و تت  

                                                           

 .110، ص5أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، م 1
عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقيق درويش خويدي، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، طبعة  2

 .121، الكتاب األو ل، الباب األو ل، الفصل العشرون، ص7007جديدة، 
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ما أكثر  ن  م   :كقوله»سوء الخلق ذم   مدح حسن الخلق و وقد وردت كثير من األحاديث في 

: وقولهخلقا مل المؤمنين إيمانا أحسنهم كأ :قولهو  ،حسن الخلقيدخل الناس الجنة تقوى هللا و 

كذلك و  ،بعثت ألتمم مكارم األخالق :قولهو  .درجة الصائم القائم ،إن العبد ليدرك بحسن خلقه

كان  :-رضي هللا عنها-في حديث عائشة و  ،جاءت في ذم سوء الخلق أيضا أحاديث كثيرة

دابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم آن أي كان متمسكا به وبآخلقه القر 

نه اق للناس بما يعلم هللا أنه ليس من نفسه شفي حديث عمر من تخل  واأللطاف و المحاسن و 

هر ظل إذا أم  تجو  مثل تصنع   ما ينطوي عليه، ف أن يظهر من خلقه خالفأي تكل   .هللا

قوله ون مخلوقا في فطرته و كي غير أن يف استعمله :تخلق بخلق كذاو  .الجميلالصنيع و 

 .1«ما تأويله اإلظهارإن   ،نتحس  ع و تصن  و  ل أي أظهر جماال  م  ق مثل تجتخل  

   :قال أيضاو  2 :ن الكريم قوله تعالىآجاء في القر و   

 االرتباطم من بالرغو  .شأن األخالق على علو   هذا يدل  و  3

. في بعض النقاط تتحفظ إزاء الفن  ا و جد   زهذه األخيرة تتحر  أن   إال   ،األخالقالقائم بين الفن و 

 ،األخالقفي وجهات النظر بشأن الربط والفصل بين الفن و  الفاختى إلى وجود هذا ما أد  و 

 االتجاه وتارة أخرى يظهر ،األخالقالمطالب بالتقريب بين الفن و  جاهاالتفتارة يظهر 

                                                           

 .110، ص5المصدر السابق، م 1
 .1القرآن الكريم، برواية حفص بن عاصم، سورة القلم، اآلية 2
 .158المصدر نفسه، سورة آل عمران، اآلية 3
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الفن  توفيقيا يدعو إلى التوفيق بينتارة ثالثة نجد موقفا وسيطا و  ،المطالب بالفصل بينهما

 .واألخالق

على أساس أن  الفن  يعلو فوق » واألخالقفأصحاب نظرية الفن للفن يفصلون بين الفن 

ره نهائيا من كل  نزعة  األخالق ة عمل أو دينية ويعني هذا أن ه ليس ثم   أخالقيةبل ويعلن تحر 

 .1«و رديئةأو غير أخالقي. بل هناك إم ا أعمال جيدة أ أخالقي

 للمبادئفهم يقرون بعدم وجود صلة بين الفن واألخالق، ويرفضون أن يخضع الفن 

األخالقية، كون هذه األخيرة تعدم الحرية وتوصد األبواب في وجه الفن ان وتقيده وبالتالي 

 تكبت إبداعاته الفنية، فالفن عندهم غير خاضع لقواعد األخالق فهو مستقل عنها تماما.

من أهم المعبرين عن نظرية الفن للفن في القرن العشرين، فقد رأى  "كروتشه"ويعتبر 

وهذا الحدس  واألفعالهو فعل تأملي حدسي خالص ال عالقة له بمجال السلوك  أن  الفن  »

 .2«عنده هو أساس الخلق والتعبير والخبرة الفنية

وبهذا الطرح يتضح لنا بأن  رو اد نظرية الفن  للفن قد أقصوا األخالق نهائيا، وأصبح 

الفن بذلك فوق الجميع، إال  أن  نظرية الفن لألخالق جاءت على عكس التي ار بالنسبة 

أخالقية وتجعل منع وسيلة لترسيخ القيم تخضع الفن  لمثالية »للنظرية األولى، فهذه النظرية 

القيمة الفنية تحتل مكانة  أنلحفاظ على المثل والقيم األخالقية العليا، وهذا يعني السامية، وا
                                                           

جيروم ستولينتز، النقد الفني، دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة د/ فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العام ة  1
كري، ش. نقال عن علي عبد المعطي محمد، فايزة أنور أحمد 508، ص1881، 7للكتاب، القاهرة، ط

 .155، ص7007معية األزاريطة، مصر، دار المعرفة الجا، لفنافلسفة الجمال و 
 .152المرجع نفسه، ص 2
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، وبالتالي فإن  الفن  يحتاج بالضرورة إلى األخالق لكي يكتسي األخالقيةأدنى من القيم 

 .1«بها

حدود األخالق وال  وينتهي في يبدو أن  األخالق هي ألف الفن وياؤه، فالفن  يبدأ فهنا

لإلنسان، فأصحاب هذه  األخالقيالتي يرفع بها المبدع المستوى  األداة، بل هو يتجاوزها

المثلى،  األخيرة هي توجيه الناس إلى القيم األخالقيةو النظرية يرون بأن غاية الفن  األولى 

بعادهم عن الرذيلة، وأن يكون الفن  داعية من دواعي الفضيلة، فيكون بذلك المبدع رسوال  وا 

ق ينشر بفن ه رسالة أخالقية تعل م الناس وتخرجهم من ظلمات الشر إلى أنوار لمكارم األخال

 بمستواهم األخالقي. واالرتفاعالخير، فيسهم بذلك في تربية الناس 

الذي أخرج الشعراء والفنانين من جمهوريته  "أفالطون"وجدير بنا في هذا المقام ذكر 

نشاء جيل يتسم بكل معاني  الفاضلة وذلك من أجل الحفاظ على القيم األخالقية السامية، وا 

ومن ثم فإنه لم يستبعد كل أنواع الفنون بل استبقى بعضها كالموسيقى »الخير والفضيلة 

الحم سير األبطال، وبالجملة كل د الفضيلة والصدق ومالحماسية والدينية والشعر الذي يمج  

 .2«ما يفيد في تقوية الناحية األخالقية التربوية السليمة

ذا انتقلنا إلى أرسطو سنجده رغم مخالفته ألفالطون في اإلطار العام لفلسفته إال  أن ه يتفق » وا 

كاة ال و والكمال، ولذلك فقد نب ه في نظريته أن المحامعه في أن الفن  يجب أن ينزع إلى السم  

                                                           

 .158، السابقالمرجع  1
 .158المرجع نفسه، ص 2
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التطوير أو  -إن صح  القول –تعني التقليد الزائف مثلما اعتقد أفالطون، بل أن ها تعني 

وح ويجر ه من غرائزه   .1«التعديل أو التقويم، فالفنان يظهر الر 

الذي ربط بين الفن  "رسكن"ومن بين الذين قالوا بضرورة الصل ة بين الفن واألخالق 

وجعل من الفن  وسيلة لخالص اإلنسان المعاصر » واحد واألخالق والدين وجعلهم على خط

من الشقاء والبؤس النفسي الذي حل  به من خبراء الحضارة الصناعية وتحكم اآللة واإلنتاج، 

وال  ،مم ا جعله يشعر باالغتراب وفقدان القيم، المهانة اإلنسانية ومن ثم  تصد عت األخالق

لهذا الوضع المشين إال  بإعادة الشعور باإلنسانية عن طريق انطالق الفن للسمو بالروح  حل  

وتقديم الطبيعة لإلنسان في صورة حي ة تساعد على التسامي بالعاطفة والشعور والمحبة التي 

تصل في ذراها إلى حب  هللا باعتباره الن ور الذي يضيء لإلنسان طريقه بعيدا عن ربقة المادة 

ره من سجن وجح يم األنانية، وبهذا فالفن يساعد اإلنسان على بلوغ السعادة القصوى ويحر 

 .2«المادة واستبعادها

هو بمثابة القشة التي يتشبث بها اإلنسان المعاصر حتى يخرج  "رسكن"فالفن  عند 

ري الذي يشهده العالم اودو امة البؤس النفسي الحاصل بسبب التطور الحضمن بحر الشقاء 

ا جعله يصاب بالعجز واإلحباط ميا في مجال الصناعة. إذ حل ت اآللة محل  اإلنسان، حال

ضئيلة جدا أمام قيمة اآللة الحديثة، فأصبحت معنوياته  أصبحتالنفسي ألن ه وجد بأن  قيمته 
                                                           

 ،القاهرة ،أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة د/ عبد الرحمان بدوي، النهضة المصرية للطباعة والنشر 1
 .15، ص1852مصر، 

نازلي إسماعيل حسين، نظريات في فلسفة القيم، مكتبة الحرية، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر،  2
 .111. نقال عن علي عبد المعطي محمد، فايزة أنور أحمد شكري، فلسفة الجمال والفن، ص1881
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النفسية في الحضيض، وبات غريبا في عقر داره، وحتى يستفيق من هذا الكابوس الذي 

المعاصر نفسه أمام حل ين: إم ا أن يوقف عجلة التقدم ويستأصل الورم يعيشه، وجد اإلنسان 

لن تتوقف حتى تعكرنا عرك الر حى، والحل   من جذوره وهذا شبه مستحيل ألن عجلة التقدم

أن يوقظ مشاعره الدفينة التي دخلت في سبات عميق جر اء  -وهو الحل  الناجع –الثاني 

شرية، وكان الفن بما يكتنفه من مشاعر سامية تسربلت الذي آلت إليه حال الب السيئالوضع 

، بمثابة النسيم العليل الذي يرد  الروح إلى الجسد، وهكذا كان الفن اإللهيةبرداء المحبة 

 انعكاسا لمشاعر نبيلة انبثقت من نور الهداية، حتى تبلغ السعادة وتنتزع رداء العبودية.

اإلنسان القديم يقوم برسم الحيوانات وكان للدين أثر كبير على الفن  فقد كان »

له الحظ والسعادة، كما يرسم بعضها لما يعتقده فيها من شر  والطيور التي يراها أليفة وتجلب

 .1«وبطش

األخالقي على الفن، موضحا أن  للتأثيرفقد كان متميزا، في مبالغته  ي"و "تولستأم ا »

ن الفن هو أنه أداة لإلصالح االجتماعي، كما يرى أن  أعظم فن هو الذي مالهدف الرئيسي 

يعبر عن اإلدراك الديني، وهو يستخدم صفة الديني للداللة على فكرة معنى الحياة ومثلها 

العليا، بمعنى أن  الفن يستطيع أن يقوم بدور حيوي في نشر الدين، ذلك ألنه قادر على نقل 

                                                           

علي عبد المعطي محمد، راوية عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفتي عبر العصور،  1
 .12دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص
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ثل العليا لعصر معين، وعلى هذا النحو يعمل الفن  على تحطيم االنفعاالت المرتبطة بالم

 .1«الحواجز التي تقوم بين الناس

في أن الفن هو أداة لإلصالح  "رسكن"" جاء موافقا لرأي تويسل"تو وهذا يعني أن رأي 

ويسهم في  االجتماعي وأن ه إذا ما جاء معبرا عن اإلدراك الديني سيسمو بالقيم اإلنسانية

ألنه مشحون بشحنة من المثل العليا واألخالق الفاضلة التي تتغلغل في  ،انتشار الديانات

نفوس الناس، وتتأصل جذورها في أعماق النفس البشرية وتسري في شرايينها وتبعث فيها 

 الحواجز. الحياة وتعطيها القوة واإلرادة حتى تحطم جميع

أن  وراء كل فن  جميل  –اب هذا االتجاه ليه أصحإوفقا لما ذهب  –ويتضح لنا 

على عنصر أخالقي مليء بالمشاعر الطيبة  أخالقا نبيلة، على اعتبار أن  كل إبداع ينطوي

ومن ثم فالفن يلتقي مع  »واألحاسيس المرهفة تصل إلينا في قالب فني متناسق ومتناغم 

ق، فليس من الحكمة أن األخالق ولكن ال يعني هذا أن  الفن يجب أن يكون خادما لألخال

أصحاب هذا االتجاه، فهذا يعني أنن ا نحول بين  لكما يقو  األخالقنخضع الفن لمقاييس 

ولذا يبدو أن الربط  ،الفنان والتعبير بما ينفعل به من صورة قد يكون بعضها مناف لألخالق

 باألسسبين الفن واألخالق يقابل بالعديد من الصعوبات التي تؤدي أحيانا إلى التضحية 

                                                           

جورج سانتيانا، اإلحساس بالجمال، ترجمة د/محمد مصطفى بدوي، مراجعة د/زكي نجيب محمود، دط،  1
 .722دت، ص
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، أو إلى إعادة النظر في األحكام األخالقيةاالرتقاء بالقيمة و الفنية الحقيقية في سبيل السمو 

رت   .1«عليها منذ عصور عديدة واصطلحالتي تقر 

ق أن الفن سيبقى دائما اللمشكلة العالقة بين الفن واألخويتضح لنا من خالل عرضنا 

يتأرجح بين االستقاللية والتبعية للقيم األخالقية، فما تطلبه األخالق غالبت ما يرفضه الفن 

فاألخالق تسعى ألن تكون الحياة مبنية على الخير والفضيلة، والفن يرسم والعكس صحيح. 

قوانين اإلنسانية والعقائدية المبنية على القيم األخالقية الحياة بطريقة مغايرة، منتهكا جميع ال

ولكن بالرغم من كل  هذا التصادم، تبقى المزاوجة بين الفن واألخالق، ومحاولة بناء جسر 

للتواصل بينهما، حتى ال يبرز الواحد منهما على حساب اآلخر، الحل  األنسب لهذا 

  اإلشكال.

 ةـــا: الصنعـــثــالث

من تجليات الطريقة التي يصوغ من خاللها المبدع فن ه، أو هي المرحلة  الصنعة تجل  

الثالثة من مراحل الخلق الشعري وتسمى أيضا مرحلة التثقيف، وقد جاء في لسان العرب: 

ن ع  هللا الذي أتقن » ل ه  وقوله تعالى: ص  صنع صنعة، يصنعه صنع ا، فهو مصن وٌع وصنٌع، ع م 

الح وليس به، والتصن ع: تكل ف حسن كل  شيء، واصطن ع ه : اتخ ذه ، والتصنع: تكل ف الص 

ظهاره  والتزَّين به والباطن مدخول  .2«السمت وا 

                                                           

فة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، و ريان، فلسبمحمد علي أ 1
 .172، ص1881، 10ط
 .787-781، ص8أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، م 2



  مدخـــل

 

 
26 

ومن »في كتابه "العمدة" عن ثنائية المطبوع والمصنوع، فقال:  "ابن رشيق"وقد تحدث 

ن الشعر مطبوع ومصنوع، فالمطبوع هو األصل الذي وضع أو ال وعليه المدار والمصنوع  وا 

وقع عليه هذا االسم فليس متكلفا تكلف أشعار المول دين لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه 

 .1«صنعة من غير قصد وال تعمل

ما »وقد أوضح بحديثه عن الفرق بين التكل ف والصنعة أن  المتكل ف من الشعر هو 

"زهير" عندما  ، والصنعة في رأيه بحر يغرف منه كل  شاعر مثلما قام به2«بعد عن الطبع

ر نظره فيها خوفا من »أبدع  الحولي ات على وجه التنقيح والتثقيف، يصنع القصيدة ثم يكر 

 .3«التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها ساعة أو ليلة

عيب يشهد بخالف » أم ا التصنيع أو التصنع فهو أن يتكل ف الشاعر الصنعة وهو

يثار الكلفة  .4«الطبع وا 

 أكملوما أعلم شاعرا »هو أكمل الشعراء تصنعا، وذلك في قوله:  "ابن المعتز"بأن  رأىكما 

تكاد تظهر في بعض  الال أعجب تصنعا من عبد هللا بن المعتز فإن  صنعته خفية، لطيفة و 

بديعا وافتنانا  مالمواضع إال  للبصير بدقائق الشعر، وهو عندي ألطف أصحابه، شعرا وأكثره

وال أرى وراءه غاية لطالبها في هذا الباب، غير أنن ا ال نجد المبتدئ في  وأقربهم قوافي وأوزانا

                                                           

تحقيق محمد محي الدين عبد  ،أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 1
 .111، ص1، ج1887، 5الحميد، دار الجيل، سوريا، ط

 المصدر نفسه، ص.ن. 2
 ص.ن. ،المصدر نفسه 3
 .112، ص1، جنفسهالمصدر  4
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طلب التصنيع ومزاولته الكالم أكثر انتفاعا منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن الوليد 

بما فيهما من الفضيلة لمبتغيها، وألنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة، وأكثرا منها 

رهم عليهافي أشعارهما تكث  .1«يرا سهل ها عند الناس وجس 

وأم ا المصنوع فكثير من لدن بشار، ثم »بقوله:  "ابن خلدون"رأي  أيضاويستوقفنا 

حبيب وطبقتهما ثم ابن المعتز خاتم الصنعة التي جرى المتأخرون بعدهم في ميدانهم، 

ونسجوا على منوالهم، وقد تعدد ت أصناف هذه الصنعة عند أهلها، واختلفت اصطالحاتهم 

ة في اإلفادة، وأن ها وكثير منهم يجعلها مندرجة في البالغة على أن ها غير داخل ألقابهافي 

ونق  .2«هي تعطي التحسين والر 

فهو هنا ينسب الصنعة إلى بشار وحبيب وابن المعتز من عاصرهم ويرى بأن المتأخرين قد 

واصطالحاتها، فهناك من ساروا على هذا النهج مع اختالف في أصناف هذه الصنعة، 

ا المتقدمون من أهل البديع، وأم  »يدرجها في البالغة بوصفها فن  توشية الكالم وتحسينه، 

فهي عندهم خارجة عن البالغة. ولذلك يذكرونها في الفنون األدبية التي ال موضوع لها، 

 .3«وهو رأي ابن رشيق في كتاب "العمدة"، وأدباء األندلس

 :وللصنعة شروط منها

                                                           

 .118-112، ص1المصدر نفسه، ج 1
عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقيق درويش جويدي، الباب السادس من الكتاب األول، الفصل  2

  582، ص58
 المصدر نفسه، ص.ن. 3
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 « ألنها أن تقع من غير تكل ف وال اكتراث في ما يقصد منها وأم ا العفو فال كالم فيه

إذا برئت من التكل ف سلم الكالم من عيب االستهجان، ألن تكلفهما ومعاناتها يصير 

إلى الغفلة عن التراكيب األصلية للكالم، فتخل  باإلفادة من أصلها، وتذهب بالبالغة 

رأسا، وال يبقى في الكالم إال تلك التحسينات، وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر 

ي البالغة يسخرون كلفهم بهذه الفنون، ويعد ون ذلك من القصور وأصحاب األذواق ف

 .1«عن سواه

 «  ا جناية، وكثير من األنواع التي مولقد جنت هذه الصنعة البديعية على البالغة أي

كانوا يذكرونها كان بعضها متداخال في بعضه اآلخر، ومن جهة أخرى فإن الكثير 

واالحتراس واإليغال، واالعتراض،  تفاتكااللمنها حقه أن يذكر في علم المعاني، 

 .2«والتتميم

سمعت شيخنا األستاذ أبا البركات »في هذا المقام:  "ابن خلدون"ويقول اإلمام 

البلفيقي، وكان من أهل البصر في اللسان والقريحة في ذوقه يقول: إن  من أشهى ما تقترحه 

وقد عليَّ نفسي أن أشاهد في بعض األيام من ينتحل فنون هذا البديع في نظمه أو نثره، 

 ا،الصنعة، فيكلفون به عوقب بأشد العقوبة، ونودي عليه، يحذر بذلك تلميذه أن يتعاطوا هذه

                                                           

 المصدر نفسه، ص.ن. 1
فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، دار الفرقان، عمان، األردن، الطبعة  2

 .721، ص7001التاسعة، 
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. وهذا إن دل  على شيء، فإنم ا يدل  على أن  الصنعة لم تحض 1«ويتناسون البالغة

باستحسان الجميع، فهناك من تبناها جملة وتفصيال، وهناك من أخذ منها ولكن بطرف، أي 

شروط استعمالها عندهم اإلقالل منها وأن تكون في بيتين ثم »وضع الستعمالها شروطا، و

 .2«الثة من القصيد، فتكفي في زينة الشعر ورونقه، واإلكثار منها عيبث

م الشعراء إلى  "ابن قتيبة"وقد تناول  في كتابه "الشعر والشعراء" قضية الصنعة وقس 

م شعره بالثقاف ونقحه بطول » فأم ا الشاعر المتكلف فهومتكل فين ومطبوعين.  الذي قو 

كزهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر، التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر 

خير الشعر الحولي  ألن هم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين وكان الحطيئة يقول:

 .3«وكان زهير يسمي كبرى قصائده الحولي ات ،المنقح المحك ك

كان زعيم مدرسة الصنعة في العصر الجاهلي، هذا ألنه ال  "زهير بن أبي سلمى"و

 خرج  القصيدة للناس حتى يهذبها وينقحها ويقف عند كل  صغيرة وكبيرة فيها.ي  

هنا متأثر بمن سبقه من النقاد الذين اختلط عندهم التكل ف بالصنعة وخصوصا اوابن قتيبة ه»

األصمعي في قوله عن مدرسة عبيد الشعر إن  الشعر قد كان استعبدهم، واستفرغ مجهوداتهم 

 .4«التكل ف وأصحاب الصنعةباب حتى أدخلهم في 

                                                           

 .582، ص58عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، الباب السادس من الكتاب األو ل، الفصل  1
 المصدر نفسه، ص.ن. 2
 .77، ص1، ج1811ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق احمد شاكر، دار المعارف،  3
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ت.عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي،  4

 .12ص ،7، ج1888، 2القاهرة، مصر، ط
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ومن كل  ما سبق يمكن أن نقول بأن الط بع وحده ال يكفي في اإلبداع الشعري، كما 

يكون  أنها غير كافية، فكٌل منهما يقوي اآلخر، ولكن يجب على الشاعر دأن  الصنعة وح

، ويحسن الكالم ومزي ناتهذكي اـ فال يبالغ في صنعته حتى يصبح م م ال ، ألن ها من محسنات 

إذا ذكرت باستحياء، ويقبح إذا كثرت وتعد دت. والوسيلة التي تجعل من الشاعر عارفا الكالم 

لشروط الصنعة وأساليبها هي التثقيف والتور ع في الشعر ومعرفة دقائقه، حينئذ يصبح 

ا بالمطبوع والمصنوع وهذا حتما سيزيد في أشعاره رونقا وجماال.       الشاعر م ل م 
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 تمهيــد

يعتبر زهير بن أبي سلمى راهبا في محراب الفّن، فقد تبّوأ بشعره الَحَولّي الُمَحَكك 

مكانة مرموقة بين فحول الشعراء، فعّدوه من عبيد الشعر، ألّنه قام بحمل هذا الفّن الجميل 

كان يدع القصيدة تمكث »كيف ال وهو الذي  وحافظ عليه وزاده ُحسًنا وجمااًل،على كاهله 

 اتهامايل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه، جعنده حواًل كريتا، وزمنا طويال، يرّدد فيها نظره، وي

ماما على رأيه، ورأيه عيارا على شعره، إشفاقا على ز لعقله، وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله، 

حرا زا لما خوله هللا تعالى من نعمته، وكانوا يسّمون تلك القصائد: الحولّيات، أدبه، وا 

 .1«يدا، وشاعرا مفلقاذات، ليصير قائلها فحال خنوالمقلدات، والمنقحات، والمحكمّ 

وقد أضحت هذه الحوليات معارض شائقة للفّن والجمال، يرتادها الذواقة من كّل فّج 

 وصوب.

وال نفهم من وقوف زهير أمام القصيدة الواحدة حوال كامال، إّنه استعصى عليه أن 

يقول شعرا حسن الّسبك، ونعتبر ذلك قصورا منه، فنعيبه ونقلّل من شأنه، ال بل علينا أن 

فال يكون الشاعر »نحترم فيه هذه الخصلة، ألّنه بذلك يحترم شعره ويوليه عناية خاصة 

سمحا ويعيد فيه نظره، فيسقط رديه، ويثبت جّيده، ويكون قد شعره، ى يتفجودا حتّ حاذقا م

 .2«فإّن بيتا جّيدا يقاوم ألفى رديء ؛بالّركيك منه، مطرحا له، راغبا عنه

                                                           

 .9، ص2أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبين، ت.عبد السالم محمد هارون، ج 1
أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده، ت.محمد محي الدين  2

 .252، 1عبد الحميد. ج
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جهدا كبيرا في صياغة قصائده، خاصة المعّلقة التي قالها في مدح  "زهير"وقد بذل 

دراستنا، ورغم التكّلف الذي  وهي موضوع "الحارث بن عوف"و  "هرم ابن سنان"السيدين 

شاب المعّلقة كونها قيلت في مناسبته معينة تستدعي التريث والتأني، إاّل أّن القصيدة كانت 

مشبعة بالصدق بعيدة عن المعاضلة والتمّلق وهذا طبعا لصدق الشاعر الذي تفّنن في 

 اإلفصاح عن مشاعره في قالب فّني راق رقي معانيه وألفاظه.

لتحفة الشعرية حاولنا التعمق في بنيتها اللفظية هذه انطلق، وألهمية ومن هذا الم

ي صودراسة بعض جوانبها الفنية، والبداية كانت الخوض في غمار اللغة الشعرية وتق

ألفاظها، واألسلوب الشعري خاصة جمالية التكرار، ثّم التطرق إلى الصورة الشعرية التي 

إلى أن نصل إلى الموسيقى الشعرية وحال اإليقاع في كانت حاضرة بقّوة في معلّقة شاعرنا، 

 المعلّقة.
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 أّوال: اللغة واألسلوب الشعري

 اللغة: .1

عر أحاسيسه، وكّل ما يجول في اإّن اللغة الشعرية هي الوسيلة التي يوصل بها الش

باله من أفكار، وهي من أهّم أدوات التشكيل الجمالي في الشعر، فحتى تكون القصيدة بّواحة 

من  أداةيجب إعدادها قبل مرامه وتكلف نظمه، فمن نقصت عليه » الشعرفي هناك أدوات 

أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منه، وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كّل جهة. 

 .1«فمنها التوسع في اللغة

فاللغة فضال عن أّنها نظام صوتي يرتبط بنظام من المعاني، يستخدم في عملية التواصل 

حاله، وبؤرة التواصل  فهي أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع، فهي لسانبين األفراد، 

فيها تحمل شحنات شعورية ذات  فيه. ولغة الشعر ليست كغيرها من اللغات، ألّن كّل كلمة

دالالت عميقة، عمق النفس البشرية، تنم عن صدق العاطفة وجمال التصوير، فهي تجسد 

اعر أن األحاسيس والميوالت وتحيلها إلى حقائق. واللغة باعتبارها وسيلة تعبيرية، ينبغي للش

الشعر قوة ثانية للغة »يمتلكها ويسخرها لخدمة شعره ويعبر بها عن دفقاته الشعورية، كما أّن 

، والتمكن من اللغة والشعر هو ما تلمسناه عند "زهير" من خالل 2«وطاقة سحر وافتنان

                                                           

أبو الحسن محمد بن احمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ت. عبد العزيز بن ناصر المانع، دار  1
 .6، ص1995العلوم، الرياض، 

، 2222، 2، ت.أحمد درويش، المجلس األعلى للثقافة، ط-النظرية الشعرية–جون كوهن، اللغة العليا  2
 .9ص
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معلقته، فهو يحسن استعمال الكلمة، كما يحسن التالعب باأللفاظ وقولبتها حتى تتالءم مع 

ريته الفّذة، فكّل لفظة وكل عبارة قام باختيارها بدّقة وبراعة متناهية، وهذا ما دفع بنا إلى شع

 الولوج إلى أعماق المعّلقة، والتطرق إلى أّول ما يلفت انتباه المتلقي وهي:

على  وهي من أهم مقومات العمل الشعري، بل إّن البعض يؤثرون اللفظ األلفاظ: (أ

اللفظ أغلى من المعنى ثمنا، وأعظم قيمة، »المعنى، وقد قال العلماء في هذا الشأن: 

المعاني موجودة في طباع الناس، يستوي الجاهل فيها والحاذق، ولكن  وأعّز مطلبا، فإنّ 

العمل على جودة األلفاظ، وحسن السبك، وصّحة التأليف، أال ترى لو أّن رجال أراد في 

لما أخطأ أن يشبهه في الجود بالغيث والبحر، وفي األقدام باألسد،  المدح تشبيه رجل

وفي المضاء بالسيف، وفي العزم باسيل، وفي الحسن بالشمس، فإن لم يحسن تركيب 

هذه المعاني في أحسن حالها من اللفظ الجيد الجامع للرقة والجزالة والعذوبة والطالوة 

أن يكون »حتى يكون اللفظ مستساغا يجب ، و 1«يكن للمعنى قدر والسهولة والحالوة لم

سمحا، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، مع الخلّو من 

 .2«البشاعة

                                                           

وآدابه ونقده، ت.محمد محي الدين عبد أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر  1
 .122، ص1الحميد،ج

أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ت.محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت،  2
 .27لبنان، د.ط، ص
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نّما الشأن في إقامة الوزن، »جاحظ وحّد تعبير ال المعاني مطروحة في الطريق...وا 

عر صناعة، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صّحة الطبع وجودة الّسبك، فإّنما الش

 .1«وضرب من النسج وجنس من التصوير

وعلى الرغم من أهمية اللفظ إاّل أنّنا ال يمكن أن نغض البصر عن المعنى ونخرجه من 

دائرة األهمية، ألّن كاّل من اللفظ والمعنى مهم في بناء القصيدة، فهما وجهان لعملة واحدة 

متقنة، أنيقة األلفاظ، حكيمة المعاني، فمن األشعار أشعار محكمة »وال يمكن الفصل بينهما، 

ومنها  عجيبة التأليف، إذا نقضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانيها، ولم تفقد جزالة ألفاظها

أشعار ممّوهة مزخرفة عذبة، تروق األسماع واالفهام إذا مرت صفحا. فإذا حصلت وانتقدت 

لبناء يستأنف منه،  نقصهابهرجت معانيها، وزيفت ألفاظها. ومجت حالوتها، ولم يصلح 

 .2«...وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها

فالشعر ال يصنع من األلفاظ وحدها، كما ال يصنع من المعاني وحدها، والشعر 

الجاهلي عموما له ألفاظه الخاصة به، والمستوحاة من طبيعة العصر، وهي بطبيعة الحال 

 ا في أغلب األحيان العودة إلى المعاجم حتى نستطيع فهمها.تبدو غريبة عّنا، وتستدعي منّ 

وهي ألفاظ ذات طبيعة بدوية، وحشية لطبيعة التوحش الذي هم فيه، أّما زهير فقد كان 

بالطبيعة الصحراوية الجافة، وقد انعكس ذلك على  تأثرهبعيدا عن وحشي الكالم، برغم 

                                                           

 .132-131، ص3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ت.عبد السالم محمد هارون،  ج 1
 .11الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ت.عبد العزيز ناصر المانع، ص 2
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عر جانبا من البيئة والحياة اليومية في قاصئده، ومن بينها المعلقة التي يظهر فيها الشا

 العصر الجاهلي.

ومن بين األلفاظ التي رسمت معالم هذه البيئة في القصيدة ذكر الشاعر بعض األلفاظ 

 التي تصف حيوانات الصحراء منها: 

 : 1قوله

 2َيْنَهْضَن من كّل َمِحثمِ  7*َوَأْطاَلٌؤَها           3*َيْمَشْيَن ِخلفةً  2*واألَرآمُ  *بها الَعْينُ 

فالعين واألرآم واألطالء هي أسماء لحيوانات الصحراء ارتأ الشاعر ذكرها في قصيدته، ألّنها 

تشغل حيَزا واسعا من حياة اإلنسان الجاهلي، وكّل شاعر في ذلك العصر لم يتوانى عن 

 ذكر هذه الحيوانات وكّل األلفاظ التي تحيل إليها.

 :3أيضا وجاء في قول زهير

 4فأصبح يجري فيهم من ِتاَلدكم     مغانم شتَّى ِمْن إفاٍل ُمَزنَّم

 ولفظتي: إفال وُمزنم، هي أيضا من أسماء الحيوانات الصحراوية.

 

                                                           

 .65، ص2225، 2زهير بن أبي سلمى، الديوان، شرح حمد وطماس، دار المعرفة، بيروت، ط 1
العين: رمز للبقر الوحشية وذلك التساع عيونها. األرآم: ج رم وهو الظبي األبيض. خلفة: أي وراء  2

م البعض. األطالء: جمع طال وهو ولد الظبية أو البقرة الوحشية. المجثم: مكان الجلوس أو بعضه
 المسكون، وهو يقابل البروك لدى اإلبل.

 .62المصدر السابق، ص 3
الّتالد: المال المتوارة عن األجداد، اإلفال: ج أفيل، وهو البعير الصغير السن. المزنم: هو البعير الذي  4

 عليه عالمة.
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 :1وقوله

 2فتعرككم عرَك الّرَحى ِبثقالها       وتلقح ِكَشاًفا ثم تنتج فتتِئمِ 

 :3وقوله

 4ُتْمَتُه ومن تخطيء ُيعََّمر فيهزمَرَأْيُت الَمَنايا خبط عشواء من تصب    

لم يذكر الشاعر األلفاظ المتعلقة بالحيوانات الصحراوية فقط، بل قام بذكر بعض األلفاظ 

 :5التي تدور في فلك المسكن الجاهلي ومن بينها قوله

 6أثَا فيَّ سفًعا في معّرس ِمْرَجِل    وُنؤّيا كجذم الحوض لم يتثلَّمِ 

 قصيدةلتتعلق بالبيت الجاهلي. وباعتبار أّن هذه ا ألفاظفاألثافي والسفع والمرجل والنؤى هي 

تحمل في طياتها أبعادا إنسانية وأخالقية إضافة إلى شعريتها، فقد الحظنا من خالل 

إحصائنا أللفاظ القصيدة أّن األلفاظ الداّلة على الحرب والضغينة تطغى على القصيدة، فقد 

لفظة، تنوعت بين األفعال واألسماء جاءت كّلها منّددة من ( 72)دها األربعين تجاوز عد

                                                           

 .69، صالسابق المصدر 1
ثفال الّرحى: الجلدة التي توضح تحت الّرحى لينزل عليها الطحين. تلقحك أي تحمل.الكشاف: هو لقاح  2

 النعجة مّرتين في العام الواحد. النتاج: هو والدة الناقة.
 .22المصدر نفسه، ص 3
 عرف حين تسير أين تضع قدمها. الخبط: هو الضرب باليد. العشواء: هي الناقة التي ال ترى ليال فال ت 4
 .65المصدر نفسه، ص 5
األثافي: ج أثقفية، وهي حجارة ثالث يوضع عليها القدر للطهو. السفع: أي مسودة ألثر الدخان.  6

المعرس: هو النزول بالقوم وقت السحر. المرجل: هو القدر الكبيرة. النؤى: هو الساقية التي تحفر حول 
 ى هطول المطر. الجذم: األصل. البيت ليجري فيه الماء لد
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ويالت الحرب وآثارها المشؤومة التي تعاقب عليها األجيال جيال بعد جيل ومن بين األلفاظ 

 الداّلة على ذلك نذكر:

 قوله:

 1تداركتما عبسا وذبيان بعدما    تفانوا ودّقوا بينهم عطر منشم

 2على خير موطٍن    بعيدين فيها من عقوق ومأتم فأصبحتما منها

مِ   3وما الحرب إاّل ما علمتم وذقتم    وما هو عنها بالحديث المرجَّ

 :4وقوله

 5متى تبعثوها تبعوها ذميمة     وتضر إذا ضريتموها فتضرم

 تنتج فتتِئمِ  فتعرككم عرك الّرحى بثفالها      وتلقح كشافا ثمّ 

 6ثم ترضع فتفِطمِ  هم     كأحمر عادٍ فتنتج لكم غلمان أشأم كلّ 

الة على الحرب والضغينة، وهي: ذكرها نستخرج األلفاظ الدّ  األنف األمثلةومن 

تضر، ضّريتموها، تضرم، تعرككم، عرك  ،)تفانوا، عطر منشم، عقوق، مأتم، الحرب، ذميمة

الّرحى...( وغيرها من األلفاظ التي نستنتج من خاللها أن الشاعر رغم ترعرعه في وسط 

                                                           

 .62المصدر السابق، ص 1
 المصدر نفسه، ص.ن. 2
 .69المصدر نفسه، ص 3
 المصدر نفسه، ص.ن. 4
 ضّريتموها: من الشرى، وهي شدة الحرب. 5
أشأم: جند أيمن وهو المبالغة في الشؤم. عاد: قبيلة بائدة. أحمر عاد: )ويراد به أحمر ثمود( وهو قدار  6

 بن سالف الذي عقر الناقة.
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شاعت فيه  بالثأر ويدفع في سبيل ذلك األموال واألنفس، وسط األخذمتعصب، يمّجد 

لى السلم أجنح الحروب والمذابح، والقوي فيه يأكل الضعيف إاّل أّنه كان عن كّل ذلك أبع د، وا 

 ، واضح وجلي في ثنايا قصيدته.ومقته للحرب وما تخّلفه

ومن خالل قرائتنا ألبيات القصيدة، الحظنا أّن ألفاظها ليست مستوحشة. كما أّن 

بتجنب وحشي الكالم...وقد »معانيها جاءت مالئمة أللفاظ القصيدة، وذلك ألّن زهيرا اّتسم 

وأبعدهم عن سخف الكالم، وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل كان أحسن الشعراء شعرا، 

 .1«من اللفظ

 األفعال: (ب

يكمن دور األفعال في إضفاء نوع من الحركية داخل القصيدة، وزهير بن أبي سلمى 

، وعند إحصائنا لهذه األفعال وجدنا واألمرفي معلقته نّوع بين األفعال الماضية والمضارعة 

فعل، أّما األفعال الماضية فتقدر بحوالي 112هي تقدر بحوالي أن غالبيتها مضارعة، ف

 .أفعال25، ولم ترد أفعال األمر إاّل قليال، ما يقارب فعل52

وكثرة استعمال األفعال المضارعة داللة على أّن الشاعر يعبر عن حالة يعيشها 

 ويصورها بشفافية مطلقة، مستعمال هذه األفعال، ومنها قوله:

 2رآم َيمشين ِخلفًة      وأطالؤها ينهضن من كّل مجثمبها العين واأل

                                                           

ي، شرح المعلقات السبع، ت.محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة زنعبد هللا الحسن بن أحمد الزو  1
 .127، ص2222العصرية، صيدا، بيروت، 

 .65بي سلمى، الديوان، صزهير بن أ 2
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 وقوله:

 1وها ذميمة     وتضر إذا ضريتموها فتضرمثمتى تبعثوها تبع

 2فتعرككم عرك الّرحى بثفالها      وتلقح كشافا ثّم تنتج فتتِئمِ 

 3فتنتج لكم غلمان أشأم كّلهم     كأحمر عاٍد ثم ترضع فتفِطمِ 

 4قًرى بالعراق من قفير ودرَهم             فتخلل لكم ماال ُتِغل  

فاألفعال المضارعة مثل: )يمشين، ينهضن، تبعثوها، تضر، تضرم، تعرككم، تلقح، 

تنتج، تتئم، ترضع، تفطم، تغلل، تغل...( وغيرها من األفعال التي وردت في القصيدة تدّل 

حاطته بأحداثها.  على معايشة الشاعر للواقعة وا 

المضارعة ال تنفي وجود األفعال الماضية التي كان لها دور بارز في وسيطرة األفعال 

القصيدة، إذ خلقت مع األفعال المضارعة نوعا من االزدواجية الزمنية بين الماضي 

والحاضر، مّما جعل القصيدة تبدو كشجرة عريقة تتأصل جذورها في أعماق الماضي، وتمتد 

 إلى المستقبل الذي تورق فيه أغصانها وتثمر. فروعها مخترقة الثرى تالمس الحاضر. وترنو

 ومن أمثلة األفعال الماضية التي أّثرت على القصيدة، نذكر قوله:

   

 
                                                           

 .69، صالسابق المصدر 1
 المصدر نفسه، ص.ن. 2
 المصدر نفسه، ص.ن. 3
 .69المصدر السابق، ص 4
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 1فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله      رجال بنوه من قريش وجرهم

م  2وال شاركت في الموت في دم نوفٍل     وال وهب منها وال ابن المحزَّ

 3يعش      ثمانين حوال ال أبالك يسأمسئمت تكاليف الحياة، ومن 

 4رأيت المنايا خبط عشواء من تصب    تمته ومن تخطيء يعّمر فيهرم

فاألفعال الماضية )أقسمت، طاف، شاركت، سئمت، رأيت...( استعملها الشاعر حتى 

برهانا وحجة، باعتبار أّن الماضي هو  يستحضر الماضي في خضم الحاضر، ويجعله

نسان ويأخذ منها العبرة حتى ال يكرر األخطاء نفسها في حاضره. وهناك تجربة يعيشها اإل

أفعال في القصيدة رّبما تبدو في ظاهرها عادية، إاّل أّن لها دالالت عميقة تؤثر في النفس. 

 فعلى سبيل المثال الفعل: "تفانوا" في قوله:

 5تداركتما عبسا وذبيان بعدما    تفانوا ودّقوا بينهم عطر منشم

فهذا الفعل يفيد أّن كاّل من الخصمين قد أفنى عدوه عن آخره، ولكن ما عهدناه في الحروب 

هو أن يكون هناك منتصر ومنهزم، إاّل أّن الشاعر لغى النصر للطرفين، وجعلهما في فجوة 

واحدة، يشربون من الكأس نفسها، وهذا من شأنه أن يوّلد اليأس في نفوس المتحاربين فال 

 ،في هذه الحرب اللعينة حمل السالح وهو يعرف بأّنه لن ينتصر هو وخصمه يفكر أحد في

                                                           

 ، ص.ن.السابق المصدر 1
 .66المصدر نفسه، ص 2
 .69المصدر نفسه، ص 3
 .22المصدر نفسه، ص 4
 المصدر نفسه، ص.ن. 5



الفن والجمال زهير شاعرل األول                                                                                                       الفص  

 

 
43 

التي أحرقت األخضر واليابس، فبهذه الصيغة شّل الشاعر أيديهم عن حمل السالح، وأخرس 

 أفواهمم عن التلفظ بكلمة حرب.

 وفي قوله:

 1سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش      ثمانين حوال ال أبالك يسأم

 2اليوم واألمس قبله    ولكنّني عن علم ما في غٍد عمٍ  وأعلم ما في

 3رأيت المنايا خبط عشواء من تصب    تمته ومن تخطيء يعّمر فيهرم

أعلم، رأيت...( كّلها تدّل على أّن الشاعر لم يقض سنين حياته في اللهو  ،فاألفعال )سئمت

منها العبرة  ويتدبر ويأخذواالستمتاع، بل كان يعيش الحياة كما يجب أن تعاش، يتفكر فيها 

ويعتبر، ومن خالل كالمه يمكن أن ندرك مدى حكمتهن وأّن فلسفته في الحياة لم تأت من 

عدم، بل إّنها مبنية على أساس لخبرة الطويلة واالجتهاد الدءوب في فهم تكاليف الحياة 

ّنما يقوله وسبر أغوارها، وهذا ما جعل منه حكيم الشعراء، ألّنه ال يقول كالما ما اعتب اطيا وا 

 عن سابق معرفة وعلم.

فقد وردت باستحياء شديد، نظرا لطبيعة الموضوع الذي  األمروبالنسبة إلى أفعال 

. ومن األخرىتحمله القصيدة، فلم يكن مناسبا استعمال فعل األمر بإسهاب مقارنة باألفعال 

 بين أفعال األمر التي وردت في القصيدة قوله:

                                                           

 .22المصدر السابق، ص 1
 المصدر نفسه، ص.ن. 2
 المصدر نفسه، ص.ن. 3
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 1قلت لربعها      َأاَل اْنِعم صباًحا أّيها الّربع وأسلمفلّما عرفت الدار 

 2هل ترى من ظعائن     تحّملت بالعلياء من فوق جرثم !تبّصر خليلي

 وقوله:

 3أال ُأَبِلُغ األحالف عّني رسالة     وذبيان: هل أقسمتم كّل مقسم

، واألحالفع وخليله )أنعم، أسلم، تبصر، أبلغ( قالها الشاعر مخاطبا كاّل من الّرب فاألفعال

إيرادها في القصيدة مهما التساق المعنى العام للقصيدة وانسجامه وتحقيق الجمالية  وكان

 الشعرية للقصيدة.

أسهم ذلك في جمالها،  دوالقصيدة بما تحمله من تنوع فعلي تنبض بالحياة والحركة، وق

أحسست وكأّنها ولدت من جديد، فالشاعر عرف كيف يربط  قرأتهاواكسبها حياًة أبديًة، فكّلما 

 يجعلنا ال نشعر بالفارق الزمني الذي يفصلهما عن بعض. بين الحاضر والماضي بشكل

، حيث األفعالاألسماء فاقت  أننالحظ من خالل دراستنا لمعلقة زهير،  األسماء: (ج

اسم، وكثرة األسماء عادة ما تدل على الديمومة واالستقرار، ورّبما 296قدرت بحوالي 

كان ذلك انعكاس لنفسية الشاعر الذي لطالما تميز بالرزانة ورجاجة العقل فهو كالوتد 

 والفتن. األهواءال تحركه  األرضالمغروس في 

                                                           

 .65المصدر السابق، ص 1
 المصدر نفسه، ص.ن. 2
 .62المصدر نفسه، ص 3
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كثر من الذي ميز الشاعر انعكس تلقائيا على معلقته. ونالحظ أن الشاعر أوهذا الثبات 

 استعمال األسماء لدرجة أّن بعض األبيات في القصيدة تخلو من األفعال نهائيا. مثل قوله:

 1ودار لها بالرقمتين كأّنها     مراجيع وشم في نواشر معصم

 وقوله:

 2وفيهّن ملهى للطيف ومنظر       أنيق لعين الّناظر المتوشم

على أّنه كان شاهد عيان على كما وفق الشاعر في استخدام بعض األسماء الدالة 

قحامها في القصيدة من شأنه أن يكسبها مصداقية كونها جاءت لسرد حقائق  هذه الواقعة، وا 

تاريخية، فالشاعر باستعماله لهذه األسماء أكّد من جديد اّنه عايش األحداث التي جاءت في 

 معلقته.

 ومن أمثلة ذلك قوله:

 ا هو عنها بالحديث المّرجموما الحرب إاّل ما علمتم وذقتم     وم

 متى تبعثوها تبعوها ذميمة     وتضر إذا ضريتموها فتضرم 

 فتعرككم عرك الّرحى بثفالها      وتلقح كشافا ثّم تنتج فتتِئمِ 

 3فتنتج لكم غلمان أشأم كّلهم     كأحمر عاٍد ثم ترضع فتفِطمِ 

 غلمان، أشأم،...(.ومن هذه األسماء نذكر: )الحرب، المرّجم، ذميمة، الّرحى، 
                                                           

 .65زهير بن ابي سلمى، الديوان، ص 1
 .66المصدر نفسه، ص 2
 .69المصدر نفسه، ص 3
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 كما أن هذه األسماء منها ما جاء معّرفا بـــ"ال" مثل قوله:

  2ومن ال يّتق الّشتم ٌيشَتمِ  1ومن يجعل المعروف من دون غرضه     يفره

 وقوله:

 لسان الفتى نصٌف ونصف فؤاُدُه     فلم يبق إاّل صورة اللحم والّدم

ّن  ّن سفاه الشيخ ال حلم بعده        وا   3الفتى بعد السفاهة َيحُلمِ وا 

واألسماء المعّرفة بــ"ال" في هذه األبيات هي: )المعروف، الشتم، الفتى، اللحم، الّدم، الشيخ، 

 الّسفاهة(.

 ضافة فمثل قوله:إلأّما األسماء المعّرفة با

 4وقفت بها من بعد عشرين حجة    فاألّيا عرفت الّدار بعد توهم

 وقوله:

 5فُيّدَخر    ليوم الحساب أو يعّجل فينقميؤخر فيوضع في كتاب 

 وقوله:

 فتعرككم عرك الّرحى بثفالها      وتلقح كشافا ثّم تنتج فتتِئمِ 

 وقوله:

                                                           

 يفره: يجعله وافرا. 1
 .22المصدر السابق،  2
 .21المصدر نفسه، ص 3
 .65المصدر نفسه، ص 4
 .69المصدر نفسه، ص 5
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 1لدى أسٍد شاكي الّسالح مقذَّف    له لَبٌد أظفاُرُه لم تقّلمِ 

واألسماء المعرفة باإلضافة المذكورة في هذه األبيات هي: )عشرين حّجة، يوم الحساب، 

ثبات الشيء.  عرك الّرحى، شاكي السالح( والتعريف في األسماء جاء من قبيل التحديد وا 

كما عمد الشاعر إلى استعمال األسماء الّدالة على النحوت واألوصاف كوسيلة للتعبير عن 

جالئه مثل قوله:  غمار الحرب وما يدور في فلكها، أو عن شخص معّين يرغب في إظهاره وا 

 4يعلون متنه       عليهنَّ دلَّ النَّاعم المتنّعم 3انفي الّسوب 2نووّرك

 وقوله:

م  5وفيهنَّ ملًهى للطّيف ومنظر     أنيق لعين النَّاظر المتوسَّ

 وقوله:

 6فلّما وردن الماء زرقًا جَماُمُه     وضعت عصيَّ الحاضر المتخيم

 وقوله:

 7موما الحرب إاّل ما علمتم وذقتم      وما هو عنها بحديث المرجّ 

                                                           

 المصدر السابق، ص.ن. 1
 : التوريك هو أن يركب على أوراك الدواب.نوّرك 2
 السوبان: األرض المرتفعة. 3
 .66المصدر نفسه، ص 4
 المصدر نفسه، ص.ن. 5
 المصدر نفسه، ص.ن. 6
 .69المصدر نفسه، ص 7



الفن والجمال زهير شاعرل األول                                                                                                       الفص  

 

 
48 

المذكورة في األبيات السابقة هي: )المتنّعم، واألسماء الّدالة على الّنعوت واألوصاف 

 المتوّسم، المتخيَّم، المرّجم(.

واستخدام الصفات والّنعوت من شأنه أن يبرز القدرة الفائقة الدقيقة دليل على شعريته وتمكّنه 

 من اللغة.

األفعال في المعّلقة وتبين لنا أن األسماء والتي وبعد قيامنا بجملّية إحصائية شملت األسماء و 

ـ يمكن أن %36,61األفعال التي تقدر نسبتها بحوالي ، فاقت %63,39تقّدر نسبتها بحوالي 

لطبيعة  -كما سبق الذكر–نجزم بأّن بنية القصيدة قائمة على الثوابت والّسكون، وهذا عائد 

 الشاعر النفسية.

أن نستشف أّن الشاعر له باع طويل في ميدان اللغة ومن خالل كّل ما سبق نستطيع 

الشعرية، وهذا ما أكّده حسن اختياره لأللفاظ المعبرة والكلمات الرَّصينة، التي أثرت بشكل أو 

 بآخر في نفس المتّلقي، وألهيت مشاعره بما تحمله من حقائق مجّردة.

 األسلوب الشعري: . 2

واألسلوب هو خصلة يتميز بها كل شاعر يعتبر األسلوب من أهم مقومات الشعر، 

 عن آخر، أو قد تميز رهطا من الشعراء في عصر معين.

يقال للسطر من النخيل: أسلوب، وكل طريق ممتد، فهو أسلوب قال: واألسلوُب: الطريق، »

والوجه، والمذهُب، يقال: أنتم في أسلوِب سوٍء، ويجمع أساليب. واألسلوُب: الطريق تأخذ فيه. 
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ّن أنفه لفي واألسلو  ُب، بالضّم، الفن، يقال: أخذ فالن في أساليب من القول أي أفانين منه، وا 

 .1«أسلوب إذا كان متكبرا

فن الشعر من بين الكالم كان شريفًا عن العرب، ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم »و

يحتاج وشاهد صوابهم وخطئهم،...والتكفي فيه ملكة الكالم العربّي على اإلطالق، بل 

بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في رعاية األساليب التي اختصته العرب بها بها وباستعمالها 

فيه، ولنذكر هنا مدلول لفظة األسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في إطالقهم، 

 .2«فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ـنسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه

ظاهرة أسلوبية لها »بين الظواهر األسلوبية ارتأينا أن نركز على ظاهرة التكرار بوصفها  ومن

فاعليتها في االثر الشعري وتكثيف اإليقاع الموسيقي  عرفها العرب منذ القدم وحفل بها 

 .3«شعرهم بتكرار األسماء والمواضيع في مواقف مختلفة

نما على غني عن القول أن التكرار ال يقوم على مجرد » تكرار اللفظة في النص الشعري،  وا 

تتركه هذه اللفظة من أثر إنفعالي في نفس المتلقي. فكل تكرار يحمل إيحاءات  نفسية 

 . 1«وانفعالية متباينة،  تفرضها طبيعة الغرض الشعري

                                                           

 . 225، مادة سلب، ص2ابو الفضل جمال الدين محمد ابن منطور، لسان العرب، م 1
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، الباب السادس من الكتاب األّول، الفصل الخامس  2

 .569 -569والخمسون، ص
، 2213، 1، طاألردناب الحديث، تالمعلقات، عالم الك ، أسلوبية االنزياح في شعرعبد هللا خضر حمد 3

ر الجاهلي، أطروحة دكتوراه، جامعة .  نقال عن أحمد حساني، اإليقاع وعالقته بالداللة في الشع222ص
 .127، ص2225 - 2227الجزائر، كلية اآلداب واللغات، 
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والتكرار من السمات التي وجدناها حاضرة في معّلقة زهير، كشف لنا من خاللها إلحاحه 

 الذي يريده من تكرار بعض األلفاظ من بينها قوله:  على المنى

 تعفى الكلوم بالمنين فأصبحت      يـــنجمها من ليس فيها بمجرم

 2ينجمها قــوم لقــوم عـزامــــة      ولم يهريقوا بينهم ملء محجم

مها" ذكرها الشاعر في عجز البيت األول، ثم أعاد ذكرها في صدر البيت الثاني  فكلمة "ينجِّ

لتأكيد المعنى الذي تفيده اللفظة، وحتى يعلي من شأن ممدوحيه اللذين تحمال دّيات القتلى 

 وأصبحت هذه الديات بمثابة النجوم.

ويتولى التكرار في معّلقة زهير، معبرا به عن أحاسيسه الدفينة، ومعانيه العميقة خاثة ما 

ب من نفسيته كلمة "تبعثوها" التي يتعلق بمقته للحرب، ومن بين األلفاظ التي تبرز هذا الجان

 تكررت في بيت واحد مرتين متتاليتين وذلك في قوله:

 3متـــى تبعثوها ذميمـــــة       وتضر إذا ضريـــتموها فتضـــرم

وهذا التكرار يظهر لنا مدى كره الشاعر للحرب، وهو يحاول أن يكّره المتحاربين فيها، وذلك 

ن الحرب إذا اتقدت نيرانها فال سبيل إلطفائها سوى الصلح، بحثهم على التمسك بالّصلح، أل

 وهذه حقيقة أزلّية ناتجة عن التجارب المريرة.

 : كرار آخر في السياق ذاته في قولهوهذا ت
                                                                                                                                                                                     

عصام لطفي صّباح،)الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي(، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستير،  1
 .176، ص2211في تخصص اللغة العربية وآدابها، جامعة الشرق األوسط، 

 . 62ير بن أبي سلمى، الديوان ، صزه 2
 . 69المصدر السابق، ص 3
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 فتعرككم عـــرك الّرحى بثفالهــــا       وتلقـــح كشاًفا ثــم تنتج فتتئم

 1كأحمر عاد ثم ترضع فتفـطمفتنتج لكـــم غلمان أشأم كـــلهــــم      

فكلمة "تنتج" ذكرت في عجز البيت األول ثم ذكرت في صدر البيت الثاني ، حتى تربط بين 

 البيتين وتؤكد المعنى الذي يؤول إليه الشاعر ، وهو أن الحرب ال تنتج إال الشؤم والدمار.

المقطع يتكرر ولم يقتصر التكرار عند زهير على األلفاظ فقط بل حتى الحروف ففي هذا 

 حرف "من" يسبقه حرف "الواو"في مستهل كل بيت، في شكل متتالي، وذلك في قوله: 

 ومن لـــم يصـــانع فــي أمـــور كـثيـرة       يضـرس بـأنياب ويوطـأ بـمـنســم

 ومن يجعل المعروف من دون عرضـة      يــفــره ومــن ال يتـق الشتـم يشتـم

 فــيــبـخل بـفضـلــه     عـلى قــومـه يستغـن عـنـه ويذمـمومن يـك ذا فـضـل 

 ومن يـــوف ال يـذمــم ومن يـهـد قــلبـه      إلــى مطمـئــن الـبــر ال يـتجمجـم

ن يـــرق أسباب السمـاء بـسلــم  ومن هــاب أسـبـاب الــمــنايـا يــنـلـنــه       وا 

 يـكـن حـمـده ذّمــا عـليـه ويــنــدم    ومن يـجعـل المعـروف في غـيـر أهـله  

 ومن يــعـص أطـــراف الزجــاج فإنــه        يطيع العــوالي ركبـت كـل لـهـذم

 ومن لـم يـذد عــن حـوضـه بـسـالحــه        يــهـدم ومن ال يظلم الناس يظلـــم

 2ه لـم يكــرمومن يـغتــرب يحسب عدوًّا صـديـقـــه      ومن لــم يـكـرم نـفســ

                                                           

 ، ص.ن. السابقالمصدر  1
 . 22ص نفسه،المصدر  2
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فهذا التكرار الذي أورده الشاعر، يريد به إيصال فكرة مفادها أن حقيقة ما تخّلفه الحرب من 

ويالت وانكسارات، هي حقيقة واضحة وضوح الشمس، وحديثه عنها ليس رجما بالغيب بل 

هو نتاج الخبرة الطويلة والمعروفة السابقة التي كانت سببا في صقل حكمته وفلسفته في 

 لحياة.ا

وقد كان لهذا التكرار وقع شديد في نفس المتلقي، لما يحمله من حقائق مجردة وأمور دنيوية 

يحاول البعض إخفاءها ولكن الشاعر يجليها في قصيدته ويؤكد عليها حتى ال يتيه عنها 

 أحد. 

 وهكذا كان للتكرار أثر كبير في إيقاظ الوعي اإلنساني، إلى جانب دوره في توضيح المعنى

وتأكيده، ورسم المعالم الفنية والنفسية للمعّلقة، وما زاد في شعريتها من خالل تأكيد الداللة 

ثراء موسيقى القصيدة من جهة أخرى.  المعنوية من جهة وا 

 الصورة الشعرية ثـــانيا: 

، وتتمتع غات بأن لها طاقات تعبيرية كامنةتتميز اللغة العربية على غرار بعض الل»

يحائيةا بصفة أيض . لذلك يعمل الشعراء من خالل الشعر على كشف تركيبية وتخيلية وا 

، تخليةوتحرير هذه الطاقات للتعبير عن عوالمهم وخلجاتهم المعيشية والعقدية والنفسية والم

، الشاعر من خالل قالب كالمي خاص المتلقي للتعرف على ما يقصده استدعاءوعليه يتم 

أو حادثة أو موعظة دينية أو حياتية سواء كانت عبرة  ممتلئة بتجارب أوزانينظم وقف 
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ة شعرية مجازية انفعالية ، تكون بمثابة رسالة بين الشاعر المبدع والمتلقي عبر لغحكمة

، مجرد تراكم كلمات في قوالب جاهزة، فاللغة في الشعر العربي قديما أو حديثا ليست وجدانية

، وهي خيال يعكسان نفسية الشاعر أواقع و بل هي صور تمثل معاني مستقرة في الذهن عن 

تستفز الحواس وتدعونا للدخول إلى فضاءات جديدة ال متناهية  إيحائيةكذلك رموز حدسية 

المفردات المناسبة للتعبير عن خلجات  اختيارالمعاني لذلك نجد الشاعر شديد الحرص على 

 .1«التراثدالالتها حتى تستوعب معاني الحلم والّرؤيا والواقع والنفس و 

يل نوع من الوجود اإلنساني لصورة الشعرية وساطة التحام اإلنسان مع الكون لتشكا»و

 االهتمام، ونظرا ألن عالقات متشابكة تتدخل في تركيب الصورة عند الشاعر فإن الخاص

بدراستها للكشف عن هذه العالقات غدا من الموضوعات الهامة التي يعنى به النقد 

 .2«الحديث

، نظرا ألهميتها روح القصيدةا سبق يمكن أن نقول بأن الصورة الشعرية هي وممّ 

البالغة في تصوير األحاسيس التي تختلج نفس الشاعر وتجسيدها في القصيدة وشحنها 

م الصورة الشعرية في ، وسنحاول فيما يلي إبراز بعض معالبمختلف أدوات التصوير الجمالي

 .معّلقة زهير

                                                           

 أسلوبيةدراسة  ،)الصورة الشعرية في ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني(ـ خليل بن دعموش  1
 - 2229، ر، باتنةجامعة الحاج لخض، هادة الماجيستر في اللغة العربيةمذكرة مقدمة لنيل ش ،بالغية
  .11، ص2212

شعره، عالم الكتب الحديث، ، الصورة الفنية في عبد القادر الرباعي، شاعر السمو زهير بن أبي سلمى 2
  .71، ص2226، 1إربد، األردن، ط
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 التشبيه:  .1

الشاعر دوما في تجربته الشعرية إلى رصد الصورة الشعرية من شتى يحرص 

سقاطها على قصيدته الظواهر ، حتى تتراءى لنا هذه الظراهر في ثنايا القصيدة المحيطة به وا 

لم تخل منها قصيدة على ، ومن بين هذه الصور التي بألفاظ محكمة ومعاني متأنقةممزوجة 

يه أن تثبت للمشبه حكما من أحكام المشبه به قصدا حّد التشب»، و التشبيه ،مر العصور

  .1«للمبالغة

وأركان »والتشبيه هو تمثيل صورة شيء ما بشيء آخر الشتراكهما في صفة أو أكثر 

  .لمشبه به  وأداة التشبيه  ووجه الشبهاالمشبه و  التشبيه أربعة هي 

أما األداة ووجه الشبه فركنان ، والمشبه به، هما طرفان وهما ركنان: المشبه ا طرفاه فهماأمّ 

  .فقط

ن الركن يمكن وجود التشبيه بدونه، بل إن : أفرق بين الركن والطرف في التشبيهوال

، هو المعنى طرف فال يمكن وجود التشبيه بدونه، ووجه الشبه، أما الحذفه أفضل من ذكره

 . 2«المشترك بين الطرفين

، قولته المشهورة " إذا قلت: كأن يقول مثل ذي الّرمة...التشبيه هو ما جعل شاعرا»و

  .1«فقطع هللا لساني لم أجد وأحسن
                                                           

 الحلبي، جوهر الكنز، تلخيص كنز البراعة في أدوان  ذوي األثيربن  إسماعيلنجم الدين أحمد بن  1
 . 62اليراعة ، ت، محمد زغلول سالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  د ط، دت، ص

، 2222 ،1يوسف أبو العدوس ، التشبيه واالستعارة ـ منظور مستانف، دار المسيرة ،عمان، األردن، ط 2
 . 15ص
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، فأظهر نبوغه الفني في هذا المجال، " في الصورة التشبيهية أيما تفننوقد تفنن "زهير

   :ومن ذلك قوله

 2مراجيع وشم في نواشـــــر معصم      وداٌر لها بالرقمتين كأنــــها 

. المعصم قد ردد وجدد بعد انمحائه "أم أوفى" بالوشم في فقد شبه رسوم دار حبيبته

 شبه رسوم الدار عند تجديد السيول إيــــاها بكشف التراب عنها بتجديد الوشم 

 3وتلخيص المعنى أنه أخرج الكالم من معرض الشك في هذه الدار أهي "ألم أوفى" أم ال

م، تصوير في غاية الدقة شبيهها بالوشم المتجدد في المعصفتصوير ديار الحبيبة وت

 .قرية صاحبها وأناقة فنه التصويري، ينم عن عبوالجمال

 وفي قوله : 

 4ونــــؤيا كجــــذم الحــــوض لم يتثــــلــــم         أثــــا في سفعا في معّرس مــــرجــــل 

، لم تغيره ان حول بيت "أم أوفى" بأصل الحوض، وكأنه بقي على حالهشبه النؤي الذي ك

 .جعل الشاعر يتعرف على دار حبيبته، وهذا ماورياحالظواهر الطبيعية من أمطار 

                                                                                                                                                                                     

جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت،  1
 . 125، ص1992، 3لبنان، ط

 . 65زهير بن بن أبي سلمى، الديوان، ص 2
 . 27زهير بن ابي سلمى، الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، دت، ص 3
 .65مد وطماس، ص مى، الديوان، ت. حزهير بن أبي سل 4
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هم حتى اصبح ، لطالما تعاور على ذكره الشعراء في قصائدلإلطاللوهذا التصوير 

، لما فيه من جمالية ودقة في التصوير تجعلك تسرح بخيالك إلى ذلك تقليدا عندهم عرفا أو

  .عيش تلك اللحظات مع الشاعر وتحس بما يشعر به من ألم الفراقالعصر الغابر حتى ت

 وفي قوله : 

 1فهن ووادي الرس كاليد للفم     بكرن بكورا واستحرن بسحرة 

، هها باليد وهي تقصد الفم بالطعام، شبير للظعائن وهي قاصدة لوادي الرستصو 

، إال أن شاعرنا أبع في كانطرافة ما ال يخطر على بال أي وهذا التصوير فيه من الدقة وال

، لكن زهيرأ رصد المنظر وكان قد ال ينتبه إليه اإلنسان العاديتصويره لهذا المشهد الذي 

لتي لن تخطئ طريقها ، فالظعائن لن تخطئ طريها إلى الوادي مثل اليد اارعا في تصويرهب

 .إلــــى الفم

 : بها. ففي قولهظعائن محبوبته لشغفه الكبير  ويستمر الشاعر في حديثه عن

 2نزلن بـــه حب الفنـــا لـــم يحطم            كأن فتات العهن في كـــل منزل

ج في كل منزل نزلته هؤالء تصوير لقطع الصوف المصبوغ الذي زينت به الهواد

، فهو يشبه ب عنب ثعلب في حال كونه غير محطم، ألنه إذا حطم زال لونه، وكأنه حالنسوة

  .3بحب عنب الثعلب قبل حطمه األحمرالصوف 

                                                           

 .66، صالسابقالمصدر  1
  .ن.، صنفسهالمصدر  2
 . 111عبد هللا الحسن بن أحمد الزوزني، شرح المعّلقات السبع، ت. محمد  عبد القادر الفاضلي، ص 3
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من تصوير وبعد وقوفه على أطالل حبيبته وتجسيد كل ما جاد به خياله المجنح 

، راح خيال زهير ليحط بنا الّرحال في ساحة الوغى التى رغم مقته وتمثيل في هذه المعلقة

صور بها ، ومن بين التشبيهات التي أن يصورها لنا كما يتصورها عقله لها إال أنه أبى إال

 : ّلقته اآلثار البغيضة للحرب قولهزهير في مع

 1كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم          فتنتج لكــــم غلمان أشأم كلهم 

، إال ر لنا الحرب ويشخصها كأنها إنسان، تنجب األوالد وترضعهم وتفطمهمفهو يصو 

أوالدا مشؤومين  جأنها ليت األم الحنون التي تغدث بعطفها وحنانها على أوالدها فهي تنت

وسط الحرب والمعارك وتدفعنا هذه الصورة إلى تخيل  وينشئون، يترعرعون شؤم عاقر الناقة

 . أهوال تستمر حتى األجيال الالحقةما تخّلفه الحرب من هموم و 

كّل فرصة  اغتنمصاحبها الذي  وهذه الصورة بما تحمله من صدق وشفافية تبين لنا صدق

 للتعبير عن مشاعره اتجاه الحرب بشّتى الطرق واألساليب.

والخيال بخيط رفيع من الجمال يكاد ال يرى وصور زهير التشبيهية ربطت بين الواقع 

حة، امن المعاني الجميلة، والصور البليغة، واأللفاظ البوّ لدقه صنعه، فتكّون لنا هذا الجسر 

 أحاسيس الشاعر وعواطفه الجيَّاشة. التي راح كّل حرف فيها يصور لنا

 

                                                           

 . 69ـ زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص1
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 االستعارة: .2

تعتبر االستعارة من الّصور التي تجعل للواقع يتسربل بأردية المجاز، ويكمن جمالها 

في كونها تشبيها حذف أحد طرفيه، وهي تصوير للمعنى المراد تصويرا يجمع الّرونق إلى 

ما في غير ما وضع له في  استعمال لفظ» في شيء من المبالغة المقبولة، وهي اإليجاز

اصطالح به التخاطب، لعالقة في المشابهة، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له 

في اصطالح به للتخاطب. وهي من قبيل المجاز في االستعمال اللغوي للكالم، وأصلها 

المشبه به،  تشبيه حذف منه المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه، ولم يبق منه إاّل ما يدّل على

بأسلوب استعارة اللفظ الّدال على المشبه به، أو استعارة بعض مشتقاته، أو بعض لوازمه، 

واستعمالها في الكالم بدال عن ذكر لفظ المشبه، مالحظا في هذا االستعمال اّدعاء أّن 

المشبه داخل في جنس أو نوع أو صنف المشبه به، بسبب مشاركته له في الصفة التي هي 

 .1«لشبه بينهما في رؤية صاحب التعبيروجه ا

 االستعارةالصور  وبما أّن شاعرنا هو شاعر الجمال والفّن، فإّن معّلقته لم نخل من

 عن لطف طبعه وصفاء قريحته، ومنها قوله: التي تنمّ 

  2فلّما عرفت الّدار قلت لنربعها       أال انعم صباحا أّيها الّربع واسلم

                                                           

أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق، –عبد الرحمان حسن حبّنكه الميداني، البالغة العربية  1
 .229، ص2، ج1996، 1سوريا، ط

 .65زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 2
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ب اإلنسانية ويخاطبه ويلقي عليه التحية وكأّنه إنسان. فهو فهو هنا يلبس الّربع ثو 

سقاطها على شيء جامد، قد بّث فيه الحياة، وكسر حاجز  باستعارته للصفة البشرية وا 

 الّصمت الذي اعتاده الّربع، فيتخيل لك أّنه رّد السالم الذي ألقاه الشاعر عليه.

"أّم أو في" ولكّنه لم يجدها، فخاطب الّربع فالشاعر في حقيقة األمر يريد إلقاء السالم على 

 وبّثه مشاعره، ظّنا منه أّن الّربع سيوصل سالمه وأشواقه إلى حبيبته.

 وهذه صورة استعارية أخرى في قوله:

 1فُتغِلل لكم ماال ُتِغل  ألهلها         قرى بالعراق من قفيز ودرهم

بذلك أّن الحرب تنتج من فهو هنا يصّور الحرب وكأنها أرض لها غّلة، ويقصد 

الّدمار والخراب قدر ما تغّله األرض من ثمار أو أكثر، مستعيرا لفظتي "تغلل" و "ُتِغل" 

قامة الموازنة بين ما ُتخّلفه الحرب وما  للداللة على المعنى المراد، التأّمل وتخيل الواقعة، وا 

تفكير صاحبها وبراعته تغّل األرض، فتحد نفسك أمام مقارنة دقيقة ومتّزنة، تدّل قّوة 

 اإلقناعية.

 2فتعرككم عرك الّرحى بثفالها      وتلقح كشافا ثّم تنتج فتتِئمِ 

فهو هنا يستمر في إيراد األدّلة والحجج التي تدين الحرب والمتحاربين وهذه المّرة 

اح والكشاف وأسقطها على استعار الشاعر بعض الصفات الخاّصة بالحيوانات، كاللفّ 

ها طورا بالنعجة التي تلد مّرتين في السنة، وطورا آخر بالناقة التي تنتج اّ ها إيالحرب، مشب

                                                           

 .69، صالسابقالمصدر  1
 ، ص.ن.نفسهالمصدر  2
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وجعل صنوف الشر تتوّلد من تلك الحروب بمنزلة األوالد الناشئة من األّمهات، » وتتئم،

 1«وبالغ في وصفها باستتباع الّشر شيئين: أحدهما جعله إّياها القحة كشافا واآلخر إتآمها

اآلنف ذكرها يمكن أن نتلمس الحّس الجمالي لشاعرنا، من خالل وبهذه األمثلة 

االستعارية التي أوردها ليضفي بها جماال ورونقا على معلّقته إضافة إلى تدعيم آرائه  الصور

ومحاولة لفت انتباه المتلقي إلى القيم اإلنسانية التي احتوت عليها المعّلقة بصورها الفنية 

 ا، وعمق شعوره ورّقة قلبه.المعّبرة عن فيض خاطر شاعرن

 البديع: .3

يعتبر هذا اللون البالغي من ضروريات الشعر ومستلزماته الفنية، وال يمكن االستغناء 

 عنه في رسم معالم الصورة الشعرية إذ أنه يلّون القصيدة ويعطيها لمسة جمالية مميزة. 

وتكسوه بهاًء ورونقا به علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكالم حسنا وطالوة، »و

المتوفي  بن المعتز مطابقته لمقتضى الحال ووضوح داللته على المراد. وواضعه عبد هللا

 .2«ه227سنة

الشكل، وعمقا  من الفنون الجميلة التي تزيد األساليب األدبية بهاًء ورونقا، من حيثوالبديع »

الجمال المعنوي واللفظي  هذه المحسنات ذاتفكرّيا من حيث المضمون...ويقصد بالبديع 

تقّسم البالغة العربية إلى معان وبيان أيضا على النحو الذي نجده في كتب البالغة التي 

                                                           

 .119عبد هللا الحسن بن أحمد الّزوزني، شرح المعّلقات السبع، ت.عبد القادر الفاضلي، ص 1
السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ت.يوسف الصميلي، المكتبة  2

 .299العصرية، صيدا، بيروت، دط، د.ت، ص
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ومن ألوان البديع التي أضفت عذوبة على شعر  1«وبديع، وهي غير قليلة في شعر زهير

 زهير:

أّما »وهو من المحسنات اللفظية، وقد عّرفه "القاضي الجرجاني" في قوله:  الطباق:

المطابقة فلها شعب خفّية ومنها مكامن تغمض ورّبما التبس بها أشياء ال تتميز إاّل 

بالنظر مكامن تغمض وّربما التبست بها أشياء ال تتميز إاّل بالنظر الثاقب والّذهن 

به ربما احتاج الشيء إلى غيره فذكره ألجله الطيف والستقصائها موضع هو أملك 

 .2«ورّبما اتصل بما هو أجنبي منه فستصحبه

والطباق هو الجمع بين متضاّدين، وهو نوعان: طباق السلب وطباق اإليجاب، وقد ورد في 

 عّدة مواضع من معّلقة شاعرنا، مثل قوله:

 3حِرمِ وكم بالقنان من محّل وم   جعلن القنان عن يميٍن وحزَنُه    

 محرم =بيت لفظي: محّل 

 وفي قوله: 

 4يمينا لنعم السّيدان وحدتما      على كّل حال من سحيل ومبرمِ 

 مبرم =لفظتي: سحيل  بين
                                                           

، دار غريب، القاهرة، -والخير والجمالشاعر الحق –سعد اسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى  1
 .226مصر، د.ط، د ت، ص

ت.محمد أبو الفضل إبراهيم  ،القاضي علي بن عبد القاهر الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه 2
 .77دط، د ت، صوعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 .65زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 3
 .66مصدر نفسه، صال 4
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 وفي قوله:

 1فتغلل لكم ماال ُتغل  ألهلها      قرى بالعراق من قفيز ودرهم

 التغل =بين لفظتي: تغلل 

 وفي قوله:

 2قبله     ولكّنني عن علم ما في غٍد عمٍ وأعلم ما في اليوم واألمس 

 األمس =بين لفظتي: اليوم 

 وفي قوله:

 3ومن لم يذد عن حوضه بسالحه    يهّدم ومن ال يظلم الّناس ُيظلم

 ُيظلم =بين لفظتي: ال يظلم 

 وفي قوله:

مِ   4ومن يغترب يسحن عدوًّا صديقه      ومن لم يكّرم نفسه لم يكرَّ

 لم ُيكّرم =صديقه، وبين: لم يكّرم  =بين: عُدوًّا 

 وقوله: 

ن خالها تخفى على الّناس ُتعلم امرئومهما تكن عند   5من خليقة    وا 

                                                           

 .69، صالسابقالمصدر  1
 .22المصدر نفسه، ص 2
 المصدر نفسه، ص.ن. 3
 المصدر نفسه، ص.ن. 4
 المصدر نفسه، ص.ن. 5
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 بين: نخفى = ُتعلم

 وفي قوله:

 1وكانت ترى من صامت لك معجٍب    زيادته أو نقصه في التكّلم

الداخلية بين وقد أسهم الطباق باعتباره محّسًن بديعيا في إنشاء نوع من الموسيقى 

األلفاظ المتضادة، ما ساعدها في تنمية الجمال الفني داخل القصيدة، فباألضداد تتمايز 

 األشياء.

 :اللفظان في الّنطق ويختلفا في المعنى. وهو فّن بديع في  يتشابهأن » وهو الجناس

 بالتأسيس واختالف المعنى. تفاجئاختيار األلفاظ التي توهم في البدء التكرير، لكّنها 

متكّلفا، وال مستكرها استهكاًرا، وأن يكون مستعذًبا عند ذوي الحّس  يكون ويشترط فيه أم ال

 األدبي المرهف، وقد نفر من تصّنعه وتكّلفه كباٌر األدباء والنّقاد.

ومذهب أّما الجناس فإّنه غير مذهبي »قال: "ابن حّجة الحموي" في كتابه )خزانة األدب(:   

 .«من نسجت على منواله من أهل األدب

التجنيس من أنواع الفراغ، وقّلة الفائدة، ومّما ال يشك »وقال: "ابن رشيق" في كتابه )العمدة(: 

 .2«في تكّلفه، وقد أكثر منه الّساقة المتعقبون في نظمهم ونثرهم، حتى برد وركّ 

المعنى، إاّل أّن الجناس يعتبر من المحسنات اللفظية التي تزيد من جمال اللفظ وقّوة 

 خاّصة إذا كان عفويا غير متكّلف، وينقسم إلى قسمين:

                                                           

 .21، صالسابقالمصدر  1
 .795، ص2عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البالغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، ج 2
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وهو اتفاق اللفظين في أربعة أمور: نوع الحروف وعددها وهيئتها )ساكنة  ــــ جناس تام:

 ومتحركة(، وترتيبها.

جناس الذي اختلففيه اللفظان في أحد األمور الواجب توفّرها في وهو ال ــــ جناس غير تام:

 الجناس الّتام.

وهذا النوع من المحسنات البديعية من شأنه أن يولد جرسا موسيقيا داخل القصيدة 

 الشعرية، فيحقق نوعا من المتعة والجمالية لدى المتّلقي.

 ، إاّل في قوله:ومن خالل دراستنا لمعّلقة زهير لم نلمس الجناس بشكل كبير

ن يْرَق أسَباَب الّسماء بُسلَّمِ   1ومن هاَب أسباب المنايا َيَنْلَنُه    وا 

ويكمن الجناس بين كلمة "أسباب" في صدر البيت، وكلمة "أسباب" في عجزه، ويقصد 

من مرض، أو قضاٍء وقدر، أو حرب...وغيرها من األمور التي  باألولى "أسباب المنايا"

 تؤدي إلى الموت.

أّما الثانية "أسباب الّسماء" فيقصد بها أطراف الّسماء وخالصة المعنى أّن كّل إنسان 

 في هذه الحياة ذائق الموت، ولو فّر منه إلى أعالي الّسماء.

ولعّل عدم اهتمام زهير بهذا المحّسن اللفظي عائد إلى طبيعته البعيدة عن زخرف الكالم 

ال الّسابق كان في محّله، بل زاد المعنى قّوة وتأثيرا، وتنميق األلفاظ، واعتماده عليه في المث

  وخرج به في أبهى حّلة. 

  
                                                           

 .22زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 1
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 ال:ــــالخي .4

الماضي في اتجاهي الّزمان المتعاكسين...وهب هللا اإلنسان نعمة الّذهاب بتفكيره »

آلية عمل الّدماغ في شقيه: المخ  االستشراف ضمنمن خالل قدرتي االسترجاع و  ،المستقبلو 

هو الّذاكرة التي تحاكيها ذاكرة الحاسوب في عالمنا ، المخيخ...فهناك جزء مخّصص للتذّكرو 

وهي مخّزن الّذكريات وأرشيف الكائن الذي يحتفظ فيه بمعلوماته عن العالم... ، المعاصر

تستشرف اآلفاق ى أمام و وهناك فّص أو جزء مخّصص للّتخّيل تمّثله المخّيلة التي ترى إل

وفي خانة المخّيلة يقع الجزء األعظم الذي لم يمأل أّي حدث من قبل... من البكروترتاد الزّ 

استحضار عالم آخر يتخّلق من الحلم بكّل ما لم يوجد بعد...الحلم بكّل ما هو فوق العالم...

و الخيال يبدو أفضل...و تستطيع أن ترى ما هبفعل الّنشاط الفاعل لذات تفهم وتتطّلع و 

خاّصة اإلبداع الّشعري الذي يّتكئ على نشاط المخّيلة... ولقد جنح ع...و حميما يرافق اإلبدا 

   .1«الّشعر بالخيال إلى أبعد آفاقه

فال يمكن  ،وروحه الحّية ،عقله المفّكرو  ،هو قلبه الّنابض ،فالخيال بالّنسبة للّشعر

من المغاالة حتى أّنه ليس  ،للّشاعر أن يكتب حرفا من قصيدة دون االستعانة بخياله الّشعري

 إن قلنا بأّن الّشعر هو الخيال في حّد ذاته.

يشّكله من  ال يستهدف أن يكون ما ،نشاط خاّلق -بهذا االعتبار -الخيال الّشعري و 

أو نوعا  ،أو انعكاسا حرفّيا ألنسقة متعارف عليها،معطياتهصور نسخا أو نقال لعالم الواقع و 
                                                           

 ،اربد، عالم الكتب الحديثة، الخيال الّشعري في القصائد العشر الطّوال، عّمار حازم محّمد العبيدي 1
 .2ص ،2229 ،1ط
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يدفع المتلقي إلى  بقدر ما يستهدف أن ،لالنفعاالتأو التطهير الّساذج  ،من أنواع الفرار

 ،الّطرافة تستمّد قيمتها من مجّرد الجدة أوال ، من خالل رؤية شعرّية ،إعادة التأّمل في واقعه

ّنما  ومن خصائص الخيال الّشعري  تعميق الوعي.من قدرتها على إثراء الحساسّية و وا 

 ،ويجعلنا نجفل الئذين بحالة من الوعي بالواقع ،األصيل أّنه يحّطم سور مدركاتنا العرفّية

وكما لو كان كّل شيء يكتسب معنى  ،تجعلنا نشعر كما لو كان كّل شيء يبدأ من جديد

 .1«أصالتهو  جدتهفريدا في 

نظرا لعفوّيته  ،تعتبر الحياة الجاهلّية أبسط حياة يعيشها اإلنسان الخيال الّشعري والمكان:

 -وهذا ما أسهم ، وصفاء ذهنه من كّل الّشوائب والعوالق ،وبساطته في الّتعامل مع األمور

أّن غاية الّشاعر الجاهلي لم تطمح إلى » كما، في صفاء شعره وصدقه -بطبيعة الحال

، أو خلق عالم آخر على أنقاضه ينهض على أسس تأّمالته ورؤاه، أو تخطيه ،تغيير العالم

فقد  ،ما غايته كانت بسيطة ال تتجاوز حدود قشرة الواقع الذي يحياه ويعيشه بصدق وانفعالإنّ 

ال ، ويصنع كّل شيء حيث يفرح به و يفيد منه ،كان يحّب األشياء حوله لذاته و لما تمّثله

يحاول أن يرى الواقع أكثر مّما فيه,و إّنما يحاول أن يراه بكّل مافيه...حيث لم ينظر إلى 

، ان الذي احتواه نظرة فيها عمق وشمولّية على غرار المكان في التجربة الّشعرّية الحديثةالمك

إذا كان  هذا ،الحيرة إزاء ما يحيط بهلّشاعر المّتسمة بالقلق و ا  أين يصير جزء من اهتمامات

التي يعيش حّدتها بكّل جوانبها ، المكان لدى الّشاعر الحديث يمّثل في تجربته جوهر األزمة

قد تحّسس جانبا من هذا   فإن الّشاعر الجاهلي ، وسياسّيا، واقتصادّيا، واجتماعّيا ،فكرّيا
                                                           

 .17ص، البالغي عند العربقدي و الصورة الفّنّية في التراث النّ ، جابر عصفور 1
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واالقتصادّية برؤية أقّل دّقة ، االنشغال تمّثل أساسا في البيئة الطبيعّية في جوانبها االنتمائّية

 .1«شمولّيةو 

ذا بحثنا عن زهيٍر في كّل هذا نجد بأّن المكان قد تجّسد في ذهنه و  في صورة ا 

، ويصّورها بدّقة متناهية ،فراح يتتّبع آثارها، األطالل التي جنحت بخياله إلى أبعد مدىً 

في صورة خيالّية محبوكة بشكل يوهمك بأّنك ، يتخّيل محبوبته وهي ظاعنة عنهاو  ،ويخاطبها

أثر محبوبته رغم  وهو تائه بين األماكن يبحث عن ،تمشي على خطاه، هناك مع الّشاعر

 .أطاللها وضمورهاركود 

 :والتي يقول فيها، من معّلقته ،فإذا تأّملنا هذه اللوحة اللفظّية

 أمــــــــن أّم أوفــــــى دمــــــــنة لم تــــــكّلم       بـــــــحومانة الــــــــّدّراج فالمتثـــــــــّلم

 مراجيع وشـــٍم في نواشر معـــــــــــصمودار لـــها بالـــــــــّرقمــــــتــــــــين كأّنـــــها       

وأطالؤها ينهضن من كّل مـــــــــجثـم      ــــــن خلفة ـــــــيــاألرآم يمشبها العين و   

ــــــرين حّجة      فأليا عرفت الّدار بعد تــــــــــــــــــــــــــــوّهمـــــــوقفت بها من بعد عش  

عّرس مــــــــرجل       ونؤيا كجذم الحوض لـــم يــــــــــــــــــتثّلمــــــــــــأثافّي سفعا في م  

اسلمأال أنعم صباحا أّيها الّربع و      فلّما عرفت الّدار قلت لربــــــــــــــــــعها      

 تبّصر خليلي هل ترى من ظعائن        تحّملن بالــــــــعليا من فــــــــــوق جرثــــــم

 محرمحّل و حزنه        وكـــم بالقنــــــان مـــــن مـــــــالقنــــــــان عن يمين و ـــعلن جـ
                                                           

 -2229، 1، طاألردن ،اربد، عالم الكتب الحديث، الجاهليالزمان والمكان في الّشعر ، باديس فوغالي 1
 .197 -193ص
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 ـــدمـــــــــــاكهة الـــــّة         وراٍد حواشيها مشــــكلاق و علـــون بأنـــــــــماط عتـــــ

المـــــــــتنّعــمـــاعم ـوّركن في الّسوبان يعلون متنه        عليــــــــــــهّن دّل النّ و   

وادي الّرّس كالــــــيد للـــفـــمفهّن و  ــتحرن بــــــــــسحرة         بكرن بكورا واسـ  

ــــــّمــــــاظر المتوســـوفيــــهّن ملهى للّطـــيف و مــنظـر         أنيق لعين النّ   

ـــــمــــــــــا لــــــــــــم ُيحـــــطّ ــكأّن فتـــات العــهن في كّل منزٍل         حــــــــــــّب الفن  

 فلّما وردن المـــاء زرقا جمامـــــــه          وضعن عصّي الحاضر المتخّيم

 1ــأمــــــظهرن في الّسوبان ثّم جزعنــــــــه         على كّل قيــــــــــنّي قشــــــيب ومف

أّن خيال الّشاعر راح يتتّبع هذه الّظعائن من نعجب حّقا منه هذه الّدّقة التصويرّية, وكيف 

 .حبيبته اله الّشعري إلى تقّفي أثروالّشوق يمأل كالمه, فيحمله خي ،مكان إلى مكان

يأتي منازل أحبائه فيجدها ، فلزهير كما ألكثر الّشعراء الجاهليين اهتمام كبير بالظعائن»

ن من يحب انوا يرون على البعد ظعائثّم يسائل أصحابه إن ك ،خالية فيتخّيلهم ظاعنين عنها

أن يدقق أن يتتّبع المواضع التي قطعتها و واعتاد في وصفه للّظعائن عّله يلحق بها سريعا...

 .2«في ذلك تدقيقا شديدا

 ،راح يشّق غبار الّنقعكيف أن زهيًرا ركب صهوة خياله و  ،لنتأّمل هذه اللوحة الفّنيةو 

والتي لو جاء رّسام بارع من العصر  ،ويحفل لنا بهذه الّصور المعّبرة عن مقته للحرب

                                                           

 .66-67ص ،الديوان، أبي سلمىبن زهير  1
  .65ص ،الّصورة الفّنّية في شعره ،شاعر الّسمو زهير بن أبي ُسلمى ،الّرباعي رعبد القاد 2
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 ،اّتساع خيالهو  ،الحديث ليرسم هذا المشهد, لما استطاع أن يجاري زهيًرا في دّقة وصفه

 وجمال تعبيره.

 :ومنها قوله

 ذقتم      وما هو عنها بالحديث المرّجموما الحرب إاّل ماعلمتم و 

 تبعثوها تبعثوها ذميمــــــــــــة       وتضر إذا ضّريتموها فتضــــرممتى 

 تلقح كشافا ثّم تنتج فتـــتئـــــــــــمرك الّرحى بثفالـــــــها      و فتعرككم ع

 فـــــــــتنتج لكم غلمان أشأم كلـــــّهم      كأحمر عاد ثّم ترضع فتفطـــم

 1العراق من قفيٍر ودرهــــــــــمــــــها       قرى بفتغلل لكم ما ال تغّل ألهلــــــــ

جعلت منها ماّدة خصبة يأخذ منها كّل ، األّيام في العصر الجاهليفكثرة الحروب و 

يعود إليه ليشّكل من ، لذلك كان البّد أن تكون موضوعا أساسّيا لدى شاعرنا، الّشعراء

 ،الّسالم""قته التي مّجد فيها فقد حوت معلّ ، عناصره صورا تنبئ عن موقف صاحبها منه

وقد فرضت هذه  ،أبياتا في وصف المعركة أشعرتنا بكراهّية الّشاعر الّشديدة لهذه الحرب

الكراهّية على خياله صوًرا منّفرة فحوت لذلك عناصر تتآلف مع الّشّر فتبعث ألما عميق 

  .2الجذور في الّنفس

                                                           

 .69ص المرجع السابق، 1
 .67ص، المرجع السابق 2

 



الفن والجمال زهير شاعرل األول                                                                                                       الفص  

 

 
70 

، الّتشكيل الفّني للّصورة الّشعرّية عند زهيردوره في وقد كان هذا فيما يخّص الخيال و 

بين أن يربط بين الواقع الذي يعيشه و كيف استطاع و ، وقد الحظنا مدى تأثيره في المعّلقة

وأسهم في رسم معالمها الفّنّية وا عطائها ، فانعكس ذلك على تجربته الّشعرية، خياله الّشعري

 بعدا جمالّيا أّخاذا.

 ـــعرّيةالموسيقى الّشـ ثــالثا:

فهي ميزة يتمّيز بها الّشعر  ،تعتبر الموسيقى الّشعرّية من أهمّ  محاور اإلبداع الشعري

دورها في القصيدة يكمن في ذلك الجرس الموسيقي الذي تضفيه األلفاظ على و  ،عن الّنثر

القوافي فتكتسب وحدتها الّنغمّية التي تسهم في شعرّيتها ان و إضافة إلى األوز  ،القصيدة

 وجمالها.

 .والموسيقى الّشعرّية قسمان: الخارجّية والّداخلّية

والتي تمّثلت في  ،بما أّننا تطّرقنا سابقا إلى بعض عناصر الموسيقى الّداخلّيةو 

سنحاول اآلن إبراز بعض  ،والّصور البديعّية التي خلقت جمالّية موسيقّية في المعّلقة، الّتكرار

 .لة في الوزن والقافيةالخارجّية المتمثّ  مظاهر الموسيقى

 :الموسيقى الخارجّية 

هو مجموع التفعيالت التي  والوزن؛ ،األوزانالّشعر يقوم على جملة البحور و  إنّ  الوزن: -أ

حين تتفاعل ، يولد لحظة اإلبداع ،وهو جزء ال يتجّزأ من التجربة الّشعرّية ،يتأّلف منها البيت
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فيختار وفقا لهذه الّصور بحًرا يتالءم مع دفقاته ، األخيلة في ذهن الّشاعرالعواطف و األفكار و 

 اّتضح لنا أّنها من بحر الّطويل.، ومن خالل دراستنا لمعّلقة زهير وينسجم معها. ،الّشعورّية

وهي تتكّرر في البيت أربع  "فعولن مفاعيلن" الوحدة التي يتأّلف منها بحر الّطويل هي»و

 :البحر هي الّصورة الّصوتّية لهذابحيث تصبح  ،مّرات

 فعولْن مفاعيلْن فعولْن مفاعيلْن         فعولْن مفاعيلْن فعولْن مفاعيلنْ 

الّشطر  )وهي الّتفعيلة األخيرة من مع مالحظة الوضع الذي تكون عليه تفعيلة العروض

 (.فعيلة األخيرة من الّشطر الثّانيو تفعيلة الّضرب )وهي التّ ، األّول(

، : أحدهما أّنه أطول الّشعرلمعنيين -كما يقول الخطيب الّتبريزي  -الّطويل ُسّمي طويال و 

الثّاني أّن الّطويل يقع و  ،ألّنه ليس في الّشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانيًة وأربعين حرفًا غيره

  .1«الوتد أطول من الّسبب فُسّمي لذلك طويالً و  ،واألسباب بعد ذلك ،في أوائل أبياته األوتاد

 :وويل هومفتاح بحر الطّ 

 طويل له دون البحور فضائل     فعولْن مفاعيلْن فعولْن مفاعيلنْ 

لمالئم كما أّنه ا ،واعتماد الّشاعر هذا البحر دون غيره يدّل على طول نفس الّشاعر

يقول   ،طّبقنا عليها الّدراسة العروضّية ،. وفيما يلي نماذج من المعّلقةلسرد الحقائق الّتاريخّية

 :2زهير

                                                           

، القاهرة، دار الّشروق، البناء العروضي للقصيدة العربّية ،محمد حماسة عبد اللطيف 1
 .122ص ،1999 ،1ط ،مصر

 .65-67ص ،الّديوان ،زهير بن أبي ُسلمى 2
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 أمـــــــــــــــن أّم أوفى دمنة لم تكّلم     بحومانة الّدّراج فالمتثلـــــــــــــــّم

//2/2//2//2//2/2//2//2     //2/2//2/2/2//2///2//2 

 فعولْن مفاعلْن فعولْن مفاعلْن     فعولْن مفاعيلْن فعول مفاعلن

 مراجيع وشٍم في نواشر معصم    وداٌر لها بالّرقمتين كأنـــــــــــــــــــــــــّها    

//2/2//2/2/2//2///2//2         //2/2//2/2/2//2///2//2 

 فعولْن مفاعيلْن فعول مفاعلْن         فعولْن مفاعيلْن فعول مفاعلنْ 

 بها العين و األرآم يمشين خلفة     وأطالؤها ينهضن من كّل مجثم

//2/2//2/2///2/2//2//2      //2/2//2/2/2//2/2//2//2 

 فــــعولْن مفاعيْل فعولْن مفاعلْن      فعولْن مفاعيلْن فعولْن مفاعلنْ 

 وقفت بها من بعد عشرين حّجة      فأليا عرفت الّدار بعد توّهــــــــــــــــــــــــم

//2///2/2/2//2/2//2//2        //2/2//2/2/2//2///2//2 

 فعولْن مفاعيلن فعول مفاعلـــنْ فعول مفاعيلْن فعول مفاعـــــلْن           

 أثافّي سفعًا في معّرس مرجل        ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلـــــــّم

//2/2//2/2/2//2///2//2       //2/2//2/2/2//2///2//2 

 فعولْن مفاعيلْن فعول مفاعلْن         فعولْن مفاعيلْن فعول مفاعلنْ 

ة الحظنا ما طرأ عليها من زحاف تمّثل ومن خالل هذا الّتقطيع لبعض أبيات القصيد

 فيما يلي: 
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 الّتغيير الّطارئ عليها الّتفعيلة األصلّية

 فعول فعولن

 مفاعلن, مفاعيل مفاعيلن

وبعبارة  ،أي أّن الخامس الّساكن فيها محذوف ،عروض هذا البحر البّد أن تكون مقبوضةو »

يحة إاّل إذا وال تأتي هذه العروض صح ،فتكون "مفاعلْن" ،أخرى يقصر فيها المقطع الثّالث

  .1«كان الّضرب صحيحاكان البيت مصّرعا و 

 من الجوازات الّشعرّية ,تجوز للّشاعر حتى يستقيم عنده الوزن.  هذه الّزحافات تعتبرو 

ألّن هذا  ،مع ذلك يمكننا أن نقول بأّن زهيرا قد ُوّفق بشكٍل كبير في اختياره لبحر الّطويلو 

 مشاعره.ا يحتاجه الّشاعر لبّث أحاسيسه و م االتساعاألخير فيه من 

 ة:ــــالقافي

مصطلح "القافية" مصطلح قديم، يرتبط بالشعر منذ عرفته العربية، ألن القافية أوضح ما »

ذا كان "البيت" َعدًدا متساويا من  في البيت الّشعري، وعندها ينتهي، وتترّكز فيها العناية، وا 

المقاطع الصوتية المنظمة بطريقة مخصوصة، بحيث يتساوى كّل بيت في القصيدة مع 

 .2«اآلخر، فإن القافية تشتمل على المقطع الُمتَّحد في القصيدة كّلها في أواخر األبيات

                                                           

 .122ص ،البناء العروضي للقصيدة العربّية ،محّمد حماسة عبد اللطيف 1
 .162المرجع السابق، ص 2
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بأّنها: من آخر حرف في البيت إلى أول  "الخليل بن أحمد الفراهيدي" وقد حّددها 

ى هذا الّرأي تكون مّرة الحرف الّذي قبل الساكن. والقافية عل ساكن يليه من قبله مع حركة

 .1«، ومرة كلمتينبعض كلمة

 ثـَـلَّــمي : فتتمّثل في "زهير"أّما القافية عند   

                                          /2//2 

ومن هذا نستنتج أن القصيدة مطلقة القوافي، وقد أسهمت القافية في رسم نهايات  

 موحدة لإليقاع في القصيدة، ما أكسب الجرس الموسيقى حالوة وعذوبة مستساغة في األذن.

 الّروي:                                                      

القافية، وهو الذي يلزم تكراره في كّل بيت، هو الحرف الذي يكون أبرز الحروف في »

، وحرف روّي معّلقة "زهير" 2«إلى آخرهيقال ميمية أو بائية أو دالية...وتنسب إليه القصيدة ف

هو الميم المكسورة، وقد أعطى القصيدة نغما موسيقيا يحسن في األسماع، لما للحرف من 

ن أشّد تعبيرا ووصفا لنفسّية الّشاعر لين ونعومة وانسيابية وسالسة، وكونه جاء مكسورا كا

المكسورة جّراء ما يعانيه من ضغط وتوتر بسبب الحروب وما تخّلفه من قهر داخلي 

جالل للّسّيدان  وخارجي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ قد يكون انكساره هو تواضع منه، وا 

 اللذان قام بمدحهما والثناء عليهما، لتحّملهما دّيات القتلى.

                                                           

 .121، صالسابقالمرجع  1
 .196المرجع نفسه، ص 2
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ا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، الذي حاولنا من خالله دراسة بعض وبهذ  

 الجوانب الفّنية والجمالية التي أسهمت في شعرية "زهير" الذي مهما قلنا فلن نوفيه حّقه، ألّنه

من فطاحلة الشعر العربي، على مّر العصور، فرغم أّن شعره بعيٌد عّنا بمئات الّسنين إال  

وسيبقى دوما النموذج الذي ُيحتذى به، لما يحتويه من تشكيل فّني، وتخّيل  أّنه بقي معنا،

 شعري بارع براعة صانعه.
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 األخالق في شعر زهير بن أبي ُسلمىأّوال: 

لم حافل باألسرار، والتناقضات، فتارة تجده اعالعصر الجاهلي رغم بساطته، إال  أنه  إن      

ما فيه من ُسُمو  ُخُلقي  اإلسالم، لتحسبه عصر صدر يت سم بالعصبي ة القبلية والهجمية، وطورا 

وترف ع عن المآثم والمناكر. ومن أهم الشعراء الذين اتسموا باألخالق النبيلة، والمزايا الحسنة 

لذي استقر  حسن الخلق في نفسه، وانعكس ذلك على شعره، وهذا ما ا"زهير بن أبي سلمى"،

 سنحاول إبرازه فيما يلي:

  مفهوم الحق وموقفه منه: .1

ق الذي ُيشير إلى الواقع، ويصو ره، وفي الوقت نفسه يحتوي على مقدار دي بالحق الص  ننع»

ويصو ر المشاعر، ولكن بشرط أال  ُيسئ إلى  من الجمال والفن، به يعبَّر عن الوجدان،

أو يواريها عن األفكار. فإذا نظرنا إلى نتاج الشاعر من خالل الفكرة، لمحنا الحق  الحقيقة

ذا عايشناه من خالل عواطفنا، وجدنا أمام عيوننا، و  كأن ا نراه واقعا ماثال، أو حقيقة ثابتة، وا 

، ومجاال للغذاء الذاتي، فال هو فكر خالص، ُنكابد لالستمتاعفيه مادة  ه جفاف ب النفسي 

 ، ولكن ه يجمع بين فكرة صادقة تصو ر العلم، وال هو انسيال شعوري نجد فيه شطحات الفن 

تحكي الواقع الفعلي، لخوالج النفوس، إن ه الحق الذي طفة صادقة أيضا الحق الث ابت و عا

ق الفني، وللحق  ـ بهذا المفهوم ـ روافد أمد ت شاعرنا، وال تزال تمد ه، حتى صار دُيرادف الص  

 .1«جديرا بأن ُيطلق عليه "زهير شاعر الحق

                                                           

 .98سعد إسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى، شاعر الحق واألخالق، ص 1
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دق هو مبدأ من مبادئ "زهير" التوال يختلف اثنان في أن ال  وشاب عليها،  ي شب  ص 

 صادقا في تعابيره الفنية كل ها، وهذا ماره، ي، صادقا في تصو هفقد كان صادقا في أحاسيس

د فيها "الحارث بن عوف"،شاد فيها بصنيع "هرم بن سنان"، مسناه في معل قته التي أتل ومج 

الم ولو لم تكن عاطفته صادقة , لم والس  َلَما استطاع أن يؤث ِّر في نفوسنا كل  هذا التأثير،  الس 

لح، ومقت الحروب.  وَلَما بقيت معل قته كل    هذه السنين مثاال للص 

 ومنها قوله:

 قول نسلملــــف من او بمال ومعر         اما: إن ندرك الســـلم واسعتوقد قل

 ومأثم ها مــن عقــوقعلى خير موطن        بعيديــن في فأصبحتما منها

 1عظيمين في علـــيا معد  هـــديتما       ومن يستبح كنزا من المجد يعُظم

ومن سمات "زهير" التي تميزه عن غيره؛ هو صدقه في المدح، فال يمدح أحدا إال  بما 

ل في قرارة نفسه، فهو ال يد عيه،  فيه، وال ُيعاظل في الكالم، وهذا السلوك األخالقي، ُمتأص 

"عمر بن  يبا من الن فس، مستأنسا ومحبوبا. ومن بين المعجبين بشعر "زهير"وهذا ما جعله قر 

-" في حديثه عن "عمر بن الخطاب" بن العب اس، وقد أك د هذا "ا-رضي هللا عنه-الخط اب" 

ـحيث قال: أنشدني ألشعر شعرائكم، قلت: "ومن هو يا أمير المؤمنين؟"  - عنهرضي هللا

ي الكالم، وال ُيعاضل في كذلك؟ قال: ال يت بقال: زهير بن أبي سلمى، قلت: وبم كان  ع حوشِّ

 .2دح أحدا إال بما فيهتالمنطق، وال يقول إال ما يعرف، وال يم
                                                           

 .76زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 1
 .143، ص3002مفيد قميحة، شرح المعل قات العشر، دار البحار، بيروت، دط ،  2
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بشعره  ىصدر "زهير بن أبي سلمى"، ليرقوهذه شهادة من أمير المؤمنين، نعل قها وساما عل  

لديه، وأصالتها  لصفة، في مجال المديح والثناء، دليل على تمكنهاوتخل قه بهذه ا»إلى القمم.

لتغاضي عن العيوب، وما كان عنده، فالمديح يغري بتجاوز الواقع، وتزوير الحقائق، وا

اقي المبالغات والتهاويل، وهو الشاعر المتأن  "زهير فما وجدناه ق المجود ألساليبه، " من ُعش 

يضع الصفة في غير موضعها، أو ينعت بها غير صاحبها، فكل من أثنى عليهم يستحق ون 

 يدل على صدقه، يقول فيه: ، وهذا مثال آخر1«الثناء، وكل من هجاهم جديرون بهذا الهجاء

ي دان وجدتما         على كل حال من سحيل               2ومبرم يمينا لنعم الس 

ُيؤك د صدق شعوره، اتجاه السيدين.  دان، ويدع م مدحه بقسم، حتىي  س  لفهو هنا يمدح ا  

الموقف المت زن الذي ينشد الصراحة والصدق في  »ولم يكن هذا تمل قا وال ُمحاباة منه بل إن ه

 .3«نكل حي

 النزعة الدينية وصفاء الخليقة:   .2

عراء دون منازع، ومن  زهير شاعر جليل، ذو أخالٍق عظيمة، جعلت منه سي د الش 

خالل قصيدته لمحنا ملمًحا دينيًّا واضًحا يكاد ُينب ئ بإسالمه، وذلك ألن ه كان مؤمًنا باهلل 

دق ومحب   ، وكلُّ ة اآلخرين، ينأى عن المنكرات والفواحشواليوم اآلخر، سيمته الوفاء والص 

                                                           

 .82-83شلبي، زهير بن أبي سلمى، شاعر الحق والخير والجمال، ص سعد اسماعيل 1
 .77زهير بن أبي سلمى، الد يوان، ص 2
 .84المرجع السابق، ص 3
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فات  وغيرها نجدها منتشرة في معل قته تنُِّم عن صفاء ُخلقِّه وسماحته وعفوه إضافة هذه الص 

الم.  لم والس   إلى جنوحه إلى الس 

 ومثال نزعته الديني ة قوله: 

 وُه من قريٍش وجرُهمِّ َبنُ بالبيت الذي طاف حولــــه     رجـــال  فأقسمت             

  1وجدتــــمــــا     على كل ِّ حاٍل من سحيل وُمبَرمِّ ن ــدايميًنا لنعـــم السي                

فهذا القسم دليل على أن ه كان متدي ًنا، فقد أقسم بالكعبة التي كانت آنذاك قبلة ومحلَّ 

ْكُر شاعرنا لهذا الر مز الديني في محاولته لتأكيد المعني  الط واف، وكانت رمًزا دينيًّا هامًّا، وذِّ

يًة شأنه و ِّ الذي يريده، داللة على عل جعله  ، مابالغة، وأن  له واقًعا كبيًرا على نفسهِّ، وأهم 

 يذكرُه في هذا المقام.  

وايات: »  أمَّا دين زهير ففيه ريب مما ذكرت الر 

 له في المعلقة بيتين من الشعر هما: إنفقيل 

 فال تكتمن  هللا ما في نفوسكم         ليخفى ومهما ُيكتم هللا يعلم

ل فُينقمع ضيؤخ ر فيو   في كتاب فيد خر        ليوم الحساب أو ُيَعجَّ

ن صح ت نسبة هذين البيتين لزهير، فإن  ذلك ُيَعدُّ برهانا على أنَّه كان ممن تحنف في  وا 

، نإلى أن  زهيًرا لم يفارق دين قومه في أغلب الظَّ  "شوقي ضيف"الجاهلية...ويذهب الدكتور 

ن ما هي خطرات كانت تمر  بباله   .2«وا 
                                                           

  .77، صزهير بن أبي سلمى، الديوان 1
  .9، صنفسهالمصدر  2
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البصر عن أخالقه  ، إال  أن نا ال نستطيع أن نغضَّ واب الكثيروهذا الر أي فيه من الص   

جل ، كما ال نستطيع أن نحشر هذا الر  الحائط ، وصفاته الجليلة ونرمي بها عرَض النبيلة

أولئك البشر الجاهليين الذين تخل و عن مبادئهم وقيمهم واستبدلوها المسالم، الوفي، في زمرة 

 .ةوحشية همجي ة تخرجهم من دائرة اإلنساني   بصفات

محة ،زهير ليس مثلهم  نعم   .وخصاله الحميدة ،بل هو أرقى وأنقى بمثله الس 

رنا أن  زهيرا ذو » فة بمدائحه أو  اقترنت، فإذا نزعة ديني ة، تنبع من أعماقههذا قد قر  هذه الص 

ر لشخصياته كان ه ثير هذه ...فنراه حين يستبهذا مشيرا إلى صدقه فيما يصفهم بما يقر 

فات، لمن يمدحه ، ويت خذها وسيلةالن زعة الكريمة في نفسه ، أقرب إلى تقرير إلثبات أنبل الص 

 .1«حقائق واقعي ة شهد التاريخ بصدقها

اعر الديني ةفيمكننا بعد كل  هذا أن  ، مسلم دون إسالمه، بأن ه نطلق على عقيدة الش 

يمانه باهللفجنوحه إلى ال ا وباليوم اآلخرصلح وا  عر في سبر أغوار ، خير دليل على تعمق الش 

 .الحياة وفلسفتها

لذين أدركوا بجيرا زهير عن آبائه ا عن قتيبة بن شبيب بن العو ام بن "أبو عبيدة"وقد ذكر »

لوال أن تفن دون، لسجدت : وكعبا بني زهير، قال: كان أبي من متره بة العرب، وكان يقول

: ثم  إن  زهيرا رأى قبل موته بسنة في نومه كأنه رفع إلى بعد موتها، قاللل ذي يحي هذه 

ماء حتى كاد  ماء بيدهالس  بني  رأيت  : يابنيه فقال فدعا به الحبال ، انقطعت، ثم  أن يمس  الس 

                                                           

  .131-130ص ،، زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخير والجمالسعد إسماعيل شلبي 1
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ثم  لم يعش إال   فخذوا بحظ كم منه ،اتبعه ويفلحوأنه سيكون بعدي أمر يعلو من  ،كذا وكذا

  .1 "صّلى هللا عليه وسّلم"سول هللا ر ولم يحل الحول حتى بعث  ،كيسيرا حت ى هل

، ولكان اإلسالم قد ظفر برُجٍل رك اإلسالم لكان له فيه شأن عظيمأن  زهيرا قد أد هللا لو فو

يم، رفيع األخالق  . شهم نقي  الش 

وأمعنوا  ،ن الذين فك روا في الموت والحياةوهكذا يبدو زهير في سيرته وأشعاره واحًدا م»

نوا وفارقوا نتيجة لذلك دين آبائهم، أو شكوا فيه ،  ،الن ظر في الخلق والوجود وحاولوا أن يكو 

ماءمعتقدا بعيدا عن معتقد الجاهلية ألنفسهم  .2«، وقريبا من أسباب الس 

يدين  دت في معل قته التي قالها في مدح الس  ولعل  من أبرز صفاته وأخالقه تلك التي تجس 

، ويبدو لنا أن  الغرض في حد  ذاته يحمل بعدا أخالقي ا "الحارث بن عوف" و "نانهرم بن س"

نساني ا ينم  عن عاطفة صادقة  ب بالمدح وتزوير قوا  ل ما نجدها في مجتمٍع شاع فيه التكس 

خفاء العيوب.   الحقائق وا 

 "م بن سنانهر "، ومن بينهم خلوق نبيل وألن  زهيًرا شغوف بمكارم األخالق فقد أثنى على كل ِّ 

 : "، ومم ا قاله فيهماالحارث بن عوف" و

دتـــمـــا   على كل ِّ حاٍل من ســحيـل ومبرم      يمينا لنعــــم السي دان ُوجِّ

 تفانوا ودق ــوا بينهم عطر مـنـشــم        تداركتما عبًسا وذبيان بــــعدمــَا 

ًعا  :وقد قلتما لم واسِّ  بمـــاٍل ومعروف من القــولِّ نسَلمِّ        إِّن ُندركِّ الس 
                                                           

  .147، صقميحة، شرح المعل قات العشر مفيد 1
  .ن .، صـ المرجع نفسه 2
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 بــعيديــن فيها مــن عقــوق ومأَثمِّ         فأصبحتما منها على خير موطن ٍ 

 1ومـن يستبح كنًزا من المجد يعظـم      عظيمين في عليا معدٍ  ُهديــتــــما 

، وتنزِّلهما منزلة شاعر زهير وترفع من شأن السي دينفهذه األبيات تلخ ص صدق م

راحة وشرف الكلمةفيعة ألن ها جاءت على لسان إنسان لطالما ر  دق والص   .اشتهر بالص 

ة كرم هذين الر جليين مثاًل ُيحتذى به  على مر ِّ العصور، ولم تزل ولذلك بقيت قص 

قال لبعض ولد  -رضي هللا عنه  -وقد ُروَِّي أن  عمر بن الخط اب » .خالدًة إلى يومنا هذا

فيحسن، : لقد كان يقول فيكم فقال عمر .ل فيكم زهير، فأنشَدهُ قا : أنشدني بعض ماهرم

 : ذهب ما-رضي هللا عنه -فقال عمر ، إن ا كن ا نعطيه فنجزل،لمؤمنينأمير ا : يافقال

    .2«أعطيتموه وبقي ما أعطاكم

لةً  صالح ذات البين متأص  فات من الكرم واإلحسان وا  في نفس زهير،  ولو لم تكن هذه الص 

خة   . في عقيدته، لما إمتدح بها هرًما والحارثومترس 

كرُه دليل  ر يشير إلى صدقه في مدائحه»وفي اآلنف ذِّ ، حقًّا ثابًتا، ال بهتاًنا وأباطيل، وأن ه يقر 

فات الكريمة ا من غير ، أو ما كان عرضً كان ظاهًرا ال باطن له ، ماأنه ال يعجبه من الص 

روق-جوهر يقوم عليه ويعتمد، فيدعو اإلنسان أن يروض نفسه على عمل  -د طبع على الش 

                                                           

 .76-77يوان، صدال ،زهير بن أبي سلمى 1
  .7، صعلي حسن فاعور .، تزهير بن أبي سلمى، الديوان 2
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المعروف حتى يصير المعروف طبيعة وسليقة بعد أن كان زبًدا يذهب جفاء أو يبدو حيًنا 

 .1«وسرعان ما يزول

لح  ،واتقاء ويالتها ومجازرها، هو هنا يدعو قومه إلى وقف الحرب فها والت مسك بحبل الص 

الم ل ة والس   ، فيقول لهم: لمنطقية تبي ن مدى تعمُّقه في التفكير والتأم  ، مؤي ًدا دعوته بحجج وأدِّ

ـــــــمِّ       عن ـــــــي رسالــــــًة  فالحأال أبلغ األ  وذبيان هـــــل أقسمتم كلَّ مقس 

 ليخفــــــى ومهَما ُيكتَـــمِّ هللا يـــعلـــم      فـــي نفــــــوســـــكـــم ما فال تكتمن  هللا 

ــل فُيْنَقـــــــــمِّ         في كـــــتاب فُيدَّخــــر  يؤخ ر فيوضع  ليــومِّ الحساب أو ُيعج 

ـــــــم وما       وما الحرب إال  ما علمتم وذقتـــــــــم   هو عنها بالحــــديث الُمرِّج ِّ

يتـــــموها فتــضــَرمَ          متى تبعثـــوها تبعثوها ذمـــــيمــــــة   2وتْضَر إذا ضر 

ُب الخير ألهله ويخاف عليهم من عواقب نزقهم وهمجِّ  ، فكان دائم ي تهمفقد كان ُيحِّ

عي لهدايتهم إلى الطريق السوي، الذي فيه صالٌح لهم وألبنائهم، فلو أن ه لم المحاولة في ا لس 

، ُيفنون أنفسهم شأنهم ولتركهم في ظلماتهم يعمهونل اهتم، َلَما يكن كريم الن فس، حليًما

 هم من بعدهم.وأوالد

، فصارت نقيًَّة كان ُحلًوا أريًبا من حسنت خليقتُه، وصفت، ومن جملت ضريبتهُ و »

جميعها مادام أصله الذي ، بل استحوذ على صفات الخير اوصار سمًحا متواضعً ا...حليمً 

                                                           

  .133، صوالجمال ، زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخيرإسماعيل شلبيسعد  1
  .79-76، صطم اس حمدو.، تالديوان ،زهير بن أبي سلمى 2
 



 زهير شاعر األخالق والحكم                                                               الفصل الثاني                

 

 
85 

، وطبيعته التي هي محور صفاته على هذا الن حو من األصالة الطيبة وأمكن حينئٍذ قام عليه

، ذلك الحسن الجامع الذي ال يستحق ه إال  من توافر فيه العديد من بحسن الخلق أن نصفه

 .1«صفات الخير مجتمعة

فات التي  ، انتظار المقابل، وفعل الخير دون نفةبها شاعرنا األ اتسمومن أجمل الص 

ًعا َحيِّ  ه كان يعتقد ، ألن  ممدوحوُه ويغدقوا عليه بالعطاَيا، ال ُيحبُّ أن ُيكرمه يًّافقد كان متواضِّ

 .مدحه إي اهم، هو واجب عليه، وحٌق يجب أن يقال بأن  

، عطاه، وال يسأله إال  أعطاهيمدحه زهير إالَّ أ  : أن  هرًما حلف أن الومن طريف ما يروي»

، فكان إذا ان يقبل منه، فاستحيا زهير ممَّا كأعطاه: عبًدا أو وليَدًة أو فرًساوال يسل م عليه إال  

 .2«، وخيركم استثنيت"عموا صباًحا غير هرمال: رآه في مأل ق

، الذي ناعة ال تنصهر أمام المال والجاه، وق طيب خاطر من شاعرناولم يكن هذا إالَّ 

 .ا أمام صدق الكلمة ونقاء الن فسال يساوي شيئً 

تكل فا كان صاحبه ، ألن ه إن كان ة، ال عن تكل ف وتصن عويكون هذا الخلق عن طبٍع وسجي  »

ي، قد عرف الصفة طبًعا، ، وكان مدحه كاذًبا ال صادًقا ولكن  زهيًرا وهو األلمعمنافًقا لئيًما

فة تصن ًعا، فمدح األولى  .3«، وما مدح الثانيةوالص 

                                                           

  .134، ص، شاعر الحق والخير والجمالـ سعد إسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى 1
  .7، صعلي حسن فاعور .، تزهير بن أبي سلمى، الديوان  2
  .ن.، صالمرجع السابق 3
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دق في كل ِّ بيٍت  تين يبوح بها، وكل  من شعرهفنحن نستنشق عبق الص  ، وال ُنفك ر مر 

 .قلوبنا من أبوابها العريضةمن قلبه ليدخل مباشرة إلى ه ألن  كالمه يخرج حتى ُنصد ق

ب العصر فليس بمقدورنا إال  أن نحترِّمه ونجعله شعلة تضيء طريقنا حتى نشق  عبا

، فأصبح بأخالقِّه النبيلة زينًة لهذا إستحالها زهير جن ًة خضراء، التي الجاهلي وفيافيه المقفرة

 العصر وفانوسه المضيء.

لرَّجل حق ه من التقدير والتعظيم، ألصالة نفسه، وُنبل أخالقهِّ، فَِّي اومهما قلنا فلن نو 

، كما نشهد حن نشهد له بسمو هِّ دائما وأبًدا، فنوصدق مشاعرهِّ، وتَرف عه عن كل ِّ شينة ورذيلة

 . صالة العقيدةساميًة تجمع بين المنطق ومكارم األخالق وأحمل رسالة إنساني ة بأنَّ شعره 

 : دعوته إلى السالم .3

الدعوة إلى السالم معنى حضاري عظيم، فيه يهذب اإلنسان نفسه، ويرد جماحها »

 ليلزمها الجادة، ويهديها سواء السبيل. 

ذا كانت غريزة القتال من الغرائز المتمكنة من النفس البشرية فتجعلها نزاعة للشر  وا 

حكيم، ويدعو فإن السيطرة على هذه الغريزة، ومخالفة هوى النفوس عمل يهتدي إليه ال

إليه المصلح، ويجد في ذلك مجاهدة من مجتمعه، ونزاعًا من معاصريه، فإذا نجحت 

يمانه  دعوته، واستطاع أن يثُبت في مهب الريح، دل ذلك على إخالصه في دعوته وا 

 بما يدعو إليه، وصفاء نفسه وتمك ن الخير منها... 
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ة تخالف ما كان عليه العرب في وهكذا كان زهير، فإن ميوله العامة، واتجاهاته السائد

 . 1«العصر الجاهلي

فجنوحه إلى السالم والدعوة إليه في بيئة شاعت فيها الحروب واألهوال أمر ليس 

عاش زهير حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان، ورأى ما »بالهين فقد 

فاء، مشيدًا خل فته من ُيتم وهالك، وعذاب وفقر، فنظم معلقته، داعيا إلى البر والو 

بمروءة هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذين سعيا في الصلح، وتحم ال ديات 

 .2«القتلى

وما كان الحل المادي ليؤدي غرضه في » فأصبح بذلك شاعر السالم بال منازع 

تحقيق السالم بين المعاشر المتنازعة والقبائل المتحاربة فما كانت الديات التي تحملها 

السيدان العظيمان، هرم بن سنان والحارث بن عوف المري، بقاضية على الشر الذي 

تي تمكنت من الصدور، فهانت الدماء واألرواح استشرى وال بنازعة هذه األحقاد ال

فضال عن العد ة والعتاد واألموال. ولكني أضع جهد زهير، وأمثاله من رجال السالم، 

 .3«بجوار جهد هؤالء الذين ضحوا باألموال وقوافل الجمال

 فقوله: 

 بعدمــــا          تفانــــوا ودقـــوا بينهم عطــــر منشــــــم تداركتمــــــــا عبســــــًا وذبيان

                                                           

 .187المصدر السابق، ص 1
 .5زهير بن أبي سلمى، الديوان، ت.علي حسن فاعور، ص 2
 .188سعد إسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخير والجمال، ص  3
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 وقـــــد قلــتــمـا: إن ندرك السلم واسعًا        بمال ومعـــــروف من القـــــــول نسلم

 فأصبحتما منها على خير موطن          بعيدين فيها من عقــــــــوق ومــــــأثم

 1تمـــــــا           ومن يستبح كنزًا من المجد يعظـــــمعظيمين في عــــليا معدًّ هدي

إشادة بصنيع السيدين "هرم بن سنان" و "الحارث بن عوف"، وفي الوقت نفسه تعبير عن 

رأيه بصراحة تامة، وصدق جلي على أنه يقف في صف المصلحين ودعاة السالم، فقد كان 

في نفوسهم حتى يواصلوا القتال وسفك قادرًا على تحميس المتحاربين، وتأجيج نار الحرب 

 الدماء، إال أنه أبى ذلك وترفع عنه ألصالة نفسه، ورجاحة عقله، وطيبة قلبه. 

كان زهير مخلصًا في دعوته إلى السالم، فما كان مجرد شاعر ينتهز الفرصة ليسوغ »فقد 

علقته عمال قام به ممدوحه على نحو ما نرى من شعراء التكسب في ساحات العظماء، فم

بداعه في طريقته، مما يندر أن  يمانه بآرائه، وتشير إلى براعته وا  تأكد صدقه في دعوته وا 

يتوافر ألي شاعر جاهلي يعيش في عصر قوامه الغارات وشن الحروب، واالستهانة باألرواح 

 .2«والدماء، عصر تؤجج النيران من مستصغر الشرر، فينسى العربي عقله وذاته

 اعتها حتى يهدي قومه إلى السلم والسالم فقال لهم: فقد صور الحرب وبش

 وما الحرب إال ما علمتم وذقتم         وما هو عنها بالحديث المرجم

 متى تبعثوها تبعثوها ذميـــــــــــمة         وتضر إذا ضر يتموها فتضـــــرم

 تنتج فتتئم فتعرككم عرك الرحى بثقالـــــها         وتلقح كشــــــــــــــافًا ثم
                                                           

 .76زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 1
 .300-188سعد إسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخير والجمال، ص 2



 زهير شاعر األخالق والحكم                                                               الفصل الثاني                

 

 
89 

 1فتغلل لكم ما ال تغل ألهلــها             قرى بالعـــــــــــراق من قفير ودرهم

وخلف هذا التصوير المروع، المنفر للحرب وآثارها السلبية، يكن زهير في قرارة نفسه صورة 

 وال آروع للسلم والسالم. 

من الحرب وويالتها،  فهو يعتمد في هذا المقام سياسة الترهيب والترغيب، يرهب قومه

وفي اآلن نفسه يرغبهم في السلم وخيراته. وقد صور مجازر الحرب بدقة بالغة، ألنه يعلم 

أنها ستكون شديدة الوقع على نفوسهم، فيرهبون لشدتها، ويخشون آثارها الجسيمة، فينزعون 

ربة الصالحة هذه العشبة الضارة التي لوثت قلوبهم، ودفعت بهم إلى التهلكة، وكأنه يهيء الت

ل جذورها، وتأتي  حتى يزرع بذور السالم التي تحتاج إلى نفس نقية طيبة المنبت، حتى تتأص 

ُأُكلها الطيب الذي تشر ب من عرق رجال دفعوا الغالي والنفيس، وجاهدوا وكافحوا إلحالل 

ى السلم والسالم، فنزعوا بأيديهم الطاهرة الغشاوة التي كانت على أعين هؤالء القوم حت

 يبصروا الحقيقة التي تاهوا عنها ردحًا من الزمن. 

زهير كان على رأس هؤالء الذين هيؤوا المناخ الصالح للسالم بعد الحرب، وحافظوا على ما »

تحقق من ثمار الجهود المبذولة، ولوالهم الشتعلت الحرب من جديد، وربما كانت أشد ضراوة 

 .2«وأخطر فتكًا...

لسالم معتمدًا في ذلك على جميع األساليب والطرق ويواصل زهير دعوته إلى ا

مستدال بكل ما من شأنه أن يدعم رأيه ويقوي من دعوته، فبعدما صو ر لنا الحرب وأهوالها 
                                                           

 .79زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 1
 .188والخير والجمال، ص سعد إسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى شاعر الحق 2
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بصورة لهؤالء الذين كادوا يعصفون بالسالم بعد أن تحقق طرف منه، ويعودون إلى »يأتي لنا 

يضم دون الجراح، فرسم لهؤالء صورة أشد الحرب بعد أن التقط المحاربون أنفاسهم، وأخذوا 

بشاعة وتنفيرًا، وكان على رأسهم "حصين بن ضمضم المري الذبياني" الذي أضمر غدرًا 

وارتكب المحذور عندما انتقم ألخيه هرم بن ضمضم، فقتل واحدا من العبسيين بعد عام 

تمر األمر بين الصلح ثأرًا من قبيلة قتل واحد منها أخاه، فثارت عبس من جديد، ثم اس

القبيلتين واستعد تا للحرب، ونجد زهيرًا يمدح الذبيانيين، ويلوم حصينًا لوما عنيفًا ثم يعود 

ويسترضيه وكأنه بهذا يريد أن يرضي غرور بني عبس ألنهم قبلوا الدية وعادوا إلى الصلح 

ى الرغم عل ،1«يسترضي بني ذبيان ألنهم لم ينحازوا إلى حصين، بل وُيرضي حصينًا أيضاً 

من أن هذا األخير قد أضمر الشر لقبيلته بهذا الفعل المشين، وأشعل فتيل الحرب بعد أن 

خمدت نيرانها، إال أن زهيرًا الحكيم، الطيب األعراق لم يكن فظًا غليضًا في تعامله معه 

فخاطبه بالعقل الرصين يصاحبه دفؤ القلب الحنون، وكأنه أُب يعاتب ابنه على سوء عمله 

مه تارة، ويسترضيه تارة أخرى حتى يلين قلبه، ويستقر الخير في نفسه، فيشعر بحجم فيلو 

 المصيبة التي قام بها ويندم على أفعاله، ويأخذ العبرة منها فيقول زهير: 

 لعمري لنعم الحي جــــــــــر  عليهم              بما ال يواتيهم حصين بن ضمضم

 كشحًا على مستكنة          فال هوا بداهـــــــــــــــــا ولم يتــــــــــــــــــقدم وكان طوى

 وقال سأقضي حاجـتي ثم أتقي           عدوي بألـــــــــــف من وراء ملـــــــــــــجم

                                                           

 المرجع السابق، ص.ن. 1
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 أم قشــعمفشــد فلم يفــــــــــــــــــزع بيوتًا كثيرة             لدى حيث ألقت رحلــــــــــها 

 لدى أسد شاكي السالح مقذف          لــــــــــه ـلـــــــــــبد أظفــــــــاره لم تقلــــــــــــــــم

ال يبدى بالظلم يظــــــلم  1جريء متى يظلم يعاقب بظلمه               سريــــــــــــعًا وا 

 وهكذا لم يترك زهير جانبا يمكن أن يبعد بالناس خطوة عن الحرب أو يتقدم بهم خطوة نحو »

  2«السالم إال استغله وتناوله، مستعينًا بموهبته ومقدرته الفنية التصويرية

فتسلح بالحرف والكلمة، وحشد الصور واألخيلة، وشق غمار الوغى يزمجر بين 

نشر بكلماته المؤثرة زهور السالم في وديان الموت المتحاربين، ويزجرهم عن القتال، وي

والخراب فتصبح هذه الوديان المشؤومة بساتين خضراء، عندما يلقي السلم بردائه، وتنطوي 

شاعة السالم.  اإلنسانصفحات الحروب واأليام، وُيعمل   عقله ويرنو إلى تحقيق الصلح وا 

 ثـــانيا:الحكمة من شعر زهيــر 

واهب التي وهبها هللا لعباده، وأفضل الكرامات التي أكرم بها الحكمة أعظم الم» 

أولياءه، وهي الذخر الذي من أحرزه استغنى به ومن عدمه لم يغنه شيء سواه، ومن فارقه لم 

يسكن إلى أحد بعده. هي للقلوب كالقطر للنبات، ومن العقول بمنزلة الضياء من األبصار، 

لت فوقه، وأحاطت به، فلها بكل شيء خير، بطنت الحكمة لكل شيء وظهرت عليه، وع

وعندها على كل خبر شهادة، ومن أعظم شأنها أنها ليس أحد إال وهو منتحل اسمها ومتزين 

 بها، وال حاجة لها إلى انتحال شيء غيرها، وال التزين بغير زينتها.
                                                           

 .78-79زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 1
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األسواء، إن من طلب الحكمة ورغب في اقتنائها، فهو حقيق بأن يبدأ بما في قلبه من 

فيمحقها ويطهره منها، من مثل الهوى والشهوات المردية ومثل الحقد والحسد والتسرع  في 

 الغضب وأشباه هذه كلها، فإذا تطهر منها استقبل الحكمة فأخذ منها ما استطاع. 

والحق أن من غابت الحكمة عن عقله عجز عن إنقاذ األمور كما تعجز العين 

 .1«ند فقد الضياءالصحيحة عن رؤية األشياء ع

اطع المبين، فمن وهبه هللا  الحكمة عاش  ـــ عّز وجّل ـــفالحكمة صوت العقل ونوره الس 

 مت زن العقل، مرتاح البال.

والحكمة تنقل لنا عضات كثيرة في كلمات وجيزة، تخبرنا عن خبرات أسالفنا وتجاربهم 

المجهولة، ودهاليزها المظلمة في الحياة، وتساعدنا على فهم أغوارها والمضي  في دروبها 

فتصبح الحكمة كالشمعة المنيرة في وسط هذا الظالم الدامس، وهذا هو الغرض منها، أن 

 تنير عقولنا، وقلوبنا، ودروبنا. 

 صلة حكمته بعصره:   .1

استمد الحكيم العربي في العصر الجاهلي حكمته من تجارب الحياة اليومية، ومن »

التفكير الشخصي الفطري، وذلك ألن حياتهم القبلية كانت تحتاج إلى أناس يمتازون برجاحة 

العقل وعمق النظر ليفصلوا في المنازعات التي كثيرًا ما تثور بينهم، وكان أولئك الرجال 
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ويرسمون حدود الحق والباطل هم طبقة الحكماء أو الحكام الذين أوتوا  الذين يفصلون بينهم

 .1«من النظر البعيد وحيدة الفكر ما يؤهلهم لثقة األطراف المتنازعة

وزهير بن أبي سلمى أوتي من الحكمة والتعقل ما جعل منه حكيم الشعراء، ومعلقته خير 

ية خير ميراث، توارثته األجيال أبًا دليل على ذلك، وهي لباب فكره و زبدته، وهي  لإلنسان

 عن جد، وهي من أهم أوسمة العصر الجاهلي. 

ذا تأملنا الحكمة الجاهلية، وجدناها في غالب األحيان حكمة عملية، ينصب » وا 

اهتمامها على تنظيم الحياة البشرية في الدنيا، وتقديم العون والنصح للناس لتنظيم أمورهم 

 .2«المعاشية والصحية

أثر الحكماء في العصر الجاهلي كثيرًا بالحياة اليومية وأخذوا منها الشيء وقد ت

وكان )الحكيم( عالمًا بأنساب القبائل عارفًا بالبطون، حافظًا لأليام، أي أن من »الكثير، 

 .3«أولى مقومات الحكمة حينذاك كانت المعرفة بتواريخ القبائل واألنساب واأليام

بكل هذه األمور على اعتبار أنه عم ر طوياًل وهذا ما صر ح  والبد أن زهيرًا كان عالماً 

 به في قوله: 

 4سئمت تكاـلـــــيف الحياة ومن يعش         ثمانين حــــــــواًل ال أبا لـــــك يســــــأمِّ 

                                                           

. 19، ص3008، 1سالمة، الحكمة في شعر المتنبي، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ط يسري 1
 .30ص
 .18المرجع السابق، ص 2
 المرجع نفسه، ص.ن. 3
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طبعت الحياة القبلية بطباعها على الحكمة الجاهلية، فنجد أن )العشيرة تشترك »وقد

لى العربي الوقوف بصالبة بجانب أخيه العربي "نصرة االخ ظالمًا في الجزيرة( والواجب ع

ن جار  كان أو مظلومًا" والدعوة إلى الشجاعة وحفظ العرض، والجود، وحفظ الجار وا 

 . 1«والتمسك بأهداب الصدق "إن كنت كذوبًا فكن ذكورًا"

فلسفة بدائية نابعة من ظروف العصر » الجاهلية عمومًا هي عبارة عن  والحكمة

ومالبساته، ومن طبيعة الحياة القبلية التي تحتاج إلى نظريات وآراء ترسم لها الحدود 

والشرائع التي ينبغي أن يتحرك سلوك األفراد من خاللها. وهذه الحكم العملية ذات قيمة 

ها تعبير مباشر وصادق عن أيامهم ومنازعاتهم التي لم تكن تاريخية واجتماعية وأخالقية، ألن

  2«تخمد إال لتشتعل من جديد

وال ريب أن يكون زهير الشاعر الخلوق، المسالم، المحب للخير، الداعي إلى السالم، حكيم 

الشعراء، فكل هذه الصفات األخالقي ة البد أن تتوج بتاٍج من الحكمة يزيد من رونقها وجمالها 

بصاحبها إلى أرقى الدرجات وأعلى المراتب. فقد رفع بأسلوبه الراقي الحكيم لواء ويسمو 

الشعر الجاهلي برمته، إلى أعلى منزلة فأصبح بذلك موردًا ال ينضب من الحكم والخبرات 

التي يأخذ منها كل إنسان عاقل، فينور بها دروب حياته، ويستند إليها لفهم أحوال الناس 

 والحياة. 

 
                                                           

 .30يسري سالمة، الحكمة في شعر المتنبي، ص 1
 .33المرجع السابق، ص 2
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 العامة لِحكمه: المحاور  .2

بعد أن أبدع زهير بن أبي سلمى في تصوير الحرب والدعوة إلى السالم واإلشادة 

بصنيع المصلحين، اختتم معلقته بجملة من الحكم، جعلها مسك الختام، عرض فيها عدة 

فيها جانب قليل ذاتي يعرضه زهير من خالل نفسه وُيخبر » محاور تلخص تجاربه الحياتية 

وجانب آخر جعله قضايا مسلمة أشبه بالنتائج التي تسبقها المقدمات، أو  فيه عن ذاته،

  .1«الخاتمة التي ترتكز على أهم ما تناثر في الموضوع فيمتد أثره ويغري بإتباعه

 وفيما يلي عرض لألبيات الحكمية التي ختم بها زهير معلقته ويقول فيها: 

 سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش        ثمانين حوال ال أبا لك يســـــــــــــأم

 وأعلم ما في اليوم واألمس قـــبله          ولكنني عن علم مــــــــا في غد عم

 رأيت المنايا خبط عشواء من ُتصب          تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم

 ومن لم يصانع في أمـــــــــــور كثيرة           يضرس بأنياب ويوطـــــــــــأ بمـــــنــسم

 ومن يجعل المعروف من دون عرضه            يفره ومن ال يتق الشتم يشتم

 ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله      على قومه يستغنى عنه ويذمم

 طمأن البر ال يتجمجمومن يوفي ال يذمم ومن يهدي قلبه       إلى م

ن يرق أسباب السماء بسلم  ومن هاب أسباب المنايا ينلنه        وا 

 ومن يجعل المعروف في غير أهله       يكن حمده ذمًا عليه ويندم
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 ومن يعص أطراف الزجاج فإنه         يطيع العوالي ركبت كل لهذم

 يظلم ومن لم يذد عن حوضه بسالحه        يهدم ومن ال يظلم الناس

 ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه          ومن لم يكرم نفسه لم يكرم

ن خالها تخفى على الناس ُتعلم  ومهما تكن عند امرئ من خليقة              وا 

 وكائن ترى من صامت لك معجب       زيادته أو نقصه في التكلم

 الدملسان الفتى نصف ونصف فؤاده          فلم يبقى إال صورة اللحم و 

ن الفتى بعد السفاهة يحلم ن سفاه الشيخ ال حلم بعده         وا   وا 

 1سألنا فاعطيتم وعدنا فعدتم             ومن أكثر التسآل يومًا سيحرم

وهذه الكلمات الخالدة لزهير بن أبي سلمى تجمع التجربة العملية إلى عمق النظر » 

بيعة الحياة الجاهلية التي تقدس القوة ودقة الفهم للحياة والناس في عمره، وتدلنا على ط

وتمجد الوفاء والشجاعة والمعروف والجود واألنفة,وهذه صورة نابضة لإلنسان العربي في 

  .2«ذلك العصر رسمتها أبيات حكيمة صادقة

فقد ساق المعاني اإلنسانية الجميلة، والتجارب الحياتية الجادة، والقيم األخالقية 

هل تتخلله الحكمة الرصينة التي تنم عن وقار صاحبها وخبرته المثلى، في نسق شعري مذ

 الطويلة.  
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فقد عاش الرجل الحكيم حتى سئم تكاليف الحياة، وعلم الماضي كله وخبره) اليوم واألمس »

المستقبل وللمستقبل مفاجآت فعلينا أن نعمل قدر  قبله( ولكنه ال يدري ما قد يفاجئ به

ن  استطاعتنا على أن نتوقى شرورها. ويذكر أن الموت آت ال ريب فيه، ومدرك كل إنسان وا 

صعد إلى السماء وربما أتى الشباب وترك الهرم، فالمنية تخبط خبط عشواء...فالحياة ال 

نعرض أنفسنا لويالت الحروب،  تتسع للخصام، وينبغي أن ننتهزها فنتصافى ونتواد، وال

والنفي والتشرد، فحياة السالم حياة استقرار، وحياة الحرب حياة تشرد واغتراب ومهانة، ومن 

تغرب جهل الناس، وال يعرف عدوه من صديقه، بل وال يكرم نفسه، فكرامة اإلنسان في 

وعاش مجازرها،  بعيدًا عن الحروب وآثارها السلبية التي ذاق ويالتها 1«موطن هادئ مستقر

 فعلم عن كل صغيرة وكبيرة تتصل بها، فتحد ث عنها عن خبرة وتجربة سابقة معها. 

وأكثر زهير في هذه الحكم من الترغيب في عمل المعروف، وفي البذل والعطاء واإلغداق »

على األهل والعشيرة مما يملك اإلنسان من فضل ورأى أن المعروف هو الذي يقي العرض، 

ًا ناصعًا سابغًا فيعيش مستور الحال سليم العرض، ومن بخل على قومه فسوف ويبقيه نقي

"يشتم" و"يستغن عنه ويذمم"، أما الذي وف ى فسوف يعيش راضيًا مطمئنًا يتعلق به قومه 

 ويجل ونه. 

والهدف من وراء هذا المعنى الذي ألح عليه زهير، أن يتقدم بالثناء والشكر لهؤالء 

  .2«في سبيل السالم، فهم حقًا أولى بالتقدير والثناء الذين جعلوا أموالهم
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على اإلنسان أن يطهر قلبه، وأن يتحدث بالكلمة الطيبة...فإن »كما ذكر زهير بأنه 

 من حفظ لسانه وجنانه صلح كيانه كله، فلسان الفتى نصف، ونصُف فؤاده. 

الشباب، والتماس األمل في صالحهم، كما حث على  ومن هنا حث على إعذار

لم "فإن سفاه الشيخ ال  لم والس  مساءلة الشيوخ الذين ينحرفون إلى  الحرب، وال يميلون إلى الحِّ

  حلم بعده"، أما الشباب فإنه"بعد السفاهة يحلم".

وبذلك يريد زهير أن يكسب الشيوخ إلى صفه، وأن يوادع الشباب ويكسبهم إلى صفه 

ضًا، لعل هؤالء يرضون بالسالم، ويرجعون عن طيشهم ونزقهم، ولعل أولئك يأمرون به وال أي

. وهذه ميزة من ميزات الشاعر الحكيم، الذي استطاع بفضل حكمته البالغة 1«يحثون إال عليه

وعقله المتفتح، وبصيرته الحاذقة، أن يكسب جميع األطراف إلى صفه ويجعلهم ينصتون إليه 

 لكلمة الطيبة والرأي السديد هو من جعل هؤالء يلينون ويستمعون إليه. وينقادون، فا

 تأثير حكمه على الفكر اإلنساني وارتباطها بأخالقه:  .3

إن في الحكمة جالء لصدإ القلوب، وتنبيها عن وسن النفوس، وشحذًا لما كل  من »

امعون بإقبال من القلوب على تف همها وصدق إرادة األفهام، وال سيما إذا استمع إليها الس 

لهدايتها، وعزم على االنتفاع بها، وتلف بقبولها والدوام عليها، وا عمال العقل على التفكر بها، 

فإن الفكر مفتاح كل علم، ومستنبط كل حكمة، وكاشف كل مستور واقتباس من نور هللا، 
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وتزود من كل فائدة، وشحذ للعقول المستبهمة، وتدارك للخطوة، وبحث عن الكنوز 

 .1«لمذخورةا

وزهير بحكمه هذه دخل إلى عمق الفكر اإلنساني، وأيقظ الضمير البشري من سباته 

قها الشر من كل جانب، فكان تأثيرها  الطويل، وأنار قلوبًا لطالما أحاط بها الظالم، وطو 

 شديد الوقع على النفوس، ومخرج إياها من غياهب الظلم والظالم إلى نور السلم والسالم. 

زهير في جملة الحكم التي قالها، العديد من القضايا واالتجاهات التي تمت  وقد حشد

الخليط من االتجاهات يقتضي من الحكيم »بصلة إلى اإلنسان عامة والعربي خاصة، وهذا 

ن في نصائحه وحكمه، فيكون منها ما يحافظ على السالم بالمالينة والنصح  أن يلو 

السالم  بالمخاشنة والنصح بابتداء الظلم، فمن ال  بالمصانعة، ويكون منها ما يحافظ على

يظلموه، ومن ال يذد عن حوضه يهدم، فالبد للسالم من قوة  -من الناس -يظلم صنفًا معيناً 

،  وهذه حقيقة مسلم بها، البد لكل إنسان أن يفهمها ويعمل بها، حتى 2«تحميه وترهب أعداءه

احنات والضغائن، يملؤه السلم واألمان يستطيع المضي قدمًا نحو مستقبل خالِّ من المش

زهير شاعر الخير الذي تراءى في أخالقه »ويسود فيه الخير بكل أشكاله. وهذا ما قصد إليه 

وسماته كما تراءى في مواقف رضاه ومواقف غضبه، وكما ظهر في نزعاته الوطنية والقومية 

                                                           

 .7رحاب عكاوي، آللئ الحكم، ص 1
 . 311سعد إسماعيل شلبي، زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخير والجمال، ص 2



 زهير شاعر األخالق والحكم                                                               الفصل الثاني                

 

 
100 

ته إلى السالم وحرصه على وفي الحاكم المثالي كما تمنى أن يكون، وقد توج هذا كله بدعو 

 .  1«أن يعيش الناس في سعادة وهناء وأمان

جالل لهذا الشاعر الحكيم الذي حفل فنه البديع،  وال يسعنا إال أن نقف موقف تقدير وا 

بأرقى وأسمى الخصال واألخالق التي اتصلت بحكمته البالغة فكانت بمثابة الجوهرة النفيسة، 

من األخالق الطيبة، وكأنه عقد من اللؤلؤ والمرجان، يتقلده  والزمردة الثمينة، تتوسط عقداً 

 رجل شيمته الصدق والتواضع، فنعم الرجل زهير.   
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تحديًدا معّلقة زهير بن أبي سلمى، التي ، و الترحال في عالم القصيد الجاهلي بعد هذا

اج أهم الظواهر الشعرية والفّنية، التي إحتوت عليها ، وحاولنا إستخر خّصصناها بالّدراسة

، وقد توّصلنا من خالل ذلك إلى م األخالقية واإلنسانّية للّشاعربالقي، ومدى صلتها المعّلقة

 : ّدة نتائج أهّمهاع

 وهي ذلك تى يستحقَّ المبدع لقَب الّشاِعرالشعرية عنصر أساسي ال بّد منه ح ،

عن خلجات نفسه بأسلوب شاعري الّشيء الذي يمتلكه الّشاعر ويتيح له التعبير 

 .جميل

  ُوصَف شعرُه بالحوِليِّ ، حتى ّتسم بها زهير بن أبي سلمىميزة إالصنعة الشعرية

 .وعدًُّه النّقاد من عبيد الّشعر ،المَحّكك

  وبراعته اإلبداعية تِنمُّ عن مرتبطة بأصالة نفسه وعمق تفكيرهِ شعرية زهير مرتبطة ،

 .شاعرِه في قالب شعري متقن الّصنععبقرّيته الفّذة في بلَورةِ  أحاسيسه وم

  ّعرية هي الوسيلة التي يوصل بها الّشاعر أحاسيسه وأحاسيسه وأفكارُه ، اللغة الش

 .أدوات التشكيل الجمالي في الّشعروهي من أهمِّ 

 في صوغ ن في اللغة واألسلوب الّشعري كشٌف عن تفّرد الّشاعر وخصوصيتِه إ

 .قلها في قالب فّني متكامل البناء، ونتجاربه الشعورّية
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  نظًرا ألهّميتها البالغة في القصيدة، وقلبها الّنابضالصورة الّشعرية هي روح ،

، نفس الشاعر وتجسيدها في القصيدة تصوير األحاسيس والعواطف التي تختلج

 .حنها بمختلف أدوات التصوير الفنيوش

  حرص الشاعر في تجربته الشعرية على رصد الّصور الفّنية من شّتى الظواهر

سقاطها على قصيَدِتها   . لمحيطة به وا 

 ختيار الّشاعر القصيدة الّشعرية الموسيقى الّشعرية من أهّم الّروافد اإلبداعّية في ، وا 

طالُقه للقافيةل ، ه ينسجم مع موضوع القصيدة من جهة، كان موّقًفا ألنّ لبحر والّروي، وا 

  .ومع َنَفِس الشاعر من جهة ثانية

 ويدفع في سبيله األموال ، يمّجد األخذ بالّتأثر شبَّ زهير وشاَب في وسٍط متعّصب

ّن ، إاّل أجازر ، والقويُّ فيه يأكل الضعيف، وَسٌط شاعت فيه الحروب والماألنفسو 

للّسالم واضح وجلي في  ، ومقته للحرب ودعوتهشاعرنا كان أبَعَد عن كّل ذلك

 .معّلقِتهِ 

 د في شعر ، وشغفه بأخالق زهير الّنبيلة، وشخصّيته الوقورة ، هِ الحقيقة والجوهر تجسَّ

 .رفيعة بين الّناس وأنزَلُه منزلةً 

 ،اإلرتباط القائم بين الفّن واألخالق في المعّلقة ساهم بشكل كبير في شعريتها 

 وتأثيرها البالغ في المتلقي.
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 ي الّنقي والّنظر ، وهي وليدة الفكر الصافلحكمة جزء ال يتجّزأ من شعر زهيرا

 .الثّاقب الشامل، وهي صوت العقل، وصحوة الضمير

 الوعرة وهو متسّلح بنظرة الحكيم ، فجاب دروبهاأفاد زهير من الحياة التي عاشها ،

، جادت رية، وقال كلمته في عالم القريض، وما أبلغها من كلمةفصقل موهبته الّشع

 .نساني بأسمى القيم وأجود الِحَكمعلى الفكر اإل

، الذي نرجو أن يكون التي توّصلنا إليها في بحثنا هذاولعّل هذه هي أهم الّنتائج 

 ، من خالل اإلستفادة من إيجابّياته وتدارك نقائضه.نحو توّجه علمي جديدإنطالقة 

 رزيقة"وال يسعنا في األخير سوى تقديم جزيل الّشكر والّتقدير لألستاذة الدكتورة 

 .وتوجيهاتها طيلة مشوارنا البحثي على إرشاداتها القّيمة "طاوطاو
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 :اعرنبذة عن الش  

سم ألمىهو زهير بن ابي س  » ة بن الحارث بن لمى ربيعة بن رياح بن قر  بي س  ، وا 

لياس ن بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن األصم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إماز 

  .1«بن مضر بن نزار

، وكان حدى قبائل مضرهم كانوا من )مزينة( إن  وكان من حديث زهير وأهل بيته أ»

، ولذلك كان يذكر في منازل بني عبد هللا بن غطفان، بالحاجز من نجد بوه وولدههو وأيقيم 

 .2«ة وغطفان ويمدحهمفي شعره بني مر  

كنف  وعاش فيبيه  ا في بني غطفان  أخوال أبوه وهو صغير  فترعرع يتيم  مات أ»

ه أوس بن حجر فاده زوج أم  خاله بشامة بن الغدير الذي أورثه ماله وشعره وأخالقه  كما أ

 .3«الشاعر المشهور

ن  مين على سائر الشعراءحد الثالثة المقد  وهو أ» حد الثالثة أما إختلفوا في تقديم ، وا 

 .4«ابغة الذبيانير والن  ، وزهيختالف فيهم وهم إمرئ القيسإالثالثة فال ا أم  و  ،على صاحبيه

                                                           

كتاب العربي، ، دار الحنا نصر الحتي .، ت أبو العب اس ثعلب، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 1
 .11، ص4002بيروت، لبنان ، د.ط، 

وزني شرح المعل قات السبع ، ت محم د عبد القادر الفاضلي ،  2  .101صعبد هللا الحسن بن أحمد الز 
 .1، صعلي حسن فاعور .، تزهير بن أبي سلمى، الديوان 3
وزني ، شرح المعل قات السبع ، 4  .101ت، محمد عبد القادر الفاضلي، ص عبد هللا أحمد الز 
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ا ، وقد ذكرها كثير  أوفى : األولى أم  ابت منها زواجه بإمرأتين، والث  زهير كثيرةوأخبار »

ا ، أم  اا ماتوا جميع  ، بعد أن ولدت له أوالد  حياته معها لم تستقم، فطلقها ، ويبدو أن  في شعره

 .جير وسالموب   : كعبأوالده ، وهي أم  ار من غطفانانية فهي كبشة بنت عم  الث  

د أحد من عر في ولصل الش  ه لم يت  : إن  قال، في  ة طريفةوحياة زهير من الوجهة األدبي  

ا، وكذلك كان خاله، وأختاه سلمى ، فقد كان أبوه شاعر  صل في ولدهت  الفحول في الجاهلية ما إ

بناه كعب وبحير بن كعب  فقد كان عقبة عر في بيته أجياال  الش   ....واستمر  والخنساء، وا 

 .1«ايض  ا أام بن عقبة شاعر  ا ، وكان العو  ر  شاع  

، وكان زهير منقطعا إليه وكان بن الغدير خال زهير بن أبي سلمى وكان بشامة»

ا م  ل  ..، ف  .ا من المال، وكان مكثر  ا ولم يكن له ولد، وكان بشامة رجال مقعد  ا بشعرهمعجب  

، فأتاه زهير فقال: ياخااله لو قسمت إخوتهوبين  الموت جعل يقسم ماله في أهل بيته حضره  

لك أفضل ذلك وأجزله، قال: وما هو؟  ختي لقد قسمت  : وهللا يا إبن أفقال لي من مالك!!

ل ما قال، فقال له ، وقد كان أو  عر، وقد كان زهير قبل ذلك قال الش  ثتنيه: شعري ور  قال

عر! : ومن أين جئت بهذا الش  امةبش؟ فقال به علي   عر شيء ما قلته فكيف تعتد  : الش  زهير

عر حصاتها وعين مائها في الش   ، وقد علمت العرب أن  زينةك جئت به من م  ن  ك ترى ألعل  

 .2«خذاه نصيبا من ماله ومات، وأي، وقد رويته عن  من غطفان ثم لي منهم لهذا الحي   

                                                           

  .2-1، صعلى حسن فاعور .، تزهير بن أبي سلمى، الديوان 1
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وقد أدرك ه ناهز المائة وايات أن  ، فتنقل بعض الر  ر طويال  ا عم  زهير   ويبدو أن  »

غير  ن  غلب الظ  ه في أ ، بل إن  إدراكه لإلسالم فيه شك    أن  ، إال  ه لم يسلم، ويبد أن  اإلسالم

ن  عليه قبيل اإلسالم ض  ب  ، حيث ق  صحيح ير اإلسالم فدخاله ما أدرك ولداه كعب وبج، وا 

  .1«اة بالبردةسول الكريم والمسم  ، ولكعب القصيدة المشهورة في مدح الر  وحسن إسالمهما

، وال سيما في معاني العتاب ة في شعر زهيروقد برز عنصر التهذيب والتعليم بقو  »

صرانية واسع ، نعم كان تأثير الن  ةصراني  نه خاضع لتأثير الن  بعض العلماء أ ، حتى ظن  هدوالز  

 ا. ه نصراني  ه ال يجوز من أجل ذلك عد  ا في "جزيرة العرب" بيد أن  قديم   اإلنتشار

ه قته ما يحمل على القول إن  ، ومن معل  ف في شعرهه ويتعف  : كان زهير يتأل  "قتيبة إبن"ويقول 

 : اهلل وبالبعث والحساب بدليل قولها بكان مؤمن  

 خفى ومهما يكتم هللا يعلمــــفال تكتمن هللا ما في نفوسكم         لي

 «2ليوم الحساب أو يعجل فينقم  يؤخر فيوفع في كتاب فيدخر     

، وال بل فال يفحش في قول، وال يقذع في هجاءع والن  زهير على قسط وافر من الترف  وكان »

 .ة، شأن غيره من شعراء الجاهلي  ر في نسيبيتعه  

 وما أدري وسوف إخال أدري          أقـــوم آل حصـن أم نســـاء

 آت           فحق لكل محصنة هـــداءــــساء مخــب  فــإن تكـــن الن  
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، وتغنيه عن السباب وقذف اعره الش  ، وتحمل كل ما يريد  السخرية تفي بالحاجةهذه 

 .1«ه  ال يتفق مع وقاره وعفت   المحصنات الذي

وسى األشعري، : لو ان زهيرا نظر في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موقال بعض الرواة»

 : ما زاد على ما قال

  أو جالء   أو نفار   يمين      ه ثالث   مقطع   الحق   فإن  

ع ب من معرفته بمقاطإذا أنشد هذا تعج   -رضي هللا عنه  -اب وكان عمر بن الخط  

 .2«يته القضاء لحسن معرفته ودقه حكمهل  : لو أدركته لو يقول، و الحقوق

ها في مدح الحارث بن قة التي أنشأتلمح لزهير القصيدة المعل   هاومن بين قصائده كل  »

 وذبيان اللتين اقتتلتا حتى كادت كل  ا في الصلح بين عبس ـ  عوف وهرم بن سنان اللذين سعي

ات قتلى حروب داحس دي   ال  دين تحم  هذين السي   ، ويروي لنا التاريخ أن  منهما أن تبيد األخرى

 .3«ا روي ـ ثالثة آالف بعيروالغبراء كلها وقد بلغت ـ فيم  

وعرف في حياته ، ة في إعطاء الحكمة وضرب المثلوهو أشهر شعراء الجاهلي  »

 ة فيها بر  ، شخصي  عر الجاهلية ممتازة من شخصيات الش  ، وهو شخصي  لصانة والتعق  بالر  

 .لى الخيرة إ، وفيها نزعة قوي  ورحمة

                                                           

 .9علي حسن فاعور، صزهير بن أبي سلمى، الديوان، ت ـ  1
  .41-42، صحنا نصر الحتي .، تلب ، شرح ديوان زهير بن أبي سلمىأبو العب اس ثع 2
  .8، ص، الديوان ـ ت ـ حمدو طم اسسلمىـ زهير بن أبي 3
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، وهذه اآلراء هي التي عبات التفكير اإلنساني وتفكيرالش  ي  ل  من أو   وآراؤه ليست إال  

 .1ويألفا بما يعرف مه فيهه كان يكل  عب ألن  ا من الش  جعلته قريب  
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