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صالة والاالم على خير الخلق والمتممم راملمتي الذي وّفقني ل الحمد هلل حمدًا كثيرًا 
 ..آله الطيبين الطمهرينعلى و  ()محمد

في قام اللغة  يذاممتاألدم بجزيل الشكر ووافر االممتنمن إلى جميع متقأ أن   الوفمءيقمتضي  
بملذكر خّص وأ ,بطلبمتهم همواهمتممم رعميمتهم األبويةل ؛كلية اآلداب -العربية بجممعة القمداية

الذين  األفمضل وأاممتيذي ,البديري(عبد الكريم ر ئثمأ. م. د. الفمضل) الدكمتور رئيس القام منهم
ثراء معرفي ه لنممم قدموّ ؛ لمتمتلمذت على أيديهم )أ. د. شمكر همدي  هم:و , من كثير العون وا 

. يمار علي عبد الخملدي(, د )أ.)أ. د. شيممء خيري فمهم(, و المتميمي( رحمه اهلل وطّيب ثراه,
)أ. م. د. صالح  م. د. رواء نعمس(, )أ.)أ. د. حاين عبيد الشمري(, د. هيمم عبد زيد(, )أ.

 الخير.ووفقهم لمم فيه المحانين  جزاء يجزى اهلل الجميع عنّ حاون جبمر(, 

 خالل رحلمتي البحثّية, ويطيب لي أن  أمتقدم بجزيل الشكر والعرفمن لمن قّدم لي مامعدة
 مريم النمصري(م.م. صديقمتي العزيزة) و  )د. نمدية املم(, عّممتي الغمليةوأخّص بملذكر منهم

  .المحانين جزاءعّني  وفّقهن رّبي لمم يحب ويرضى, وجزاهن

بة المركزية في والمكمت ى العمملين في مكمتبة كلية اآلدابلأمتوجه بشكري واممتنمني إخمتممًم و 
 بدوه من مامعدة طيلة مدة البحث جزاهم اهلل خيرًا.جممعة القمداية, لمم أ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان في أحسِن تقويٍم, وأمره أْن يزّكي نفسه بالخلق الكريم, والسلوك القويم, 

صاحب الخلق العظيم, سيد األولين واآلخرين, وعلى آله الطيبين  ()والصالة والسالم على نبينا محمد
 من تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.وعلى , وعلى صحبه الكرام, الطاهرين

 وبعد:

الداخلي؛  ارتباطًا وثيقًا باألخالق, وذلك ألّن كاّلً منهما يصدر من العالم اإلنساني فقد ارتبط الشعر
فاألخالق قيمة معيارية سلوكية يحتضنها اإلنسان في دواخله تتحرك اتجاه الروح, والشعر حركة الروح لحظة 

كاًل منهما على  عن عالم أسمى من الواقع, ويستندلذا فاألخالق والشعر يتفقان في البحِث اإلبداع الشعري, 
 اإلسالم ليؤكد القيمة األخالقية, فقد عّبر عن وجاءعن قيمة واحدة هي الجمال,  اآلخر في بنائه للبحث

 في سورة الشعراء: موقفه اإليجابي من الشعر والشعراء, متى ما أّكد على القيمة األخالقية في قوله تعالى
 مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حجُّٱ

فاإليمان  َّ هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ
 اهلل يحقق قيمة أخالقية جمالية.والعمل الصالح وذكر 

, موضوعه الحب والهيام وذكر المرأة ووصف مفاتنها وبما أّن الغزل غرض من أغراض الشعر
من ومحاسنها الجمالية, والتعبير عّما يختلج في النفس من لواعج العشق وتباريح الهوى, وعرض األحداث 

ا يشوبه من الجاهلية, وأصبحت أغراض الشعر مّ فاإلسالم هّذب الشعر ع وصٍل وحرمان وذكريات ومغامرات,
كان سبب اختياري لهذا  لكلى ذوبناًء ع .تتجه إلى تهذيب األخالق, واالعتناء بالمبادئ والقيم العليا

قيم األخالقية عند معرفة الل (؛أستاذي)الدكتور ياسر علي عبد الخالدي الذي كان اقتراحه من قبل الموضوع,
لى أّي  لنا الوقوف عند أوجه االختالف ونقاط اإللتقاء ليتسنىو  هذين الشاعرين, بينهما في شعرهم الغزلي, وا 

عن مكنونات دواخله, من صدق تلك األحاسيس, وكيف وّظف كّل منهما  مدى وّفق كّل منهما في التعبير
 امكانياته في البوح عن نيِل تلك المشاعر.

وفي مشفوعة بخاتمة ألهم نتائج البحث, , ه الدراسة في ثالثِة فصول يسبقها تمهيدفقد جاءت هذ
يد كانت هناك مقدمة في األخالق وأثرها في بناء المجتمعات فضاًل عن حديث مقتضب لحياة التمه

 وازن هو المنهج المتبع في الدراسة.لموازنة وتاريخه, فكان المنهج الت, وحديث عن منهج االشاعرين
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إلى  )الغزل من العصر اإلسالميول جاء تحت عنوانوأما الفصول الثالثة فهي كاآلتي: الفصل األ
)الغزل في الشعر جاء تحت عنوان وقد حمل في طياته ثالثة مباحث, األولالعصر العباسي تأثر وتطور(, 

)أثر السلطة وحكامها في تطور الغزل في العصرين والمبحث الثاني كان عنوانه  العربي طبيعته وتطوره(,
  والنزعة األخالقية(. البيئة وأثرها في شعر الغزلفكان) الثالث وأما المبحث األموي والعباسي(,

(, وكان بثالثة مباحث, األول خصص بواعث األخالق عند الشاعرين) فقد جاء بعنوان الفصل الثانيو 
أخرى هي)اليأس والغربة  بواعثجاء تحت عنوان  , والثالثللباعث النفسي, والثاني للباعث االجتماعي

بين الشاعرين. وخصص الفصل الثالث للقيم األخالقية في  موازنةعقد وكان كل مبحث مشفوعًا بوالهجران(, 
وقد )الوفاء, والصدق, والعّفة, وكتمان السر, والصبر(, خمس قيم هي:  شعر الشاعرين, الذي برزت فيه

 موازنة بينهما لتتبين أثر هذه القيمة عند الشاعر ونتائجها م عند كل من الشاعرين معتناولت الباحثة هذه القي
 عليه وأسباب ذلك.

فيها من كتب األدب العامة والدواوين وكتب النقد, والمصادر  ,اعتمد البحث على مصادر متنوعةو 
ر التاريخية والسير, وكذلك كتب النقد الحديث والدراسات التي تناولت الشاعرين فضاًل عن رسائل الماجستي

  .وأطاريح الدكتوراه

(, إذ كان له الدور )أ. د. ياسر علي عبد الخالديالختام أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي الفاضل وقبل
, التي كان لها األثر الواضح في إخراج في النصح واإلرشاد والتوجيه والمتابعة فضاًل عن آرائه القيمة والدقيقة

خير جزاء المحسنين  عّني األستاذ الموّجه, واألب الناصح, فجزاه اهللالرسالة على ما هي عليه, فكان نعم 
 وأطال في عمره.

وفي الختام أقول إّن ما كان في هذه الرسالة من جهد جيد فالفضل فيه هلل وحده وألستاذي المشرف, 
مين والصالة ي إنسان. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالوما كان فيها من تقصير فهو من نفسي, حسبي أنّ 

 والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
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مقدمات نظرية يف األخالق  التمهيد  ..
 ومفهوم املوازنة الشاعرين سريةو

 أوالً : مقدمة يف األخالق.

 واصطالحًا.-1
ً
 تعريف األخالق لغة

 األخالق عند الفالسفة اليونان . -2

 . قبل اإلسالم العرباألخالق عند -3

 األخالق يف اإلسالم .-4

 األخالق عند الفالسفة املسلمني.-5

 ثانيًا: حياة الشاعرين وشهرتهما وطبيعة بيئتهما.

 ثالثًا: املوازنة يف النقد العربي .
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 (( دـــــيــهــمـــــالت)) 
 أواًل: مقدمة يف األخالق :

 واصطالحًا:تعريف األخالق -1
ً
 لغة
ًا في الفكر اإلنساني, فهي منبع السلوك لما لها من أهمية كبيرة تمثل األخالق ركنًا أساس

يزه بالمعرفة المتمثلة بسلوكياته وسجاياه للوصول إلى قمة الكمال في تأسيس اإلنسان وتم
 وفق ضوابط وقواعد وقيم لتنظيم سلوكِه في المجتمع بصفٍة عامة. والسمو الروحي

والخلق  واألخالق جذورها متأصلة في التراث اللغوي العربي, فهي مشتقة من جمع )خلق(
بسكون الالم وضّمها, وفالن يتخلق بغير خلقه أي السجية في مختار الصحاح بمعنى ))

والطبع والسجية, بضم الالم وسكونها  الدين))ه( معنى711)وزاد عليها ابن منظور ,(1)((يتكلفه  
 ورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختّصة بها منزلة الخلق,وحقيقته أّنه لص

معنى  ه(817)آباديثم أضاف إليها الفيروز . (2)الظاهرة وأوصافها ومعانيها...(( لصورته
 . (3)والدين بالضم وبضمتين(( ع والمروءةالسجية والطبالمروءة فشملت ))

بّد من التطرق إلى معناها ة األخالقية وأصولها ومنابعها ال لإلحاطة الشاملة بالفكر و 
..الخ. فقد وردت اصطالحًا االصطالحي, إذ تنّوع مفهوم األخالق إلى معاٍن فلسفية ودينية.

من عادات وصفات هي من طبعه ومن عاداته, وال يخرج عنها إاّل  ما يتحلى به المرءبمعنى ))
من  من ذات اإلنسانتظهر األخالق ف أي أّنها صفات اإلنسان المتجذرة فيه. ,(4)لطارئ((

بها على وفِق قيٍم أخالقية حسنة إذ ال يخرج عن هذه  طباعه وعاداته المحمودة التي يتحلى
اّل بحاالٍت طارئة كالغضب مثاًل, كما يظهر عند الجاحظ في قوله: )) حال النفس بها الطباع إ

قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعًا وفي  ختيار, والخلقه بال روية ال افعل اإلنسان أفعالي

                                                           
 .78مختار الصحاح :  (1)
 .4/194لسان العرب :  (2)
 .946القاموس المحيط:  (3)
 .1/413المعجم المفصل في األدب :  (4)
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وهذا يدل على أّن األخالق من طباع اإلنسان  .(1)...((دإال بالرياضة واالجتهابعضهم ال يكون 
تبرز آثار األخالق في النفس عن طريق أفعال اإلنسان ف .أو تكون مكتسبةوأفعاله الحسنة 

الحسنة تلك األفعال التي تظهر بطباعه وسلوكياته المختلفة التي تؤدي به النابعة من صفاته 
 .إلى الخير

عبارة عن هيأة للنفس راسخة تصدر عّرفها بقوله: ))فقد ه(816الجرجاني)ت الشريفأما 
ث تصدر يية, فأن كانت الهيأة بحبسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورو  عنها األفعال

. بمعنى أّن األخالق (2)...((بسهولة سميت الهيأة خلقًا حسناً  عقاًل وشرعاً  عنها األفعال الجميلة
إذ تبحث األخالق عن ماهية اإلنسان لبيان غرائزه  ر عن اإلنسان من دون التفكير بها؛تصد

وميوله لتحقيق شخصيته بقيٍم خلقية رفيعة صادرة عن ذات الفرد من غير تفكير الكتساب 
أّن األخالق عند  من ذلك نلحظ. والتخلص من األخالق الرديئة األخالق الحسنة الجميلة,

 تعني سلوك إنساني يتحلى به الفرد عن طريق أفعاله من دون إعمال الفكر. الجاحظ والجرجاني

))شكل من أشكال الوعي اإلنساني فمنهم من رأى أّن األخالق هي أما تعريفها فلسفيا  
كافة مجاالت الحياة االجتماعية بدون استثناء في يقوم على ضبط وتنظيم سلوك اإلنسان في 
وفي العلم وفي األمكنة  وفي السياسة في العمل المنزل مع األسرة وفي التعامل مع الناس

أي على وفق قوانين معينة, يتضح من ذلك أّن األخالق في الفهم الفلسفي ترتبط  .(3)العامة((
الفرد في المجتمع بوجه عام, وعليه فهي  سلوك بوعي إنساني وتحكمها قواعد وضوابط لتنظيم

وبذا فأن األخالق هي مزيج بين طبع يهذب ورياضة ترّوض  تتصل بالفعل والفكر اإلنساني.
 بها النفس.

 األخالق عند الفالسفة اليونان:-2
مكانة سامية وأثر كبير عن طريق فالسفة  كانت لألخالق في الفكر اليوناني األغريقي

المؤسس ق.م(399سقراط)ت فيعد الغرب الذين اهتموا بالفكرة األخالقية وأثرها لدى اإلنسان. 

                                                           
 .14تهذيب األخالق:  (1)
 .89معجم التعريفات :  (2)
 .40المعجم الفلسفي, د. مصطفى حسيبة :  (3)



 _____________د ـــيـــهـــمــتــال________________________________________________________

 

 
 
 4 

منهجًا في األخالق يقوم على الربط بين المعرفة  إذ أسس   ,فة األخالقية عند اليوناناألول للفلس
لى تغييرها هو العلم عن طريق حجة أو دليل واألخالق كما تتغير األخالق في نظره والمؤدي إ

)اعرف التي تتلخص في وتتمثل روح أخالق سقراط في هذه الحكمة, إلقناع الفرد. (1)تعتمد عليه
خاصًا  بمعنى أن يبحث المرء ليكشف شيئًا ذاتيًا دائمًا يميزه عن عداه, ليكون نفسك بنفسك(

وهذا يبين أن  الرفيعة السامية.(2)إذ يتصرف على وفقِه, وتعد هذه الفكرة أساس األخالق بالفرد
 األخالق في نظر سقراط علم يقوم بين المعرفة واألخالق بدليل وحجة تستند عليه.

ترتبط بالسلوك أي ))أّن السلوك اإلنساني  فاألخالق في نظره ق.م(347 أفالطون)تأما 
, (3)..((لروح والطموح والشجاعة أمر واحدمن منابع ثالثة رئيسة وهي الرغبة والعاطفة وا يجري
معرفته طريق سلوكه النابع من ذاته. ويسعى أفالطون إلى تحقيق سلوك الفرد عن طريق  عن
وأّن لعلم األخالق صلة مع االجتماع من التنظيم الفردي نسانية ورغبته وشجاعته,...الخ. اإل

في المجتمع, إذ تستدعي التنازل عن جزٍء من سيادة الفرد للنظام العام, وجوهر هذا للحياة 
حين تتوقف في صراعها ومنافستها مع جماعة أخرى على قوتها  السلوك هو صالح الجماعة

, وهذا هو هدف التنظيم لمجتمع من أجل غاية مشتركةا, ومقدرة أعضائها في التعاون وحدته
. ففكرة ؛ المتمثل بإصالح المجتمع وتطهيره(4)االنسجام الفعال للكلمن المجتمعات أن يحقق 

من أجِل  أفالطون هي فكرة سلوك إنساني يحدث عن طريق االنسجام الفعال مع المجتمعات
 التعاون لتحقيق هدف معين يصلح المجتمع.

فقد نظر إلى األخالق بأّنها أخالق فضيلة تقول: ))بأّن الشخص ق.م(322أرسطو)ت أما 
فضائل تقع في نقطة وسط بين متطرفين مثال ذلك الكرم هو فضيلة وسط بين  الصالح ينمي

عند أرسطو على الفضائل المكتسبة لإلنسان  . إذ نلحظ أن األخالق تقوم(5)البخل واإلسراف((
لمذهبي ففكرة أرسطو هي فكرة الوسط ا بطباعه المختلفة لتكوين خلق محمود أو خلق مذموم.

))النقطة المثالية التي تقع بين نقطتين متطرفتين, ومثال ذلك أّن األخالق هو والوسط في علم
                                                           

 .32ينظر: تأمالت في فلسفة األخالق :  (1)
 .224ة: ة بالديانات السماوية واألخالق الوضعي. واألخالق في اإلسالم مع المقارن74ينظر: تاريخ األخالق:  (2)
 . 32-31قصة الفلسفة :  (3)
 .55نفسه : المصدر ينظر:  (4)
 .136الفلسفة موضوعات مفتاحية :  (5)
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. (1)كثيرًا من الناس يعدون الشجاعة فضيلة في السعادة مع رذيلة الجبن التي هي ضدها((
يتضح لنا أن األخالق عند أرسطو تحمل فكرة الثنائية للشيء وضده بمعنى أّنها فضيلة تقوم 

 بين شيئين.

 : قبل اإلسالم ق عند العرباألخال-3
 )الكرم( إذ تمّيز العربمنها كانت للعرب أخالق رفيعة سامية في العصر الجاهلي,

وا بهذه المكرمة, وسطروا ذلك في وتاه الضيف, وافتخروا بهذه الخّلة على األمم, ))بإكرام
, فقد ))طبعًا من طباع العربي, التي شّب عليها العظيمة, حّتى أصبح الكرم(2)وآثارهم(( شعرهم

التي عّدت سمة  أما القيمة األخرى التي ظهرت هي)الشجاعة(. (3)ملك عليهم النفوس((
لتي تعني الحمية, تلك الحمية ا ))أساسية يعتز بها العرب, إاّل إّنها كانت في مفهوِم الجاهلية

وللشجاعة , (4)َّ  مب  رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱندد بها اإلسالم قوله تعالى:
 .(5)(عنه صار جبنًا وخورًا( صارت تهورًا, متى نقصت حّد إذا جاوزته

 األخالقية التي أعتز بها العرب)الوفاء( الذي كان في العصر الجاهلي ومن القيم
اّل عّرض شرفه للتجريح, وكان  الكلمة التي ينطقها الرجل عهدًا, يجب عليه أن  )) يفي به وا 

 و]...[ في الحياة االجتماعية أّنهم كانوا يتعاقدون في المحالفاتالوفاء إذًا من أخالق العرب, 
على الدم والرب والماء والطيب ويتمسحون بالكعبة, يريدون توكيد الحلف ومصاحبته بعمل 

ذا ما غدر أحدهم رفعوا له لواًء بسوِق عكاظ معّرة يتجافونها وا   مادي يذكر بالوفاء, وكان الغدر
بين الشخصين بل يتعدى إلى وفاء الشخص لقبيلته  بالعهد ولم يقتصر الوفاء .(6)ليشهّروا به((

ألهل عصبيته, ليس له مخالفتهم وال معاكستهم مهما كانت  اإلنسان الوفاء ))على لذاوالعكس؛ 
لجماعته من  فال بدّ  جماعة, إن  أصابه ضيمدرجة الخالف بينه وبينهم, ألّنه واحد, وهم 

,]...[, فإذا أعطى رجل رجاًل عهدًا, فال مواساته ومن االنتصار له مهما كانت أسباب الفرقة
                                                           

 . 121 -120الفلسفة موضوعات مفتاحية :  (1)
 .67: -دراسة مقارنة على ضوء اإلسالم– أخالق العرب بين الجاهلية واإلسالم (2)
 .69المصدر نفسه :  (3)
 .26الفتح:  (4)
 . 104-103: -دراسة مقارنة على ضوء اإلسالم-أخالق العرب بين الجاهلية واإلسالم (5)
 .282-281الحياة العربية من الشعر الجاهلي:  (6)
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يسعه أن يعذر بِه, وال بّد له من المحافظة على العهد وما برح العرب يحافظون على عهودهم 
 باألخالق الرفيعة التي تصون كرامة اإلنسان.وهذا يّدل على تمسكهم والتزامهم  .(1)حتى اليوم((
 

كلمًة  ومن األخالق األخرى التي أكّدوا عليها في ظلِّ بيئتهم العربية المعّتزة بشرفها
لقًا, فتأتي)العفة( في هذه البيئة ))التي قامت فيها األخالق على اإلباء واالعتزاز بالشرف  وخ 

وحسن األحدوثة, كان ال بّد للرجال والنساء من العّفة ومن التعفف, ألّن العدوان على عرض 
السيادة العّفة شأنها في ذلك شأن الشجاعة  . فتراهم شرطوا في(2)يجرُّ وياًل وحربًا(( الغير
 عامة والعربي خاصة. قيم األخالقية واإلنسانيةلل ؛ ألّنها تأتي مكملة(3)والكرم

 
 

 األخالق يف اإلسالم :-4
تميزت نظرة الدين اإلسالمي لألخالق بسماٍت جديدة خالفت المنظور الجاهلي, منها  

صالح المجتمع, إذ يهدف اإلسالم لتكوين الفرد الصالح عن طريق طهارة  االلتزام بالعدالة وا 
من الرذائل ليكون مسلمًا صالحًا لجميع أعماله وعالقته باهلل , أي مع جميع الخلق,  المجتمع

أول من  (فتظهر أخالقه الحسنة وهي حسن األدب والفضيلة, والكرم,...الخ؛ فالرسول)
 من زن ٱُّٱ:قال تعالى, (4)تخّلق بأخالق القرآن الكريم إذ وصفه عّز وجل بخلق اهلل كونه معصوم

اهر وخاٍل من الرذائل. ويعد القرآن الكريم الباعث أي تكوين مجتمع صالح ط ,(5)َّ  ين ىن نن
ي القرآن اإلسالمية إذ دعا اإلسالم إلى األخالق الكريمة بصورٍة عامة كما ورد ف األول لألخالق

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ:, في قوله تعالى(6)الكريم

                                                           
 .4/402المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:  (1)
 .286الحياة العربية من الشعر الجاهلي :  (2)
 .286ينظر: المصدر نفسه :  (3)
 . 30-29ينظر: موسوعة األخالق :  (4)
 .4القلم :  (5)
 .78ينظر: أصول الدعوة :  (6)
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األخالقي فينظر اإلسالم للجانب  ,(1)َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث  يت
ألّنه يتصل بإعادة تشكيل الفرد المسلم فالفضائل األخالقية لم تعد قاصرة على ما  بأهمية بالغة

بل تعّدى ذلك للمساس بوعيه الديني ووعيه بمجتمعه في ترابط وانسجام  يتعلق بشخصية الفرد
للوصول إلى كماله  وتكامل لضبط المجتمع اإلسالمي وصالح أحواله, إذ يسعى اإلنسان

المنشود من أجل تحقيق االنسجام مع بقية الموجودات األخرى, إذ يتمثل الطريق لتحقيق مثل 
االنسجام وبلوغ ذلك الكمال في اكتساب الفضائل األخالقية فهو سائر في طريق الكمال  هذا

ألخالق تجسد , وتظهر النظرة اإلسالمية لألخالق عند الربط بين األخالق واإليمان, فاالمطلق
  ىن نن من زن ُّٱٱٱ:تعالى, كما في قوله (2)إيمان المسلم وتقوي عالقته بخالقه ومجتمعه

فالوفاء بالعهد من تقوى اهلل واتمامه والحفاظ عليه في  ,(3)َّنيىي مي زي ري ٰىين
تعالى, فقد ربط القرآن الكريم بين األخالق واإليمان ربطًا  اإليمان للمسارعة إلى ما يحبه اهلل

لبناء مجتمع  مباشرًا من أجل االلتزام والطاعة ألوامر اهلل تعالى واإليمان بكتابه عّز وجلّ 
. وهنا نلحظ أّن أساس األخالق هو اإليمان ألّنه دعامة (4)اإلنساني االرتقاءإسالمي, من أجل 

 لألخالق هي نظرة إيمانية.أساسية لها ونظرة اإلسالم 
 وتعد السنة النبوية الصحيحة المصدر الثاني لألخالق بعد القرآن الكريم لكونها مصدراً 

  ني مي زي ري ٰى ُّٱ:, يتجسد ذلك في قوله تعالى(تشريعيًا ألقوال وأفعال الرسول)

)إّنما بقوله:  مي األخالقفالرسول أعظم معل ,(5)َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي

( إذ خاطبه فسيرته ) , لما يحمله من أخالق حميدة متجسدة(6)ألتمم مكارم األخالق(بعثت  
فالرسول مثااًل رفيعًا لألخالق  َّ  ين ىن نن من زن ٱُّٱلباري بصيغة المدح في قوله تعالى: ا

  اإلسالمية.

 

                                                           
 . 90النحل :  (1)
 .59ينظر: مبادئ األخالق في القرآن :  (2)
 .4 التوبة : (3)
 .86ينظر: أصول الدعوة :  (4)
 .7 :الحشر (5)
 .29ينظر: األخالق في القرآن أصول المسائل األخالقية :  (6)
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أما المنحى الذي وّظفه اإلسالم لتعزيز األخالق وتدعيمها كان عن طريق)القرآن( فضاًل 
القيم  (, إذ كان خير من جّسدالمتمثلة بشخصية الرسول) عن صياغة القدوة الحسنة 

, كما في قوله الجديدة, مما ساعد الناس على تقبل هذه القيم وتطبيقها األخالقية اإلسالمية
 ,(1)َّحم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱتعالى:

تتمثل في سيرة الصحابة الكرام المملؤة  وتجسدت هذه القدوة الحسنة بوصفها وسيلة استحضار
 .(2)بالخير وكرم األخالق

 
 الفالسفة املسلمني: داألخالق عن -5

الذي أسس  (ه339فلسفة الفارابي)ت ونستطيع أن نتلمس الفكرة األخالقية بوضوح في 
م عملي يقوم على ممارسة سلوكيات وأفعال اإلنسان الخلقية لعلم األخالق, فاألخالق عنده عل

تباع القدوة الصالحة من أجل اكتساب ملكة األفعال الخلقية إلكتساب القدرة على  المحمودة وا 
 , المكتسبة فيه.(3)فعل الخير

, ويتفق الفارابي بعض األحيان مع األخالق تبحث في أساِس السلوكإّن )) يقول الفارابي:
تنبعث عن  أفالطون وبعض األحيان مع أرسطو وهو يخالف علماء الدين القائلين بأّن األخالق

ثباتًا لرأي العلماء المسلمينأساسيًا لها هنا فالدين. (4)العلوم الدينية ...(( تعد األخالق و . , وا 
شياء للتمييز بين الخير والشر, والحسن أساس سلوك الفرد, إذ يتجلى العقل بهيمنته على األ

 والقبيح, وبين السلوك الصحيح والخاطئ. 
لها إلى أفعالها من غير  )حال للنفس داعية)رأى أن الخلق هو ه(421بينما مسكويه)ت 

وترتبط األخالق بإرادة اإلنسان,  . وهو بهذا يشابه قول الجاحظ في األخالق.(5)(فكر وال روية(
تتحقق عن طريق هدف معين صادر عن خلق محمود, وتجنب الخلق المذموم  تلك اإلرادة التي

نما هو  من دون الحاجة إلى تفكير. ويستدل مسكويه بقضية منطقية أّن الخلق ليس بالطبع وا 
                                                           

 .21األحزاب :  (1)
 .94ينظر: أصول الدعوة :  (2)
 .257ينظر: تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم :  (3)
 . 53تاريخ فالسفة اإلسالم :  (4)
 . 25تهذيب األخالق وتطهير األعراق :  (5)
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فيهم منذ بدء نشأتهم و ال  صفة يمكن تغييرها بطباِع اإلنسان السيما األطفال تظهر أخالقهم
يفعله الرجل التام, يعرف ما يستقبح منه بضروب من الحيل  بروية وال فكر كما يسترونها

 . (1)واألفعال المضادة لما في طبعه والحرص عليها
وبهذا نرى أّن األخالق عند الفارابي فعل ممارس بسلوكيات اإلنسان, أما مسكويه فهي 

 عنده ال تتخطى أن تكون حالة تعتري النفس من دون إعمال العقل والتفكير.
 

في األخالق تتجلى بقوله: ))ملكة تصدر بها عن النفس  ه(428ابن سينا)ت  أما نظرة
من غير تفكير أو تقدم  . يصدر الخلق عن فعل النفس(2)أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية((

 ابن سيناوذهب  أي من أفعال اإلنسان الصحيحة التي تؤدي به إلى السلوك الصحيح المحمود.
آلي أو جسم طبيعي ذي حياة عن طريق القوة, أي  بأّنها كمال أول طبيعيبيان حدِّ النفس إلى 

أن الجسم الحي يميز عن غير الحي بنفسه ال ببدنه, فالنفس عنده صورة له أو ماهية الصورة 
 , عن طريق صورته النابعة من ذاته.(3)أي تعني الكمال لتحقيق ذاته
عبارة عن هيأة الخلق بقوله: )) ن سينا في تعريف عن اب ه(505وال يختلف الغزالي)ت

في النفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غير الحاجة إلى فكر وروية, فإن 
عًا سميت تلك الهيأة كانت تلك الهيأة بحيث تصدر عنها األفعال الجميلة المحمودة عقاًل وشر 

األخالق بطباع الفرد فتظهر . ويشابهه في ذلك الجرجاني الذي أخذ عنه. (4)((خلقًا حسناً 
 وأفعاله المحمودة التي تؤدي منه خلقًا حسنًا من دون إعمال الفكر والعقل.

إلى بيان مفهوم الخلق فهو عنده عبارة عن هيأة النفس وصورتها الباطنة  الغزاليويذهب 
ن حسن الصورة الظاهرة ال تتم بحسن العينين من دون األنف والفم , فال بّد من إتباع حسن وا 

, لذا ال إتباعها في الحسن جميعها الباطن أربعة أركان ال بدّ ليتّم حسن الظاهر, إذ في  جميعال
 , لدى الفرد في صورتها الكاملة.(5)بد من تمام حسن الخلق لتكتمل هذه األركان األربعة

                                                           
 . 28 -27:  ينظر: تهذيب األخالق وتطهير األعراق (1)
 .135أحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها:  (2)
 . 56. و أحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها : 49ينظر: ابن سينا :  (3)
 . 3/52إحياء علوم الدين :  (4)
 .52/ 3:  ينظر: المصدر نفسه (5)
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 نلحظ من ذلك أّن األخالق عند ابن سينا ال تتعدد أكثر من طبع أو سجية, أما الغزالي
تصدر عن أفعال محمودة جميلة فاألخالق عنده ال تختلف عن ابن سينا إذ زاد عليها بأّنها 

 إلكتساِب خلٍق حسٍن .
فلم يكن له مذهب قائم بذاته في األخالق ولكن أبحاثه العقلية  ه(595أما ابن رشد)ت 

الخير بما يريده ))إّن أي. (1)أدت به إلى مناقشة المتكلمين في أساس األخالق وهو الخير والشر
نه تعالى ال يريد الخير لسبب قائم بذاته سابق إلرادته بل لمجرد إرادته, وأّنه تعالى قادر  اهلل وا 

فالخير  .(2)الجميع بين المتناقضات وأّنه يدبر الكون بغير قيد وال شرط بل بحرية مطلقة(( على
بذاته أي بإرادته عز وجل. , ولسبب مستقل قائم الذي يريده اهلل عز وجّل لإلنسان صادر عنه

قادر على عن طريق فكرة البحث العقلي ألّن العقل   خالق عند )ابن رشد(وبهذا تتجلى فكرة األ
 , والصّح والخطأ .رالتمييز بين الخير والشّ 

في  اإلغريقنظرة و  فالسفة اإلسالم نظرة ًا وتقاربًا ما بينيتبين لنا مما سبق أّن اختالف
فالسفة اإلسالم منهم من عرفها بأنها علم, ومنهم من عّدها حالة للنفس  تعريفهم لألخالق بأنّ 

. فها فضيلة للخير أو الشرها طبع ألفعال الفرد, ومنهم من صن, ومنهم من عدّ من دون تفكير
من أما فالسفة اإلغريق منهم من ربطها بالمعرفة, ومنهم من ربطها بالسلوك اإلنساني, ومنهم 

 نظر إليها بأنها فضيلة بين شيئين.
 

 ثانيًا: حياة الشاعرين وشهرتهما وطبيعة بيئتهما.
ة :-1

ّ
 كثري عز

 بن عامر بن عويمر الخزاعي, شاعر متيم هو أبو صخر بن عبد الرحمن بن األسود
وهي  . وتعود تسميته المشهورة بـ)كثير عّزة( نسبًة إلى عّزة الضمرية(3)مشهور من أهل المدينة

الد بن عبيد بن مبشر بن بنت جميل وقاص. وكني بـ) األشيم( نسبة إلى جّده )أبو جمعة بن خ
للهجرة( في قرية )ك لّية( الحجازية حيث تقع بين مدينتي مكة  23ولد عام) .(4)ه ألمهرباح( أبي

                                                           
 . 181تاريخ فالسفة اإلسالم :  (1)
 . 181المصدر نفسه :  (2)
 .394. وأغزل الغزل في الشعر العربي:  9/5. واألغاني : 4/106ينظر: وفيان األعيان :  (3)
 . 4/107. ووفيان األعيان:  9/20ينظر: األغاني :  (4)
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الحجاز القديمة. فقد نشأ في بيئة ويثرب, وكانت أول مدينة جذبته  هي يثرب إحدى مدن 
. إذ تظهر مكانته (1)الشعر والشعراء أّنها كانت تشتهر بالعناية بامتازت بالبداوة والصالبة إالّ 

 .(2)ة فيها أّنهم كانوا ال يقدمون أحدًا عليهالشعري
األولى لما له من منزلة كبيرة  صنفوه ضمن الطبقةإذ  يعد ك ثير عّزة أحد شعراء اإلسالمو 

, وقرنه بجرير والفرزدق اإلسالمذكره صاحب األغاني بأّنه من فحول بين الشعراء, فقد 
 .(3)واألخطل والراعي, ورأى أنه كان غالبًا في الّتشيع يذهب مذهب الكيسانية

 , إذ يصنعون معه صنيع بني هاشم في مذهبهمصلة كبيرة مع كثير وكان بنو أمية ذا 
ن كان ليس صادقًا وال مخلصًا في الدفاع عنهم, ولكن مع  السياسي وخاصة في المدح لهم, وا 

يجمعون على ))أّن كثيرًا أشعر الناس في  . ويكاد الرواة(4)ذلك كانوا يقربونه ويجيزون مدحه
مؤمنين؟ فقال أراه شعري يا أمير ال : كيف ترىعصر بني أمية ويذكرون أّنه قال لعبد الملك

الرواة على )كثير عّزة( بأّنه أشعر الناس قواًل  . وبذلك حكم(5)لب الشعر((السحر ويغ يسبق
 محققًا بذلك مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة عندهم. ومذهبًا في عصر بني أمية

حساس م رهف, وكان شاعرًا فصيحاً  وأما قصة حّبه )لعّزة( يمتلك  كان ذو قلب خافق وا 
وكانت)عّزة( التي أحّبها هي بنت جميل بن حفص من بني . (6)مشاعر الحب العذبة الجّياشة

 الضمرية, ويطلق عليها الحاجبية غفار, كنانية النسب, ي كّنيها أم عمرو, ويسّميها حاجب بن
حتى ع رف شعره الغزلي نسبة  ,(7)نسبًة إلى جّدها األعلى, وقد تغّزل بها كثيرًا وذكرها في شعره

والية يزيد بن عبد الملك ومنهم من قال أّنه توفي في أول في ه(105)قد توفي سنةو لها. 
  .(8)فة هشامخال

 

                                                           
 . 4/1134. ومعجم ما استعجم : 36, 7ينظر: كثيرة عّزة عصره حياته شعره:  (1)
 .289معجم الشعراء : ينظر:  (2)
 . 24. وطبقات فحول الشعراء: 9/6ينظر: األغاني:  (3)
 .290ينظر: حديث األربعاء :  (4)
 . 39العشاق الثالثة :  (5)
 .52ينظر: كثير عّزة عصره حياته شعره :  (6)
 . 13ينظر: الديوان :  (7)
 . 289ينظر: معجم الشعراء :  (8)
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اس بن األحنف :-2
ّ
 العب

 

هو العباس بن األحنف بن األسود بن طلحة ابن جدان بن كلدة من بني عدي بن 
نسبة إلى اليمامة وهي بلدة في الحجاز, ولعله  . وكني بأبي الفضل, ولّقب باليمامي(1)حنيفة

وكان منشأه ببغداد, وقيل إّنه كان من أبناء . (2)نسب إليها لمولده فيها وأّنه من عرب خراسان
ّنما أشارت إلى أّنه عاش في النصف  الستين سنة إذ لم تذكر المصادر سنة والدته تحديدًا وا 

, وأّنه توفي ه(134ه أو 133)أّنه ولد نحو العامح للهجرة وبعضهم رجّ  الثاني من القرن الثاني
 ه.194-193؛ أي بحدود (3)عن أقِل من ستين سنة

وعاش العباس بن األحنف في بيئة حضرية اشتهرت بالتجارة والصناعة فضاًل عن 
نشأ وتربى فيها في أهم المدن في العالم, إذ  كانت بغدادالعمرانية ومكانتها الحضارية, و  أهميتها
نعمة وثراء جعاله ينصرف عن شعراء المديح ويجذب إليه عامة الشعراء, طلبًا للنواِل ظلِّ 

, وأخذ يعيش حياة مترفة يختلط فيها الشعراء ويحضر مجالس األنس والشراب من دون والعطاء
, اإلثم, فالعباس تأثر ببيئته آخذًا بأسباب الترِف والنعيم مما جعله ينشأ رقيقاً حدِّ  التعّمق فيها

أثرًا كبيرًا في حياته العذرية مّما يؤكد أّن للبيئِة . (4)رهف اإلحساس في التغّني بعواطفه وحّبهم
 ]الخفيف[                                             :(5)وهو القائل وشعره الغزلي.

" والخِ                طال ليلي بجانِب الُبستاِن     *رانِ ز يمع جواري "المهديِّ
نما  ولم يكتِف العباس بوصِف محاسن صاحبته وصفًا تقليديًا أو تشبيهها بأشياٍء قديمة وا 

بريحاٍن رّيان  عصره وبيئته التي عاش فيها, فوصفهاشّبهها بأشياء جديدة استقاها من 
 .(6)أخضر

                                                           
 . 8/466ينظر: األغاني :  (1)
 . 24. وطبقات فحول الشعراء:  9/6ينظر: األغاني:  (2)
. واألساليب 49. والعباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل: 1/2119. وسير أعالم النبالء: 9/6ينظر: األغاني:  (3)

الشيخ, جامعة إبراهيم خليفة الذوادي, إشراف: د. أحمد محمد  ,اإلنشائية في ديوان العباس بن األحنف )دراسة نحوية داللية(
 . 17اآلداب, )أطروحة دكتوراه(, ليبيا: طرابلس, كلية 

 .41-40ينظر: العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل:  (4)
 .261الديوان :  (5)
 .4/80الخيزران: نبات لين القضبان. ينظر: لسان العرب, مادة )خزر(:  *

 .322ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري:  (6)
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 :(1)يقول وفي موضع آخر,

 ]الطويل[                                                                     
 *قضيب من الريحاِن رّيان أخضر             وقد مَليت لين الشباِب كأّنها 

 :(2)يقولثم أّنه كلما شّم رائحة الريحان ذكر رائحتها 
 ]البسيط[                                                                     

 الّريحان إيناُس ـــــللنفِس بــــمنها ف           أصبحت أذكر بالريحاِن رائحة         
نلحظ أّن العباس تأثر ببيئته فانعكس ذلك في شعره, وأما مكانة العباس بن األحنف 

. (3)فتتمثل بأّنه كان مطلعًا على أخبار المتيمين والجاهلين والعذريين األمويين وعرف أخبارهم
 :(4)اتصاله بالخلفاء. وهذا ما يرد في شعره من أسماء بعضهم مثل قولهأضف إلى ذلك 

 ] الكامل[                                                                      
 وال المقتوُل "عروةُ" إذ صبا حقا ,        اعلميــــما إْن صبا مثلي "جميل" ف

 ـــــاــ"أسماء" للحين المحتم والقض        ال, ال, وال مثلي "المرقش" إذ هوى
كان ظريفًا ر الخطيب البغدادي عنه أّنه وللعباس صالت مع الخلفاء العباسيين, إذ يذك

, وشعره أكثره في الغزل, وأّن أخباره حلوًا مقبواًل, حسن الشعر, ولم يقل في المديح إاّل شيئًا نزراً 
, وبهذا قد غلب شعره كان مقتصرًا على الغزل وهذا يدل على أنّ . (5)رون الرشيد وغيرهامع ه

على كثير من  الشعراء, إذ قدمه العلماء القدماءاألحنف من فحول  وعدّ  شعره فن الغزل.
أّنه سمع العطوي يقول: كان  المحدثين منهم الصولي الذي ألحقه بالمحسنين, فقد ذكر الصولي

                                                           
 .123الديوان:  (1)

. و )ريان(: اسم جبل. ينظر: لسان العرب, مادة)ريا(: 11/322*القضيب: الغصن, ينظر: لسان العرب, مادة)قضب(:  
5/384. 

 .161الديوان :  (2)
 .314ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري:  (3)
 .11/204العرب, مادة)قضض(: . *القضا: تصدع من غير أن يسقط. ينظر: لسان 2-1الديوان :  (4)
 . 12/127ينظر: تاريخ بغداد :  (5)
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أي جعله , (1)ذيل البغال يبغضه ذلكف شاعرًا مجيدًا غزاًل, وكان أبو الهالعباس بن األحن
  ألولى لمنزلته الكبيرة عندهم.العلماء ضمن الطبقة ا

أّن ظروف الحياة في العصر العباسي قد فرضت عليه أن  يعيش حياة  من ذلك ويظهر
ظروف الحياة  وحكام عصره, مّما يعني أنّ  متع ومجالسته لكبار وجهاءالسعيدة متقلبًا فيها بين 

, مما جعل لحياته مكانة (2)كبيرًا على حياته من صلته القوية بكبار علماء عصره تأثيراً أثرت 
 .بشعرهبه و اإلشادة ذي حظوة في كتابات كّتاب عصره من و  ,شعراءالكبيرة بين 
 

بمشاعره الرقيقة  ؛ فالعباس بن األحنف شاعر وجداني, ملهم اإلحساسوأّما قصة حّبه
 عشقه لجارية اسمها)فوز( وهي ابنة فتاة ملكت فؤاده هي, فقد عّبر شعره عن هوى (3)الملهبة

, وهو اسم صّرح به الشاعر لي خفي اسم حبيبته الحقيقية, ويكاد إحدى بنات ِكرام القوم وف,ع
 النصيب الوافر في قلبه. , مما جعل له(4)غزله بها يستغرق ثالثة أرباع ديوانه

ه( لكن المرّجح أّنه توفي 193) ه(, أو192الروايات في سنة وفاته, قيل) وقد اختلفت
  .(5)في بغداد ه(192سنة )

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .1/2119. وسير أعالم النبالء: 332. والموشح: 12/128ينظر: تاريخ بغداد :  (1)
 .12شرح ديوان العباس بن األحنف : ينظر:  ((2

 .69ينظر: العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل:  (3)
 .9-8األحنف : ينظر: شرح ديوان العباس بن  (4)
 .15. وشرح ديوان العباس بن األحنف : 3/25. ووفيات األعيان: 4/1481ينظر: معجم األدباء:  (5)
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 ثالثًا: املوازنة يف النقد العربي .
 

تظهر الموازنة منهجًا نقديًا تطبيقيًا من العصر الجاهلي وانتهاًء بالعصر الحديث, إذ تعود 
من أجل معرفة فارق التشابه والتباين لتشكيل ظاهرة  أصولها إلى حالٍة ذهنية لدى اإلنسان

ة ووازنت ))وزنت الشيء وزنًا وزنمعنىووردت الموازنة بمعناها اللغوي من الفعل)وزن( ب إنسانية.
 يئين.شموازنة بين , فالموازنة مأخوذة من لفظة الفعل وزن بمعنى (1)بين الشيئين وازنة ووزانًا((
عّرفت الموازنة بأّنها المقابلة بين فكرتين أو أثرين أو فقد الحي, طأما تعريفها االص

على وفِق مبادئ  وذلك ,(2)أو فصل من مبحث مدرستين أو شخصيتين في مبحث طويل
تكون الجملة متزنة متعادلة األلفاظ من ناحية الشعر في تجزئة  وأحكاِم منهجية, بمعنى أن

ثم طبقات تقوم على مقاييس فنية أو وفقًا لألهواء  البيت والسجع. فهي تشير إلى)) مفاضلة
فيه مقتضبة غير مفصلة وال  وعصبيات العشائر وهذا النوع من النقد ال طائل تحته ألن األحكام

تعني  . إذ(3).((صادرة عن مناهج مستقيمة وهذا يدل على روِح بدائية ساذجة وهي روح البداوة..
مستقيم إذ يقوم الناقد  على وفِق منهجأي  ,صول فنيةشاعرين على وفِق أحكام وأ مفاضلة بين

وترجع جذورها إلى  ى نتيجة بتفضيل أحدهما على اآلخرالشعراء للوصول إل بعقد مفاضلة بين
 أصول البداوة للمفاضلة بين شاعرين.

 ,أو النصوص على وفِق معاييٍر معينة العربي م الشعريقوّ والموازنة منهج نقدي قديم 
وفيه الجمهور األدبي الذي يكون وراء  ,نوع من القضاء فيه بالخصومة والحكومة)) تعرف بأّنها

بقصة وتتجلى فكرة الموازنة بين الشعراء عند العرب في الجاهلية . (4)خصومة المتخاصمين((
إذ تذهب الرواية إلى أن علقمة الفحل  حك ومة أم جندب بين علقمة الفحل وزوجها امرئ القيس

 ؛ وتقول القصة:(5)امرأته أم جندب القيس إلىاحتكم مع امرئ 

                                                           
 .1243تاج اللغة وصحاح العربية:  (1)
 .371ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب, مجدي وهبة وكامل المهندس:  (2)
 .343النقد المنهجي عند العرب:  (3)
وينظر: الموازنة بيئاتها ومناهجها في النقد األدبي:  .13صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي:  (4)

 .20. والموازنة بين الشعراء: 141
 .54ينظر: أبو القاسم اآلمدي وكتاب الموازنة بين الطائيين:  ((5
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تنازع امرؤ القيس  , قال:لعزيز الجوهري, أخبرنا ُعمر بن شب ةأحمد بن عبد ا كتب إلي  ))
: حجر وعلقمة بن عبدة, وهو علقمة الفحل, في الشعر: أّيهما أشعر؟ فقال كل واحد منهما بن

م فقالت أ   ماها؛فحكّ  .دب حكمًا بيني وبينكن  ج   مِّ بامرأتك أ   فقال علقمة: قد رضيت   .أنا أشعر منك
  قوال شعرًا تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة وروي واحد, فقال امرؤ القيس:جندب لهما: 

 ]الطويل[                                                                      
 الفؤاد المعذِب  اناِت ـــنقض لب        ندب   ـــــي على ُأمِّ جــــــــخليلي ُمرّا ب 

 ]الطويل[                                                         وقال علقمة: 
 ولم يُك حّقا  طوُل هذا التجنُِّب           ذَهبَت من الهجراِن في غيِر مذَهبِ        

القيس: علقمة أشعر منك. قال: وكيف. قالت:  فأنشداها جميعًا القصيدتين, فقالت المرئ
 ]الطويل[                                                                ألّنك قلت: 

 وللز جِر منه وقُع أخرَج ُمهِذِب           لس وط أُلُهوٌب وللساق ِدر ٌة   ـلـــــــف
رك  تعبته بساقك. وقال علقمة:]الطويل[, ومري ت ه فأ]...[ فجهدت  فرسك بسوطك في زج 

 مّر الرّائح المتحّلبــــــــمرُّ كـــــي            يا  مْن ِعنانه ــــــــــأدركهّن ثانـــــف
ولكنِك له  تعبه. فقال: ما هو بأشعر مني,فأدرك فرسه ثانيًا من عنانه, لم يضر به ولم ي  

 .(1)عاشقه. فسّمي الفحل لذلك((
مثااًل للتذوق والبراعة في األحكام النقدية, فالموازنة في العصر الجاهلي تعد هذه القصة 

 تقوم على المحاكمة بين الشعراء والعرب أيهما أفضل من اآلخر.
 
في العصر األموي فقد اتسعت مظاهرها اتساعًا كبيرًا نظرًا لتعدد البيئات األدبية أّما و 

 واق والشام, فضاًل عن ذلك ظهور شعراء انماز ابيئة الحجاز والعر  فيها كما في وأثرها الواضح
نتمي إلى رض الهجاء وصلته بفن النقائض الذي يكما في غ من األغراض الشعرية رضبغ

الواضح في هذا العصر, فضاًل عن مجالس الخلفاء التي  وتميزها في تطبيقاته منهج الموازنة
 .(2)والسيما في الموازنة كان لها دور فعال في النقد
                                                           

 .203-202/ 21. واألغاني : 39على الشعراء:  الموشح في مآخذ العلماء (1)
 إسماعيل, وحديثا   , والموازنة منهجا  نقديا  قديما  14بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي:  ينظر: صورة الذات ((2

 .29: م1989, الكاتبة اآللة على مطبوعة(, ماجستير رسالة, )رشد ابن كلية -بغداد جامعة, حمادي خلباص
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ومن شعرائه)جرير  والقبلي واالجتماعي جديد استلزمه الجدل السياسي هي فن   والنقائض  
للرد عليه واألخذ  قصيدة تخص موضوع ما, فيقوم اآلخر والفرزدق واألخطل( يقول أحدهم

األولى في الوزن والقافية, فيبطل معاني الشاعر  قصيدة على نمِط القصيدة بالثأر منه, إذ ينظم
 .(1)أفكاره التي جاء بهااألول وكّل 

 
وفي أواخر العصر األموي تطورت تطورًا كبيرًا, حتى باتت تشمل الموازنة بين األدباء  

من العصبيات  ما لها من قيمة, على الرغم مما أنتجته البيئة األمويةوالكتاب والخطباء ل
 .(2)واألهواء واألمزجة المختلفة

كان االهتمام به, يوازي  بل ربماسي تطور منهج الموازنة كثيرًا, العصر العبا ا جاءولمّ 
موازنة, بين هذا الشاعر االهتمام ببقية المناهج, فنراهم يوازنون بمجرد أن يتوافر أدنى سبب لل

المتفقة المعاني, أو بين القصيدتين المتفقتين في الوزن  قد تكون الموازنة بين األبيات, فوذاك
 أو بين شاعرين أو أكثر, يتماثلون في األغراض الشعرية, أو بين الشعر والغرض, والقافية,

 وغيرها. (3)المنحول والشعر الصحيح
 :(4)في باب الموازنة منها نقدية قديمة وبرزت مؤلفات

 ه(.216بن قريب األصمعي)ت ــ فحولة الشعراء: لعبد الملك1
 ه(.231طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سالم الجمحي)تــ 2
 ه(. 300-241رسالة يحيى بن علي المنجم)ــ 3

: كتب االختيارات مثل)المعلقات الكتب التي دخلت ضمن الموازنة هي وأيضًا من
والمفضليات واألصمعيات والجمهرة(. كما دخلت ضمن كتب السرقات منها)كتاب الموازنة 

 , والوساطة بين المتنبي وخصومه, وكتاب حلية المحاضرة للحاتمي(.لآلمدي
 

                                                           
 .154-153ينظر: األدب العربي وتاريخه :  ((1

 .281ينظر: أصول النقد األدبي :  (2)
,)رسالة وحديثا  , والموازنة منهجا  نقديا  قديما  14: صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي: ينظر (3)

 . 36ماجستير(: 
 .16-15سامي البارودي: : صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود ينظر (4)
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هي الموازنة لآلمدي  وكانت من أنضج الكتب التي قدمت فكرة الموازنة بصورٍة واضحة
ابن  بين )أبي تمام والبحتري( التي قام بها على منهج التشابه والتكافؤ, فضاًل عن كتاب)طبقات

 .(1)لجمحي( الذي نتلمس عنده ذات المنهجسالم ا
 كبيرًا بالموازنات فلم يقفوا عند حدودها فقد أولى النقاد اهتماماً  وفي العصر الحديث

فيها منها الموازنة بين األبيات  , وابتدعوا طرائقًا جديدةالمنهجية قديمًا فحسب بل أضافوا إليها
, وبين الدواوين الشعرية, األغراض واألنواع الشعرية المفردة والمقطوعات الشعرية والقصائد

وكانت من أهم الدراسات هي الموازنة بين)عمر بن  .(2)بين العصور والفنون وغيرها الشعرية,
الطيب  ونزار قباني للدكتور ماهر حسن فهمي(, ودراسة)عباس حسن, عن أبي أبي ربيعة

المتنبي وأحمد شوقي(, ودراسة)جبران وأبي القاسم الشابي لمحمد خليفة التليسي(, ودراسة 
 )الحكمة في شعر أبي تمام والبحتري لرضا شاهو عثمان(.

بداية الموازنة كانت مع العصر الجاهلي ثم تطورت في العصر  نفهم من ذلك أنّ و 
, ونشطت وازدهرت بالعصر العباسي, أما في العصر الحديث فأنها اختلفت عن األموي

 إذ تقوم على وفق منهجية ومعايير حديثة. العصور السابقة
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, والموازنة بيئاتها ومناهجها في النقد األدبي: 16: صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي: ينظر (1)

74. 
, والموازنة بيئاتها ومناهجها في النقد 17-16ينظر: صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي:  (2)

 .167األدبي: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 إىل العصر العباسي غزل من العصر اإلسالميال
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ّ
 -تطو

املبحث األول: الغزل يف الشعر العربي طبيعته 
 وتطوره

املبحث الثاني: أثر السلطة وحكامها يف تطور الغزل 
 العصرين األموي والعباسييف 

املبحث الثالث: البيئة وأثرها يف شعر الغزل والنزعة 
 األخالقية
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 مدخل:

اللة اللغوية لمعنى الغزل تشير إلى))حديث الفتيان والفتيات واللهو مع النساء إّن الد
االصطالحية بأّنه))من أقدم الفنون . بينما تشير داللته (1)ومحادثتهن ومراودتهن(( ومغازلتهن

, وألصقها بالشعر الغنائي, يفرض في الصادق من هذا الفن أن يصدر من أعماق األدبية
في حقيقته, وفي جذوره النفسية النفس, وأن يكون معبرًا عن أرهف األحاسيس البشرية؛ ألّنه 

لتأمين ديمومة  الالواعية مظهر من مظاهر التوق إلى الخلود باالتحاد بالجنس اآلخر
  .(2)الحياة((

. (3)((أدب وجداني يعبر عن اإلحساسيس في مجاالت الحبّ إذ يعّرف اصطالحًا بأّنه)) 
التي  إلى القلب عن طريق األحاسيس المرهفةمن الفنون الشعرية التي تدخل  وعّد الغزل واحد

 .(4)تصدر عن شوِق المحب ولواعجه, ألّنه شبيه بالنسيب والتشبيب ال اختالف عن ذلك

والغزل هو من أقدم الفنون الشعرية وأكثرها شيوعًا عند العرب, وذلك لصلته بطبيعة 
اإلنسان وتجاربه الذاتية في الحّب الذي يحرك القلوب كّلها والسيما الشعراء الذين يعبرون عن 

 مرهف من وجدانهم بعاطفة صادقة جّياشة, ليتدفق الشعر على ألسنتهم بإحساس هذا الحب
, فيصلنا شعرهم صورة حّية يحكي قّصة حّبهم وألمهم وآمالهم, وذلك بتعبيٍر يضّج بالحب والغزل

 .(5)يجد فيه متلقي أشعار الحب لّذة وشجنًا كبيرين

من الشعر وفي مختلف العصور,  كبيراً  فقد))احتّل الغزل حّيزاً  وأّما في أدبنا العربي 
ونظمه أكثر الشعراء, وتغنوا بالمرأة ووصفوا عواطفهم وخفقات قلوبهم وعذاباتهم بأروع اللوحات 

 التي تمثل تجاربهم الشعرية في الحّب والغزل. (6)الوصفية والقصصية الحوارية((

                                                           
 .10/65غزل(: )لسان العرب, مادة (1)
 .186المعجم األدبي, جبور عبد النور:  (2)
 .9الغزل تاريخه وأعالمه:  (3)
 .41ينظر: األدب العربي في العصر العباسي:  (4)
 .6ينظر: الغزل في الشعر العربي:  (5)
 . 6: غزل في الشعر العربيال (6)
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 ] املبحث األلو : الغز  يف الشعر العربي طبيعته لوتطوره[

 

ارتبط بأولية الشعر الجاهلي  اياته السيما في العصر الجاهليعن الغزل في بد لحديثإّن ا
من يشّكك في الشعر الجاهلي  وصحة نسبية األشعار إليه, لبعد الزمن بين قوله وجمعه, فظهر

, على الرغم من وضع وأوائل من كتب فيه هالذي وصلنا, مّما انعكس بدوره على معرفة بدايات
للكشف عن بدايات الشعر من ترتيب الوثائق تاريخيًا ودراستها وتحليلها ثم نقدها, فرضية علمية 

أّن البناء والتأسيس يبقى عسيرًا للبّت في قضية الشعر على الباحثين, فلم يعرف من هو  إالّ 
أول من تغّزل شعرًا, ليتم تخّيل األوصاف التي رسم بها المرأة العربية التي كانت مصدر 

رض الغزل, فضاًل عن ضياع كثير من المصادر التي جعلت المؤرخين لقضية في غ إلهامهم
قينًا من هو الغزل وبدايته في حالة التخمين, وبقاء أقوالهم فيه غريبة ومتناقضة, لعدم علمهم ي

الغزل الجاهلي على الوصف والتشبيب, وأقله ما جاء  ؛ إذ يقوم))أكثر(1)الشاعر الغزلي األول
عندهم فّنًا مستقاًل  ت المغامرات الغرامية يتخللها الحوار,]...[, وليس الغزلقصصيًا يحمل ذكريا

نما هو غرض من األغراض المتعددة التي تشمل عليها قصيدتهم, ولكن حق الصدارة  برأسه, وا 
 . (2)منه إلى غيره(( نتهيستهل به لم ي

 طالبًا من أصحابه فقد األحبة,أول من وقف واستبكى الديار ليس( ويبقى الشاعر)امرؤ الق
ّن وقوفه على األطالل عّد صورة من صور الغزل بكاء واألسى والحزن لفراقهم, إذ إمشاركته ال

؛ ))ولعّل مرّد ذلك إلى (3)اأُلولى, لكّنها حزينة وذلك لطبيعة اإلنسان الفطرية المائلة إلى البكاء
سكان واالضطرار إلى الرحيل شقاء الحياة وأتعابها بين الرمال والخيم وقسوة الجزيرة على ال

الحبيب والحبيبة ما يلبث أن ينقطع,  , فهناك لقاء بينوالتنقل, وهذا الشقاء نفسه خلق الغزل
وهناك سعادة ما تلبث أن تزول, وهذا االنقطاع واالرتحال في سبيل الكأل أو السعي إلى التجارة 

, والحزن غزل بطابع الفرح للقاءطبع ال ,أو الرحيل أو الغزو أو االنتقال في مصالح الحياة
                                                           

 .1/16ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية :  ((1
 .60أدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم :  (2)
. وينظر: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث  الهجري: 1/17ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية:  (3)

 .48وتاريخ األدب العربي, أحمد حسن الزيات: . 149
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هو االجتماع الذي ال تفرق  للوداع, وجعله أماني متالحقة ودعاء متواصاًل في سبيل هدف واحد
. وعلى الرغم من ذلك فقد عاش)امرؤ القيس( حياته في رخاء ونعيم واتصاله بالكثير (1)بعده((

له يتفنن في وصفهن )الوصف غير من النساء واقترابه منهن خالل أسفاره أو لحاقه بهن مّما جع
صور الغزل والتشبيب بهن لذا فهو أول من  ولمغامراته معها, ورسم مالمحهن فيالكريم للمرأة( 

 . وهذا بحسب ما وصل إلينا.(2)بكى واستبكى في غزله

مع  لشعرية في الغزل, فضاًل عن مغامراتهديوانه على الكثير من النماذج اوقد حوى 
بهن وحديثه عن اإلنتصارات في الحب والحرب, إذ يصّور لنا أوقاته التي النساء واإلختالء 

 ]الطويل[  :(4)إذ يقول ,(3)العذارى في سرور ولذة إلى حّد عقر مطيته لهنقضاها مع 

 ا المتحمل  ــــــــفيا عجبًا من رحله        ذارى مطيتي   ــــيوَم عقرُت للعو 

 ذاب الدمقس المفتل  ـــــــوشحم كه          ا ـــفظّل العذارى يرتمين بلحمه

ومن النماذج الشعرية األخرى لشعراء الجاهلية, قول النابغة الذبياني في الغزل ووصف 
 ]البسيط[                                                           :  (5)النساء

 ُحسنًا, وأملُح من حاورتُه الكلما    أكمل من يمشي على قدم      غراُء 

 ]الكامل[                                              :  (6)وقوله أيضاً 

 الشمس يوم طلوعها باألسعد  ــك       سجفي كلة   امت تراءى بين ـــق

 بهج متى يرها يهُل ويسجـــــــــــدُ          دفية غواصهــــــــــــــــا أو دّرة ص

 ـــــــد  ر يشاد وقرمــــــــــــُبنيت بآج       ـــــــــــن مرمر  مرفوعة   أو دمية م
                                                           

 .1/17الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية:  (1)
 .43. وينظر: الغزل العذري حقيقته الظاهرة وخصائص الفن: 1/17ينظر: المصدر نفسه:  (2)
 .1/17ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية:  (3)
 .112الديوان:  (4)
 .111الديوان:  (5)
 .107المصدر نفسه :  (6)



 _______ثر لوتطورأالعباسي تغز  من العصر األموي إىل العصر ال_________________لو  الفصل األ _____

 
 

 
 
 23 

 

 فتناولته واتقتنا باليــــــــــــــــــــــــــد       النصيُف ولم ترد إسقاطه   سقط 

وتكاد ال تخلو قصيدة  لقد طغى الغزل على))معظم الفنون الشعرية التي وصلت إلينا,
ما كان نوعها من الغزل فكّل الشعراء بدأوا مدائحهم وأهاجيهم ومراثيهم بالغزل, جاهلية, مه

األحبة, عن الوصل والهجر والسعادة والعذاب وعن القرب والبعد ووشي  تحدثوا عن أطالل
الوشاة,]...[, واحتّل الغزل هذا الحيز الكبير من الشعر العربي إلرتباطه الوثيق بحياة الشاعر 

. وأكثر شعراء الغزل الجاهليون)) من الوقوف على (1)ّب ويفيض قلبه بالعواطف((الذي يهزه الح
, كما توقفوا عند وصف محاسن الجسد ولقاء الشاعر بصاحبته ووصف ارتحال األحبة األطالل

وتحدثوا أيضًا عن آرائهم في الحّب, وكان بعضهم يتغزل بالفتاة العربية النسب, والبعض تغزل 
. ومن (2)طرفة في معلقته جاء بعض الغزل عفيفًا وجاء بعضه اآلخر ماجنًا((بالقيان كما فعل 

أّن الغزل الجاهلي جاء أسلوبه بعيدًا عن الزخرفة ومن دون تكلف؛ وذلك ألّن الشاعر  المالحظ
في  إنساق في عاطفته واسترسل معبرًا عنها بعفوية مّما جعل أكثر شعراء الجاهلية يشتركون

رهم في ذلك البيئة التي استمدوا منها تشبيهاتهم, فضاًل عن اشتراكهم في المعاني نفسها, مصد
 .(3)تركيب القصيدة وترتيب مواضيعها ووحدتها العضوية

وخالصة القول إّن الغزل الجاهلي قد جاء))وصفًا جسديًا للمرأة ورسمًا إلحساس الشعراء 
سد ونقاء البشرة وصفاء األسنان, لبياض الج أمام هذه التماثيل البشرية, ينحنون أمامها خاشعين

وطول الشعر وعذوبة الريق وارتفاع العنق وسواد العينين والتفاتة الغزال, ودقة الخصر وثقل 
 :(5). ويقول زهير بن أبي سلمى(4), ويسكرون بهذا كله إذا أتيح لهم اللقاء والنوال((األرداف

 ]البسيط[                                                                 

 اق من عشقاـــــــقامت, تراءى بذي ضاٍل, لتحزنني      وال محالَة أْن يشت

                                                           
 .8الغزل في الشعر العربي:  ((1

 .144-143. والغزل في العصر الجاهلي: 21. وينظر: شعر الغزل في ضوء منهج األدب اإلسالمي: 8المصدر نفسه:  (2)
 .58. والغزل العذري حقيقته الظاهرة وخصائص الفن : 8ينظر: الغزل في الشعر العربي:  (3)
 .152. وأدب العرب في عصر الجاهلية : 1/30الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية:  (4)
 .73الديوان:  (5)
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 ادنًا, فرقاــــــــــــاَء, خاذلٍة       من الظباء, تراعي شـــــــبجيد   ُمغزلٍة , أدم

, لمكأّن ريقها  ا يعدان عتقاـــ, بعـــــد الكرى, إغتبقت        من طيب  الراح 

لم يكن له أثر كبير, فخّف قول الشعر في الغزل, وذلك ألّن  وأما الغزل في صدر اإلسالم
والفتوحات والجهاد في سبيل اهلل من أجل نشر الدين  العرب قد انشغلوا بالدعوة اإلسالمية

أثر ذلك اشتدت الحروب بين المشركين والداخلين في اإلسالم التي لم يكن  الجديد, وعلى
هم وشعريتهم, فتوجهوا من قول الغزل إلى الهجاء, بعيدين عنها فحاولوا المشاركة ببيانالشعراء 

))لم يكن للشاعر ثمة مجال  ؛ وبهذا(1)إذ هجوا كل من عادى اإلسالم ونصروه بمدائحهم له
الستماع إلى حديِث القلب والنفس والعبث بالنساء والتحدث إليهن أو اإللتفات للهو أو الفراغ أو ا

يلهون ويعبثون كانوا يخفون اللهو والعبث وال يصفونه, أو لعّل  إلى وصفهن, ولعّل الذين كانوا
فقد حرم الدين الجديد التحرش  من منع وال يرددونه تحرجًا من إثم وخوفالناس ال يستمعون له, 

, فضاًل عن انشغال المسلمين (2)صوت الغزل في صدر اإلسالم(( سكت , لذابالمحصنات
 بنشر الرسالة الجديدة.

اإلسالم عن قول الغزل إاّل أّنه يعد  عصرم من انصراف الشعراء في بدايات وعلى الرغ 
التي تطورت في اإلسالم مقارنًة بالعصر الجاهلي الذي كان شاعره كثير  من الفنون الشعرية

إلى  تمنعه في كثير من المواقفالتنقل ومتعدد األغراض, لكن الحروب والغزوات والمفاخرات لم 
التشبيب بالنساء الذي كان في صورة منه الوقوف على األطالل وبكاء الديار, ووصفه لفراق 

ي كان ماديًا في وصفه للمرأة والتشبيب بمحاسنها أكثر مما كان روحانيًا األحبة؛ فالشاعر الجاهل
  .(3)لذلك لم يجيد التعبير عن تأثيراته النفسية, ألّن نظرته كانت مرئية لألشياء

وال بّد من اإلشارة إلى أّن اإلسالم لم يحّرم قول الشعر, وال الحّب إاّل أّنه أراد أْن يكون  
, ويحّصنه بعاطفة ال تذهب باعثه قوة دافعة نحو الخير, وأْن يرفع مستوى الحب عن الجاهلية

به إلى المعصية, ولكّن هناك بعض الشعراء من كّف عن نظم الشعر الغزلي ماعدا بعض 
                                                           

 .195. والغزل عند العرب, حسان أبو رحاب: 1/32ر الدولة العباسية : ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صد (1)
 .220-219تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم : . وينظر: 1/32ر الدولة العباسية : الغزل منذ نشأته حتى صد (2)
 .262ينظر: أدباء العرب في الجاهلية واإلسالم :  (3)
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ْن  د التي قيلت في المدائح النبوية وشرح العقيدة ومدحها وهجاء الكّفارالقصائ وأعداء اإلسالم, وا 
قصروه على ما ال يؤذي الشعور وال يشجع على الفحش والرذيلة  جاء شعرهم في الغزل فقد

وقد كان لكثرة الحروب في الجزيرة العربية التي تعدت إلى البالد . (1)والوقوع في المعصية
مما  ,والعراق أثرها الواضح في إنشغال الناس بأخبار الحروب واإلنتصارات كالشاماألخرى 

الدين وأنصاره, أمثال ما جاء بين)عبد اهلل بن  جعل الشعر يقتصر على التفاخر بين خصوم
ن زهير(, الذين عبد اهلل بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وكعب ب)( وأنصار الزبعري

 شعر الغزل إاّل ما قيل في الجاهلية في أسلوبه وطريقة نظمه. بينما بقيلم يصلنا منهم في 
)حسان بن ثابت( الذي اعتنق اإلسالم في وقت متأخر من عمره ما يقارب الستين, مّما صعب 

عن إفتتاح قصيدته بالغزل الذي كان  عليه أْن ينهج منهجًا جديدًا في قوله الشعر وفي االبتعاد
. ومن ذلك ما جاء (2)لى الرغم مّما حوت معانيه الشجن واألسى والفراقوصناعة ع تقليديجيء ب

التي يقول كعب بن زهير في (, في حادثة قصيدة)البردة( التي قبلها رسول اهلل محمد)
 ]البسيط[                                                          :(3)مطلعها

 ا, لم ُيجز مكبولُ ــــــــــــــمتيم إثره     َبانْت سعاد, فقلبي اليوَم متبوُل   

, إذ رحلوا     ضض الطرف, مكحولُ إال أعنُّ غ    وما ُسعاُد, غداَة البين 

 ا, وال طولُ ـــال يشتكي قصر منه     ــــــــزاُء ُمدبرًة  ــــهيفاُء مقبلًة, عج

 ]الطويل[                                 : (4)وقول حسان بن ثابت في الغزل

 رد  ـــمفدر ـــــغرير بملتّف من الس       تراءت لنا يوَم الّرحيل بمقلتي  

 ــــــدٍ ل زبرجــــــــتوقد ياقوٍت وفص          كجيد  الرئم صاٍف يزينُه  وجيد

 ــــد  اء  أي توقــــــــفي الظلم توقدُ          ـا  الّثريا فوق تغرة  نحرهــــكأّن 
                                                           

 .19ينظر: الغزل في الشعر العربي:  (1)
 .33-1/32ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية :  (2)
 .61-60الديوان :  (3)
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في  فلم تبق الحياة بمجيء اإلسالم على ما كانت عليهوأما الغزل في العصر األموي, 
ّنما تطورت بتأثير من الكتاب الجديد)القرآن الكريم(, فضاًل عن اختالط العرب  الجاهلية, وا 
بالشعوب األعجمية من الروم والفرس وغير ذلك, مّما أّدى إلى أْن ترق األمزجة واألذواق, 

اس في النفوس, لتظهر مظاهر الترف من الغناء والموسيقى والتطور العمراني أبان حسفيقوى اإل
البدو من الغزو والغارات, ليكون التركيز على اإلنسان  الحكم األموي الذي قلل وكبح جماح

ويوفر  والسيما الشاعر الذي كان أحدهم متأثرًا بهذه البيئة فراح يبحث عن نفسه ويتبين خفاياه
حساس رقيق سواء أ كان ذلك  لها ما يجعلها تلذ بما تأخذه لتعبر عن نفسها بعاطفة جّياشة, وا 

 .(1)في حزٍن أم فرح

غرضًا تابعًا لغيره من األغراض الشعرية, أو واسطة يستهل بها ولم يبق شعر الغزل))
تخصصوا به ووقفوا  الشاعر قصيدته للوصول إلى غايته, بل صار فّنًا مستقاًل بنفسه, له أتباع

ينبعث من  عليه شعرهم, ولم يبق مقصورًا على الوصف المادي بل أضيف إليه شيء جديد
, غير متناٍس (2)الروح, وهو وصف العواطف واألهواء, وما يتصل بها من التأثيرات النفسية((

 بمثلها.في ذلك قوة الشعر الجاهلي التي ورثها وبالغة القرآن التي عرضها واعجز عن اإلتيان 

في العصر األموي))وتعددت ألوانه واّتسعت مظاهره بل إّنه أخذ مظهرًا جديدًا  وشاع الغزل
 وجد شعر الغزل مستقاًل ال يشركه غرض آخر, وظهرت وحدة الغرض لم يكن له من قبل, فقد

في القصيدة الغزلية كما وجد شعراء وقفوا حياتهم وفّنهم على الغزل, ال يطرقون بابًا آخر سواه, 
فكل خاطرة من خواطرهم, وكل نزعة من نزعاتهم ال تتصل إاّل بالمرأة, وكل لفظة من ألفاظهم 
ال تصف إاّل جمالها الفاتن, وحديثها العذب, وحبها المبرح, ووصالها الحلو, وصدها 

في عصر بني أمية, إذ))زاد اإلقبال عليه ولحق الشعراء المرأة  . وارتقى الغزل(3)نى((المض
ّص بعضهم بواحدة عاش لها وقضى وهو يحبها, فسّموا ووصفوا معاناتهم في حّبها, وقد اخت

)الغزل العفيف( وعلى رأسهم جميل بن معمر, وعاش لغزليين العذريين أو شعراء مدرسة با
الجمال في كّل مكاٍن, ويتبع الحسن أينما حل وارتحل للعبث والّلذة فسّموا  دبعضهم اآلخر يتصيّ 

                                                           
 .1/35حتى صدر الدولة العباسية:  ينظر: الغزل منذ نشأته (1)
 .262أدباء العرب في الجاهلية واإلسالم :  (2)
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بن أبي ربيعة, وبقي  أو شعراء مدرسة )الغزل الحسي( وعلى رأسهم عمر ين,بالغزليين الماجن
. وقد (1)التياران يسيران في العصر العباسي جنبًا إلى جنٍب مع اختالف في الكمية والنوعية((

 ثالثة أقسام, وهي: العصر على انقسم الغزل في

المرأة أو الحنين إليها, أو  هو النوع))الذي ينظمه الشاعر في وصف الغزل التقليدي:ــ 1
ْن لم يبرح به من هوى, أو  طماع وامتناع, وا  ما يكون له معها من وصل وصد, ورجاء ويأس, وا 

 لم يكن جديدًا في العصر األموي . وهذا النوع من الغزل(2)أو تضنيه صبابة(( يستبد به حّب,
ّنما كان فلجأ إليه الشعراء استجابًة لتقاليد  ,من الجاهليين استمرارًا لمذهب الشعراء القدماء وا 

مما جعله مذهبًا يسلكه أكثر  ؛بها في غرض الغزل القصيدة العربية التي اعتادوا على البدء
النفس وحنينها إلى من  ر عن مشاعرالعصور, يفتتحون به قصائدهم للتعبي ميعجالشعراء في 

في العصر  هذا اللون تحب, وهذا أّدى به إلى عدم االستقاللية بقصيدة من قصائدهم, وشعراء
, (3)ّمة وغيرهمزدق واألخطل وعبيد اهلل بن قيس الرقيات وذو الر األموي كثير أمثال جرير والفر 

 [] الطويل                             :(4)قول أبي صخر الهذليومن هذا الغزل 

 وأحيـــــــــــا والذي أمره األمرُ  أمات      وأضحك والذي  والذي أبـــــــــكىأما 

 رُ ـا الّذعمـــــــأليفين منها ال يروعه     لقد تركتني أحسد الوحش أْن أرى  

 الحشرُ  و يـــا سلوة األيام موعدك          فيا حّبهــــــــا زدني جوى كّل ليلةٍ 

 الدهرُ  ا سكنَ فلّما انقضى ما بيننــ   عجبُت لسعي الدهر بيني وبينها    

نسبة  وعرف هذا النوع باسم)الغزل الحضري أو العمري( :)اإلباحي(الغزل القصصي ــ2
؛ وذلك ألّن (5)إلى عمر بن أبي ربيعة, وهو الغزل الذي يميل إلى الفحش مع تعدد الحبيبات

نما يقطف وا   يتعلق قلبه بامرأة واحدة, وال يقف حياته على محبوبة بعينها,))ال القصصي الشاعر
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بامرأة يعجبه حسنها ويستهويه جمالها, حتى إذا  من كّل بستان زهرة يانعة متأرجحة, فهو يهيم
رأى أخرى أعجبه منها معنًى آخر, طار إليها وتعلق بها, وهكذا ال تشبع نفسه, وال يقنع 

في هذا العصر من  ذا النوع من الغزل الماجن نتيجة لطبيعة الحياةوقد ظهر ه .(1)حّسه((
. ميادين اللهو والمجون, فضاًل عن استجابتهم لكّل ما تطلبه النفس من شهوات ونزوات طارئة

ولعّل أكثر األماكن التي شاع فيها هذا الغزل هي الحجاز؛ وذلك بسبب خلفاء بني أمية 
باب الهاشميين لتجعلهم في ترف وغنى وفراغ كبير, وسياستهم حين أغدقت األموال على ش

إلى حال تتبع النساء ومغازلتهن  ليصرفوا نظرهم عن شؤون الخالفة وسياسة الدولة وصوالً 
 , ومن دون حياء أو خشية من الوقوع في المعصية.(2)والتعّرض لهن في كّل مكان

مادية حّسية غير وجدانية؛ وذلك ألّنه غزل واقعي يعكس  وقد جاءت أوصاف الشعراء
اة المترفة التي عاشها الشاعر والمرأة, فجاء شعرهم غير صادق العاطفة ويميل إلى العبث الحي

 ] الكامل [                                :(4). يقول عمر بن أبي ربيعة(3)واللهو

 ــــاء  فصابرُ أنَت ُمّدكُر الحيـــــــ أم     يا قلب هل لَك عن ُحميدة زاجُر   

 ــــــــاترُ والدمع منحدٌر ودمعي فــــ     فالقلُب من ذكرى حميدة موجٌع    

 دة قادرُ يا عند حمــــفعلت على م    ل الذي   ـــــقد كنُت أحسُب أنني قب

 ُأحــــــــــاذرُ ن الفراق  ـــي من ُحميدة ُخلتي       بين وكنت مــــــحتى بدا ل

 ] الطويل[                                                   : (5)وقوله أيضاً 

 ان يذكر؟ـــــأ هذا المغيري الذي ك      قفي فانظري أسماء هل تعرفينه 

 ـــــاه إلى يوم أقبر؟ــــوعيشك أنس      ًا فلم أكن  ــتـأهذا الذي أطربت نع
                                                           

 .109الغزل في الشعر العربي :  (1)
 .232, وتطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم: 109-108العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي: األدب ينظر:  (2)
 .20:  الغزل في الشعر العربيينظر:  (3)
 .108الديوان :  (4)
 .64المصدر نفسه :  (5)
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 سرى الليل يحيى نّصه والتهجر     فقالت: نعم, ال شك غير لونه   

 ان قد يتغيرـــــــــعن العهد  واإلنس      ـــــاَل بعدنا  إياه لقد ح لئن كان
 

فيه الشاعر  ويعرف هذا النوع من الغزل بالغزل العفيف الذي يقتصرــ الغزل العذري: 3
وعّرف بـ)الحب  .(1)على محبوبة واحدة يتغزل بها بأسلوب عفيف يتالءم مع الفكر اإلسالمي

نسبة إلى بني عذرة, وهي قبلية بدوية من بني قضاعة, اشتهر شبابها الذي يكون)), و (يالعذر 
 المحبوب, حتى قيل لرجلٍ  لصادق, والهوى العفيف المضنى, والموت في سبيلبالحب البريء ا

منهم: ما بال العشق يقتلكم يا بني عذرة؟ فقال: ألّن فينا جمااًل وعّفة!, وهذا النوع لم يكن له 
يعد جديدًا كّل الجّدة, ومن أشهر شعرائه: جميل بثينة, وقيس بن  وجود قبل هذا العصر؛ فهو

. ومن (2)الملوح صاحب ليلى العامرية, وقيس ابن ذريح صاحب لبنى, وكثير عّزة المشهور((
 ]الطويل[                                            :  (3)أمثلة قول جميل بثينة

 وما زلُت بي يا بثن حتى لو أنني     من الوجد  استبكي الحماَم بكى ليا

ذا خدرت رجلي, وقيل شفاؤها      دعاُء حبيٍب كنت أنت  ُدعائيـــــــــــا  وا 

 إذا ما لــــــــــديٌغ أبرأ الحلي داءه      فخليك أمسى, يا بثينُة دائيـــــــــــــــاً 

ويعّبر هذا النوع)الغزل العذري( عن وضِع طائفة من المسلمين كانوا يتحرجون الغزل الصريح, 
, بالسوءمذهب التقية التي تؤثر السالمة من الوقوع في المخاطر, إذ ترى أن النفس أّمارة  فيذهبون

, (4)َّمهىه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل ملٱُّٱ قوله تعالى:من 
 من خن حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقوله تعالى:

                                                           
 .167. والغزل عند العرب, حسان أبو رحاب: 20ينظر: الغزل في الشعر العربي:  (1)
. وينظر: تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري: 123األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي:  (2)

 . 23. وشعر الغزل في ضوء منهج األدب اإلسالمي : 163
 .139الديوان :  (3)
 .53يوسف:  ((4
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؛ (1)َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن
فضاًل , (2)لتكون مثااًل واضحًا في التربية اإلسالمية وسمو تعاليها نراها تعدل عن الشهواتلذلك و 

فأّن عماد هذا اللون من الغزل,))الصدق في العاطفة, والعفة في القول, والتفاني في عن ذلك 
وال محاسن األعضاء, وال  , والضراعة في الحّب, فال يتناول الشاعر الوامق مفاتن الجسم,المحّبون

ّنما يعتمد على المعاني الروحية والنوازع القلبية, ويشكما يثير الشهوة, أو يتناقض العفة و ما , وا 
ة , وقد تقنعه النظر يكابد من آالم البعد, وقسوة الحرمان والصد, وتجهم األيام, ومعاكسة الزمان

 :(4)كما يقول جميل ,(3)أو الوعد المكذوب((العاجلة, 
 ]الطويل[                                                                         

 هــلقرت بال بل لو أبصره الواشي       ذي ــــــــوأّني ال رضي من بثينة بال

 آملـــــهوباألمل المرجو قد خاب        يع وبــــــــــالمنى ــــــــــبال وبأاّل أستط

 أواخره ال نلتقى وأوائلــــــــــــــــــــــه      وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضى  
 

 

الغزل في هذا العصر تطورًا واضحًا السيما مع  فقد تطّور وأما الغزل في العصر العباسي
, تعدد مظاهر اللهو والرفاهية, التي  فاقت العصر األموي فأقبل الشعراء على متع الدنيا

ألّن في هذا العصر قد))ضعف أثر الدين واألخالق,  ؛ وذلك(5)يلتمسونها في جوانِب حياتهم
. الفسق بين العامة والخاصة فتعدى الغزل حدوده التقليدية, وفقد الحّب قيمته الحقيقية وشاع

العذريين,  انطلق الشعراء يتغزلون بجرأة كبيرة جعلتهم يسخرون من كّل القيم ومن كل الشعراء
وكان االنهيال على الخمرة وانتشار الجواري والغلمان والمغنين دافعًا لإلبتعاد عن الحشمة 

                                                           
 .28الكهف:  (1)

 .232ينظر: تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم :  (2)
. وينظر: تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري: 123األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي:  (3)

166. 
 .115الديوان:  (4)
 .44ينظر: الغزل في الشعر العربي:  (5)
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الغزل في العصور السابقة إاّل أّنها في العصر  مدار المالحظ أّن المرأة كانت. ومن (1)عفة((وال
ّنما توّجه للغزل باإلماء اللواتي اختلطن العباسي  ما عاد الشاعر يلتزم التغّزل بالمرأة العربية, وا 

 .(2)بالرجال ومارسن الغناء, فمع اختالف طبيعة المرأة اختلف الشعر وطبيعته السيما الغزل منه

 التي ظهر في العصر العباسي, إذ والغزل بالمذكر هو من األغراض الشعرية الجديدة
, ثم ابن ))أول من نظم فيه حماد عجرد, والية ابن الحبابكان وافدًا إليهم من بالد فارس, وكان

ك, ويحيى بن زياد, ومطيع بن إياس, وغيرهم من اإلباحيين ممن , وحسين بن الضحانؤاس
كانوا يلتقون على موائد الشراب, وبين أيديهم الغلمان والقيان, فال يتورعون عن حرام؛ وسرت 

شعراء  , وقلدهم غيرهم حتىشعرهم ة إلى الشعراء الغزليين, فطغى الغزل المذكر علىهذه الموج
الغزل بالمؤنث فقلبوا ضمير األنثى إلى ضمير المذكر وبتأثير ذلك أكثروا من وصف العذار 

 .(3)بالمرد,]...[, وغير ذلك من مجاالت الكالم(( قذف الناسواإلفتتان فيه, و 

ظهر خالل النصف األخير من القرن الثاني الهجري, إذ جاء بعضه  والتغّزل بالمذكر
المنحرف من الغزل هو أبو نؤاس, ويوسف  , وأشهر شعراء هذا النوعمعنويًا وبعضه فاحشاً 

. وأّن أبا نؤاس بغزله هذا (4)الحجاج الثقفي, والحسين بن الضحاك وسعيد بن وهب وغيرهم
))أن يرّوج بمذهب الخليفة المنحرف, وأن يهّون عليه وعلى الناس من أمر الشذوذ,  يحاول

 :(6)قولهمن ذلك , و (5)وفتنتهم أقوى من أْن تقاوم(( الغلمان معتذرًا عنه بأّن سحر هؤالء

 []مجزوء الوافر                                                          

 ـــــــه  وال بطـــــــــراـــــــــحلفُت بــــــــــ  ــــــرا      ـأمـــــــــــــــــــــا واهلل أشــــــــــ

 َق قلبــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــراـــتعل     ــــو أن ُمرقشـــــــــا حّي   ــــــــــلــــ

                                                           
 .44الغزل في الشعر العربي: (1)
 .44: المصدر نفسه  ينظر: (2)
 .155وتاريخه في العصرين األموي والعباسي : األدب العربي  (3)
 .205. الغزل عند العرب, حسان أبو رحاب: 92. والشعر العربي بين الجمود والتطور: 45ينظر: الغزل في الشعر العربي:  (4)
 .93الشعر العربي بين الجمود والتطور:  (5)
 .516الديوان:  (6)
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 ن أزراره قمـــــــــــــــــــــراــــــــــــــَن م  لعــــ      ــــــــــــــــــــابه أطكـــــــأن ثي

وأما عناصر هذا الغزل))فتختلف بعض الشيء عن الغزل المؤنث من حيث أّن معظمه 
فتتانه بالغلمان مع وصف مواضع خاصة من أبدانهم وصفًا ينّم  يدور حول إعجاب الشاعر وا 

بين الغزليين الحسي  عّما وراءه من رغباٍت وضيعة ويكاد الغزل بالمذكر يكون نهجًا وسطاً 
. قال (1) يتورط في ذكر المغامرات مفصاًل فيها تفصيل الحسي الفاجر((والعذري, بمعنى أّنه ال

 ]السريع[                                              :(2)أبو نؤاس في غالم

 وراء  ـــي اللحـــــــــظ  حــــــــٍة فـيــــــا أّيهــــــــــا الريم الذي صادني       بمقل

ـــــــــاء  ــاج العــــــــــد ُنمقت       فوق حجــكالنـــــــــــون  قوحـــــاجٍب   ين زجَّ

 اء  ـــــــــــوة بــــــــــــالصقل بيضـمجل      ور مــــــــــــــــــــــن فضٍة  ــومحجر أن

 خضراء  روضة  الفردوس ــــــــــــــــك     كًة   ــر تشبيــوعــــــــــــــــــــارض أظه

 ألالء  ــــورًا بــــــــــــــــــــــــــــــــبسه نــأل    ًا, قــــــــــــــد   ـــسعٌر يزيد المرء قبح

في  يكون كله إباحياً ))إذ يكاد أنْ  فعلى الرغم من أّنه غرض قديم, ,وأما الغزل بالمؤنث
ومفاسد الحضارة, وتنتشر ة, ر من مجتمع تشيع فيه مفاتن المدنيوماذا ننتظهذا العصر, 

, إاّل أن تستقر فيه الشهوات, وتثور الغرائز, وتتفتح مغالق مجالس اللهو والعبث والمجون
, والنزوات؟ لهذا كاد الغزل العذري يموت إاّل على بعض األلسنة كالعباس بن األحنف الميول

ا, وأمعنوا في هتِك أما عامة الغزليين, فقد تبذلوا في وصف المرأة, وتعهدوا في الحديث عنه
حجاب العفة, وأفحشوا في تناول العورة, وأعلنوا كّل سر, وكشفوا كّل مستور, وأذاعوا كل 

 .(3)سوأة((

                                                           
 .94الشعر العربي بين الجمود والتطور:  (1)
 .58-57غزل أبي نواس:  (2)
 .148األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي:  (3)
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 الكامل[]                                    :(1)ومن ذلك يقول بشار 

 ّلة حّتى انتثرَ ــــــــــــوو شــــــــاحي خدَّد هذا ُلعب ي          ــــــــــــــــتـــــــــــــا بمَّ أُ 

 علنــــــــــًا في خلوٍة نقضي الوطرَ            ـــــــاـــَفَدعيني معــــــُه يا ُأّمتـــــــ

 جُنون ُمستعرـــــــــــا كـــــــــواعتراه         ا  ـــــــــــــــأقبلت ُمغضبًة تضربه

 َل قطرَ ــــــَع عيٍن يغسُل الُكحـــــدم       ه   ـــــأحسنيأبى واهلل مــــــــــــــا 

كان نتيجة للحياة االجتماعية التي  ومن المالحظ أّن الغزل بنوعيه)المذكر والمؤنث(
من الفوضى والفساد  في المجتمع سادت في العصور السيما األموي والعباسي؛ وذلك لما ساد

النفس البشرية التي تبّدلت تبعًا لتغّير طبيعة  ة, فضاًل عن طبيع(2)في بعض نواحي الحياة
 الحياة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .70-4/69الديوان:  (1)
 .94ينظر: الشعر العربي بين الجمود والتطور:  (2)
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املبحث الثاني: ] أثر السلطة لوحّكامها يف تطّور الغز  يف العصرين 

 األموي لوالعباسي[

 

إّن السلطة في مضامينها اللغوية تدّل على))الوالي والجمع السالطين والسُّلطان, والسلطان 
القدرة والقوة على الشيِء والسلطان الذي ال يكون لإلنسان على  هو)). أو (1)قدرة الملك((

. ويقصد بالسلطة الشرعية بأّنها: ))السلطة المعترف بها في القانون كسلطة الحاكم, (2)غيره((
والوالد, والقائد وهي مختلفة عن القوة ألّن صاحب السلطة الشرعية يوحي باالحترام والثقة, على 

يوحي بالخوف والحذر, لذلك قيل إّن سلطة الدولة في النظام الديمقراطي حين أّن صاحب القوة 
مستمدة من إرادة الشعب, ألّن الغرض منها حفظ حقوق الناس وصيانة مصالحهم ال تسخيرهم 

. وتعد السلطة أحد األركان الجوهرية للدولة, وتتكون الدولة عادًة من (3)إلرادة مستبد ظالم((
يل إّن حياة الدولة تتمركز حول مجموعة من العناصر المادية مؤسسات تمثلها, ولهذا ق

 .(4)والمعنوية تسّمى بما يعرف بـ)سلطة الدولة(

وأّما طبيعة العالقة بين الشاعر والسلطة فتحددها)) قوانين إنتاج المعرفة, على أساس أّن 
ح على جملة السلطة هي من تراقب تحركات الشاعر, األمر الذي يعني أّننا إزاء مشكلة تنفت

أمور, لعّل من أبرزها هو كيفية إرضاء السلطة في حدود اإلنجازات الممكنة والمتحققة من 
الشاعر, ألّنه واٍع بالضغوط التي تمارسها السلطة, كما هو واٍع بذاته وآفاقه المعرفية التي تنتج 

سياق الوعي الديني  القيم, وتفتح آفاقًا جديدة تدور في دوائر المحظور الذي ال تريده السلطة في
. وأّن السر الكامن بين الشاعر والسلطة يتمثل في ))كيفية مسايرة القيم (5)السائد والمسيطر((

ووضعها أمام ثنائية الرفض والقبول, وهذا األمر يتعلق بوظيفة الشعر وطبيعته المعاكسة للواقع 
موية وعالقتها بالشعراء إذ وتظهر هذه المعادلة بوضوٍح في السلطة األ. (6)أو المتوائمة معه((

                                                           
 .327/ 6لسان العرب, مادة)سلط(:  (1)
 .670/ 1المعجم الفلسفي, جميل صليبا:  (2)
 .1/670المصدر نفسه:  (3)
 .240ينظر: الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية :  (4)
 .113جدلية القيم في القصيدة العباسية :  (5)
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ن  ِاّتخذ شكل الحكم في الدولة األموية نظام الملك المطلق لخليفة أو أحٍد يدير شؤون الدولة وا 
كان نظام الخالفة في ظاهرها حكم شورى, إاّل إّنها شورى شكلية, ولذلك أصبح إنتقال الخالفة 

يرث حكم أخيه اآلخر وهكذا؛ ولم من خليفة إلى آخر بالوراثة فاالبن يرث حكم أبيه أو األخ 
مجالس د اإلسالمية, كما ولم يكن لوجود يكن حكم الخليفة مقيدًا بدستور موضوع في إدارة البال

ّنما كانت السلطات الثالث )التنفيذية  ثابتة رسمية تعقد من أجِل التشاور في أمور البالد وا 
كان ملكه ُيرتكز في ظاهره على  والتشريعية والقضائية( تكون مجتمعة في شخص الخليفة الذي

 ولذا فهو المتحكم في كّل أمور الدولة. .(1)الوازع الديني

وهكذا كان الخليفة األموي هو))رئيس الدولة والمتشرع والقاضي في الجيش واإلمام في 
ع ذلك تحمل جميع هذه التبعات, أو لم يستطالمسجد, ومع أّن الخليفة األموي لم يرد أحيانًا أْن ي

. وبهذا فقد ُعّدت السلطة (2)ه كان دائمًا يعين الذين يجب أْن يقوموا بها رأسًا تعيينًا شخصيًا((فأنّ 
األموية مستمدة من اهلل في تصّورهم على وفق نظام البيعة الذي كان يطبقه الخلفاء الراشدين, 

وليكون خليفته  فمتى ما بويع الخليفة فكأّنما قد أقر اهلل بيعته, ومّد خليفتهم بسلطان من عنده
على األرض, كما في قولهم: "خليفة اهلل يستسقى به المطر". وعلى الرغم من الخالفة المطلقة 
التي يتمتع بها الخليفة في الدين والدنيا, وعدم معصيته فيما يريد إاّل أّن لإلسالم القانون األعلى 

ه من أقربائه أو الّدهاة من الذي يعود إليه في إصدار أحكامه, فضاًل عن استعانته بمستشارين ل
ْن كان له الحكم األخير فيها  .(3)العرب إذا استشكلت عليه بعض األمور وا 

وقد كان للدولة األموية أثرها الفاعل في إحياء العصبية بمختلف أنواعها القبلية وغيرها 
( وخلفاؤه؛ وذلك ألّن الخليفة األموي كان يرى في التي عمل على محاربتها وقتلها النبي)

العصبية صرف أنظار العرب عن الحكم وعدم اإلستيالء على سيادة الدولة, فضاًل عن ذلك 
كان من آثار هذه العصبية ظهور أمور جاهلية تمثلت في المهاجاة والمفاخرة بين القبائل وشيوع 

ق كما في ظاهِر سوق)الكناسة( أو )المربد( فاحش الغزل بين الشعراء حين يجمعون في األسوا

                                                           
 .159ينظر: العرب في حضاراتهم وثقافتهم إلى آخر العصر األموي:  (1)
 .160 -159المصدر نفسه :  (2)
 .195/ 1الرائد في األدب العربي :  :ينظر (3)
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. وقد بلغ من شأْن هذه العصبية مبلغها حّتى قيل)) إّن رجاًل من األزد كان يطوف (1)في البصرة
بالبيت وهو يدعو ألبيه, فقيل له: أاّل تدعو ألمك, فقال إّنها يمينة, وقال رجل من بني أسد ابن 

 يحيى بن حّيان أخا النخع:خزيمة يمدح 

  جعـــــــــــــــــل اهلُل اليمانين كّلهم      فدًى لفتى الفتيان  يحيى بن حّيانأال

 ولــــــــــوال ُعريٌق في من عصبيٍة       لقلت وألفـــــــــًا من معد بن عدنان  

 ولكّن نفسي لـــــم تطب بعشيرتي      وطابت لـــــه نفسي بأبناء قحطان

ى صار في كّل بلٍد من بالد اإلسالم حزبان مضري ويمني العصبية حت وقد قوى أمر هذه
ختالف العمال, وبلغ من شأن هذه يتنازعان المنزلة بتقلب األحوال, العصبية أن عملت في  وا 

تولية الخلفاء واألمراء, فقد نصرت اليمينة األمويين بعد موت يزيد وطلبت الخالفة البن خالد, 
ان بن الحكم على أْن يكون األمر بعده لخالد, فلم يِف مروان ولكّن كبار بني أمية رأوا تولية مرو 

مّر تله, وظلت اليمينة تناصر األمويين حتى كانت أيام هشام, فكانت القيسية نصيرته, واس
 .(2)الحال كذلك إلى آخر أيام الدولة((

ومثلما كانت للعصبية أثرها في قيام الدولة األموية كانت السبب في القضاء على ملكهم,  
وذلك حين قامت طائفة من شيعة بني العباس ومن أنظّم إليها من اليمينة للثورة على معاوية 
على الرغم من إلتماسه الستتباب ملكه والتمّسك به, وذلك من خالل محاربتهم الخوارج الذين 

طرهم يشتّد على الدولة األموية في كثير من نواحيها, فضاًل عن تثقيفهم للعلويين الذين كان خا
رّدوهم وعصفوا بهم. وأضف إلى ذلك تعّلق األمويين بحياتهم األولى فرّبوا أوالدهم بالبادية 

العصبية, أن  . كما وكان من أثر هذه(3)وثقفوهم برواية الشعر وانعقادهم لمجالس السمر والغناء
ترّفع العرب عن أهل البالد األخرى المفتوحة, وعدم اعتمادهم على غير العربي, لذا اجتهدوا 
في تحويل الدواوين في كّل األمصار إلى العربية من أجل التعويل عليها في الحكم والسياسة 

                                                           
 .156/ 1األدب العربي وتاريخه في عصري صدر اإلسالم والدولة األموية : ينظر:  (1)
 .1/157:  لمصدر نفسها (2)
. واألدب العربي وتاريخه في عصري صدر اإلسالم 158ينظر: العرب في حضاراتهم وثقافتهم إلى آخر العصر األموي:  (3)

 .157/ 1والدولة األموية : 
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. وفي جانب السياسة وسلطة المال لم يقف ))معاوية وخلفاؤه في أمر مال المسلمين (1)والرياسة
ن لم يشهد هم إلى ما ال يستحق ذلك المال ممير العدل بين مستحقيه بل لقد تعداند توزيعه بغع

موقعه, وال كان من أبناء المجاهدين, فجعلوا للشعراء نصيبًا في بيت مال المسلمين, وتلك بدعًة 
هؤالء في  ابتدعوها ليقطعوا بها ألسنة هؤالء وليقلوا ألنفسهم الرعب في قلوِب الناس بما يبالغ به

وصفهم, وير فعون من شأنهم وما زال الشعراء يأخذون أعطية من بيت المال حتى ولي عمر 
 .(2)بن عبد العزيز, فأبطل ذلك فيما أبطله من مظالم بني ُأمية((

ولّما كانت الدولة األموية ))عربية خالصة, تعصبت للعرب, ولغتهم وآدابهم, وجعلت  
لعرب, فلم قاعدتها دمشق على حدوِد باديتهم, وكان جنودها وقوادها وكتابها وسائر عمالها من ا

, وأضف إلى ذلك فقد تعددت (3)إقتضاه التحّضر واّتساع العمران(( يحدث أدب اللغة تأثيراً 
في اللغة األدب شعرًا  الدرس الهتمام الخلفاء واألمراء دب والشعر وكثرت حلقاتمجالس األ

ونثرًا, إذ كان الخلفاء من بني ُأمية السيما العربي يطربه المعنى الرائق, واللفظ الفائق, 
وغير ذلك من المعاني والتراكيب الشعرية التي لها أثر في  (4)واألسلوب الناضج, والتعبير البديع

المشاعر الوجدانية للمتلقي. فقد كانت السلطة في العهد األموي مستندة على قوة القبائل, إثارة 
لهذا كانت تراعي شعور رؤسائها إلهتمامهم بالعادات واألعراف والتقاليد للقبيلة أكثر من 
اهتمامهم بالقيم والمبادئ اإلسالمية, وما كان الحكم عربيًا خالصًا إاّل إلعتزاز بني ُأمية 

ترافها بأفضلية العرب, وأضف إلى ذلك تمّسكهم ببعض األمور الدينية التي يؤمن الناس بها واع
لقاء الخطب على المسلمين والسيما في أيام الحروب, لبعث الهمم  قامة الجمعة, وا  من الصالة وا 

 .(5)في نفوس الجيوش المرسلة إلى أبطال الفتوحات العربية

 

                                                           
 . 159ينظر: العرب في حضاراتهم وثقافتهم إلى آخر العصر األموي:  (1)
 .158: افتهم إلى آخر العصر األمويالعرب في حضاراتهم وثق ((2

 .210تاريخ األدب العربي, أحمد حسن الزيات:  (3)
 .54ينظر: األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي :  (4)
 .166األدب اإلسالمي والعصر األموي: ينظر: موسوعة تاريخ  (5)
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وتنفيذ مآربها وذلك من  حاولت تطويع الشعراء لخدمتهاألموية ونفهم من ذلك أّن السلطة ا
خالل إدرار األموال عليهم لكسب أصواتهم وحناجرهم, وذلك لتعزيز قوة الدولة األموية فكان 
الشعراء سالحًا من أسلحة الدولة األموية لتثبيت سلطتها, إاّل أّن عالقة الشاعر بالسلطة األموية 

إذ ظهر بعض الشعراء يخالف السلطة وما تنهجه في  لم تكن على وفاق تام في أكثرها,
سياستها اتجاه أفرادها أمثال ذلك)العرجي( الذي كان ظريفًا في شعره وسيرته والسيما مع النساء, 
ولكّنه كان شديد البغض لرجال الحكم, وعلى الرغم من كونه عفيفًا, إاّل إّن عنفه وغضبه اّتجاه 

 .(1)ى أيديهمالدولة األموية قد أّدى لقتله عل

وقد زعموا مّما يروى عنه)) أّن هشام بن عبد الملك, لما استخلف وّلى على مكة خاله 
محمد بن هشام المخزومي, فأخذ العرجي يسرف في هجاء محمد بن هشام, ثم لم يكتِف 
باإلسراف في الهجاء فأخذ يتغزل بأّم الوالي وزوجه, ويدفع غزله إلى المغنين, فما أسرع ما 

 :        ]السريع[(2)قال في أّم الوالي هذه األبيات المشهورةتنطلق به األلسنة!, 

 عوجي علينــــــــــا رّبة الهـــــودج        إّنــــــــــــك إاّل تفعــلي تحــــــــــــــرجي

 إّني أتيحت لــــــــــي يمانـــيـــــــــة         إحـــــــــدى بني الحرث من مـذحج  

 اًل كامـــــــــــــاًل كله         ال نلتـــــــــــــقي إاّل عــلى منهـــــــــج  نمكث حــــــــــو 

 في الحج إْن حّجت وماذا مني         وأهلــــــــــــه إْن هي لــــــم تحجـــج؟!

 :                                         ]الكامل[(3)وقال في زوجة جبرة

 رُ ـــــــــــــــُر        فيـــــــَم الُصــدود وأنتـــــــــــــُم سفعوجي علّي فسلمى جبــــ

 رُ ــــمـــــــــــــــا نلتــقي إاّل ثالث مني         حتى يفــــــــــــرق بينـــنــــــــا النف

 رُ ــــالحــــــــــول بعـــد الشهــر يتبعه        ما الدهُر إاّل الحــــــــــوُل والشه
                                                           

 .248-246ينظر: حديث األربعاء :  (1)
 .31الديوان :  (2)
 .32المصدر نفسه :  (3)



 _______ثر لوتطورأالعباسي تغز  من العصر األموي إىل العصر ال_________________لو  الفصل األ _____

 
 

 
 
 39 

 

فوجد عليه محمد بن هشام وجدًا شديدًا, وأخذ يلتمس العلل لإليقاع به, فما أسرع ما وجد 
. وكذلك فعل السلطان مع )جميل بثينة( الذي كان يزورها حتى بعد زواجها من (1)عليه سبياًل((

غيره خفية, فشكوه إلى أمير وادي القرى, فأهدر دمه بعد أبيات قالها عنها, حينما كان يصعد 
 : ]الوافر[(3)إذ يقول . (2)الوادي في جوِف ليٍل ما, ينسم الريح نحو حي بثينة وديارها

؟ , أمـــــــا تريني        وأهيُم وأّنني بـــــادي النحـــــــول   أيـــا ويَح الّشمال 

 هبي لي نسمًة من ريــــــــح  بثٍن        ومني بالهبــــوب  على جميـــــــــل  

 بثينُة حسب نفسي         قليلك, أو أقـــــلُّ من القليـــــــــل!وقولي: يا 

وهذا يبين استعانة المجتمع بالسلطان من أجل حماية األعراض, وعدم هتك أستارها 
 بالغزل الفاحش الذي يجلب العار لصاحبها على الرغم من أّن بعض الشعراء يفخر بذلك.

هو)ابن قيس الرقيات( الذي اشتهر بزبيرّيته  وكان من أهم الشعراء الذين اتصلوا بالحزب
كون شاعره, وله فيه مدائح كثيرة,]...[ كان ))فقد اتصل بمصعب, وتخصص به حتى كاد ي

حشًا بأّم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك, يريد أن يسقطها من عليائها على سفح افيتغزل غزاًل 
, ومثال (4)وأصحابه من أهل الشام(( غزله الفاحش, وفي شعره ثورة واضحة على عبد الملك

 ]الخفيف[                     :                                     (5)ذلك قوله

 كيف نومي على الفراش  ولــــــّما        يشمل الشــــــــــــــاَم غارٌة شعـــواءُ 

ُل الّشيَخ عـــن بنيه وتُبدي        عن   ُبراهـــــــــــا العقيــــلُة العـــذراءُ تــــذه 
 

                                                           
 .248حديث األربعاء :  (1)
 .83ينظر: في الشعر اإلسالمي واألموي :  (2)
 .113الديوان:  (3)
 .86التطور والتجديد في الشعر األموي :  (4)
 .96-95الديوان:  (5)
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-132تها مع العصر العباسي األول)يوأّما السلطة في العصر العباسي التي كانت بدا
ه( التي امتازت بقوة الخالفة وعظمة الخلفاء الذين أعطوا للدولة العباسية مجدها, بينما 232

اّتسم بضعف الخالفة وضياع هيبة ه( فقد 334-232كان العصر العباسي الثاني الذي بدأ)
الدولة فيه, وذلك لنفوذ األتراك بشكٍل كبير فيه, على الرغم من أّن الخليفة العباسي)أبا جعفر 
المنصور( كان قد استعان بهم في جيشه عندما كانوا فئة صغيرة متشردة ال شأن لها في الدولة 

تت أركانها في عهِد المنصور الذي يعد . إذ ترّكزت قواعد الدولة ونب(1)إلى جانب الفرس والعرب
للدولة العباسية التي أصبحت بعد فترة وجيزة من حكمه ذا شأن كبير  يالمؤسس األول والحقيق

وخطير في إدارة مناطق شاسعة من العالم اإلسالمي التي رفعت فوقها راية القوة والعظمة إلى 
لمهندسين والعارضين في التخطيط جانِب معالم الحضارة والمدنية, وذلك بفضل استعانته با

والبناء إلختيار المكان المناسب الصالح الذي يمثل انطالقًا التصاله بأطراف الجهات المحيطة 
 .(2)بدولته

وبذلك فقد نجح العباسيون في دعوتهم والمكان الذي ينطلقون منه متخذين من العراق 
ي المتشيعين الساخطين على بني أمية مركزًا لهم, ))فقد بدأوا في الكوفة حيث كثرة من الموال

أن الروح القبيلة فيها والعصبية و  أّن الميول العلوية في الكوفة قوية جارفة, ولما تبين العباسيون
نقلوا مركز حركتهم إلى خراسان وبهذه السياسة الدقيقة استطاع العربية ما زالتا متمكنين منها, 

عه الزاب ونقل مركز الخالفة بزعامتهم من الشام العباسيون القضاء على قوة األمويين في موق
إلى العراق, وكان نجاح الموالي في إقامة الدولة العباسية هو الحافز القوي الذي أوجدهم كحزٍب 

. ونظرًا إلتخاذ بغداد مقّرًا لخالفة أبي (3)منّظم, لم يكن يجرؤ على الظهور إبان الحكم األموي((
حتى أصبحت أهم مدينة في العالم العربي من بناء المساجد, جعفر المنصور, فقد قام ببنائها 

وعشرات القصور الفخمة, فضاًل عن وفود التجار والصّناع إليها مّما جعل أن تكون لكّل طائفة 

                                                           
 .13ينظر: الحياة األدبية في العصر العباسي :  (1)
 .12ينظر: األدب العربي في العصر العباسي :  (2)
 .125في تاريخ األدب العربي القديم :  (3)
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من المهن شارع خاص بها أو سوق يسّمى نسبة إليهم مثل)سوق العطارين, البزازين, الصيارفة, 
 .(1)المهن التي سادت في ذلك العصرالوارقين, الخطاطين( وغير ذلك من 

فعندما تسلم العباسيون الحكم, أصبحت))الدولة العباسية تحكم معظم العالم المعروف  
ثرى الناس فانصرفوا إما حتى ذلك العهد, فتدفقت األموال على مركز هذه البالد الشاسعة, وأ

ّما إلى البذخ والترف في الملبس والمأكل والشراب, إلى العل وبنوا القصور, وأقاموا الحدائق م, وا 
حولها, واقتنوا الجواري والعبيد, وتفّننوا في الطرب, وولعوا بالعزف, وتهادوا المغنيات والمغنين, 

. (2)وأحلوا بعضهم مقامًا رفيعًا من مجالسهم, وتبارى األمراء والقادة في ذلك اللون من العيش((
واضٌح في قوة الخالفة العباسية لسلطة سلطان  وقد كان لهذا االزدهار الحضاري والعمراني أثر

بغداد وخلفاؤها الذين كانوا))مصدر أدب وعلم, كما كانوا مصدر سياسة ونفوذ, فهم أهل كفاح 
شهار السيوف, وتسمعه في  وجالد في تثبيت سلطان الدولة الجديدة, تلمحُه في إشراع الرماح, وا 

صدرون من رسائل دامغة الحجة, مفحمة الخطب تقذف الحمم وتطير الشرر, وتقرؤه فيما ي
البرهان, ولذا كان عصر خطابة وكتابة, وكان رجاله كّتابًا وخطباء, وهم أهل حذق لألدب 
ومعرفة بالغة بفنونه, يروون الشعر وينقدونه, ويستمعون للشعراء ويجزلون لهم العطاء ويؤرثون 

ولهذا تزاحمت على أبوابهم الشعراء بينهم نار التنافس والتسابق بما يبينون من فاضل ومفضول, 
من عامة األقطار, فكانت للشعر نهضة كثر فيها القصيد وجاد, ثم هّم أهل علم يخالطون 
العلماء مخالطة حوار ونقاش, وعارفين لقيمتهم, حافظين لمكاناتهم, حافزين لهم, مشجعين 

ولم تكن السلطة  .(3)إياهم على مّد الدولة الجديدة بما تتطلبه حضارتها من علوم وفنون((
ّنما كان لهم أثر واضح في التشجيع على  العباسية بعيدة عن الحركة األدبية والفكرية والعلمية, وا 
حياء حركتها العلمية والثقافية  تلقف المعارف ونشرها, فقد اهتّم الخلفاء العباسيون بالترجمة وا 

نطة أْن يبعث إليه ما عنده من واألدبية كما فعل)أبو جعفر المنصور( حين طلب إمبراطور بيز 
مخطوطاٍت وكتب يونانية لكي يتم ترجمتها إلى العربية واللغات األخرى لتتم اإلفادة منها 

                                                           
 .18-17ينظر: تاريخ األدب العربي)العصر العباسي األول(, د. شوقي ضيف:  (1)
 .2/21الرائد في األدب العربي:  (2)
 .9العربي في العصر العباسي بغير األندلس والمغرب: تاريخ األدب  (3)
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. وفضاًل عن ذلك فقد اهتّم كثير من خلفاء بني العباس بالشعر والشعراء (1)واكتساب معارفها
اإلستماع إلى قصائدهم من عقد المسابقات والمواسم الشعرية سنويًا من أجل قول الشعر و 

 .(2)لمنحهم الجوائز على وفِق إجادتهم في الشعر أو موافقة شعرهم لسياسة الدولة العباسية

هو والترف واإلقبال على كّل متِع لومّما تنماز به الخالفة العباسية هو انغماسها في ال 
بل ذلك كانت أموال الحياة المادية سواء على الصعيد العمراني أو الشخصي, إاّل أّنها في مقا

الدولة تنهب وتختلس من قبل الوالة والكتاب والوزراء لينعمون بعيش مترف أكثر من طبقة 
الشعب التي كانت تعاني من البؤس والحرمان والشقاء, مّما أّدى ذلك إلى تأثير أداة الحكم 

ومظاهر  ؛ فقد اشتهر العصر العباسي))بأشكال(3)وشيوع الفساد في البالد وتقّلب األهواء
للمجون واللهو, ورغم أّن الخالفة في العصر العباسي كانت خالفة إسالمية إاّل أّن الترف 

سراف الخلفاء والحكام والوالة أموااًل طائلة على أنفسهم وحاشيتهم, فقد سادت  الخالفة في وا 
ينة مظاهر الرفاهية من ماٍل وحب الظهور واالستمتاع بجميع ملذات الحياة, مستفيدين من خز 

الدولة التي كانت تضم أموااًل كثيرة, إضافة إلى دخول األجناس المختلفة)الفرس, الروم, 
األتراك( الذين كان لهم دور في انتشار اللهو والترف والمجون, فتأثر الشعراء بهذه الظروف 

 :       (5)كقول دعبل الخزاعي, (4)ونظموا أشعارهم في اللهو والخمر والمجون((

 ]الرمل[                                                                    

 حبذا تلك خـــــــــــــــــــالال حبــــــــــــذا     إّنما العيُش خـــــــــــــــالل خمســـٌة    

, وكــــــــــــــأس لّذة    نــــــــــــــــــــــــــــــــا      خدمُة الضيف   ونديٌم, وفتاة , وغ 

ذا فاتك منهــــــــــــــــــا واحــــــــــٌد     نقص العيُش بنقصـــــــــان  الهوى       وا 

                                                           
 .36ينظر: عيون األنباء في طبقات األطباء:  (1)
 .11ينظر: في تاريخ األدب العباسي :  (2)
 .23ينظر: تاريخ األدب العربي )العصر العباسي الثاني(, د. شوقي ضيف:  ((3

 .14الشعر العباسي , بحث:  (4)
 .20الديوان:  (5)
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وقد كان للحكام والخلفاء في العصر العباسي سلطة واضحة في اهتمامهم بالشعر 
السيما الغزل, فعلى الرغم من أّن حب الغزل هو والشعراء وما يتصل باألغراض الشعرية 

مطلب غريزي في كّل العصور, إاّل أّن العباسيين قد أولوا فيه اهتمامًا مغايرًا  خاصة الحكام 
الذين انقسموا بين قائل لشعر الغزل وبين ُملّح في طلبه والتشجيع عليه في كثير من األحيان, 

ا يدور بين الشاعر ومحبوبته أو ما يتغزل به من النساء والذي عادة ما يكون تعبيرًا شعريًا عمّ 
 . (1)وغيرها

وكان من الخلفاء الذين دعوا إلى قول الغزل مّرًة واإلثابة عليه, ومرة أخرى نهوا عن 
التغّزل والتشبيب بالنساء السيما نساء الخليفة, ومن ذلك ما حدث بين الخليفة المهدي وبشار 

الخليفة الشديد للغزل وغّض نظره عن كثير من الغزل الفاحش, بن برد, فعلى الرغم من حّب 
إاّل أّنه في مواقف كثيرة كان يشجع على قول الغزل بعدما يعرض عليه, فيعجب به ثم يأمر 

.  فما روي عنهما: ))دخل بشار على المهدي, وقد عرضت عليه جارية مغنية, فسمع (2)بغنائه
 :                ]الطويل[(3)ها شعرًا؛ فقالغناءها؛ فأطربه وقال لبشار: قل في صفت

 ورائح للعيــــن فيهــــــــــــــــــــــا مخيلة       إذا برقت لم تسق  بطــــــــن صعيد  

 من المستهالت الهموم على الفتى        خفا برقهــــــــا من عصفر وعقود  

 بصوٍت كالفرنــــــــــــــد حديد   كأّن لسانًا ساحرًا في ل ســــــانهـــــا        أعينَ 

 ُتميُت به البابنـــــــا وُقلوبـــــنــــــــــا        مـــــــرارا وُتحييهّن بعــــــــــــد ُهمود

ذا جيبها واسع, وقد انكشف  ثم هو نفسه يدخل يومًا بعض دوره, فإذا جارية نصرانية, وا 
ذا صليب من ذهب معلق في ذلك الموضع, فاستحسنه, فمديده إليه فجذبه,  عّما بين ثدييها, وا 

 فقال المهدي في ذلك:فأخذه فولولت على الصليب, 

                                                           
محمد محمد العيسى فيض, إشراف: د. صالح آدم بيلو, ينظر: أثر الحكام وثقافتهم في تطور األدب في العصر العباسي,  (1)

 .136م: 2008النقدية, )رسالة ماجستير(, قسم الدراسات األدبية و -كلية اللغة العربية
 .137-136 المصدر نفسه:ينظر:  (2)
 .118-116الديوان:  (3)
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 يوم نـــــــــــــــــــازعتها الصليب فقالت      ويَح نفسي أما ُتحلُّ الصليبــــــــــــــــــــا!

كان  . ولكّن المهدي(1)قال: وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه, وأمر به فغنى فيه((
 يناهض التغّزل والتشبيب بنساء الخلفاء إاّل أن بّشار بن برد لم يلتزم بما نهاه عنه الخليفة

 .(2))المهدي(, فبقي ينّسب بالنساء في شعره مما أدى ذلك إلى مقتله على يد الخليفة

 ]البسيط[                                          :    (3)ومن ذلك يقول 

 انٍ ــــاك أن تشــــــــــقى بعصيـــإّياك إي    الخليفة ال تنسب بجـــــاريٍة  قــــال 

 :                                                         ]الوافر[(4)وقوله

 ولوال القــــــــــــــــــــائُم المهدُي فينا      حلبُت لهن مــــــــا وسع اإلنـــــــــــــــاءُ 

 مــــــــــًا بالجديد  وفيــــــت عهدًا      وليس لعهد جـــــــــــارية بقـــــــــــــــــاءُ ويو 

وهذا يدل على أّن بعض من))الخلفاء والوالة من فطن آلثار الغزل السيئة على الجماعة, 
درءًا فقاموا في وجوه الشعراء الغزليين, وأسكنوهم, وأجلوهم عن الحواضر والمجتمعات اآلهلة, 

 . (5)للشّر وأسبابه, وحفظًا ألعراض المسلمين, ورعاية ألخالق الشبان والشابات((

وقد كانت مجالس الخلفاء تضّج بشعر الغزل والتغني به إذ كان الخلفاء يستمعون إليه 
ة وبأنواعه خاصة)العفيف, ويتأثرون به السيما غناًء, مّما أّدى إلى شيوِع الغزل عام

, والمذكر والمؤنث(. وفي ذلك يروى: ))حكي أّن هارون الرشيد كان يهوى "الماجنوالفاحش"
جاريته ماردة هوى شديدًا, فتغاضبا مرة ودام بينهما الغضب, فأمر جعفر البرمكي العباس بن 

 :                               ]الكامل[(6)فعملاألحنف أن يعمل في ذلك شيئًا, 

                                                           
 .185-184/ 8. وينظر: تاريخ الرسل والملوك: 189-3/188األغاني :  (1)
 .89ينظر: شعر الغزل ونظرة سواء:  (2)
 .4/205الديوان:  (3)
 .1/129الديوان:  (4)
 .82شعر الغزل ونظرة سواء:  (5)
 .44الديوان:  (6)
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 هـــم          إّن الُمتّيم قـــــــل مـــــــــــا يتجنبُ راجع أحبتـــــــَك الذين هجرت

لّولـــه فعّز المطــــــــالبُ   إّن التجّنب إن تمكن منكمــــــــا           دبَّ السُّ

وأمر إبراهيم الموصلي فغنى به الرشيد, فلما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها, فسألت عن 
براهيم بعشرة آالف درهم, وسألت السبب في ذلك, فقيل لها, فأمرت  لكّل واحد من العباس وا 

 .(1)الرشيد أْن يكافئهما((

وأما ولديه)األمين والمأمون( فقد أحبا الغزل واالستماع إليه أكثر من الفنون الشعرية  
يستمع للشاعر ما دام في تشبيب أو وصف ضرب كان ))ى, وومما روي عن المأمون أّنه األخر 

 حسبك :أو ثالثة, ثم يقول للمنشد إذا بلغ إلى مديحه لم يسمع منه إاّل بيتينمن الضروب, حتى 
ويتضح من ذلك أّن المأمون كان يميل إلى الغزل العفيف أكثر من أخيه األمين  .(2)ترفعًا((

الذي كان سببًا في ظهور الغالميات وذلك لشذوذه وميله للغلمان, حتى روي أّن أمه زبيدة)) لّما 
وميله للغلمان, كانت تلبس الجواري أزياء الغلمان, حتى تعدل قدر استطاعتها من رأت شذوذه, 

انحرافه, فإذا بالشعراء يتغزلون فيما سمي بالغالميات, وهن الفتيات الالتي يلبسن مالبس 
. (3)الغلمان, فنستطيع أن نعتبر هذه الظاهرة الشعرية عباسية المنشأ, مرتبطة بشذوذ األمين((

قت صارت الغالميات أو التغّزل بالغلمان ظاهرة أدبية أخذت حّظها من األدب ومنذ ذلك الو 
 العربي.

 

 

 

 

                                                           
 .43-1/42وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:  (1)
 .20/162األغاني:  (2)
 .146العصر العباسي, )رسالة ماجستير(:  تطور األدب الحكام وثقافتهم فيأثر  ((3
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 [] البيئة لوأثرها يف شعر الغز  لوالنزعة األخالقية :املبحث الثالث

  
ُتعرف البيئة بأنها المنزل والحالة وهي))الوسط االجتماعي واالقتصادي والمكاني الذي 

هي المحيط الذي فكرًا, وثقافة, وعاطفة,...  البيئة أن تؤثر فيهيعيش فيه المرء, ومن شأن هذه 
. وتطلق على)) مجموع األشياء والظواهر المحيطة بالفرد, والمؤثرة (1)يولد فيه األديب وينشأ((

العربي منذ الجاهلية بيئة . وقد عاش العربي في بيئة انطباعية بعيدة عن الصنعة؛ ألّن (2)فيه((
الجمال المصنوع؛ فقد كانت بيئته بيئة  مطبوع مع عدم حصوله وتمتعه بألوانغنية بالجمال ال

طبيعية خالصة في فيافي الصحراء وضوء شمسها الالهب نهارًا ومزدانة بضياء القمر, وتأللئ 
النجوم لياًل, فضاًل عن السكون الرهيب الباعث على التأمل من الناظر والهائم في تلك 

بالحرية المطلقة, إذ كان الليل يمثل طقسًا خالصًا  معها يشعر التي األراضي الفسيحة المنكشفة
بحياة الفرد يجعله يتخلص ويتحلل من أعباء الحياة ومشاغل المدينة وضجيجها, مما يعطيه 
فسحة من الوقت ليخلو بنفسه, وأن ينظر لحياته من خالل الجمال الرباني للطبيعة بحب ويمأل 

 ناك عوامل بيئية تساعده في ذلك.إذ أّن ه .(3)تفكيره بمن يحب

فالعربي))نشأ منذ القدم محبًا للفرح والطرب والسرور, نتيجة البيئة التي يعيش فيها, 
ونتيجة الحياة االجتماعية التي تطبعه بطباعها الخاص, والعربي كما نعرف ناعم البال, ال 

ه عابسًا قاتمًا ويكفيه من يشغله من أعباء الحياة ما ينوء تحت أثقاله وما يجعل العيش في نظر 
. والعربي بطبيعته حّساس يأسره الجمال, فحين يكون (4)في أبسط صورة(( هاالحياة أن يجد

شاعرًا يتوثق ارتباطه بالطبيعة أكثر ألّنها تمثل جمال بيئته؛ لذلك قيل بأّن)) الشاعر العربي 
أحزانه, ويحبها ويفتن بها,  القديم كان شاعر طبيعة, يتأمل فيها, ويبثها آالمه, وينسى عندها

ويصورها كما امتثلتها نفسه, تثير األطالل شجونه, وتملك عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده, 

                                                           
 .1/201المعجم المفصل في األدب:  (1)
 .221-1/220المعجم الفلسفي, جميل صليبا:  (2)
 .128ينظر: الغزل في العصر الجاهلي:  (3)
 .13الغزل عند العرب, حسان أبو رحاب:  (4)
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وغير  ..(1), وآبارها, وواحاتها, ونجومها, وبرقها, ومطرها((نها, ورمالهاوتستهويه الصحراء بحيوا
 .وغير ذلك

الجمال المصنوع البدايات األولى لنشأة األدب وقد مثلت الجزيرة العربية مع افتقارها إلى 
العربي, وقبل ذلك البيئة األساسية لتكوين اللغة العربية واإلسالم وتشكيل وعي األمة العربية؛ إذ 
يرجع ذلك إلى قرون سبقت اإلسالم, فضاًل عن طبيعة الجزيرة العربية التي مثلت مجتمعين 

لذي شكله العنصر العدناني أكثر من جماعة أحدهما في جنوب الجزيرة واآلخر في وسطها ا
. ومع ذلك فقد كانت البادية))تعيش في عزلة نسبية توشك أن تكون امتدادًا لعزلتها (2)قحطان

 .(3)القديمة في العصر الجاهلي, مع تطور لم يكن منه في بعض جوانب الحياة((

ة الصحراء واألفق الطلق وهذا يبين أن طبيعة البيئة التي نشأ فيها األدب العربي هي))بيئ 
والشمس المشرقة والرؤيا البعيدة وسماحة البادية وطابع الكرم والغيرة على العرض, وحماية 
الذمار, وبيئة المراعي واألمطار, والتطلع إلى فضل اهلل في إطار الصبر والمصابرة والمرابطة, 

الجاهلية إلى المطامع وكانت هذه المعاني قبل اإلسالم قد أصابها االضطراب, وتوجهت بها 
واألهواء واالستعالء والغرور بيد أّن اإلسالم لم يلبث أن رّدها مرة أخرى إلى أصولها الحقيقية, 
وجردها من الهوى وجعلها خالصة هلل, فاإلسالم هو الذي حّور النفس العربية ودفعها إلى 

للبيئة العربية أثرها في التمهيد . فقد كان (4)إلتماس اإليمان واليقين وهيأها إلى رسالتها الحّقة((
لنشأة الغزل السيما في البادية؛ لما))فيها من مناظر جميلة رتيبة, وبما كانت تستلزمه من 
تعاون قبلي, ساعدت على تكوين أخالق وتقاليد جديدة, سرت في روح العربي وتمكنت من 

طبعت هذه التقاليد..  وقدنفسه, ومنها البطولة في الحرب, والوفاء بالعهد, وحماية الجار, 
أخالق العربي على الشهامة والنجدة واالعتداد بالنفس, وهي من صفات الفروسية التي ظهرت 

                                                           
 .12-11شعر الطبيعة في األدب العربي:  (1)
 .21ينظر: خصائص األدب العربي في مواجهة نظريات النقد األدبي:  (2)
 .88الحب المثالي عن العرب :  (3)
 .23خصائص األدب العربي في مواجهة نظريات النقد األدبي:  (4)



 _______ثر لوتطورأالعباسي تغز  من العصر األموي إىل العصر ال_________________لو  الفصل األ _____

 
 

 
 
 48 

 

آثارها في عاطفته وحّبه, فهو يحب أن يظهر أمام حبيبته بمظهر القوي الذي يحميها ويخاطر 
 .(1)في سبيلها((

عند قبيلة عذرة التي ينسب وقد كان لبيئة البادية أثرها في نشوء غرض الغزل السيما  
إليها هذا اللون من القول الشعري في الحب, إذ اشتهرت به لكثرة عشاقها المتيمين الصادقين 
في حبهم والمخلصين لمحبوباتهم, فعلى الرغم مّما يستبد بهم الحب والوجد والحرمان من 

الجاهلي كان هاجسه ؛ ألّن الشاعر (2)معشوقاتهم إاّل أن صفة اإلخالص والعفة كانت تالزمهم
األول هو ألم الفراق األبدي لمحبوباتهم, وذلك)) بسبب ظروف الحياة وما تتطلبه من رحيل دائم 
وراء موارد العيش القليلة, ومع هذا فاإلنسان العاشق في هذه البيئة القاسية كان قوي النفس قادرًا 

 .(3)قاء بعده مع المحبوبة((على التماسك إزاء أقوى صدمات الحب ممثلة في الفراق الذي ال ل
 ولربما كان ذلك من أقوى البواعث لقول الشعر لديه.

ّنما ظهر  ولم تنفرد قبيلة عذرة)) وحدها من بين قبائل العربية بهذا اللون من الحب, وا 
أيضًا عند غيرها من القبائل, والحب العذري ليس وقفًا عليها دون غيرها من القبائل, ولكنه لون 

ته البادية العربية مع غيره من ألوان الحب المختلفة اختالفًا مرده األساسي إلى من الحب عرف
. وقد مثل (4)المزاح الشخصي الذي يدفع بعض الناس إلى اللهو والمجون والشرك في الحب((

هذا اللون من الحب)العذري( طبيعة المجتمع وبيئته حتى غدى كأّنه التعبير العاطفي 
البادية, على الرغم من سيطرة تقاليد خاصة بهم السيما في الحياة  الطبيعي)الفطري( ألفراد

 وقد تكون تلك التقاليد واحدة من أسباب ظهور هذا الغزل. .(5)االجتماعية

                                                           
في الحب العذري والحب الصوفي من مسائل األدب  والمجنون في األدبين العربي والفارسي)دراسات نقدية ومقارنة ىليل (1)

: إشراف, الربيعي جابر قاسم كريم . وينظر: الغزل العذري حتى نهاية العصر األموي أصوله وبواعثه وبنيته الفنية,19المقارن: 
 .12:  م2012, الشحمان عودة جبار. د

 .14ينظر: الحب المثالي عند العرب:  (2)
 .32الغزل العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن:  (3)
 .359. وينظر: تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي: 16-15الحب المثالي عند العرب:  (4)
 .16ينظر: الحب المثالي عند العرب :  (5)
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غير أّن هذا النوع من الغزل)العذري( على الرغم من صوره الكثيرة إال أنه لم ينشط كثيرًا  
نما كان نشاطه في بقعة من األرض العربية دون غيرها السيما في  في العصر األموي وا 
نما هناك أسباب وعوامل ودوافع  الحجاز, إذ لم يعرف))سبب واضح أو دافع غير أصيل, وا 

لقد كان سكان الحجاز وبخاصة مكة -انتشار هذا الفن في تلك الربوع كانت كلها تؤذن ب
أعيان وأبناء الصحابة وأنجال الغزاة الفاتحين, وكانوا يعيشون في رغد العيش  -والمدينة
؛ إذ ساعدت (1)ته نتيجة ألموال اكتسبوها من الفتح, وهبات ضخمة كانت تنزل عليهم((حوبحبو 
الغنى المادي والعاطفي في بدء العزف والغناء بالنمو واالرتقاء شيئًا البيئة الناعمة والمترفة ب هذه

فشيئًا حتى بدأ الناس يقبلون عليه كثيرًا ألّنه أصبح الشاغل لحياتهم الفارغة, فراحوا يكتبون 
, فضاًل عن ذلك هناك أسباب أخرى قد ساعدت على نشأة (2)الشعر الغزلي بأنواعه ويغنونه

عراء متفرغين له متخصصين فيه, ذلك هو الغنى والفراغ, يضاف شعر الغزل وهي))وجود ش
إليهما البيئة الحجازية الرقيقة الحالمة. إّن الفراغ يصنع الحب في بيئة مترفة, والحب يحتاج إلى 
ترجمان يعبر عن خوالجه وينفس عن لواعجه, وليس من ترجمان للحّب أفصح وال أبين من 

. ففي مثل هذه البيئة نشأ شاعر الغزل العذري, يصّور (3)الشعر, وأذن فالعشق يصنع الشعر((
لنا األشياء بعاطفته الحارة, وقلبه الثائر عشقًا وهيامًا بامرأة عّذبته وأضنته بفراقها عنه أو هجرها 
ْن كان عذابًا في صورته  له؛ ومع ذلك يبقى متّيمًا بها, إذ يجد في غرامه هذا لذًة ومتعًة وا 

 ه هو من اختار هذا العذاب وهذه المعاناة.إال أن .(4)الحقيقية

وعلى الرغم من عّفة بعض شعراء الغزل في الحجاز إاّل أّن بعضهم كان يقول الشعر وال  
يتورع في كثير من األحيان عن التصريح بأسماء من يحب, وهذا األمر كان يغضب األمراء 

التشبيب بنسائهم؛ مّما يثير في وكبار الدولة, ألّن بعض الشعراء يصل بهم األمر إلى التغزل و 
نفوسهم طباع أهل البدو التي تنفعل وتثور من أجل عرضها وصون شرفها. ومن الشعراء الذين 
اشتهروا في البيئة الحجازية, حتى أصبح زعيم الغزليين هو)عمر بن أبي ربيعة(؛ لسهولة شعره 

                                                           
 .103رحلة الشعر من األموية إلى العباسية :  (1)
 .82. وينظر: األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي: 103ينظر: المصدر نفسه :  (2)
 .112رحلة الشعر من األموية إلى العباسية :  (3)
 .170-169الغزل عند العرب, حسان أبو رحاب: ينظر:  (4)
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قلدوه في شعره وطريقة الناس والشعراء حتى  ألسر, وأسلوبه القصصي الذي فتن بهووصفه ا
 , حتى صار إمامهم في هذا الفن. (1)وصفه

ذما نظرنا في ضوء ذلك, نجد أّن البيئة الحجازية ))كبيئة تبدو لنا اآلن واضحة كل   وا 
الوضوح فهي أخذت بأسباب حضارة جديدة, وهي مزيج من الحضارة العربية والحضارات 
األخرى التي اتصلت بها وتفاعلت معها, بيئة تقتفي من حياتهم قيم جاهلية قديمة لتحّل محّلها 

. (2)النفوس وترهف الحس, وتزكي العواطف, وتكسب الخيال شفافية وصفاء((قيم جديدة تصقل 
ومن الشعراء اآلخرين الذين ذهبوا مذهب أبي ربيعة في الحّب والغزل والتغني بقصص الحب 
وأحداثه, هم األحوص األنصاري والعرجي وابن قيس الرقيات, إذ عّبروا في أشعارهم عن الرقة 

ونه حتى نكاد نلمس في شعرهم أنفاس خالصة تنبعث من جوانح والحس الشديد اتجاه ما يصف
. ومع هذا فقد حوى شعر)عمر بن أبي ربيعة( مالمح التحّضر في غزله, وذلك حين (3)وجدانهم

 :                                      ]الكامل[(4)كقولهيتغزل بامرأة متحضرة, 

ها         ألبا لد   َن من آثـــــــــارهن ُحـــــــــــــــدورُ لو دبَّ َذّر فوَق ضاحي ج 

 .(5)وهنا دّل على الحالة الحضارية التي تتمتع بها من خالل وصف مالبسها.. وغيرها
وبينما نجد عند شاعر آخر, هو)قيس بن ذريح( أن شعره قد احتفظ بعنصر البداوة, متأثرًا بهذه 

                                                   ]الطويل[      :(7)إذ يقول .(6)العاطفةالبيئة بعيدًا عن الجمال الفني من الرقة وشرف 

 لي الليُل هزتني إليك المضاجع      نهاري نهاُر الناي حتى إذا بدا    

                                                           
سارة عبابسة ويوسف نجعوم, جامعة  ,ريةينظر: بيئات الغزل في العصرين األموي بين القصيدة البدوية والقصيدة الحض (1)

 .65. وفي األدب اإلسالمي : 54: م2015واللغات, )رسالة ماجستير(, العربي بن مهيدي, كلية اآلداب 
. وينظر: بيئات الغزل في العصر األموي بين القصيدة البدوية والقصيدة الحضرية, )رسالة 64في األدب اإلسالمي:  (2)

 .54ماجستير(: 
 .29-28ينظر: التطور والتجديد في الشعر األموي:  (3)
 .77الديوان :  (4)
 .226-225ينظر: التطور والتجديد في الشعر األموي:  (5)
 .228ينظر: حديث األربعاء :  (6)
 .90الديوان:  (7)
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 ويجمعني بالليل والهـــــــم جامع        أقضي نهاري بالحديث وبالمنى  

 كما ثبتت في الراحتين األصابع    لقد ثبتت في القلب منكم مودة       

وتعد هذه البيئة إحدى بيئات الشعر في عصر بني أُمية, ألّنها بيئة متحضرة ومترفة, 
فيتميزون أهلها برقة الشعور واإلحساس المرهف, ألّنهم من أبناء الحضارة الجديدة تلك الحضارة 

 .(1)رف, فهذه كلها تدل على أّن هذا العصر متأثر بالمظاهر الحضاريةالتي تتميز بالنعيم والت
   وهذه المظاهر أثرت تأثيرًا واضحًا في الشعر وتطوره.

وتتضح الرؤية الحضارية في البيئة العباسية كثيرًا, إذ تتجلى وتزدهر معالم الحضارة فيها 
نما مالت وزاوجت  كثيرًا ما بين جمال الطبيعة فهي لم تكن مقتصرة على الجمال المطبوع, وا 

والجمال المصنوع المتمثل في البناء والعمران, دلياًل واضحًا على التطور الحضاري للبالد؛ إذ 
مثلت الدولة العباسية مظاهر العمران التي تتضح للعيان من خالل قيام خلفاء الدولة العباسية 

بهى حّلة حتى غدت أهم مدينة في بالبناء لمنافسة الحضارات األخرى وإلظهار مدينة بغداد بأ
العالم العربي بعدما كانت بغداد تضيق بسكانها فتطلع المنصور إلى اتساعها حتى أصبحت ال 

 .(2)تقل جمااًل وتنسيقًا عن جانبها اآلخر الذي سمي بالرصافة

 :                               ]الطويل[(3)وفي ذلك يقول علي بن الجهم

 المهــــــــا بين الرصافة والجسر     جلبن الهوى من حيث أدري وال أدريعيون 

وقال الشيخ  أبو بكر فيها: ))لم يكن لبغداد نظير في جاللة قدرها, وضخامة أمرها, وكثرة 
علمائها وأعالمها, وتميز خواصها وعوامها, وعظم أقطارها وسعة أطرافها, وكثرة دورها 

                                                           
 .28ينظر: التطور والتجديد في الشعر األموي :  (1)
 .13. واألدب العربي في العصر العباسي : 1/111ينظر: تاريخ بغداد أو مدينة السالم:  (2)
 .252الديوان:  (3)
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. (1), ومحالها وأسواقها, وسككها وأزقتها, ومساجدها وحماماتها((ومنازلها, ودروبها وشعوبها
 :                                             ]البسيط[(2)ذلك يقول النمريوفي 

 مــــاذا ببغداَد مـــن طيب  األفانين           ومن عجـــــــــــــائٍب للدنيا وللدين  

 تنــــدى ومنبــــــت خيري ونسرين            مــــا بين قطربل فالكرخ نرجســهُ 

 تحيا النفوس إذا أرواحها نفحت         وخـــــرشت بيـــن أوراق الريـــاحين  

إّن ما كانت تزخر به مدينة بغداد من العمران والتطور في مختلف الميادين, انعكس بدوره 
متنوعة تضم مظاهر الترف والبذج على الحياة االقتصادية واالجتماعية لتتشكل بيئة مجتمعية 

 والعطاء إلى حّد التنافس في ذلك.

ولطالما كانت المرأة ملهمة الشاعر بعد الطبيعة في بناء الصور الشعرية السيما الجواري 
اللواتي أثرن تأثيرًا كبيرًا في المجتمع العباسي, لما تركته من آثار متعددة ساعدت على سريان 

يكن  باسية, أضف إلى ذلك اندفاع الشعراء إلى قول لون من الشعر لمروح العبث في البيئة الع
أال وهو)الغزل الظريف أو الرقيق( تتمثل فيه روح الحضارة  معهودًا ومألوفًا من ذي قبل

ورفاهيتها ذلك ألّن كن يشعن وينشرن في المجتمع حب الجمال بصوره المختلفة من االهتمام 
الزينة والتطيب بالزهر وأنواع العطور, مّما جعل طباع الناس بالمظهر وتجميل الهيأة بالملبس و 

. وهذه المظاهر (3)في أكثرها تميل إلى الرقة بالمعاملة وتتبدل آداب السلوك في الشراب والطعام
كانت وحيًا للشعراء في نظم الشعر الجميل, للتغني به من قبل الجواري بصوتهن الذي جعل 

منذ أول استماع لغنائهن, فضاًل عن ذلك أن كثير من  أكثر الشعراء يميلون إلى عشقهن
الجواري كن أديبات يعرفن األخبار واألسمار ويبرعن في نقلها, أضف إلى ذلك حفظهن للشعر 

 .(4)وروايته, بل أّن هناك من كانت من أعظم جواري العصر
                                                           

 .1/119تاريخ بغداد أو مدينة السالم :  (1)
 .141-140شعر منصور النمري:  (2)
 .21ينظر: دراسات في األدب العربي العصر العباسي :  (3)
. ودراسات في األدب العربي  العصر العباسي: 51: , د. شوقي ضيفينظر: تاريخ األدب العربي )العصر العباسي األول( (4)
21-22. 
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ل ما على المرأة وحدها, بل أصبح يتناول كتصر الغزل العذري في هذا العصر)) ولم يق
يحيط بها حيث أصبح النرجس والياسمين, والقينة, والغنائي والساقي والشراب, والقصر 
والبستان, كلها في إطاره كأّنها لوحة للحّب, فتوزع الغزل على المرأة وما حولها, وقد كان قاصرًا 

بل, وبما أّن المرأة العباسية المتغزل بها, لم  تعد تلك عليها وحدها في إطار من خيم وأطالل وا 
الفتاة البدوية البسيطة التي تسكن الخيام وبيوت الشعر, بل أصبحت فتاة منعمة تسكن القصور, 
أو قينة تغني في مجالس الطرب والشرب, فقد انطلق هؤالء الشعراء يصفون تلك القصور, 

ادة ويرسمون تلك المجالس تحيط بها المناظر الجميلة, وتفوح منها الروائح العطرة, فهذا ابن مي
يتساءل عن السبيل إلى)أم جحدر( وقد أغلقت أبواب قصرها من دونه فاستحال الوصول 

 ]الطويل[                   :                        (2)يقول ابن ميادة .(1)إليها((

 أال ليت شعري هل إلى أم جحــــدر        سبيل فأما الصبر عنها فال صبرا

 علي لقد أو ذمــت فـــي عنقي نذرا  نذر راجعـــًا أم جحدر     ــــكفأما يـــــــــ

 وأّني الستثني الحديـــــث من أجلها       ألسمع منهــــــــــــــا وهي نازحة ذكر

 وأّني الستحي مـــــــــــن اهلل أن أرى      إذا غـــــــــــدر الخالن أنوي لها غدرا

 مزارها      وأغلق بوابــــــــــــــان من دوننا قصراإذا نزلت بصـــــــــــري تراخى 

وأما مجالس الغناء والطرب والشراب, فقد كانت مزدانة بالورود والزينة بأنواعها, ال تفارقها 
 :              ]الكامل[(4)إذ يقول العباس بن األحنف .(3)غناء الجواري أو القينات

 واهلل لي مما ُأحـــــــــاذر جــــــــــــــارُ غضب الحبيب فهاَج لي استعبار        

 كنا نغايظ بالوصـــــــــــــال  ُمعاشرًا         لهم الغـــداة بصرمنـــــــــــــا استبشارُ 
                                                           

لينا عبد ربه, إشراف: د. محمد قاسم نوفل, شعر الغزل العذري في العصر العباسي شعراؤه واتجاهاته الموضوعية والفنية,  (1)
 .49: م1998اآلداب, )رسالة ماجستير(,  كلية -جامعة النجاح الوطنية

 .49-48الديوان:  (2)
 .51ينظر: شعر الغزل العذري في العصر العباسي شعراؤه واتجاهاته الموضوعية والفنية, )رسالة ماجستير(:  (3)
 .49-48الديوان:  (4)
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 وكأّننا لــــم نجتمع في مجلـــــــــٍس        فيه الغنـــــــــــاء ونرجٌس وبهـــــــــار

على ظاهرة جديدة أخرى في العصر العباسي, وهي )السقاة( الشعراء في غزلهم  ولقد ركز
إذ يشير إلى ظهور نوع من الغزل, هو غزل)الغلمان( أو وصف محاسنهم ))وشكلهم العام 
ومالبسهم, ثم ما كانوا يقومون به من عقربة األصداغ ولفها, ثم وصفوا محاسنهم فاسبغوا عليهم 

 . (1)طورًا حمر, وجناتهم كالتّفاح وجوههم كالبدور(( أوصافًا جّمة, فهم األقمار تارة, والغزالن

 :   (2)وقال أبو نؤاس

 يسقي بها كالقضيب منجــــــــدل        رزفن أصـــــــــــداغه ولــــــــــــــــواها

 كأّنما وجنتاه حين حســــــــــــــــــا         من يده الخمــــــــر ثم ثنــــــــــــــاها

 تفــــــــــــــــاحة في يمين  ذي كلف        طّيبها جــــــــــــــاهدًا وطـــــرّاهــــــــــا

إّن على الرغم من المظاهر التي انغمس فيها الشاعر من رغد العيش وترف الحضارة,  
فضاًل عّما عاشه داخل القصور الناعمة, وما شّكله نظام الجواري, بوصفه أحد العوامل التي 
ْن كانت األشعار التي تصف المرأة وتصّور مفاتنها  أسهمت في انحطاط الغزل والسياسة معًا, وا 
تصويرًا حّسيًا)عذريًا( منتجًا بذلك حرمانًا يسبب ألمًا في نفس صاحبه, إاّل أّن هذه الصورة أخذت 

لم يبق العصر بالتبدد في الغزل العباسي الذي صّور جسد المرأة تصويرًا واقعيًا)ماجنًا(, وبهذا 
العباسي, عصر أصالة )شعريًا( على الرغم من كونه عصر حضارة عالية؛ وذلك نظرًا لما مارسه 
التحضر على أفراد المجتمع, مما حّث في نفوسهم الشعور بالغربة وعدم االنتماء فأخذت نفسه 

وهذا بدوره قد أثر . (3)بالذبول والتدّني وعدم قدرتها على العشق وبّث روح الحياة وجمالها الطبيعي
اكي ما , تحتنوح وتبكي ما به -في أكثرها-ية على الشاعر العربي بال شك, فجاءت صوره الشعر 

 من جّراء حدث سياسي, أو فقدان عزيز, أو هجر حبيب. نفسية واجتماعية؛ عانيه من غربةٍ يُ 
                                                           

 .227اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري :  ((1
 .241: الديوان (2)
 .155الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع:  :ينظر (3)
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 مدخل:

 

. بينما داللته االصطالحية (1)تشير إلى االسترسال لغة  ( الباعث)لمعنى إّن الداللة اللفظية
فعال  إراديا , أو ينزع إلى  ]...[ ويطلق على كلِّ سبٍب عقلي يحدث تعني)) ما يحمل على الفعل

. أو (2)أو على كلِّ حالة ذهنية تغلب فيها العناصر العقلية على العناصر االنفعالية(( أحداثه
فالباعث . (3)للتصرف إلى تحقيق غرض غير مباشر(( هو ))الدافع الذي يحرك إرادة المنشئ

 هو السبب العقلي للفعل, أي مجموعة االعتبارات التي تسّوغه.

لف عن الدوافع تبعا  لكلِّ إنساٍن وعمله النابغة من تخت وال بّد من اإلشارة إلى أن البواعث
ذا كانت حّسية الباعث)أو ال شعورية للفعل, فإذا كانت عقلية تكون بمعنى  أسباب شعورية (, وا 
)أي الحافز(؛ أضف إلى ذلك أّن الدوافع هي المحركة للفعل بصورة منتظمة الدافعتكون بمعنى 

أّن الباعث هو  . أي(4)تكون موّجهة بصورة منتظمة أو غير منتظمة, لكن البواعث دائما  ما
 .يكون منظما  لفعل ماتوّجه مقصود لغاية معينة, و 

سهمت في تشكيل أو تكوين المبدأ عن البواعث التي أوبناء  على ذلك يتوّجه البحث 
 البواعث الّدالة عليها. ؛ إذ ال بّد أْن ترتكز األخالق على مجموعة مناألخالقي عند الشاعرين

 , هي:وقد حصرها البحث عند الشاعرين تحديدا  في ثالثة بواعث

 ـــ الباعث االجتماعي.1

 ـــ الباعث النفسي.2

 ـــ بواعث أخرى.3

 

                                                           
 .101. وتاج اللغة وصحاح العربية: 1/307ينظر: لسان العرب, مادة )بعث(:  (1)
 .1/196:  , جميل صليباالمعجم الفلسفي (2)
 .228النظريات الفقهية :  (3)
 .575/ 1: , جميل صليباينظر: المعجم الفلسفي (4)
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 [املبحث األول : الباعث االجتماعي)

 

لم يعد علم االجتماع علما  نظريا  مجردا  يتناول الظواهر والوقائع االجتماعية في المطلق, 
يعالج هذه الظواهر المكانية والزمانية المرتبطة ببعضها؛ ألّن المجتمع كائن حي تكثر  بل أصبح

اهاتها االجتماعية مع تطّور الحياة ويتفرع بتفرع اتج فيه المؤثرات وتتعدد التفاعالت, إذ يتطور
 من , فاإلنسان الكائن األسمىإنسانية تكتسب صفتها االجتماعية للظاهرة العامة ليعالج ظواهر

ا  يتناسب مع هذه الظاهرة رجية مع اآلخرين يكون خليقا  ظاهر حيث ارتباطه بسلوكِه وعالقته الخا
 .(1)يمتها في المجتمعوق

والباعث االجتماعي هو ما)) يشير إلى محفزات البيئة الخارجية المساعدة على تنشيط 
, إذ تنشأ هذه (2)((هذه الدافعية على أبعاد فسيولوجية أو اجتماعية دافعية األفراد سواء تأسست

المؤثرات الخارجية ))أو يقصد بــ .لدى الفرد بسبب حرمانه من شيٍء معين في المجتمع الحاجة
, مما يؤثر على الدوافع الداخلية البواعث التي تؤثر على سلوك الفرد وشخصيته التي تحيط به

في المجتمع الذي  (3)واألصدقاء وغيرها من البواعث التي تؤثر على سلوكه((كتأثيرات األسرة 
 يعيش فيه.

أو  ونظرا  للدوافع االجتماعية التي يكتسبها الفرد من البيئة وما يحيط بها, فأّن لها أثرا  
تسمى بعض , ونتيجة لتأثير الفرد بالسياق النفسي االجتماعي, األحيان نفسيا  في أكثر دافعا  
 . فكثير من المظاهر المجتمعية يكون محفزها(4)اعث االجتماعية بـ)البواعث السيكولوجية(البو 

 األثر النفسي الذي يوجهه الباعث االجتماعي.

, إذ عّم ولقد شاعت حياة الترف والثراء منذ العصر األموي وامتدت إلى جميع أنحاء البالد
 وتطور معالم المدن الجديدة فضال  عنصور عرب وسائر المسلمين من امتالك القالرخاء عند ال

منها طبقة الموالي والكتاب والشعراء من أجل  ظهور مؤثرات اجتماعية بين طبقات المجتمع
                                                           

 .5ينظر: سوسيولوجيا األدب:  (1)
 .79الدافعية لإلنجاز:  (2)
 .41الباعث على الترجمة في الفقه اإلسالمي, )مجلة(:  (3)
 .87ينظر: الدافعية لإلنجاز:  (4)



 ______بواعث األخالق عند الشاعرين  ________________________________الــفــصل الثانــــي ______

 

 
 
 

58 

ثبات مكانتهم.  إذ ختم شوقي ضيف حديثه عن هذا العصر بقوله: ))إّن الشعر إبراز هويتهم وا 
, بعضها فوق بعض, اتفي العصر األموي تطور مع تطور حياة العرب االجتماعية من طبق

فيها من فخر وهجاء,  فالموالي وموقف العرب منهم وشعوبيتهم, والعرب وعصبياتهم وما انطوى
 , وبدقة ممكنة.(1)وترفها وغناؤها وغزلها, كل ذلك مصور في الشعر أروع تصوير(( وقريش

ّنما بقي يتطور تطورا  كبيرا  في العصر  العباسي الذي ولم يقتصر هذا الثراء بعصر ما وا 
؛ مّما قمة الحضارة العمرانية, ومظاهر الثراء والترف في بالطات الخلفاء والقادة واألمراء مثل
, وكل هذه إلى تكوين مجتمع عباسي ثري خصب إلى حدِّ الفحش والمبالغة في الملذات أّدى

منهم الذين لم  اءالمؤثرات االجتماعية والممارسات الفردية قد أثرت على األدباء, وال سيما الشعر 
يتصلوا باألغنياء, فابتعدوا عن اإلفراط في الترف مثل التفّنن في اللذائذ واالستهتار وفساد النفس 

 منها (2)وغيرها, مما ساعد على نشوء نزعة جديدة نحو التصّوف تحارب الملذات وتطهير النفس
 خاصة, واإلنسانية عامة من كّل شّر.

وأثرت فيها هي كثرة  األخرى التي ظهرت في الحياة االجتماعية العباسية ومن المظاهر
الرقيق بشكل مبالغ فيه, فكثر نسل الجواري واختلطت الدماء, فضال  عن ذلك تعليم الجواري 

 ,(3)في األحياء المختلفة عليها الناس, مهيأة لسماع األغاني الغناء واّتخاذ أصحابهن بيوتا  يتردد
حوال وجدانية ويدور حول بالغنائي يعبر عن أ العربية وغيرها, فشاع نوع من الشعر يعرف

لشعري المكمل , لُتغنى أو يتم التغني بها, ويعد هذا المعنى ا قصص الحب يتم كتابتها شعرا  
العرب والموالي وانتقل إلى  ع هذا الفّن في الحجاز وشارك فيهشا وقديعرف بـ)الغنائية(. 

 , ومختلف الطبقات االجتماعية وغيرها.(4)الشام

وأساس الحالة االجتماعية هي الحالة االقتصادية التي سادت في المجتمع, إذ سيطرت 
سادت  ديدة في العصر العباسي الثاني إذ, فقد كانت شال يشعرون على الناس من حيث

                                                           
 .117التطور والتجديد في الشعر األموي:  (1)
 .69, واتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: 1/103, وظهر اإلسالم: 21ينظر: األدب العباسي)الشعر(:  (2)
 .22. واألدب العباسي الشعر: 106-1/105:  ينظر: ظهر اإلسالم (3)
 .102-101ينظر: التطور والتجديد في الشعر األموي:  (4)
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ماعي)) أنشأ في العصر االجت في البالد العربية المختلفة. وهذا التطور (1)الفوضى إلى حّد بعيد
, فقضى على ألفاظ وتعابير وانشأ عوضها ما هو أشد مالءمة لروح رائعا   حضريا   العباسي جّوا  

 لطبيعة البيئة المترفة ؛ وذلك نتيجة(2)العصر, ومن ذلك ميل األدباء عن أسلوب النظم القديم((
التي أثرت على اللسان العربي عامة, وأسلوبه الشعري خاصة, فجاءت لغته رقيقة وصوره 

 وتمّثل ذلك في شعري كثير عّزة والعباس بن األحنف. الشعرية بديعة.

الحياة االجتماعية في البادية بمجموعة من العادات والتقاليد التي فرضها  تتمثلقد و
الرجل والمرأة, وشكوى العاشق للسلطان, والرقباء, , وال سيما)عالقة المجتمع على الشاعر

 عّبر هذا المجتمع عن تقاليد خاصة, فلم يراِع الشاعر تلك القيود والوشاة, الكبت والحرمان(, إذ
من  المجتمعية, ألّنه شاعر أحّب وعشق حيث طغت مشاعره على تلك القيود, فبات يستمد

يمثل وقودا  متجددا  له, نفسيا  وشعريا  في وحي موهبته الشعرية ما يعبر عن حرمانه الذي 
وبين المجتمع تقوم على المواجهة والتحدي, مما  صورته االجتماعية, إذ تجري خصومة بينه

 من مؤثرات. (3)يضطره إلى االستعانة بالسلطان لحياة المحب مما فرضه المجتمع وما يحيط به
 ومن تلك الظواهر المهيمنة في شعر الشاعر, هي:

 ظاهرة احلرمان:ـ ـ1
هي)ظاهرة الحرمان(, فهي  من أهم الظواهر االجتماعية التي طرأت في هذا العصر

, وشقائهم, إحدى عناصر التجربة العذرية في الغزل الذي به يعبر الشعراء عن حرمانهم
ا. وأّن من أثر اإلسالم في الغزل وغيره اإلسالمي(4)يود صارمة للمجتمعوشكواهم في ظّل ق

موي ال يتعدى فيما نرى أمرين: ))زيادة فرص الحرمان الذي كان السبب الرئيس في العذري األ
البادية العربية, بما جاء به اإلسالم من قواعد صارمة في نشأة العشق والغزل العذريين في 

الحسية بينهما, على أساس من  تحديد فرص االتصال بين الرجل والمرأة, وتنظيم العالقة
مقدس, ومع إزدياد فرص الحرمان يكثر التسامي بعاطفة العشق والعفة  الطهر, في ظّل رباط

                                                           
 .24ينظر: الحياة األدبية في العصر العباسي :  (1)
 .90أمراء الشعر العربي في العصر العباسي :  (2)
 .84-82ينظر: في الشعر اإلسالمي واألموي:  (3)
 .449العربي في العصر األموي: ينظر: اتجاهات الشعر  (4)
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وبهذا عّد )الحرمان( ظاهرة انتشرت في العصر األموي في ظلِّ قيود دينية اجتماعية  .(1)فيه((
 صارمة فرضها المجتمع على الشاعر.

لهم يتخفون فيه مّما يعانون من كبت  وقد وجد شعراء البادية في الغزل العذري))متنفسا  
وحرمان, فصّوروا عاطفتهم الحاّرة, وقلبهم الثائر الذي هام ُحّبا  بامرأٍة عّذبته وأضنته, ولكنه مع 

. وللتخفيف عن أنفسهم عّبر الشعراء عن عواطفهم (2)ومتعته(( ذلك يجد في هذا العذاب لّذته
وحرمان نفسي, وذلك في ظلِّ ظروف مجتمعية النفسية ومشاعرهم الشجّية بما فيها من ألٍم 

 فرضت عليهم.

ويبلغ ضيق الشعراء))بوطأة المجتمع وتطلعهم إلى الفرار من رقابته, أن يتمنوا أماني هي 
؛ وذلك بسبب (3)أقسى ال يمكن احتماله(( , والهروب بالوهم من واقععلى قسوة بعضها وشذوذه

تدفع بالشاعر إلى الفرار من مجتمعه في ظلِّ والتي الظروف االجتماعية التي فرضها المجتمع, 
)اإلبتعاد عن المجتمع يتجلى عند الشاعرما  (الحرمانومن صور) ظروٍف مجتمعية قاسية.

 ]الطويل[                                           :(4), قول كثير عّزةومراقبة العيون(

بعيريِن َنر عى في الخالِء ونعُزبُ           ا عزَّ كّنا لذي غنًى   ــــــــــــَتنا يأال لي  
  

باء ُتعدي وأجَربُ          ـــل    فمن  َيَرنا يقُــــ  ا بِه عر  ــــــــكالن  على ُحسنها جر 

 ــما ننفكُّ ُنرمى وُنضربُ ـــينا فــــعل         ا وَردنا منهاًل صاح أهُلُه   ـــــــإذا م

 *ال نحن ُنطلبُ  و ير عانا وــــال هَ ــفــ           ناــــبعيري  ذي غنًى فُيضيعُ نكوُن 

يرسم لنا الشاعر صور اجتماعية قاسية تتمثل في حصار المجتمع, إذ دفعته إلى أمنية 
عالم الحيوان)البهائم( على عالم البشر, بسبب ما يحيط بالمجتمع من  قاسية, وهي أن يفضل

                                                           
 .60, والشعر العربي بين الجمود والتطور: 443اتجاهات الشعر العربي في العصر األموي:  (1)
 .106الغزل العذري حتى نهاية العصر األموي أصوله وبواعثه الفنية, )رسالة ماجستير(:  (2)
 .94في الشعر اإلسالمي واألموي :  (3)
 .161الديوان :  (4)
 .9/183نعزب: أي يبعد بها في المرعى. ينظر: لسان العرب, مادة)عزب(:  *

 .9/124العرُّ : الجرب. ينظر: لسان العرب, مادة )عرر(: 
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تعبيرا  قويا  عن موقفه اتجاه  ( تعدُكثيروقوانين أخالقية وعرفية جائرة, فأمنية)أعراف وتقاليد 
بعيرين لرجل غني يرعيان الفقر بعيدين عن  أْن يكونا(عّزةالمجتمع وهروبه منه, فهو يتمنى مع)

وحبيبته مرتبة من اإلنسانية  أن ينزل نفسه ؛ إذ وصل بالشاعر(1)قساوة ذلك المجتمع وفرارا  منه
)عالم اإلنسان( إلى الحيوانية)عالم الحيوان( ليعيش الحرية من دون قيود صارمة تحرمه من 
عيش مشاعر إنسانية ذات قيمة عالية, فهو أراد أن يعيش القيم اإلنسانية المتمثلة بالحبِّ 

 مها بال قيد أو فرض.آخر بعيد عن اإلنسانية لكنه َيسْع قي والمشاعر الصادقة في عالمٍ 

       :(2)قوله(, عّزةهي االبتعاد عن محبوبته)(للحرمانومن صوره الشعرية األخرى)

 [الطويل]                                                                       

َل عزََّة واّتبع     ـــــــــــوق لُ ــــــم     ائلٍة َدع  وص   ها كيَف تصنعُ ــــــــوّدًة أخرى واب 

 ها طائاًل حيُث تسمعُ ــــــــما نلَت من و      ي الموّدِة زاريًا  ـــــــــــأراَك عليها ف

 أتبعُ  على الجودِ على البخِل منها ال         فقلُت ذريني بئَس ما قلِت إّنني

تجافيه, فيجيب))العاذلة بأْن  ( عند الشاعر بابتعاده عن حبيبته التيالحرمانصورة)تتجلى 
يعتقد أّن من تجود  تتركه وشأنه ألّنه يرغب فيها ويتبعها على بخلها ال على جودها, ألّن الرجل

على شرفها, ويبتعد عن التي  له سوف تجود لغيره, لذا فهو يتعلق ويتبع المصونة التي تحافظ
لهجة الخطاب المتبادلة بين الشاعر والعاذلة واضحة, التي  , إذ تبدو(3)تقدم نفسها رخيصة((

 لومهِ  تعكس ضيق حجمه وسخطه المتمثل بعنف النقد الموّجه له من قبل العاذلة, عن طريق
العذري  دفعت الشاعر إلى سّبه وذّمه مؤكدا  مدى عمق فهمه لثقافة الحبّ  وبغضه والحقد عليه,

                                                           
 جبارة مشاعر, والغزل العذري عند كثير عّزة )دراسة تحليلية وصفية(, 134-133ينظر: دراسة المرأة في الشعر األموي:  (1)
, والقيم 72: م2015(, ماجستير رسالة)العليا الدراسات كلية, النيل وادي جامعة, علي أحمد عواطف. د: إشراف, الرحيم عبد

ميسون سليمان مرازيق, إشراف: د. عبد القادر الرباعي, جامعة اليرموك, , -دراسة تحليلية–الجمالية في شعر الغزل العذري 
 .91 :م2011كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )أطروحة دكتوراه(, 

 .405الديوان :  (2)
 .92, )أطروحة دكتوراه(: -دراسة تحليلية-القيم الجمالية في شعر الغزل العذري (3)
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 األثر ؛ فيظهر(1)عواطفه اتجاه الحبيبة ال الجود بها الذي كان سببا  لبخل الُمحب في إظهار
 االجتماعي المتمثل بحرمان الشاعر من حبيبته وقطع الوصل بينهما بسبب العذال.

من خالل التردد على مكان ( للحرمان هي)التعويض عن فقده لمحبوبتهوصورة أخرى 
 [الطويل]         : (2)ُكثيرلقائهم وتحبيب الناس فيه, ألّنها سكنت في هذا الوادي, يقول 

 ّي وأوطاني بالٌد سواُهماـــــــــــــــإل         بي إلى َبدا   وأنِت التي حّببِت شغ

 أخرى فطاَب الواِديان كالُهماـــــــــب           ّلًة ثمَّ أصبحت  هذا حِ ـــــــــــوحّلت  ب

 *وعّزُة لـــــــــــو يدري الّطبيُب قذاُهما          يناي أعتلُّ بالقذىــــإذا ذرفت  ع

المخاطب, تظهر بصورة  أّن صيغة الخطاب الموّجه لحبيبته)عّزة( نجد في هذه األبيات
من ناحية, وأثر بالدها على بالده  واضحة من خالل ذكره لها, وبيان أثرها على أهله وعشيرته

لمحبوبته عن طريق ذكر مكان لقائه معها, عن فقدانه ن ناحية أخرى؛ فعّبر)ُكثير عّزة( م
سالت دموعه عليها,  إليه لوادي( الذي سكنت فيه, فكلما ذهبوتحبيب الناس لهذا المكان)ا

الذي يشعر به  واعتله المرض بسبب محّبته لها ومفارقتها له. وهذا ما يعّزز صورة الحرمان
, من ذكر المكان وتحبب الناس الشاعر , فنجده يشارك أحاسيسه مع ما يحيط حولُه)المجتمع(

 حبيبته. له تذّكرا  وُألفة  وتعويضا  له عن فقدان

 ,طه حسين(د.)ا يخالف )د. الجواري( وبهذألخيرة للحرمان هي ذكر)الفقير(, أّما الصورة ا
عند حديثه عن الفقر االجتماعي الذي ساد في هذا العصر بقوله: ))إّن الفقر واليأس يصرفان 

في غزلهم العفيف,  إلى التفكير بالمثل األعلى وينتجان مثل هذا الحب الذي عبر عنه القوم
الذي حرمه ما أباح لآلخرين وأْن يفكر في  ولعّل األْولى بالفقير المحتاج أن يثور على المجتمع

إحدى الظواهر االجتماعية بما  . إذ تعد ظاهرة الفقر(3)مخرج يلوذ بِه من فقره ومن حاجاته((

                                                           
ر, فرع جامعة األزهمجلة , عبد الرحيم السيد , ثريهزل العذري في العصر األمويينظر: اتجاهات الحوار عند شعراء الغ (1)

 .394-393: م2016, 5, ع32, مجالقاهرة -البنات
 .363الديوان :  ((2
 .11/77القذى: ما يقع في العين. ينظر: لسان العرب, مادة )قذم(:  *

 .49الحب العذري نشأته وتطوره:  (3)



 ______بواعث األخالق عند الشاعرين  ________________________________الــفــصل الثانــــي ______

 

 
 
 

63 

في  فيها من حرمان طرأ على الشاعر بسبب ظروف المجتمع وقساوته, ومثال ذلك قول ُكثير
 ]الوافر[                                                        :(1)ذكر حال الفقير

  ال َيعيلُ  ال ُيقصى الفقير و و            فقراء عائدٌة َو َرحٌم   ـــــــلـــــول

ٌل     ظليلُ  ـــي منادحهـــــــــــظل  ف و           جناب واسٌع األكناف َسه 

كم  من غارمٍ  و
 حمِلها  ثقيلُ ــــغارَم كلُّ مـــــــم             جت عنُه  فرّ   

 *ــُه السبيلُ ــــــاستباَن لـ تبّيَن و          أريت اللّد حتى     ددٍ ــــذي ل و

حاِل  تحمل هذه األبيات التي ذكرها الشاعر معنى  اجتماعيا  للفقير المادي, إذ تشير إلى
الفقير الذي احتاج إلى الطلب بسبب فاقته, فـالشاعر يصفه بأّنه محتاج, محروم ماديا , بسبب 

, فالباعث االجتماعي واضح عن طريق حرمانه ظروف المجتمع القاسية التي طرأت عليه
 المجتمعي فكان سببا  له. المادي
ساسية التي سادت عّدت ظاهرة الحرمان من الظواهر األ في شعر)العباس بن األحنف(و 

, إذ تمثلت بالقيم والعادات االجتماعية تجلت في ذات الشاعر أثر حرمانه. ومن نتائج في شعره
 ]الطويل[                     :(2)فيقول العباس الحرمان كان )االبتعاد عن الحبيبة(,

 ُلمتني فيه أوحداــم أُك فيما ـــــــل و       َدعيني أُمت  لم آِت في الحبِّ ِبدَعًة  

 حياتي وكان الهجُر للموِت موعِدا     ا فنعي ت لي   ـــــــوخّبرتني عـــــــن هجرِه

يصّور لنا)األحنف(هجرانه وحرمانه من محبوبته)فوز(التي قادته من دون سبب تمنع سوى 
ّنما حقيقة واقعية في صور  اإلنسان, أّنه يريد يؤمن بالحب ويصونه, فهو ليس بدعة وال خرافة وا 

                                                           
 .124الديوان :  (1)
 .9/478يعيُل: افتقر أي اشتّد وتفاقم . ينظر: لسان العرب, مادة)عول(:  *

 .88/ 14منادحه: األرض الواسعة. ينظر: لسان العرب, مادة )ندح(: 
 .159/ 10غارم: عليه الدين. ينظر: لسان العرب, مادة)غرم(: 

 .263/ 12الّلد : الخصم والجدل. ينظر: لسان العرب, مادة)لدد(: 
 .92الديوان:  (2)
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الذي يؤدي به إلى أْن يتمنى الموت من هجرانها له, بل الحنين هو الموت الموعود الذي كان 
ينتظر الشاعر مما تعّرض له من حرماٍن, مما أثر في حياته النفسية, ووّجه حياته االجتماعية 

 [الكامل:                        ](1)لتكون بذات األلم, وفي بيٍت آخر يقول

 ا قلُب صبرًا للمليِك القادرِ ــــــــي           ولقد أقوُل وَشقَّ قلبي هجُرُه     

فالهجران الصعب الذي تعرض له وحرمانه من حبيبته واالبتعاد عنها, وقطع الوصال 
بينهما لم يجد له ما يواسيه سوى الدعاء والطلب من الباري المليك القادر أْن يهدأه بالصبر, 

 جل مواجهة المجتمع, وأن يكون التوّجه الديني مرتبطا  به وعوضا  على ما باله.والتحمل من أ

هو ابتعاده عن المكان أو األهل  )العباس بن األحنف(ومن صور الحرمان األخرى لدى
أثر حرمانه النفسي المصاحب باأللم والبكاء, وهو راغم فيرضى بالوعد, ويفرح باألماني الكاذبة, 

 :                                         ]الوافر[(3)إذ يقول. (2)فالوصل عزيز المنال

! ف            اَجَك صوُت ُقمريٍّ ينوُح   ــــــــأه  ّطِرٌد َسفوحُ ـــُع مُ ـــالّدمــــــــَنَعم 

 قد َيهِدي إلى الُرشِد النِصيحُ  و            َيلوُم العاِذلوَن على الّتصابي  

 ا لُهُم أ أسكُت أم أصيُح؟ـــــــــم و         للرقباِء مالي!      الي وــــــــــأال م

 *ذاري في الهوى إّني جموحُ ـــــــــع         وال ِحّطٌة لخلع ُت جهرًا     ــــــــل و

يتمثل الحرمان عند الشاعر بابتعاده عن المكان أو األهل بسبب ألمه وحزنه وفراقه على 
صاحبته,))فيشير صوت الشجن في نفسه, ويدل هذا اإلحساس العميق على البعد المكاني, 
فالفراق مالزم له متخذا  من االستفهام الحقيقي سبيال  للتمني؛ لتعميق البعد النفسي للحزن المفعم 

ة والندم, فالطيور تبكي وتجعل الشاعر يبكي تحت تأثير ما تعرض له, وبكاء الحمام بالحسر 

                                                           
 .143الديوان :  (1)
 .263ينظر: مدامع العشاق :  (2)
 .71الديوان :  (3)
 .11/300مادة )قمر(: الُقمري: طائر يشبه الحمام . ينظر: لسان العرب,  *

  .224/ 3حّطة: أي كلمة تحط عنكم خطاياكم. ينظر: لسان العرب, مادة)حطط(: 
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. فأصبح مكان األهل واألحبة سمة أساسية عند الشاعر ليعبر عن (1)خاصة يزيد من قوته((
همومه ومآسيه التي علقت بذاكرته, وللتعبير عّما يجري في نفسه من مشاعر وأحاسيس 

. فكان للعاذلين والرقباء الذين يمثلون (2)ع االجتماعية التي تحيط بهوجدانية, فضال  عن الدواف
سلطة مجتمعية على الشاعر في تتبعهم لحياته ولومهم على ما يحدث معه أثر في حياته, مما 

 أدى به إلى االبتعاد عن حبيبته وفقدانه لها.

الشاعر))عندما يرى ومن الظواهر االجتماعية لدى الشاعر الفقر, وتشتد وطأة األلم عند 
الهم والمرارة من االستهتار بقيمة اإلنسان فيصور المعاناة الناتجة عن الطبقية في مجتمعه, إذ 
تعرض الفقراء خاصة لموجة من السخط والظلم واإلهمال فعبر عن أناتهم وحياتهم التي يالزمها 

توحي باإلهمال فتصيبه  في ظلِّ مجتمع يسوده الظلم والفقر, التي(3)الشؤم والخيبة والضياع((
 خيبة أمل وضياع للنفس. 

إّن الفقر ظاهرة تمس القلوب وتهزها هّزا  عنيفا  حين يصف الفقير ويرثي حاله مبينا  مكانته 
  :(5)ومن ذلك قوله, التي وصلت إلى ما دون مرتبة اإلنسان, (4)االجتماعية

 ]الكامل[                                                                       

 نه أبواَبهاـالناُس ُتغلُق ُدو و            يمشي الفقيُر وكلُّ شيٍء ضّدُه   

 يرى العداوَة ال يرى أسباَبها و        مذنٍب       ــــوتراُه مبغوضًا وليس ب

 حّركت  أذناَبها خضعت  لديه و            ا ثروٍة    تى الكالُب إذا رأت ذـــح

 اـــرت أنياَبهـــــحث  عليه وكشّ نب           ومًا فقيرًا عابرًا     ـــــــــــــإذا رأت ي

                                                           
, ثروت حاتم, إشراف: د. حسام محمد التميمي, كلية الدراسات العليا, جامعة الخليل  البكاء في شعر العباس بن األحنف, (1)

 .36 :م2018, )رسالة ماجستير(
 .244 -243النفسي  في نقد الشعر العربي : ينظر: دراسة االتجاه  (2)
 .39لبكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(: ا (3)
 .348ينظر: الشعر والشعراء في العصر العباسي:  ((4

 .63الديوان :  (5)
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تحمل هذه األبيات معاناة اجتماعية وقيم إنسانية رفيعة في وصفه لحال اإلنسان الفقير, 
باأللم الذي عاشه بمفرده, فنظر إلى الفقر بأّنه أقوى منه ويصور مشاعر الناس نحوه, وشعوره 

ألّنه يؤدي إلى االعتزال واالغتراب عن مجتمعه, فنراه يتعاطف مع الفقير ألّنه عانى ما 
. فالفقر هو أحد الظواهر االجتماعية المؤدية إلى الذل والحرمان القاسي والضياع (1)عاناه

 م.وغيرها التي أثرت على الشاعر بشكل تا

 :ـ ظاهرة الرقباء والوشاةـ2

ختفاء عن المجتمع ه الظاهرة من المهيمنات في شعر)ُكثير عّزة( إذ تمثلت باالتعد هذ
ومراقبة العيون له. وقد برزت هذه الظاهرة)الرقباء والوشاة( في قصائد الشعراء العذريين 

يسعى الرقباء والوشاة إليهم ي كثيرا ؛ ألّنهم ))أعّفة ومقطوعاتهم الشعرية السيما في العصر األمو 
 وكشف سّر ما يخفونه عن أعين الناس. من أجِل اإلطاحة بهم(2)ويتعّقبونهم في كلِّ مكان((

ظاهرة مركزية في  والرقابة هي))جزٌء من منظومة القهر االجتماعي, ولذا كانت الرقابة
, الذي (3)مع القسر االجتماعي(( الشعر العذري, وشكال  فنيا  عبر الشاعر من خالله عن تضاّده

فرض عليه قيودا  اجتماعية أجبرته على كسرها والخروج على ُنظمها, وتفريغ هذا الكبت 
والتعبير عن مشاعره من دون  المجتمعي شعريا , يحمل في معانيه الحرمان من التحرك بحرية

أسرف  عرافه, إذد الصارمة وأرقيب؛ فالوشاة والرقباء هم رموز للمجتمع المتمثل بالعادات والتقالي
العذريون في شكواهم من هؤالء الوشاة والعذال والرقباء, فأصوات العذال تكاد تصّم اآلذان, 

تخطئها العين في هذا الشعر في ظلِّ أحوالهم ووطأتهم بالمجتمع الصارم  ووجوه الرقباء ال تكاد
والوشاية  إذ أّنها تنطوي على الوشاة, ,ها القيم االجتماعيةكانت الرقابة تفرض, وقد (4)في البادية

 بوجه عام.(5)للرقابة في المجتمع الذي يخضع أفرادهأصبحت ظاهرة أساسية, إذ سادت 

                                                           
 .39ينظر: البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (1)
 .85-84في الشعر اإلسالمي واألموي :  (2)
 .51الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع ومقارنته بالشعر الرومانسي في األدب العربي :  (3)
 .136-135ينظر: دراسة المرأة في الشعر األموي:  (4)
 .53األدب العربي: ينظر: الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع ومقارنته بالشعر الرومانسي في  (5)
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 ]الطويل[                                              :(1)ومثال ذلك قول ُكثير

 عليَّ الُمحمَّلُ وحّملها غيظًا                  وخّبَرها الواشوَن أّني صّرمُتها

ّني لُمنقاٌد لها اليوَم بالّرضى   لُ ومعتِذٌر ِمن ُسخِطها مُ               وا   تنصِّ

تحمل هذه األبيات التي ذكرها الشاعر معنى االعتذار المصاحب بقطع الوصال وهجر 
لطاعة المحبوبة  لطيف للمحب, بسبب تالعب الوشاة بهما, إذ يعلن أّنه منقاد بأسلوبالحبيبة, 

؛ فنجد أّن (2)من تهم ليكسب رضاها مما نسب إليه ويتبرأبرضاه, ويقدم اعتذاره لها عّما بدا له, 
ن حمل معنى الجمالية للنص الشعري, لكنه أيضا  كان  األثر المجتمعي المتمثل بـ)الواشين( وا 

 على قول الشعر, والبوح لها بما جرى بسببهم. باعثا  اجتماعيا  في إثارة النفس

 ]الطويل[                                                             :(3)وقوله 

 بعد ُحلولِ  فأوحَش منها الخيفُ            لعّزة إذ يحتلُّ بالخيف أهُلها    

 شيَّ جفولِ ـــــــــكباء العــــــتبعُث ن          نها بعد طوِل إقامٍة    ـــــوُبدَّل م

 *ال بنا الواشون كلَّ مميلِ ـــــــــــــم و           لقد أكثر الواشون فينا وفيكُم  

بالحرمان الناشئ عن عاداته االجتماعية تلك العادات التي تفرض عليه  عّزة(ُكثير شعر)
بالجور والظلم على  الهرب من قسوة المجتمع, إذ يذكر بأن)عّزة( عاشت في ظلِّ مجتمع مليء

كنكباِء العشي, تلك الريح القوية التي تجعل المكان المحبين, وكان حلولها بالمكان وهجرانها له 
جعلها تهجر المكان إلى مكان آخر,  وبسبب كثرة تقاويل الواشين عنهم حين قدومها موحشا ,

ْن حّلت فيه بعد غياٍب طويل يشعر بالوحشة والغربة, غربة المكان وأثره على غربة النفس  , إذوا 
فحصلت الهجرة المكانية من قبلها وتبعتها هجرة المشاعر  )الواشون(التي كان باعثها االجتماعي

تتجدد لغة الحوار))عند شعراء الغزل العذري في ظلِّ نفس التوصيف له وقطع الوصال. و 

                                                           
 .97. ولالستزادة ينظر: الديوان: 254الديوان :  (1)
 .93ينظر: القيم الجمالية في شعر الغزل العذري, )أطروحة دكتوراه(:  (2)
 .115الديوان :  (3)
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التي تجمع بين  الوظيفي, الضطالع الوشاة والالئمين بدور نشط إلفساد العالقة العاطفية
 ]الطويل[                                         :(2). وفي قوله(1)الشاعر ومحبوبته((

 ُيكذَب قياًل قد ألّح بقيلِ ـــــــــــــــــل         ألّيٍة   ـــــــــستغلٍظ بــــرئ مـــــــــيميَن ام

 رسيلِ ـــــليلى وال أرسلُتُهم بــــــــــب           لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم  

 م يأتوا لها بحويلِ ــــــــَرو ها ولــف            واشون عّني بكذبةٍ ــــفإن  جاءك ال

 بنصٍح أتى الواشون أم بُحبولِ        ال تعجلي يا ليَل أن تتفّهمي     ـــــــــــف

 جران وكثرة الصدود المعبرة عن عفةتشير هذه األبيات إلى معنى القطيعة نتيجة اله
بطهر عالقتهما في عدم ذيوع الحب والوصال بينهم, خوفا  من الوشاة الذين يتشاءمون  حبيبته

 يكونبين المتحابين التي  د لنا الشاعر شيوع ظاهرة)الوشاة(إذ يؤك. (3)منهم ويهددونهم بالفراق
؛ مّما من شخصية الواشي وطباعه التي تحمل الحقد والبغض والحسد اتجاه المحبين أثرها نابعا  

اعر جزءا  نتج لذلك أثرا  مجتمعيا , مّثل باعثا  موّجها  للسلوك المجتمعي الفردي الذي يكون الش
 مع فيه.من منظومة المجت

ذا فّتشنا شعر   أخفق إذ في شعر كثير عّزة, فنجد فيه ما وجدناه (العباس بن األحنف)وا 
فيه  ابتكارا  جميال  يصّور , ونتج عن هذا اإلخفاقف مع أوضاعه االجتماعيةفي التكيّ  األحنف

 مجتمعه, ويحاول الهرب والفرار منها, فيتجلى ذلك بتعبيراتهِ  لقيم وعادات حزنه, إذ يخضع
 .(4)العميقة الموحية فيها إلى اهلل وسلطة المجتمع ليقّدم لنا صورة تعبر عن واقع مجتمعه

تبّث أبيات)العباس بن األحنف( الصراع النفسي وشكوى الوشاة في ظلِّ يأس, محاولة إذ 
وحده محروم من بين لم يكن منه إلقناع نفسه بالسلو والنسيان, إذ ال سبيل لهذا النسيان, فهو 

                                                           
 .393اتجاهات الحوار عند شعراء الغزل العذري في العصر األموي, )مقال(:  ((1
 .264-4/263السيل, ومسيل الماء. ينظر: لسان العرب, مادة)خيف(: الخيف: ما ارتفع عن موضع مجرى *

 .276/ 14(: الّنكباء: كل ريح انحرفت ووقعت. ينظر: لسان العرب, مادة)نكب
 .394. ولالستزادة, ينظر: الديوان: 111-110الديوان :  (2)
 .23ينظر: كثير عّزة بين ناقديه قديمًا وحديثًا )رسالة ماجستير(:  (3)
 .34ينظر: البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  ((4
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من (1)اء العاشقين, وينسج على منوال أئمة العشق أمثال جميل بثينة وابن ميادة وغيرهمالشعر 
 ]الطويل[                                              :  (2)إذ يقول الشعراء المحرومين.

 رت بسُكوبـوال جمدت  عيٌن ج        فال ضِحك الواشون  يا "فوُز" بعُدكم   

ّني ألستهدي ال  ن نحوكم بُهبوبــــــــإذا أقبلت م       م    ـــرياَح سالمكــــــــوا 

 ي يومًا بّلغت فأجيبيــــإن  هـــفـــــــالم إليكــــــُم           مل الســــــــها حـوأسأل

 يا ربِّ قّرب  داَر كلِّ حبيبـــــــــــف       وه األحبة كلُّهم   ــــــــــبيَن يشكــــأرى ال

صّور لنا الشاعر حال الوشاة من ناحية تناقضه معهم, بسبب استمرارهم في الكالم ي
والضحك, فهو متألم نفسيا  من داخله, فبالبكاء العاطفي قيمة سلوكية فردية اّتخذها الشاعر  

, وأما الوشاة))فيمثلون بالنسبة له الوجه اآلخر (3)ليعبر عن شكواه للمحب وشكوى الفراق لألحبة
ه, ومن هنا اتصفت عاطفتهم نحوهم بالكراهية,...,فيصور الرياح بإنسان يحمل السالم من شقائ

ليه, وهي صورة فيها تشخيص(( , فاألثر المجتمعي المتمثل بـ)الواشين( كان (4)من الشاعر وا 
 باعثا  اجتماعيا  ثقيال  بسبب شكواهم وحقدهم وتناقضهم الدائم.

 ]الطويل[                                                     :(5)ويقول أيضاً  

 د استعذبا طعَم الهوى وتمّتعاـق       لَّ معشوقين غيري وغيرها   ـــــــأرى كُ 

ّني و ٍل, لم َنبت  ليلًة معاً          يِر رقبٍة  ـــــــــإياها, على غ وا   وتفريِق شم 

لنا    و  اــــــــــليِه ذيلها فتقّطعـــــجّرت ع و       قد عصفت  ريُح الوشاِة بوص 

ّني ألنهى النفَس عنها ولم تُكن    *اــبشيٍء من الدنيا ِسواها ِلتقَنع         وا 

                                                           
 .79. والعباس بن األحنف شاعر الحب والغزل: 376ينظر: الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (1)
 .6الديوان:  (2)
 .35ينظر: البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير( :  (3)
 .165دب العباسي الشعر: األ (4)
 .172الديوان:  (5)



 ______بواعث األخالق عند الشاعرين  ________________________________الــفــصل الثانــــي ______

 

 
 
 

70 

تتجلى في أبيات الشاعر رسم صورة األسى وشكوى)الوشاة( الذين يحاولون التفريق بينه 
صراع عاطفي نفسي؛ لكونه ذاق طعم العذاب المتمثل بـ)الفراق( بسبب  وبين حبيبته في ظلِّ 

هؤالء الوشاة, فحاول بكلِّ ما في وسعه فانتهى بمحاولة يائسة إلى إقناع نفسه بالسلو 
. إذ يظهر أّن الوشاة كان أثرهم واضحا  في قطع الوصل بينه وبين حبيبته, مما أدى (1)ونسيانها

القيود المجتمعية التي قّيدت عالقتهما وقطعتها. ويقول العباس بن  إلى حرمانِه منها بسبب تلك
 ]السريع[                                                      :       (2)األحنف

 قوَل الُوشاة  -حّتى أذوق الموتَ              م    ـــي ُحّبكـــــــاهلل ال أسمُع ف و

 ات  ــــــــــإاّل أخا "َشي باَن" ذا المكرم             بِّها   ـــــــي حُ ــــــّنفني األقواُم فــع

 و خاِلقي في الصالةـــــــِبذاك أدع              ها ـــن الدنيا ُخُلوّي بــــهمِّي م

 اةـــــــــل َزُم نفسي َشكـــإّنما تــــــــــــف              أيُّها الناُس الزُموا شأنُكم ــــا ي

يرسم لنا الشاعر صورة تعبر عن موقفه في الحديث عن الوشاة فيؤكد))عدم استماعه 
لكالمهم إلى حين أجله, وفي ذلك دليل قاطع على ثقته بالمرأة التي يعشقها, إلى الدرجة التي ال 

. إذ عاش الشاعر األلم (3)يؤثر فيها قول الوشاة في طبيعة عالقتهما والحب الذي يعانيه((
فسي وذاق طعم الموت بسبب هؤالء األقوام الذين يحاولون التفريق بينه وبين حبيبته, واألذى الن

فدعا الباري)عّز وجّل( في صالته للفوز بها وهذا هو همه الوحيد من الدنيا, إذ يتجلى األثر 
 المجتمعي بـ)الوشاة واألقوام( المعادية لهما, فهم يبغضون ويهددون ويفرقون بين المحبين.

 

 

                                                           
 .376ينظر: الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (1)
 .279/ 5الرقبة: التحفظ والغرق. ينظر: لسان العرب, مادة)رقب(: *
 .68الديوان:  ((2

 .48دراسات في الشعر العباسي:  (3)
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 ]الطويل[                          :                                  (1)ويقول

 الهوى يتكّلمُ  نحُن ُسكوُت و و            ا  ــنـي الوجوه عُيونــــــُتحّدث عّنا ف

 يما بيننا ليس ُيعَلمُ ــــــــَك فــذل و           نرضى بطرِقنا   َنغ َضُب أحيانًا و و

َقةً ــــــــــــإذا م ا اّتقي نا َرم 
 تفهمُ  أعيننا عّنا ُتجيُب وـــــــــــف         من ُمبلٍِّغ       

ن  عرَض الواشي صفحنا تكرُّمًا    *وذو الودِّ عن قوِل الِعدا يتكّرم           وا 

رسم لنا الشاعر صورة جميلة عّبر عنها بلغة العيون تلك اللغة التي تعبر عّما بداخلِه من 
, ألّن لغة العيون هي التي تتحدث عّما في قلبه مشاعر  جّياشة وأحاسيس صادقة مفعمة بالحبِّ

الذين كانوا دائما  ما يفشون أسرار -وقلب محبوبته من دون كالم, وقد أراَد الشاعر من)الواشين(
أن ينشروا صلحهم وتحابهم تكرما   -المحبين ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء إلى حدِّ الهجران

منهم عليهم, وهذا يدّل على معرفتِه بتأثيرهم القوي في المجتمع وسلطتهم الرقابية على 
 المتحابين.

من  نفسيهما لذين عّبرا من خالله عّما يجيش فيوبعد أْن اطلعنا على شعر الشاعرين ال
مشاعر األلم والكبت نتيجة قساوة المجتمع الذي كان سببا  في حرمانهما من محبوبتهما, فنجد 

ما يبحث عن  في مقاومته للحرمان فهو دائما   )العباس بن األحنف(أقوى وأصلب من (ُكثيرأّن )
ال يقطع حبل الوصل  بدائل ليضّل حّبه موصوال  بعّزة, وأّنه يحاول اقناع نفسه إلى ما بها حّتى

يلجأ إلى الموت للخالص مما هو فيه أو يلجأ إلى البكاء  )العباس بن األحنف(حين أنّ  بها, في
 الذي هو أهون من الموت, ويبدو أّن ذلك يعود إلى طبيعة كل واحد منهما, وتنشئته

 )األثر األعظم في تشكيل أعماله)تمثل إذ أثر واضح في صقل اإلنسان؛ االجتماعية, فالبيئة لها
, ولقد قام الصراع بين اإلنسان مته االجتماعيةوغذائه وملبسه وأخالقه ونظرته الدينية وأنظ

صلبا   وبيئته منذ القدم فهو دائم الجهاد للتغلب عليها واستغاللها لمصلحته,]...[, أما إذا كان
لها,  (2)((يابس العود اعترض عواصفها فكسرته وحّطمته, وبذلك يعيش من الناس األصلح

                                                           
 .243الديوان :  (1)
 .318/ 5رمقة: القليل من العيش. ينظر: لسان العرب, مادة)رمق(:  *

 .8اإلنسان والبيئة :  (2)
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فيها  بيئة بدوية قاسية, يكون االستسالم (ثيركُ )فبيئة فارضا  نفسه عليها بالقوة ليعيش فيها؛ 
ما تودع في صاحبها الضعف  صعبا , أما بيئة العباس بن األحنف فهي بيئة حضرية دائما  

 واالستسالم. 

فقد اختلفت صورة الوشاة عند كثير عنها عن العباس بن  (الرقباء والوشاة)أما ظاهرة 
, وتبتعد عنه فيأخذ طالما ينقلوا عنه كالما  لعّزة بجعلها تقطع وصله (ثيركُ , فالوشاة عند)األحنف

ويغضبها. بينما  يغيظهاما  باالعتذار واقناعها بالعودة إلى وصاله وكأنما هو ما يصدر عنه
قد أخذت مبدأ التساوي بينه وبين حبيبته, فاللوم  نجد صورة الوشاة عند العباس بن األحنف

شأنهما, وهذا أيضا  يعود إلى طبيعة كل تركه وفوز في  دائما  يقع على الوشاة ويحاول إقناعهم
دائما  ما يصدر منه ما يغضب  (أّنه في موضع القوي الذيُكثير)ينبئنا مامن الشاعرين فكأنّ 

)العباس بن ّن حياة التحّضر والترف التي عاشهاأ في حين محبوبته, وهذه سمة عربية بدوية
ليه, فيكون في موضع  األحنف( جعلته بعيدا  عن هذه الصورة, لكأّنما الوشاة ينقلون منه وا 
 .ُيقنع الوشاة بتركهم في حالهمالباكي والذي يبكي حال ما هم فيه عّله  الضعيف
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 [املبحث الثاني: الباعث النفسي]  

 

النفس علما  أساسيا  لدراسة السياقات النفسية المتعلقة بالفرد بوصفه كائنا  يعد علم 
سيكولوجيا ؛ وذلك ألّنه الرحم الذي يحتضن جميع العلوم والفنون واآلداب, فهو معين للفرد عن 
طريق العواطف التي تتحدد في أصولها وجوهرها, بوصفه الظاهرة األعمق لإلنسان للتعبير عن 

, (2). وفهم سلوك وطريقة تعامله مع اآلخرين(1)اإلنساني بوصفه أساسا  واقعيا  دوافع السلوك 
 وتفسيره بصورة صحيحة.

ويقصد بعلم النفس: ))العلم الذي يدرس الحياة النفسية وما تتضمنه من أفكار ومشاعر 
حساسات وميول ورغبات وذكريات وانفعاالت(( . ومن جانب آخر ينظر لعلم النفس من (3)وا 

بأّنه ))يدرس السلوك, وما وراءه من عمليات  -علم النفس–لسلوك االجتماعي؛ فيعّرف جانب ا
عقلية, دوافعه ودينامياته وآثاره, دراسة عملية يمكن على أساسها فهم السلوك والتنبؤ بأنماطه 

 ؛ مما يجعله األقرب لطبيعة األدب.(4)والتخطيط له((

الحي يتوقف في تغيره وتعديله على إخضاع والدافع النفسي يشير إلى أّن ))سلوك الكائن 
النابعة من ذاته. وهو دائما  ما يحاول أْن يمّدنا ( 5)الكائن وتعرضه أو تعريضه لعمليات معينة((

بتصور واضح ومنطقي عن سيكولوجية اإلنسان وعالقته بالقيم الموروثة والمتجّسدة التي لها أثر 
ر المؤثرات البيئية واالجتماعية التي توّجه سلوكه بّين على أحاسيس الشاعر وانفعاالته في إطا

وميوله الفطرية والغريزية؛ إذ لهذه المؤثرات أهمية كبيرة في فهم ومعرفة البواعث النفسية التي 
دفعت القول الشعري إلى الظهور والتأثير, ومن ثّم معرفة اأُلسس والبواعث التي تكمن وراء كّل 

                                                           
 .159ينظر: علم النفس التحليلي:  (1)
 .17ينظر: أصول علم النفس :  (2)
 .3نفسه : المصدر  (3)
 .9علم النفس االجتماعي :  (4)
 .34الدوافع النفسية , )مجلة( :  (5)
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لشعور الداخلي له, وما يمّر به من تجارب تؤثر في قصيدة ينظمها الشاعر ويربطها با
 , تاركا  أثر مشاعره ووجعه النفسي في متلقي النّص.(1)المتلقي

فمن صفات الشاعر))أْن يكون قوي اإلحساس, دقيق المالحظة, سريع التذّكر, صادق 
العاطفة, فلو التصّور, واسع الخيال, سليم التفكير,]...[, مرهف الوجدان, مّتزن اإلنفعال, رقيق 

لم يكن كذلك ما استطاع أْن يخاطب الوجدان ويثيره, وال تسّنى له أْن ُيهّيج االنفعال, أو يهّدأ 
. وهذه الصفات التي يتحلى بها الشاعر تمثل مرآة للعواطف (2)من ثائرته إذا خرج عن حدوده((

ينقله الشاعر ويعّبر عنه الُخلقية النبيلة التي تؤثر في أّمته, ليكون لها قيمة بين األمم, وما 
 شعرا  إاّل انعكاسا  لداخله وصور مجتمعه.

ونستخلص من ذلك بأّن الباعث النفسي هو ))المشاعر الوجدانية من لّذة أو غيرها, وهو 
الشعور الوجداني الذي يثير ميال  إليه, وهذا الشعور قد يكون لّذة  أو ألما  أو حقدا  أو حسدا  أو 

عن سلوك الفرد الشخصي وما يطرأ عليه من انفعاالت ومشاعر  . أي تصدر(3)غيرها((
 وأحاسيس وجدانية, منبعثة من ذاته, فتدفعه إلى القول بالشعر اّتجاه من يحب.

 الُبعد والفراق, )الهم والقلق النفسي,م هذه البواعث عند الشاعرين, هي: ومن أه
 والبكاء(. الشوق والحنين,

 اهلم والقلق النفسي: ــ1
فوس الحبَّ عاطفة شأنها شأن العواطف األخرى, تختلف في مظهرها باختالف النإّن 

يتغّير بتغّير البيئة التي لها أثر في توجيه سلوك النفس  والبيئات, إذ لكلِّ عاطفة أسلوبها الذي
. فالحّب العذري فكرة شعرية تصدر عن عاطفة عميقة (4)اإلنسانية عامة , ونفس الشعر خاصة  

                                                           
 .45ينظر: جدلية القيم في القصيدة العباسية :  (1)
 .16دراسات في علم النفس األدبي :  (2)
 .83مباحث في فلسفة األخالق :  (3)
 .16ينظر: الحب العذري نشأته وتطوره :  ((4
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األلم والوجد واللذة بالوصِل, فضال  عن القلق النفسي للبعد, والسرور بالقرب من قوية, فيها 
 من العواطف والمشاعر المتأّججة في صور المحبين.(1)المحبوب إلى غير ذلك

))العاشق العذري مبتلى في صحته, ّن ن نفسه شاهد على ما نقول, إذ إوشعر العذريي
قواعد الصحة النفسية والبدنية, الهم وشدة الوجد مصابا  في نفسه, وهذا أمر طبيعي تقرره 

والقلق, والتأرجح بين اليأس والرجاء واالضطراب والحيرة والتردد فيما ينبغي أن يفعلوا, وما 
. وقد توالت الهموم والصراعات النفسية على شعراء الغزل (2)ينبغي خشية فقُد رضا الصواحب((

خاص, ولم يسلم أحد منهم من تلك النوازع والهواجس. بوجه عام, وشعراء الغزل العذري بوجه 
وشاعرنا )ُكثير عّزة( واحد من أولئك الذين تمثلت في شعرهم النوبات النفسية, نتيجة ما يعانيه 

 من صبابة العشق وألم الفراق.

 :                                                          ]الطويل[(3)إذ يقول

 وَفــــــــــــاضت ُدموعي عبرًة خشية النوى    ابٌة    ــــواعترتني صب وراجعُت َنفسي

 *هَي العيُش في الدنيا وهي ُمنتهى المنى       ى دون ُخّلةٍ ــــــوُقلُت وكيَف المنته

أظهر لنا الشاعر كوامن نفس, ولواعج القلب, وما يحمله من هموِم خوف الفراق, ذلك 
ّنه يعّد حبيبته منتهى ار, إذ إيصاحب الشعراء العذريين ويؤرقهم ليل نهالفراق الذي كان هاجسا  

مناُه, لذا نستطيع أن نتطلع على مكامن النفس عن طريق شعره, إذ صّور لنا الشاعر صورة 
جميلة عن حبيبته)عّزة( فهي الدنيا بأكملها. ويمثل الحّب معاناة نفسية من جانٍب, والتفكير به 

ر الذي يعاني ويذوق مرارة الحب تحدث معه انفعاالت داخلية تؤثر من جانب آخر, فالشاع
عليه في صميم قلبه, إذ تكون نظرته بشكٍل موضوعي نابع من ذاته, فكلِّ من هذه الحاالت 
النفسية تؤثر على نفسية الشاعر, فالمواقف ال تتغير إاّل إذا أثرت بصورة عامة على حياته 

                                                           
 . 47:  الحب العذري نشأته وتطورهينظر:  (1)
 .468اتجاهات الشعر في العصر األموي :  (2)
 .487الديوان : (3)
 .318/ 14( : النوى : المعاداة . ينظر: لسان العرب, مادة)نوأ *

 . 164/ 4ُخلة: لم يبرح مكانه . ينظر: لسان العرب , مادة)خأل( : 
 .202/ 13المنى: الموت . ينظر: لسان العرب, مادة )منن( : 
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بـ)صبابة عشقه( ومرارة حّبه وهمومه بسبب ذلك اليأس والحرمان ؛ فيتجلى أثره النفسي (1)النفسية
من الحبيبة. ويعد الهّم والقلق من أبرز مالمح الغزل العذري في العصر األموي؛ ألّنه يظهر 

 , التي تتجلى في شعر الشاعر.(2)جانبا  مهما  من هواجس النفس المهمومة والقلقة والمضطربة

 ]الطويل[                                        :      (3)ويتمثل ذلك في قوله

 *ِبهنَّ شديدُ  إذا المرء لم َين بل         َم النفِس إنَّ ِعالَجها      وسلِّ همو 

يوضح لنا الشاعر صورة عاطفية نفسية جلية في السؤال عن هموم النفس وحزنها وألمها 
فأصبحت )الهموم(هي المتنفس الوحيد  وقلقها, لكونه شاعرا  عاشقا  ذاق مرارة حّبه ولوعته,

للشاعر, إلظهار ألمه المعّبر عن نفسيته العليلة المعّذبة بحرمانه من حبيبته, باحثا  عن عالٍج 
لنفسه عن طريق الرفِق بهمومه النفسية, فاإلنسان إذا لم يرفق في مدارات همومه كان عالجها 

حب التي يصعب دوائها والشفاء منها. شديدا ؛ فهي أشبه ما تكون بسهاٍم ُتصيب جوارح الم
 اللذين وّجههما الشاعر نحو طلب الرفق به. باعث النفسي على قول الشعر كان)الهّم والوجع(فال

 :                                                            ]الطويل[(4)وقوله

ــــــَهدًا   أبيت َنجّياً   إذا ُأوقدت  نــــحوي بليٍل وقوُدها          لــلُهمـــــــــوِم ُمس 

 **هم  يعوُدها فأصبحُت ذا نفسين َنفٍس مريضٍة          ِمن  اليأِس ما َينَفكُّ 

يوضح لنا الشاعر صورتِه الحزينة المتمثلة في نفسيته المعذبة التي أصبحت مسكنا  ال 
 يعنه, إذ صّور لنا نفسه التتفارقه بسبب القلق واألرق واليأس الذي رافقه بعد رحيل محبوبته 

                                                           
 .11ينظر: الحب عند العرب )دراسة أدبية تاريخية( :  ((1

 .468ينظر: اتجاهات الشعر في العصر األموي :  (2)
 .195الديوان:  (3)
 .14/28الرفق . ينظر : لسان العرب, مادة)نبل( : ينبل:  *

 .201الديوان:  (4)
 .61/ 14نجّيًا : الخالص من الشيء. ينظر: لسان العرب, مادة)نجا( :  **

 .408/ 6مسهدًا: نقيض الرقاد األرق . ينظر: لسان العرب, مادة )سهد(: 
 .307/ 10ينفك : تخليصه من علق الرهن. ينظر: لسان العرب, مادة)فكك(:  
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اعتلها المرض بسبب تلك الهموم, ذلك اليأس في عشقه لحبيبته, وتخليص نفسه من ذلك 
 األرق, فـ)الهموم واليأس( هما الباعثان الموّجهان للشاعر بسبب قلقه النفسي.

إّن الحّب عند الشاعر العذري هو))نوع من المعاناة النفسية الحادة, وحالة دائمة من 
لصراع بأشكاله المعّقدة, وهو رغبة في األلم واستعذاب له, ولوم النفس على الحّب باالبتالء به ا

دون اختياٍر لها, والمحبوبة في الشعر العذري ذات سطوة وقدرة, وهي قادرة على أن تفعل 
نه نفسيا  في قلبه. ويميل الشاعر العذري ميال  شديدا  إلى تعذيب نفسه, نتيجة لحرما(1)وتؤثر((

من محبوبته, إذ يعّبر عن ألمه وشّدة وجده, وحرقة قلبه بأّنهما جزء من عنِف تجربته الغرامية 
 , الذي له أثر واضح على حياة الشاعر السيما نفسيته.(2)المتمثلة بعشقه العذري

فالقلق واأللم النفسي المصاحب)بالحزن(ما هو إاّل حالة من الحاالت النفسية للشاعر 
من مظاهره, فهو نسيج التجربة الشعورية عند العذريين, فالحب مرادف لأللم  العذري, ومظهر

تكون بواعثهما من داخل النفس المرتبطة )األلم والقلق(؛ فـ(3)وهو األثر النفسي الحاد في نفوسهم
 في تحقيق أمنياته, وهذا لم يكن بعيدا  عن شعر العباس بن األحنف. بإحساس الشاعر

 ] المنسرح[                           :        (4)األحنفوفي ذلك يقول 

 ــــــــَغــــمُّ وال تعلمين ما األرقُ            ا الهمُّ والـــ     ــإّنِك ال تعِرفيَن م

 *ترقا دموِعي ما داَم بي َرَمقُ        أنـــا الذي ال تناُم عيني و ال       

 ناَل به العاشقوَن من َعِشقوا           أحـــَرُم ِمنُكُم بـــما أقوُل و قد    

 ُتِضيء للّناِس و هي َتحتِرقُ          صرُت كــــــأّني ُذبالٌة ُنصبت      

                                                           
جلة إضاءات )م )أبو بكر محمد بن داود األصفهاني نموذجًا(, النيرفانا في الغزل العذري على أساس النقد النفسي الحديث (1)

 .17(: فصلية محكمة
 .22ينظر: المصدر نفسه:  (2)
 .12 المصدر نفسه:ينظر:  (3)
 .197-196الديوان:  (4)
  .318/ 5رمق: بقية الحياة. ينظر: لسان العرب, مادة)رمق(:  *
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تتجلى هموم الشاعر في هذه األبيات نتيجة حرمانه من محبوبته, فهو لم تغمض عينيه 
نفسية يعبر عنها بنفٍس لحظة بسبب فراقها الذي وّلد فيه وجدا  ملتهبا ؛ فالشاعر يعيش)) حالة 

عاطفي, ويصّور حاله في تشكيله الفني, فيتوجه بالخطاب إلى المحبوبة متحدثا  عن الحرمان 
في حكمة بالغة الشمولية, ُمشبها  نفسه بالرجل العظيم الذي يحرق نفسه ليضيء لآلخرين, وما 

ين العشق والقلق واالحتراق . وال شّك ))أّن العالقة ب(1)يؤكد ذلك قوله: صرُت كأّني ُذبالة ...((
, ولشّدة وجده واضطراب حاله, يخلق (2)وثيقة كما تعكس العالقة بين النور وسط الظالم((

موازنة  بينه وبين حبيبته فهي ليست مثله, إذ ال تعرف الهّم والغّم بخالفه, فهو ال يعرف النوم, 
 الة تحترق لتضيء للناِس.كثير البكاء من شّدة ما به من حرقٍة, لذلك وصف نفسه كأّنه ذب

 [] المنسرح                         :                         (3)وكذلك قوله

 َقلِب اشتياٌق كـــــــأّنه الَلهبُ           أنَّى أبقى عليه وفي الـــ     أجُفوهُ 

 تسقَط فـــي كفِّ غيرِه الُكتبُ        أن  يـــــظهر الحديُث و أن       أرهبُ 

 *لــــــطاَل هذا البالُء و التَّعُب!        داوي َشـــــوقي ُمهيُِّجُه ؟  مــــتى يُ 

تنبأ هذه األبيات عن شكوى الشاعر وتوّجعه, ذلك التوّجع الذي يظهر الحالة النفسية 
للشاعر, إذ أّن شوقه وألمه دفعاه للتنفيس عن حالته وبّث همومه في شعره, فقد كتم سّر شوقه 

أن يرسله في مكتوٍب إليها, فيقع في يدِّ غيرها من الوشاة والرقباء, وبذلك يظهر أثره وخشية 
 .النفسي في)لهيب اشتياقه( المصاحب بالبلوى والتعب وعدم البوح بمشاعره جهرا  

 

 

 

                                                           
 .12البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (1)
دراسات العلوم  التقية في شعر الشريف الرضي والعباس بن األحنف )دراسة في ضوء األسلوبية الشعرية المقارنة(, مجلة (2)

 .79: الهاشميةالجامعة  -اإلنسانية واالجتماعية
 .49الديوان:  (3)
 .2/312أجفوه: التباعد, الخصام, التنافر من بعد المحبة. ينظر: لسان العرب, مادة)جفا( :  *
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 :البعد والفراق ـ 2
أو  يعد)الفراق( أحد الظواهر النفسية الوجدانية, فهو))شيء ألفه اإلنسان وتعّلق به فردا  

جماعة أو مكانا  استقر به ولو لمدة زمنية وجيزة,]...[؛ ألّنه أحد حوافز الوجدان والعاطفة, كما 
وأّنه مبعث األشواق وتباريحها, وهذا يؤهله بجدارة في أْن يشغل الموقع المتميز في هيكلية 

ه ومن القصيدة الغزلية القائمة على بثِّ األشواق وحّب اللقاء, وبعض الفراق والشكوى من
المصاحبة باأللم والبعد عن الحبيبة, الذي يعد أحد البواعث النفسية التي هيمنت  (1)عقباته((

على الشعر الغزلي. ويظهر ذلك التأثير النفسي المتمثل بعواطف الشاعر وكثرة حنينه وشوقه 
متمثلة عندما ترحل حبيبته وتبتعد عنه, فتجّلت األشواق والعواطف المتجّسدة بآالِم الشاعر ال

؛ فاالبتعاد عن بعضهما وهجران أحدهما لآلخر (2)بحزنه على فراِق حبيبته )عّزة( ورحيلها عنه
السيما )الحبيبة( من البواعث النفسية على قوِل الشعر, والتنفيس عن وجدانه المثقل بالحزِن 

 والهمِّ الذي يقلقه ويأّرقه ليل نهار.

 ]الطويل[                           :                         (3)فيقول ُكثير

 كما أنبتَّ ِمن حبِل القريِن قرينُ         ٌة ُسع دي؟ نَعم  ستبيُن    ــائنأبــــ

 *وصاح ُغراُب البيِن, أنَت حزينُ            فارَق جيرةٌ  أ إّن ُزمَّ أجماٌل و

, فقد استعار لها صّور لنا الشاعر العذري فراقه عن حبيبته)عّزة( ورحيلها إلى مكان آخر
))اسم سعدي بدال  منها لعدم التشهير بها, ويصف الجمال التي ُأعدت للرحيل وصياح ُغراب 

, فالفراق كان رمزا  أساسيا  (4)البين منذرا  بفراق األحبة وقد بدا مترددا  بتصديق فراق حبيبته((
للشاعر, المصاحب بالذهوِل ومداهمة الحزن واليأِس الذي أصابُه, ويرى إجمالها قد زّمت 

                                                           
 .12(: جامعة كركوك -كلية اآلداب دالالت البكاء وموضوعاته في الشعر األموي )مجلة (1)
 نجود. د: إشراف, طعمة محمد رفيدة الفارض والبوصيري أنموذجًا(,ر األدب الصوفي بالغزل العذري)الحالج وابن ينظر: تأث (2)

 .39-38. وينظر: الغزل العذري: 110: م2016(, ماجستير رسالة, )اآلداب كلية -جرش جامعة, الحوامدة اهلل عطا
 . 170الديوان :  (3)
 .140/ 11لقرين : البعير المقرون بآخر. ينظر: لسان العرب, مادة)قرن(: ا *

 .2/434بمعنى آجل. ينظر: لسان العرب, مادة)جير( : جيرة: 
 .115ر األدب الصوفي بالغزل العذري)الحالج وابن الفارض والبوصيري أنموذجًا(, )رسالة ماجستير(: تأث (4)
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أحمالها, إذ يطرح سؤاال  على نفسه أحقا  سترحل محبوبته عنه, أي لم يقف حتى صاح حادي 
ل برحيل حبيبته عنه, ؛ فاألثر النفسي للشاعر هو فراقه األول المتمث(1)البين معلنا  رحيلها

 وشعوره بالحزن واألسى من جّراء ذلك.

وقد أدرج شاعر الغزل العذري في العصر األموي الصفات المعنوية التي وصف بها 
محبوبته, وهذا يعد من مبالغاته الشعرية, وتناول مشاعره وأحاسيسه اّتجاه محبوبته بما فيها من 

المنبعثة  (2)ا, فالشعر نافذة للتنفيس عن كوامن النفسألٍم الفراق ولوعة الشوق واالشتياق للقائه
 .من ذات الشاعر, والمتجّلية شعرا  عذريا , جميل الصور العاطفية

 ل[]الكام                          :                     (3)إذ يقول كثير عّزة

نَ ــلــــــ          َطــِرَب الفؤاد َفهاَج لي َددني    ثوانَي الّظعنِ  ــــّما َحدو 

 ى ِهــي ُتوّجُهــُه             َشـــــــــــأمًا وهنَّ سواكُن الَيمنِ ــأنّ  و الَعي ُس 

 *و نـــكأنَّ قر َح فؤادَي الضَّمنِ        ثـــمَّ إندفعَن ببط ِن ذي ُعَبٍب     

 تحمل هذه األبيات مشاعر وأحاسيس وجدانية مرهفة بما فيها من لوعة الفراق, وشدة
الشوق لحبيبته التي عّبر عنها بألمِه وحزنه وهيجان قلبه, ففراقها ترك أثرا  نفسيا  كبيرا  في فؤاده, 
فتعد العذرية التي نبعت من داخل الشاعر وألزم نفسه بها, السبب الرئيس في صرف هواه 

ْن كان ذلك يدخله في كآبِة ومرارة الُحّب؛ ))أ ليست العذرية نزوة صرفا   عنها, والّلهو معها, وا 
للخيال الشعري؟, هذا بالرغم من ممارستها بصورة رئيسية من قبل شعراء مجردين ُكليا  من 

                                                           
 .54ينظر: كثير عّزة عصره حياته  شعره:  (1)
 .180(: جامعة تكريت -جواهريآداب ال ينظر: المبالغة والغلو في شعر الغزل في العصر األموي )مجلة (2)
 . 457الديوان :  (3)
 .313/ 4ددني: اللهو واللعب. ينظر: لسان العرب, مادة)ددا(:  *

 .497/ 9. ينظر: لسان العرب, مادة)عيس(: ماء الفحلاألبل, العيُس: 
 .7/ 9. ينظر: لسان العرب, مادة)عبب(: متالءُعبب: ضرب من اال

 .92/ 8بالمرض. ينظر: لسان العرب, مادة)ضمن(:  الضمن: المرض والزمن, أي مبتلى
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, فالشاعر كان صادقا  في التعبير عن مشاعره بصورة مباشرة من دون تعقيد (1)الخيال((
ّنما صور شعرية وجدانية عالية.    وتكّلف, وا 

للشاعر المصاحبة بمأساة الحب, فعند ابن داود: يعد ألم الفراق أحد الظواهر النفسية و 
))الترويح بالفراق هو السهم الذي ال يعدل عن مقاتل العشاق. من رمى به من المحبوبين 
أصاب, ومن وعي به من المحبين أجاب. وربما ولعت نفوس العشاق محاذرة وقوع الفراق عن 

ّنما بهجران المحبوبة (2)صال((غير سبب يوجبه إظهار االشفاق, وتلك حال ال يتهيأ معها و  , وا 
وقطع الوصل بها. فالفراق الذي ألّم بالشعراء المتيمين العاشقين لمحبوباتهم أصابهم جراء ذلك, 

 فالبعد وحرمان الشاعر من حبيبته عّده األحنف بالء . .(3)خوفا  من هذا الفراق وحذرا  منه

 ]الخفيف[               :                                      (4)منها قوله

 و بناُت الــــــــــــفؤاِد ذاُت اهتزاز      فـــــبالئي ُمذ فـــــــــــارقِتني طويٌل    

 و فؤادي كـــــــــــالراكِب الُمجتاز      دموعي قد أخلقت  ماَء وجهي    و 

يفصح لنا الشاعر عن فراِق محبوبته الطويل, إذ كان بالء  عليه, الذي تسبب بغزارة 
, الذي يعد األثر  دمعه, ذلك الفراق المصاحب باأللم والحزن النفسي المتمثل بلوعته من الحبِّ
النفسي للشاعر. فالفراق عصف بالعباس بن األحنف)) وبّدد شمله بحبيبته بعد أْن كان مجتمعا , 

نراه يعّبر بحكمه أليمة مفادها أّن من لم يتعرض للوعة الفراِق مثله, فإّنه ال يمكن أْن  ولذلك
؛ إذ (5)يعرف الحزن أو الجزع في حياته فكّل شيٍء مستصغر في نظره باستثناء فراق األحباب((
تاركا  في تجّلت آثار الفراق عند حديثه عن مفارقة األحباب والحسرة, التي عّبر عنها بألٍم كبير, 

 نفسه حزنا  واضحا .

 

                                                           
 . 18فاديه:  –الغزل عند العرب , ج.ك  (1)
 .1/225الزهرة :  (2)
 .231ينظر: المصدر نفسه :  (3)
 .156الديوان :  (4)
 .465(: جامعة بابل -كلية التربية األساسية الفراق في الشعر العباسي, )مجلة (5)
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 ]المنسرح[        :          (1)وقد قال العباس بن األحنف في ذكر الفراق

تِمعا        ـــــا َصَنعا    يا ويح هذا الفراِق م  بــــــــدَّد شملي و كان ُمج 

 َمن  لم َيُذق  لوعَة الفراِق فلم               ًيلَف حزينًا و ما رأى َجَزعا

ن  َفَجعا -سوى ُمفارقِة الـ             أحباِب -و ُكلُّ شيءٍ  َغٌر وا  َتص   ُمس 

تتجلى صورة الفراق في نفس الشاعر من خالل قوله)بّدد شملي( وهذا غاية الحزن, إذ أّن 
من لم يذق لوعة الفراق في نظره لم يعرف الحزن واأللم. فكان هذا األسى باعثا  نفسيا  لقول 

 الشعر عنده. 

 الشوق واحلنني: ــ3
يعد)الشوق( من الحاالت النفسية الفاعلة, التي تصحبه حالة عقلية وهي تخّيل الشيء 
المشّوق إليه أو التفكير فيه, وتصحبه حالة وجدانية متمثلة بشعوِر الفرد بالحاجة إلى شيٍء ما 

الحاالت النفسية  أو شعوره بالقلق أو ألم في غيابه أو الراحة أو اللذة في الحصول عليه, إذ تعد
 , اشتياقا  وحنينا .(2)وحدة ال تتجزأ فهي بمجملها تفصح عن حالة الفرد

 :                                               ]الطويل[(3)ومثال ذلك قول ُكثير

ٌم قد تقادَم ماصِ      ـاَج الّشوَق فالدَّمُع سافُح  لــــــــعّزة هــــ  حُ ـــــَمــــــــــغاٍن وَرس 

بذي الَمر خِ 
 َضروُب الّندى قد اعَتقتها البوارحُ    غير َرسمهـا    المسروحِ  و   

 *شــر يجان من دمع: نزيٌع وسافحُ  ــــزم مـــبرٍة     ـلـــــعينيك ِمنهــــــــا يــــوم ح

                                                           
 .179الديوان:  (1)
 .40: -بحث في علم النفس عند العرب -ينظر: اإلدراك الحسي عند ابن سينا (2)
 .181الديوان:  (3)
 .69/ 13المرخ: شجر مريخ وهو الرقيق اللين. ينظر: لسان العرب, مادة)مرخ(:  *

 .229/ 6المسروح: وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية للرعي. ينظر: لسان العرب, مادة)سرح(: 
 .275/ 6الدمع. ينظر: لسان العرب, مادة)سفح(: : سفح سافح
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يصف لنا الشاعر حالته الشعورية المصاحبة بهيجان عواطفه وأحاسيسه الملتهبة بالُحب, 
مسلكا  عشقه لها, إذ نرى الشاعر يسلك)) كّلما يمّر بديارها تنهمر دموعه بغزارة شديدة, بسبب إذ

؛ فالحالة النفسية للشاعر تتمثل (1)خاصا  يعّبر فيه عن رغبة عارمة في حّبه وشوقه لمحبوبته((
حب بالبكاء الذاتي لنفسية الشاعر.    بحرارِة العشق العذري المصا في باعٍث هو)الشوق المهّيج(
 ]الطويل[                     :                   (2)ومن قوله في الشوق أيضاً 

 لبيِن َنوى أسماُء بعض إختيالها        وشوقي إذا استيقنُت أن قد تخّيلت  

 هاـــإلينا, وال معذورٌة بـــــــــــــاعتالل     بــــــــــمالمٍة    و أسماء ال مشنـــــوعةٌ 

 *و إّني على سقمي بــــأسماء والذي       تراجع مّني النفس بعد إندمــالها

يتحدث الشاعر عن شوقه لحبيبته)أسماء(, فالحب العذري مثلما هو في آٍن واحٍد اشتياق 
, فالشاعر ما (3)حدة مع الفرحالحب ورفضه, هو أيضا  يقود إلى الموت الذي يكون في صورة وا

زال مريضا  بـ)أسماء( التي كلما تذكرها بالشوق والحنين عاد إليه المرض وجرح الفؤاد الذي لم 
يكن له التماثل التام للشفاء من حّبها, إذ يصّور لنا بهذا جّديته في الحبِّ الذي ))يعني الكآبة 

, فتراجعت نفسيته نتيجة (4)لمنى واألحالم((والحنين واالستغراق في دنيا األطياف والذكريات, وا
ثا  نفسيا  في لحنينه, وشوقه ومرارة البين, مما ترك أثرا  كبيرا  في نفسية الشاعر, التي كانت باع

  قول مشاعره شعرا .
كان العباس بن األحنف مرهف الحّس, إذ تظهر أبياته الشعرية عن طريق مشاعره و 

الوجدانية المصاحبة لأللم, وما تحمله نفسه من أحاسيس وخلجات وجدانية مرهفة, محّملة 
بهمومه التي عّبر عنها أنينه وشوقه وعذابه النفسي, فالعباس كان أحد الشعراء الذين تمثل في 

                                                           
 .94الشعر العربي سوسيولوجية النص ومنهجية الرؤية:  (1)
 .91الديوان:  (2)
 .213/ 7مشنوعة: أي سّبة. ينظر: لسان العرب, مادة)شنع(:  *
 .407/ 4مل(: ينظر: لسان العرب, مادة)د , أي التماثل من المرض والجرح.ندمالها: أي ذهابها بعد إلتئامهاا

 .10: -فاديه–الغزل عند العرب, ج.ك ينظر:  (3)
 .31الحب عند العرب )دراسة أدبية تاريخية(:  (4)



 ______بواعث األخالق عند الشاعرين  ________________________________الــفــصل الثانــــي ______

 

 
 
 

84 

, وخلجات الوجدان, وشوق (1)سي المرهف بما فيه من لوعة الفراقشعرهم اإلحساس النف
 ]السريع[                  :              (2)ففي حديثه عن الشوق يقولالمحبين. 

 قــــــــــد أحرقت نيرانُه قلبي        ان أغناني عن الُحبِّ !     ـــــمــــا ك

 َوَعدَّ ذنبًا ليَس بــــــــــالذنِب        يــــــا من َتجنَّى حين لم أعصِه       

 *واللَّعِب! قـــتلتني بــــــالصدِّ    عني فقد            -بنفسي أنتَ -ِارَض 

ترسم لنا أبيات الشاعر صورة عاطفية نفسية موحية بتعجٍب, فعبر عن حّبه بنيران قلبه 
ه, والمبادرة إليها على الملتهبة بالعشق, ))فالشوق يحمل المحب على العجلة في رضا محبوب

, إذ أظهرت األبيات الشعرية الحالة النفسية للشاعر, حين دفعه صّد الحبيب عنه إلى (3)الفور((
أْن يفتديه بنفسه التي أحرقتها نار حّبه, وبذلك فقد كان الباعث هنا هو )رضى الحبيب( ليطفئ 

 به نار شوقه, ولتستقر به نفسه.

 ]الطويل[                                    : (4)وفي قوله عن الشوق أيضاً 

 و قلبي كِذي حبٍس لقتٍل ُمراِقبِ    لساني يشتكي الشوَق والهوى       يظلُّ 

 اٍس تلوُح لــــــراهِب ـــــحراراِت أقـــب    ه     ـــكــــــــــأّن بقلبي ُكّلما هــــــــاَج شوقُ 

ن المحب وشكواه, بسبب نيران عشقه وكبته من يقّدم لنا الشاعر صورة أخرى تؤّكد لنا حز 
هوى قلبه المعّذب, إذ كان لهيجان قلبه المشتاق لمحبوبته أثرا  في حرارة الشوق وألمه, ذلك 
الشوق الذي أصاب قلبه الحزين المتمثل بألمه, مّما أّثر على حالة الشاعر النفسية وازديادها 

 ألما .

                                                           
 .72ينظر: العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل:  (1)
 .26الديوان:  (2)
  .7/298الصّد : الهجران . ينظر: لسان العرب, مادة)صدد(:  *

 .590روضة المحبين ونزهة المشتاقين:  (3)
 .15الديوان:  (4)
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حّب والعشق صّدا  ووصال , وحنينا  وأنينا , ولوعة ولقد قصر العباس فّنه الشعري على))ال
وشكوى, ومكاتبة ولقاء, ووصفا  للحبيبة وولها  بها, وفرحا  بلقائها وبكاء  على فراقها, وألما  
لرحيلها, ووصف الشوق وطول الليل وامتناع النوم وطول الهجر, وغاص إلى أعماق نفوس 

  العذري.والمتيمين بالحبِّ (1)العاشقين والمحبين((

وعاش األحنف حياته وهو يشكو الجوى, ويكتوي بنيران شوقه ولوعته من محبوبته)فوز(, 
ذلك الشوق المتجذر في أعماق نفسه العاشقة الحاملة للوجِع المصاحب له, بحيث جعل معانيه 

, بما فيها من حرقة (2)تصلح بين هؤالء العشاق المتيمين دونه, وتجمل شمل العشاق سواه
.وحرارة   ذلك الحبِّ

 البكاء: ــ4

من البواعث النفسية األخرى هي البكاء)) إذ تأتي عالمات البكاء بمدلوالٍت عكسية, وذلك 
. وقد ظهرت هذه (3)حينما تستعمل كوسيلة للتخفيف من طغيان الحالة المؤثرة وعالجا  آلالمها((

فيه من لوعة وانفعال عاطفي, الصفة عند)ُكثير عّزة(, فعّبر عنها باأللم المصاحب بفراقه, بما 
فالبكاء عالج آلالمه النفسية. وعّد ابن حزم البكاء ))من عالمات الحّب, ولكن يتفاضلون فيه, 
فمنهم غزير الّدمع, هامل الشؤون تجيبه عينه وتحضره عبرته إذا شاء, ومنهم جمود العين عديم 

ا  من ذات الشاعر للتعبير عن , وهو بذلك يربط البكاء بالشوق, ويكون منبعث(4)الّدمع...((
 عواطفه الداخلية, فالدمع شفاء للنفس اإلنسانية مّما يحزنها.

 :                                      ] الطويل[(5)ومثال ذلك قول)ُكثير عّزة(

ُفها     برحيلِ  لـــــــــــعزََّة عــــــبرًا آذنت         كــــــــــفى َحَزنًا لـــلعيِن أن  راء طر 

 وقالوا نأت فاختر  من الصبر والُبكا          فــقــلُت الُبكا أشفى إذًا لَغليلي

                                                           
 .355الشعر والشعراء في العصر العباسي :  (1)
  .357-356ينظر: المصدر نفسه :  (2)
 .15(: جامعة كركوك-كلية اآلداب دالالت البكاء وموضوعاته في الشعر األموي )مجلة ((3

 .22طوق الحمامة في اأُللفة واآلالف :  (4)
 . 114الديوان:  (5)
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 فـــولّيُت مـــــحزونًا و قلُت لصاحبي          أ قــــــــــاتلتي ليلى بــــغيِر قتيلِ 

تشير هذه األبيات إلى حزِن الشاعر النفسي وكآبته المعّبر عنها بحرارِة العاطفة, بسبب 
رحيل محبوبته عنه فترك حزنا  كبيرا  في قلبه, ))فاختار البكاء ألّنه أشفى للغليِل كما قال, ولكّنه 
اختاره ليفّر من الصبر الذي رآه ُمّر المذاق؛ وقد حسب بعض الشعراء أّن التفضيل بين الصبر 

حبيبته)عّزة(  . وبذلك يتجّلى األثر النفسي للشاعر بـ)حزنه وبكائه( على(1)والبكاء مما ينال((
 بسبب رحيلها وابتعادها عنه.

ظهر على الغزل العذري دالالت نفسية واضحة, تدّل على تشاؤم الشاعر, فضال  عن وي
أنات األسى واأللم المصاحبة بشكوى الحبيبة ومعاناته, المتمثلة ببكائه وجزعه وغيرها من 

الشاعر بفقدانه لمحبوبته )عّزة(  األلفاظ النفسية التي تحمل معاني وجدانية ُمعذبة بفعل إحساس
 ]الطويل[:                  (3)كما في قولهو  , ألما  وشوقا  لها.(2)والحزن على فراقها

 وانزحُ  وأنِت لعمري اليوم أنأى        اقِك حيًة    ر وقد ُكنُت أبكي من فِ 

والحزن على ينقل لنا الشاعر صورته النفسية المؤلمة المصاحبة ببكائه على محبوبته 
فراقها, ذلك الفراق الذي ترك صدى  وأثرا  كبيرا  في نفسه, فابتعد ونزح إلى مكاٍن ما نتيجة 

  لفراقها؛ )فالبكاء( هو الباعث النفسي لنفسية الشاعر المفعمة بوجعه ولوعته الجلّية.

األلم يعد البكاء باعثا  نفسيا  )للعباس بن األحنف(, فحزنه المتمثل في إحساسه بوبينما 
النفسي, قد عّبر عنه بالبكاء, فهو))العالمة الظاهرة المرئية للمشاعر غير المرئية, ويحاول 

. فالبكاء ال (4)المنتج أْن يجعل من تلك العالمة رسائل موّجهة عن طريق تراسل الحواس((

                                                           
 .36مدامع العشاق :  (1)
 .402(: كلية التربية المفتوحة ينظر: اتجاهات الحوار عند شعراء الغزل العذري في العصر األموي, )مجلة ((2

 .464الديوان:   (3)
 .7/ 14أنأى: البعد )أبعد( . ينظر: لسان العرب, مادة)نأى(:  *

  .103/ 14العرب, مادة)نزح(: انزُح: التباعد عن الشيء. ينظر: لسان 
 .10(: بحثوموضوعاته في الشعر األموي, )دالالت البكاء  (4)
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ينتظر دعوة المحزون, لذا ينقضُّ عليه انقضاض الصاعقة, إذ يعّبر الشاعر عن ذلك األلم 
 .(1)بالدموع, وجريانها حزنا  على فراق محبوبته, فيتخذ الدمع الساكب سبيال  للتعبير عن ألمه

 :                                             ]الطويل[(2)من ذلك نجده يقول

 لبُ ـــــللــــــــــمرِء ُيج  بـــــــحبكُم و الحين   معذَُّب   ـــا "َفوُز" أّني ـأ َلم  تعلمي يـ

 *وكانت مُنى نفسي من األرض "يثرُب"   و قد كنُت أبــــكيُكم "بـــيثرب" مّرًة    

افتتح الشاعر أبياته بالتساؤل, مخاطبا  )فوز( بنداٍء موّجه لها, ليصف حاله وما ألّم به من 
أكثر ما عذاٍب جّراء حّبه وحنينه لها, وكان البكاء وسيلته للتنفيس عن النفس المكلومة, إذ أّن 

أمام تجليات ما يقرأ,  هو يهّدد اآلخر في النّص, ))هو تجبنه االستسالم وعناده على البقاء كما
. فعذاب (3)ففعل التلفظ من الشاعر محكوم بدوائر مغلقة من المعاناة واالنطواء على النفس((

 ّذبا  بسببها.الشاعر وبكاءه هما األثران النفسيان اللذان أّثرا على نفسية الشاعر فجعاله مع

والبكاء أحد ظواهر الحب العذري, فهو)) من موجبات المحبة الصادقة وأحكامها, فإّن 
قوى الحّب متى انصرفت إلى جهٍة لم يبَق فيها متسع لغيرها,]...[, والقلب ليس لُه إاّل وجهة 

حيد إلظهار , فكان البكاء سبيل الشاعر الو (4)واحدة, إذا مال بها إلى جهة, لم يمل إلى غيرها((
 ]المتقارب[            :    (5)وكذلك قوله في ذكر البكاء حزنه وألمه لفراق حبيبته.

 َبَكيُت الــــــدموَع ِحــــــذار الفراق            و قبــــــل الــــِفراِق و ال أعلُم!

 ُدمــــــوعي دمُ فـــــــلو قد توّلى وساَر الحبيُب            لــــــــكان مـــكاَن 
                                                           

 .26ينظر: مدامع العشاق :  (1)
 .12الديوان:  (2)
 .324 -323/ 3الحين: الهالك . ينظر: لسان العرب, مادة)حين(:  *

 .106جدلية القيم في القصيدة العباسية :  (3)
 .403روضة المحبين ونزهة المشتاقين:  (4)
 .240الديوان :  (5)
 .7/270 شجر ُمّر به عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أصابت العين أتلفتها. ينظر: لسان العرب, مادة)صاب(: الصاب:*

 .7/363 ينظر: لسان العرب, مادة)علقم(:العلقم : نبات الحنظل شديد المرارة. 
  .7/396القطيعة. ينظر: لسان العرب, مادة )صيلم(: الصيلم : 
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 والَعلقمُ   ابُ ــــن طعمهما الص      ي العشِق كأسان مسمومتــــا    وف

ِر الحبيب       فـــإح  *و كــــــأُس الِفراِق هي الّصي لمُ    داُهما كأُس هج 

يعّبر الشاعر عن حالته العاطفية المتمثلة بغزارة دموعه, بسبب فراق محبوبته)فوز( متأثرا  
ا بسبب عشقه وهيامه بها, الذي ترك صدا  كبيرا  في نفسه, وعانى ألجل ذلك كثيرا , نفسيا  به

وقاسى مرارة العيش فيها. فعّبر عن ألمه النفسي نتيجة )هجرانها( فكان ذلك هو الباعث األول, 
اّل  وفراقها الباعث الثاني لنفسيته المفعمة بالحزن والتشاؤم, لذا كان البكاء موّجها  لعشقه, وا 

 صبح بدل الدمع دما , وبدل الهجر كأسان مسمومتان يذقهما العاشق بطعِم الصاب والّصيلم.أل

 :                                                    ]الكامل[(1)وأّما في قوله

 َكتَب المحبُّ إلى الحبيِب ِرسالًة        و العيُن منُه ما َتِجفُّ من الُبكا

 أضرَّ به الِبلى       و القلُب منُه ما يطاوع من ُنهىو الجسُم منُه قد 

 قد صار مثَل الحيِط من ِذكراُكُم       والسمُع منُه ليس يسمَع من دعا

 يبكي السميُع لُه و يبكي مــن قرا   هـــــــــــــذا كتاٌب نحوكـــم أرسلتُه     

من عين ال ترق لها يصف الشاعر ما فعل به العشق من رسالة بعث بها إلى من أحب 
دمعة, وجسم ناحل شحوب, وقلب ال يقبل النصح, لما يحمله قلبه من مشاعر وجدانية بما فيها 

 , إذ كانت الرسالة موّجها  لبواعث البكاء عنده.(2)من أنين وتوّجع وتمرٍد بسبب عشقه

الباعث وبعد التجوال في شعر الشاعرين صدر لزاما  علينا أْن نوازن بين شعريهما في باب 
الشاعرين, ومبعث هذا القلق  سي, وأثره في شعر كّل منهما, إذ إّن الهمَّ والقلق صاحب كالالنف

هو الفراق الذي أصبح هاجسا  يرافق كّل المحبين إاّل أّن همَّ ُكثير يتجسد في خوفِه من الفراق 
ه. وخوف الفراق الذي يتوقع حصوله, إذ يبدو أّنه يعيش القرب منها وأّنها تشاطره الهمَّ نفس

 يتأتى من طبيعة الحياة البدوية التي اعتادت الترحال.

                                                           
  .1الديوان:  (1)
 .72ينظر: العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل:  (2)
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أما قلق العباس بن األحنف فيتأتى من بابين األول الفراق الحاصل بينه وبين محبوبته, 
والباب الثاني أّنها ال تعيش الهّم النفسي الذي يعيشه الشاعر, ويبدو أّن محبوبته كانت من 

وهو ال يستطيع االفصاح عنها, ولذلك صار هّمه وحزنه أكبر من هم طبقة ال تنتمي إلى طبقته 
كثير, فضال  عن أّن أسلوبه في خطاِب محبوبته كان أكثر غلظة من أسلوب كثير. ولم يكن 
شوق كثير لعّزة كشوِق العباس لفوز, فشوق كثير يدفعه لذرِف الدمع, وشوق العباس نار تسعر 

 . والذي يبدو أّنه يأسبن األحنف العباسالشاعر من  با  لعّزةفي قلبه؛ وذلك ألّن ُكثير أكثر قر 
, وما وُكثير متقاربا  من ذرف الدموع والنار المستعرة في القلب العباسشعور منها, لذا كان بكاء 

ذاك إاّل ألّن العباس بن األحنف لم يكن يحصل من محبوبته على جواب أو أمٍل, بينما كان 
  عنه ألمه وهّمه. كثير فيه من األمل ما يخفف
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 املبحث الثالث: بواعث أخرى

 ] اهلجران, اليأس, الغربة [

 اهلجران: ــ1
. وأّما تعريفه (1)ُيعّرف الهجر لغة  بأّنه: ))ضد الوصل, وهو ترك ما يلزمك تعاهده((

كان أو  االصطالحي هو))ترك الشخص مكالمة اآلخر إذا تالقيا, وهي في الوصل الترك فعال  
, أو هو))مفارقة اإلنسان غيره إما بالبدن أو باللسان, (2)قوال , وليس المراد بها مفارقة الوطن((

 لك  ُّٱ . وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى:(3)أو بالقلب((
 .(5)(: ))ال يحل لرجٍل أْن يهجر أخاه فوق ثالث لياٍل((وقول النبي), (4)َّ يك ىك مك

ويتجلى عند الشاعر بأّن ))القلب الرقيق يرضى بظلم الحبيبة, ألّنه يخاف هجرها, وكم  
, وأّيا  كان ))فالثبات على الحب واالزدياد منُه, والفناء وفي (6)في الهجر من ألم وعذاب((

ْن طال واستمر يؤيسه ويسلمه إلى مثل هذا الصراع في نفسه, وقلب  المحبوب والهجر وا 
ة يجلوها الوصل ويزيد في رونقهما فيصفو ماؤها ويتألأل رواؤها, ويرين عليها العاشق كالمرآ

؛ وذلك ألّن الحب منيته في القلب, لكن سقيه (7)الهجر, فينكشف شعاعها ويغيض ألالؤها((
لينمو ويثمر يكون من الخارج, فيرويه الوصل وينعشه الحب ليبعث فيه الحياء والنماء, فال 

النبات شيء من الجفاف فيحتاج إلى شيء من الرّي الذي يكون عجب إْن ظهر على ذاك 
 .(8)بوصِل الحبيب

                                                           
 .32-31/ 15لسان العرب, مادة)هجر(:  (1)
 .10/492فتح الباري بشرح البخاري:  (2)
 .833مفردات ألفاظ القرآن الكريم :  (3)
 .10المزمل:  (4)
 .93الغزل عند العرب, حسان أبو رحاب:  (5)
 .81الحب العذري نشأته وتطوره:  (6)
 .81المصدر نفسه :  (7)
 .81ينظر: المصدر نفسه:  (8)
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إّن)كثير عّزة( من الشعراء العذريين الذين واجهوا ))مصاعب كبيرة ومعاناة أليمة في 
حّبهم, فقد كان الشاعر العذري يعاني األسقام واألمراض واآلالم بسبب بعده عن محبوبته, فعّبر 

 ] الطويل[     :  (2)ومن ذلك يقولفي كثيٍر من المواضع. (1)(عن ذلك في أشعاره(

 ـــي كبٌد قد بّرحت  بي مريضٌة        إذا ُسمتها الهجراَن ظّلت  َتًصّدعُ ـــــــــول

 ــريِب الّدهِر ال أتخّشعُ ـــــــوكنُت ل فأصبحُت مّما أحدث الدهُر خاشعًا       

إذ يصف مرضه الذي أصاب كبده المقرح, فبقي يوّجه الشاعر خطابه مباشرة إلى نفسه, 
المرض مالزما  له, إذ ما سمع بالهجران بات يتفطر, فينفطر لذلك قلب الشاعر في هجران 
الحبيبة له, وعلى الرغم من أّنه كان ال يهاب الّدهر أبدا , لكن بعد الهجر له من قبل محبوبته, 

 الهجر. وما أحدث الدهر بحاله حتى صار خاشعا  إذا راودهُ 

فقد كانت))معاناة البعد والهجران باعثا  ِللواعج الشوق في نفوسهم؛ ولذلك ِامتألت غزلياتهم 
بمعاٍن جمالية تذوب القلب بما تحمله من رؤى تحرك النفس -بالحديث عن أماني الوصال

 .(3)التي تبعث الراحة والطمأنينة, لذلك تولع العشاق بها(( -اإلنسانية

 ]الطويل[                                         :(4)لففي موضع آخر يقو 

ُت نفسي هجرها واجتنابها     رأت  غمراِت الموت في ما أسومها    إذا ُسم 

 ـــاَن الُعرُف إال أقّلُه       من الناِس, واستعلى الحياة ذميهاـــــــــــإذا بنِت ب

نجد الشاعر هنا يحاول أْن يبعد نفسه بسكينة ووقار عن هجر محبوبته واجتناب ذكر ذلك 
الهجر, إذ))حمل قلبه على هجر عّزة؛ ألّنها لم توِف له يوما  بوعٍد, ولم تجد أبدا  بوصٍل, فيأبى 

                                                           
 .130ر األدب الصوفي بالغزل العذري )الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا(. )رسالة ماجستير(: تأث ((1

 .405الديوان :  (2)
 .115-114القيم الجمالية في شعر الغزل األموي دراسة تحليلية, )أطروحة دكتوراه(:  (3)
 .143الديوان:  (4)
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 , فكان الهجران باعثا  على قبوِل الموت ورؤيته,(1)عليه قلبه, ويرى الموت دون هذا الهجر((
 على أْن يذلَّ نفسه لهجرانها له, مجتنبا  في ذلك استعالء الحياة عليه.

 ] الطويل[                                :     (2)ويقول في الهجران أيضاً 

 ًا ألسماء إن  دنت       بها الداُر ال من َزه دٍة في وصالهاــــــوأجمُع هجران

 *ــــــالهاـــــــلها      وال ما َحلتنا ُخّلة كمحـــــــــــاــــــفما وصلتنا ُخّلٌة كوصـــــ

ينقل لنا الشاعر صورة األعراض بالصّد والقطيعة عن حبيبته, وعلى الرغم من هذا 
ْن رحلت عنه, إذ بات يجمع  ن ِقبلها, لكن لن تحّل واحدة أخرىاألعراض م مكانها حتى وا 

اّل فهي زاهدة في وصالها معه, الذي لم يره في غيرها.  هجرانها من محاولة تقريب الدار منها, وا 
وبهذا تصل نفسية الشاعر العذري إلى محاولة للخالص من ألمه المحروم الذي ال يبرده وصل, 

رادته العاقلة في السلّو, وذلك لراحة قلبه أو يكون له أمال  في الوصل, ورغبته المنزوعة إل
المعّذب والتخلص من بالء الحرمان, آمال  نسيانها, إذ لم يكن الهجر كافيا  من قبل محبوبته, 

ّنما وصلت إلى مرحلة الصد عنه في طرف عينها  .(3)وا 

 ] الطويل[:                                            (4)ومثال ذلك يقول 

ن    دمعـــلت العين تـــورمت  صدودًا ظ      ا  ـــرمت  نفسي أّني هجرتهوا 

 **إذا لم تنل  واستأثرت  كيف تصنع         فيا قلب خبرني فلسَت بفاعلٍ 

يجزم لنا الشاعر بأّنه قد دفع نفسه إلى هجرانها, جراء ما القاه منها من صّد قد أبكاه 
لنداء في)يا قلب( تحّسرا  على ما فعل, داعيا  قلبه إلى دمعا  مستمرا , ولذا يخاطب قلبه بـ)ياء( ا

 أخباره بأّنه ليس الفاعل؛ ألّن القلب لم ينل منها شيئا  على الرغم من كونه أسيرا  لها.
                                                           

 .455اتجاهات الشعر في العصر األموي:  (1)
 .92الديوان:  ((2

 .4/164*ُخّلة : الصديقة . ينظر: لسان العرب, مادة)خأل( : 
 .453ينظر: اتجاهات الشعر في العصر األموي:  (3)
 .409الديوان :  (4)

 .7/298**صدودا: الهجران. ينظر: لسان العرب, مادة)صدد(: 
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 ]الطويل[                                           :     (1)ويقول أيضاً 

 وعاود عيني دمُعها  وُسهوُدها      لقد هجرت  ُسعدى وطال ُصدودها  

 *اــوداَم على العهِد الكريم تليُده       وقد أصفيت ُسعدى طريف مودتي 

يوضح لنا الشاعر هجران حبيبته)سعدى( إذ طال هجرانها الذي كان سببا  في معاودته 
ه البكاء والسهر على الرغم من صفاء مودته لها, ودوامه لعهدها, فكان هجرها له سبب وجع

 . وقد أّدى هجر الحبيبة وصّدها للشاعر إلى هجرة المكان الذي كان يجمعهما.(2)المستمر

 ]الطويل[                                                 :  (3)إذ يقول

 و جنيبـــــوُأكثُر هجَر البيِت وه      ي بيوتًا حولكم ال ُأحّبهــــــا  ــــــوآت

 **ـــابكم فُأجيبـــتريبني       وأدعى إلى ما ن وأغضي على أشياء منكِ 

ونطلع من خالل هذه األبيات على نفسية الشاعر, الذي نفر من المكان بسبب هجران 
 حبيبته له.

( في ترديد المعاني التي تدّل على عّزة لم يكن مختلفا  عن)ُكثير وأما)العباس بن األحنف(
وصّدها له؛ فالهجران والصّد هما)) آفة من آفات الحب شكواه وحرمانه من محبوبته وهجرانها 

التي تعترض سبيل العاشقين, وتنغص عليهم حياتهم, وتتركهم في حزٍن وألم وشكوى وعذاب 
 .(4)ومعاناة ال تنتهي بلقاء المحبوبة ووصالها((

 

                                                           
 .200الديوان:  (1)

 .2/42*تليدها : مجدها القديم, العريق األصيل. ينظر: لسان العرب, مادة)تلد(: 
 .93ينظر: الغزل عند العرب, حسان أبو رحاب:  (2)
 .165الديوان :  (3)

 .2/372العرب, مادة)جنب(: **جنيب: القريب. ينظر: لسان 
 .197: جامعة الكوفة -مجلة كلية اآلداب)العباس بن األحنف( إنموذجًا, مسوغات الهجر والصدود في شعر العذريين (4)
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 ]الكامل[                                               :(1)ومن ذلك يقول 

 ــــــا هجرُ ــــــــــلعاشقين يطيُب يـــــــــــُكفَّ عن الهوى وَدع الهوى    ل يا هجرُ 

 م جمرُ ـــــــــو قلوبهـــــــــــــــــن الذين قلوبهم     مرضى وحشـــــمــــــــــاذا تريُد م

يوجه الشاعر خطابه مناديا  الهجر بـ)يا هجر( بأْن يكّف باله عن الهوى والعاشقين له, 
ي يطيب لهم من هواهم الود والوصل, ال أْن يالزمهم العذاب واأللم النفسي المصاحب ك

للحرمان من محبوبته الذي يزيد نارا  في جوى القلب, ))وهذا الهجر هو نفسه حال الشاعر الذي 
تسيل دموعه الرقراقة كالّدرر البراقة استعطافا , هو نداء جامد يضفي على الحياة في صورة 

. ويشّخص لنا (2)دع( وبتكرار لفظ)الهوى(, ليربطها برغبة الشاعر بالمحبوبة(( حركية)كف,
الشاعر صورة الهجر عن طريق التشخيص المتمثل بسطوته وقساوته على العشاق العذريين, 

 .(3)لتعطي لنا صورة وصفية داخل قلوب العشاق التي تزيدهم ألما  ووجدا  

ّن العباس))يؤثر صحبه على نفسه, ويصف  الهجر فيبكي, ويذكر القرب فيطرب, وا 
, إذ يّصرح الشاعر (4)ويصّور القرب والهجر في وقٍت واحد معا  وهو يحلل نفسية العاشقين((

 ]الكامل[                                                :               (5)بقوله

 اِودـــــــــــالهجِر ثُّم ُأع لتُذوق طعم    َكتبت  بأن  ال تأتني فهجرتهـــــــــــــــا  

 اهد؟ــــــــــاجة بسالمة ُمتعـــذو ح     ـــــا  ــــــــــــــــماذا عليها أن  ُيلّم ِببابه

يبين لنا الشاعر بأّنه هو المتحكم في الهجر أو أّنه لم يكن يخشى أن ال يهجر محبوبته 
مرارة الهجر التي مّر بها, وعلى الرغم من ذلك يبقى  ظّنا  منه أّن ما يفعله هو عقاٌب لها, لتذق

حافظا  للعهد ومجددا  له؛ ذلك أّن الهجر)) يوجبه التذلل, وهو أّلذ من كثير الوصال, ولذلك ال 
يكون إاّل عن ثقِة كّل واحٍد من المتحابين بصاحبه, واستحكام البصيرة في صحة عقده, فحينئذ 

                                                           
 .138الديوان:  (1)
 .14البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (2)
 .157دكتوراه(:  ينظر: شعر العباس بن األحنف دراسة فنية, )أطروحة (3)
 .88العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل:  (4)
 .81الديوان :  (5)
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حّبه, وذلك لئال يصفو الدهر البتة, وليأسف المحب إْن يظهر المحبوب هجرانا  ليرى صبر م
كان مفرط العشق عند ذلك ال لما حّل, لكن مخافة أْن يترقى األمر إلى ما هو أجل, يكون ذلك 

 :(2)فمن ذلك قوله مبررًا الهجر, (1)الهجر سببا  إلى غيره, أو خوفا  من آفة حادث ملل((

 ] الكامل[                                                               

 اشحـــــــــــدّو الكـــــإاّل ُمصانعًة للع      ــــــا أردُت بهجركــــــم اهلل يعلُم م

 ح*ــــأو في لوصلِك من ُدنّو فاض     مُت أّن تبـــــــاُعدي وتستري  وعل

الشاعر لم يكن متعمدا  بهذا تشير هذه األبيات إلى أّن اهلل)عّز وجّل( وحده العالم بأّن 
نما كان هجرانه بسبب العدو المضمر للعداوة, ذلك أّن من مسوغات هجر األحنف  الهجران وا 
لمحبوبته هو))الكاشح المبغض الذي ال يروق له صفاء الوداد بين المتحابين وتعاهد المحبة 

يدخل في المفهوم الحقيقي . وأّن هجر العباس في حقيقته لم يكن إاّل مصطنعا , ل(3)فيما بينهم((
للهجر, والذي يمّكنه تسميته بآفات الحب, إذ سّماه ابن حزم: ))هجر يوجبه تحفظ من رقيب 
حاضر, وأّنه ألحلى من كّل وصل,]...[, فحينئذ ترك الحبيب منحرفا  عن ُمحبه, مقبال  بالحديث 

 .(4)على غيره, معرضا  بمعرض لئال تلحق ظّنته أو تسبق استرابته((

 ] الطويل[                                              :(5)ذ يقول األحنفإ

 ـــــِك بها مما نخاُف ونف رقُ ــــــــــي لبستها       َأقيـــــوما الهجُر إاّل ُجّنٌة ل

 **مـــــــــن الكتماِن ال يتمّزقُ م فكسوتها       قميصًا ــــــعطفُت على أسراركُ 

                                                           
 .91طوق الحمامة في األلفة واألالف :  (1)
 .74الديوان:  (2)

 .12/99*الكاشح: العدو المبغض. ينظر: لسان العرب, مادة)كشح(: 
 .209: (بحث)إنموذجًا, مسوغات الهجر والصدود في شعر العذريين)العباس بن األحنف(  (3)
 .89طوق الحمامة في األلفة واألالف :  (4)
 .195الديوان:  (5)
 .2/371. ينظر: لسان العرب, مادة)جنأ(: أو الدرع ُجنة: الترس**
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أبياته بأسلوبي)النفي واالستثناء( ليوضح لنا صورة الهجران إّنه محافٌظ على افتتح الشاعر 
حبيبته مهما فّرقه الزمن, وأّن المودة دائمة العهد بينهما, وأّنه كاتٌم أسراره الذي يشبهه بقميص 
من الكتمان ال يتخرق وال يتمزق. فالهجر كـ))ترٍس أو درع يلبسه الشاعر إلبعاد أنظار الناس 

والتشبيه مهما تعددت أنواعه وزهت ألوانه, يبقى قياسا  غير  ,من الوشاة والكائدينعنهم 
 لحالة المحبّين.(1)مباشر((

وأّن كثيرا  ما يكون الحّب بين اثنين فـ)) تخفى أسراره لكن )كم( في كلمة)أسراركم( تحّول 
الذي جّسد فيه الخطاب من المفرد إلى الجماعة من الذكور, وما حديث العشق سوى الثوب 

الشاعر سلوكه اللغوي ثوبا  يستر األسرار, وهو ثوٌب مخالف للمألوف)ال يتخرق(؛ ليعطيه معنى 
. لذا فأّن فكرة هجران الحبيبة وصدودها يكشف لنا حقيقة (2)السماكة واالحكام والقوة والوقاية((

بد والحرمان, منها ذات صلة أساسية مرتبطة بنفسية الشاعر وأحاسيسه الداخلية المفعمة بالك
مّما يدّل على اضطراب العالقة والهجر بينهما, فكثيرا  ما يكون الصد هو وليد العبث من قبل 
الحبيبة, الذي يكون صّدا  بعيدا  عن المنطق والوجدان, إذ نجد أّن العباس قد قصر شعره على 

ولقاء, ووصفا  للحبيبة ))الحّب والعشق صّدا  ووصال , وحنينا  وأنينا  ولوعة وشكوى, ومكاتبة 
وولها  بها, وفرحا  بقائها وبكاء على فراقها, وألما  لرحيلها, ووصف العشق وطول الليل وامتناع 

 :(4)ومن ذلك يقول .(3)النوم, وطول الهجر غاص إلى أعماق نفوس العاشقين والمحبين((

 قارب[]المت                                                             

 صدوُد الخدودِ  -إذا ما التقينا-      أهجر إلفى وهجراُننا ـــــــــــــس

 ا بالّصدودِ ــــــــــــــــُندافُع عن ُحّبن        اــــــــــــالنا ُمحّب ولكّننـــــــــــك

 *ٍد شديدِ ـــــــٍل ووجـــــــــعذاٍب طوي     ــــــأما الّضميراِن مّنـــا ففي ف
                                                           

. وينظر: العقل في الشعر بين التشبيه واالستعارة والرمز, 143, )رسالة ماجستير(: -دراسة فنية–شعر العباس بن األحنف  (1)
 .19بحث: 

 .79-78التقية في شعر الشريف الرضي والعباس بن األحنف )دراسة في ضوء األسلوبية الشعرية المقارنة(, بحث:  (2)
 .355في الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (3)
 .99الديوان :  (4)

 .219/ 15*وجد: الشغف والحب الشديد. ينظر: لسان العرب, مادة)وجد(: 
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 ن بعيدِ ــــوى نظِر مـــــُسرورًا سِ         ــم يلتقيــــــاَفويَح ُمحّبين لـ

ْن التقيا سيكون بينهما صّدا  ال  يصرح الشاعر بوضوح بأّنه سيقدم على الهجران مستقبال  وا 
لقاء فيه سوى للخدوِد, وما الصّد هنا إاّل دفاعا  عن الحّب بينهما, فقد كان األحنف هنا في 

ارقة شعرية جميلة حين جعل الصد والهجران للبقاء على الوصِل والوّد بين محبوبته لحظة مف
على الرغم مّما يضمره ضميرهما من عذاٍب طويل ومستمر, شديد الوجد واأللم والحسرة. ولعّل 
ما)) أراده األحنف من هجر محبوبته هو إشعارها وتنبيها إلى عمق المعاناة وشّدة األلم الذي 

, فهو هجر مصطنع قد بادر إليه مطمئنا  إلى نتائجه؛ ))لما قّر في (1)اء الهجر((ينجم من جر 
. وبذلك أصبح (2)نفسه من أّن مشاعرهم وأحاسيسهم لم تتالَش بل ظّلت متأججة متجددة((

الهجر من محاسن تجربة الشاعر, ونزعة تعذيبه, وهذا يدّل على تجربة عذرية متميزة, تظهر 
الذي كثيرا  ما يكون منبع صدق  (3)داخليا , معتمدا  فيه الشاعر على الالوعيصراعا  عكسيا  

 أفعاله.

ذا ما أجرينا موازنة بين هجر)كثير( وهجر)العباس بن األحنف(, وجدناهما كالهما  وا 
يشكيان من الهجر ومرارته, إاّل أّننا نعتقد أّن هجر)عّزة( لكثير أكثر صدقا  من الهجر الذي 

ن األحنف؛ ألّن العباس مرة يشكو ألم الهجرة, ومّرة أخرى يّدعي هو من يهجر شكاه العباس ب
محبوبته, ومّرة يتخذ من الهجر وسيلة للتمويه على وصله بمن يحب, وهذا ما يجعلنا نشك 

 بمصداقية تلك العالقة التي يبدو أّنها وهم أكثر منه حقيقة.  

  

 

 

 

                                                           
 .206مسوغات الهجر والصدود في شعر العذريين)العباس بن األحنف( إنموذجًا, بحث:  (1)
 .209المصدر نفسه :  (2)
 .49ينظر: البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (3)
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 ـ اليأس:ـ2

على))القنوط وقيل اليأس نقيض الرجاء يئس من  داللة اللغوية لليأس تدلّ الإّن 
, وأما داللته االصطالحية تشير إلى))انقطاع الرجاء, وضياع األمل ويرادفه القنوط, (1)الشيء((

, وانتحار أدبي ال تيأسوا, واليأس خطيئة دينية أي, (2)َّ مبخب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ:تعالىقوله 
 تعالى:( قوله هذه اللفظة في كتاب اهلل) . وقد وردت(3)تدريجي, واليأس المطلق هو الموت((

 حنجن ممىميم خمُّٱ: وقوله, (4)َّيلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّٱ

 هت مت خت  حت ُّٱٱ:وقوله, (5)َّجيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ: وقوله, (6)َّجسحس مخ جخ مح جح مج حج مث
فنجد أن القرآن الكريم  قد حّث اإلنسان على عدم . (7)َّحئ جئ يي  ىي ني مي

 مّسه إبتالء أو شر أو قنوط من رحمة اهلل. عن فكرته, إذاس واالبتعاد اليأ

واليأس موضوعة جديرة باالنتباه عند شعراء الغزل العذري, فهو)) ظاهرة عامة في ذلك 
التيار الروحي, ولذا يتحتم أن تكون له داللة ما, وذلك ألّن كّل ما هو مشترك, وكل ما يشكل 

ر, وأّنه آلية من آليات الدفاع الذاتي ضد ظاهرة عامة ينطوي بالضرورة على معنى كبي
. ومن أهم األسباب التي تجعل مشاعر اليأس تعتري اإلنسان هي))المصائب (8)المكابرة((

واالبتالءات التي تنزل عليه, وفقد ما كان يتمتع به من النعم, وعدم حصول ما يسعى إليه, 
؛ وبذلك نجد أّن نفوس الحجازيين قد أصابها اليأس وصوال  إلى (9)ويتأمله من األمور الدنيوية((

                                                           
 .431/ 15لسان العرب, مادة)يأس(:  ((1

 .53الزمر:  (2)
 .2/587المعجم الفلسفي, جميل صليبا:  (3)
 .31الرعد :  (4)
 .87يوسف:  (5)
 .83اإلسراء:  (6)
 .9هود:  (7)
 .102الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع:  (8)
(: جامعة أم القرى محور األبحاث العلمية -مقدم إلى اللقاء العلمي الثامن اليأس والقنوط وعالجهما في القرآن الكريم, )بحث (9)
12. 
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نفوسهم المحرومة من جراء تسلط السلطة عليهم, وانعكس ذلك اليأس وتلك الطباع الحزينة 
البائسة عند شعرائهم وال سيما أهل البادية, وقد كانت طبيعة أهل الجزيرة مرافقة اليأس لهم, 

 .(1)يائسين لكنهم أغنياء يلهون كما يلهو كّل يائسٍ بينما نجد أّن أهل مكة والمدينة 

والحب العذري في صورته السامية أنه))حّب روحي يأخذ شكل مأساة حزينة بدايتها أمل 
ونهايتها يأس, تدور أحداثها بين عاشقين, تسيطر على حبهما العّفة واإلخالص والتوحيد 

على تصوير األسى ووصف حال اليائس  . ويعد)كثير عّزة( من الشعراء القادرين(2)والحرمان((
المنبعث عن إحساِس الشاعر بأّن اآلمال قد تتسرب من يد األمل بعدما كاد أن يقبض عليه 

واليأس هو واحد من الدالالت النفسية المعبرة عن التجربة العاطفية في ذات . (3)بين أصابعه
 ] الطويل[                   :   (5)ومن ذلك يقول ُكثير عّزة, (4)الشاعر ووجدانه

 ال بالّتجلدِ  فبـــــــــاليأِس تسلو عنكِ   الهوى   النفس أو تدعِ  ن  تسل عنكِ فإ 

 *امة اليوم أو غدِ ــــــمن أجلِك هذا ه  ـــاتل   ني فهو قــــــــــــــــــوكّل خليٍل راء  

الصبر والقوة والثبات على يطلعنا الشاعر على نفسه اليائسة التي طالما كان يدعوها إلى 
حّبه من أجل محبوبته, إاّل أّن نفسه الهاوية المولعة بالشوق حين سألته عن محبوبته, أجابها 
باليأس الذي أصبح يسليه أكثر من االصطبار للقاء بها. وقد وصل اليأس بالشاعر أْن يرى 

ه, فبات يرتقب موته في كّل رفيقه هو قاتله, ولكأّنه يستشعر بنوٍع من الشماتة لما آل إليه حال
 حين.

 

                                                           
 .131ينظر: في الشعر اإلسالمي واألموي:  (1)
 .43الحب المثالي عند العرب:  (2)
 .99ينظر: في الشعر اإلسالمي واألموي:  (3)
 .98ينظر: نفسه :  (4)
 .435الديوان:  (5)

 .2/323*التجلد: القوة والصبر. ينظر: لسان العرب, مادة)جلد(: 
تتجمع فتصير طيرًا يهيم في الفضاء, أو تجيء بمعنى الموت اليوم أو غدًا, هامة: هي كما تزعم العرب أّنها عظام الميت التي 

 .138/ 15أو بمعنى الدابة)الفرس(. ينظر: لسان العرب, مادة)همم(: 
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 ]الطويل[                                                       : (1)وقوله

 ا ينفك هم يعودهاـــــــمن اليأس م       فأصبحت ذا نفسين نفس مريضة 

 ا*ـــــل كي يزداد غيظًا حسودهتجمّ       ونفس ترجي وصلها بعد صرمها   

ى نفسين مريضتين, إحداهما مريضة طر نفسه علبه اإلنسان حين تنش إّن أقصى ما يمر
, إذ كالهما أمر من المودة الذي يود أي نفس ترجى وصلها بالرجاءمريضة باليأس واألخرى 

اإلنسان الحصول عليها, فالشاعر قد صّور لنا حالته النفسية المعذبة بين حالين حال اليأس 
اإلحساس بمشاعر السرور واألمل, وحالة أخرى هي المصاحب له األلم والحزن من دون 

الرجاء التي يرافقها نوع من التوسل وطلب التصبر, وذلك بسبب القطيعة والهجران من قبل 
حبيبته التي رحلت فزادت نفسه هّما  وعذابا , فقد كان الشاعر بتصويره اإلبداعي لمشاعره أّنه 

الذين كانوا يّتسمون بمشاعر  (2)الوجدانيين(())يشرح العواطف شرحا  يذكرنا بأسلوب الشعراء 
 ملتهبة بالعشق, ومتلهفة لوصل المحبوب.

 وليس في العشاق من لم))يرزق األمل والرجاء, وليس فيهم من لم يرزأ باليأس والقنوط,
ْن لذلك بعض الناس, فمن المحبين من يلهج باألمل  ]...[, وليس بعد اليأس إاّل الرجاء, وا 

. ففي موضع آخر نجد)ُكثير( قد اّتخذ من اليأس وسيلة لراحتِه, (3)وترفيها  لقلبه(( ترويحا  لنفسه,
 ]الطويل[                                                       :  (4)إذ يقول

 اــــــــولو تبِد لي جــــودًا فينفع جوده    فلم تبِد لي يأسًا ففي اليأِس راحة 

                                                           
 .201الديوان:  (1)

 .7/332*صرمها: القطع البائن. ينظر: لسان العرب, مادة)صرم(: 
 .10/158غيظًا : الغضب. ينظر: لسان العرب, مادة)غيظ(: 

 التربية كلية, بغداد جامعة, رشيد محمد السالم عبد. د: إشراف, درويش محمد حافظكثير عّزة بين ناقديه قديمًا وحديثًا ,  (2)
 .138: م2003(, ماجستير رسالة, )رشد ابن األولى

 .100-99مدامع العشاق:  (3)
 .202الديوان:  (4)
 .9/466أعورت: ذهبت. ينظر: لسان العرب, مادة)عور(: **

 .70/ 5يذودها: اإلعانة. ينظر: لسان العرب, مادة)ذود(: 
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 **وقد أعورت أسرار من ال يذودها    ا عّز عنكم  ـــــكذاَك أذود بالنفس ي

إّن الحيرة واضحة لدى الشاعر بسبب الحال الذي وضعته فيه محبوبته ما بين اليأس منها 
وقطع الوصال وما بين الجود والكرم في مشاعرها اتجاهه مّما جعل نفسه عليلة تجد في اليأس 

نفسه الملتاعة بالشوق إلى أْن تعينه وتوافقه على  راحة ال في الرجاء والتصبر عليها, فقد دعا
قراره باالبتعاد عن المحبوبة, وبذلك تنكشف األسرار بينهما أو ال يكون بينهما سّر, فيخاف أْن 
يفشيه الوشاة عنهما. وعلى الرغم من أن اليأس كان خيار الشاعر القاسي له, إاّل أّنه كان 

دفع بالشاعر إلى عدِم اختيار الرجاء وطلب الوصل الباعث النفسي والموجه العاطفي الذي 
 منها.

ولقد جّسد الشاعر العذري))العاطفة العذرية بما تنطوي عليه من ألم وحرمان ويأس 
وصراع داخلي عنيف, وقهر وذل ورضوخ وانهيار إرادة العاشق, ومأساته في نفسه وفي أهله, 

. ولم يكن (1)نات العاطفية العذرية((واليأس المطلق من الشفاء من الحّب وغير ذلك من مكو 
 :(2))ُكثير عّزة( بعيدا  عن تلك المشاعر التي تؤذي النفس وتذهب بها إلى اليأس, إذ يقول

 ]الطويل[                                                                 

ّنني    ــــــائــــد*ـــــيقينًا لرهٌن بالذي أنا ك      أموُت أسًى يــــــــــوم الرجام وا 

جّسد لنا الشاعر صورة بديعة حملت نقيضين هما)الموت/الحياة(, )الفراق/اللقاء(, )القرب/ 
البعد( بين المتحابين؛ إذ صور لنا الشاعر موته أسى  وحزنا  يوم بّلغه نبأ الرحيل الذي جعله في 

هدة  عليه, فأصبح يقاسي اللوعة وشّدتها على الرغم من عداد الموتى واضعا  حجارة على قبره شا
أّنه متيّقن غير شاٍك بوصله إلى مصير الموت. وبهذا يمثل صورة من صور الشاعر العذري, 

                                                           
 .19-18نقد الغزل العذري في العصر األموي قديمًا وحديثًا دراسة تقويمية, )أطروحة دكتوراه(:  (1)
 .320الديوان:  (2)

 .5/162*الرجام: اسم موضع. ينظر: لسان العرب, مادة)رجم(: 
 .12/6ظر: لسان العرب, مادة)كأد(: كائد: الّشدة والخوف والحذار. ين
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مّما))يعانيه ويشعر به من قهر وحزن وأسى وحيرة وألم وحب وحرمان ويأس وتحّسر, فكان 
 المح وجوده.التي بانت على م (1)شعره صورة لعشقه ومعاناته((

 :(2)فيها ُكثيرومن صور اليأس األخرى التي جاءت مرتبطة بمعنى المكابرة يقول 

 ]الطويل[                                                                    

 ك شغل للمحب المطالبــــــــأصاب    وفي اليأِس عن سلمى وفي الكبر الذي 

 اف الخبيت فغالب*ــــــــــأي دونها     وحّلت بأكنــــــــفدع عنك سلمى إذ أتى الن 

تمثلت صورة اليأس عند الشاعر بابتعاد محبوبته عنه التي غالبتها المكابرة على الوصل 
وربط وثاق المودة بينهما مّما جعل ذلك يصيب الشاعر باليأس ألّنه كان يرى في حبيبته لذة 

ذا الفراق الذي يكون بين المتحابين, قد جّسدت صورة للذين العيش ورفاهية الحياة إاّل إّنها به
 يغتالون النفوس من دون الحق.

ويبدو إّن الشاعر العذري كان)) يائسا  في كثير من األحيان يخالجه أمل كبير بإمكانية 
عودة العنصر المقصى عن المعاش, وهذا يعني أّن اللغة العذرية مزدوجة االتجاه, إذ هي 

, إذ جاء الشعر (3)لغياب المفقود, المقصى( وتغطية النقص في تركيبة واحدة((تطرح النقص)ا
 العذري مجّسدا  لها ومبنيا  لحاالتها.

( مختلفا  عن)ُكثير عّزة( في تمثالت صور اليأس عنده فقد العباس بن األحنفولم يكن)
ظهر الصراع في))مآسي الحب العذري ولكنه في هذه المّرة صراع بين األمل واليأس وهو 

                                                           
 .119ر األدب الصوفي بالغزل العذري الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا, )رسالة ماجستير(: تأث (1)

 .340الديوان:  (2)
 .4/9*الخبيت: الحقير الرديء. ينظر: لسان العرب, مادة)خبت(: 

 .170-169/ 12مادة)كنف(: أكناف: ناحية الشيء أو جانباه. ينظر: لسان العرب, 
 .141-140الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع:  (3)
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. ومن ذلك يقول (1)صراع كان يمأل على العذريين نفوسهم بالحيرة والقلق واالضطراب((
 ]الوافر[                                      :                      (2)األحنف

 وابــــه عندي جــــــوقالت ما ل          م تجبني  ــــــكتبت إلى ظلوم فل

 ابـــتلها ك -وقد غفل الوشاة-       ت نفسي أتاني   ـــا استيئـــــلمــف

إّن يأس الشاعر في نفسه كان متأتيا  من عدم إجابة حبيبته له حين أرسل لها كتابا  قد 
غفل عنه الواشون, وعلى الرغم من مروره بلحظة اليأس التي عاشها متحمال  في ذلك آالم البعد 
 والشوق إليها, قد وصله منها رسالة بعثت في نفسه األمل ورجاء اللقاء بها. إذ))يستبد به القلق,
وتسرح به الظنون, ويتطرق إلى قلبه اليأس, وقد غاب عن ذهنه أّن المحب محاط بالرقباء 
مستهدف بالمالحظة, حتى إذا تسلم بعد حين رّد كتابه, فاضت شاعريته فصّور أحاسيسه 

, واكثرت من سهاد (3)وهواجسه, كما تجري على لسان معشوقته أسباب تأخر رّدها عليه((
 عينيه.

ّن اليأس هو ))مفارقة النفس للرجاء, التي كانت تعتاض به من حال الصفات, وتمسك وا 
بمسامرته من سطوة الفراق الذي منيت بمشاهدته, فأول روعات اليأس تلقي القلب وهو غير 

 ويقول. (4)مستعٍد لمقاومتها, وال مصاب بمشاهدتها, فتجرحه دفعة واحدة عادة إلى غير عادة((
 ] الوافر[                                                  :  (5)األحنف في ذلك

 اءـــــا فيطغيني الرجــــــــــوأرجوه       أس يلبسني خشوعًا   ــــرأيت الي

ينقل لنا الشاعر صورة اليأس الملتبس بخشوعه, المحّمل بالرجاء بسبب ابتعاده عن 
من خوفه منه وما اليأس إاّل صورة لتدلل محبوبته, فقد طغى الرجاء على اليأس, على الرغم 
 المحب لمحبوبته وكأّنه يرى في اليأس رهبة وطمأنينة.

                                                           
 .47الحب المثالي عند العرب:  (1)
 .27الديوان :  (2)

 .74العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل:  (3)
 .1/452الزهرة :  (4)
 .4الديوان:  (5)
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 ]البسيط[                    :  (1)وفي اليأس الممزوج شعريًا بالرجاء يقول

 رجاء وّدك ينعاُه لــــــــــــــــــــي اليأس      يا طول همي بما ال يعلم الناُس 

 ات شوقًا ولم يعلم به الناســــقد م      ـوى ليس إاّل اهلل يعلمُه ـذي هكم 

بدأ الشاعر أبياته بأسلوب النداء والطلب)ياطول(, فيصف همومه الطويلة التي ال يعلم 
( وحده العالم بما جرى فيه, فكم من صاحب هوى وملتاع به, ومشتاق الناس بها سوى اهلل)

أحد, فالرجاء الذي كان يطلبه الشاعر قد مات, ولم يبَق له سوى  له, قد أماته هواُه ولم يعلم به
 اليأس الذي ينعاه, ويواسي الشاعر على ما أصابه. 

والحّب من المشكالت التي تواجه اإلنسان حين يرافقه العجز؛ ذلك ألّن الشعور بالعجز 
ك حالة من يكون في تحقيق بعض أهداف الحياة الجوهرية مّما يولد داخل اإلنسان جراء ذل

 , لفقده األمل في الحصول عليها. (2)اإلحباط التي تصل به إلى اليأس والقنوط

 ]الوافر[                                      :(3)إذ يقول األحنف في ذلك

 فؤادي الهم من طول اشتياقي           ىلقد هّد الهوى بدني وأضن

 *سوى اليأس الذي فيه احتراقي    أعلُل بالمنى نفسي وما لي       

مشاعر الهوى والحب واالشتياق جلّية عند الشاعر, على الرغم من شعوره بالضعف إّن 
والمرض والهّم, إاّل أّنه لم يكن له في ذلك سوى)اليأس( الذي جعل فيه كل احتراقاته وعذاباته 

 والرجاء قد شفعا له بالقرب من محبوبته. من الحّب والفراق, فال المنى

 

 

                                                           
 .160الديوان:  (1)

 .124ينظر: االغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري)دراسة اجتماعية نفسية(:  (2)
 .199الديوان:  (3)

 .8/95*أضني: المرض. ينظر: لسان العرب, مادة)ضنن(: 
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 ]السريع[                                             :  (1)ويقول أيضاً 

 ــــــــــأســــقلب مملوٌء من اليــــــــوال     ـــــــــــآتيكم   يقلقني الشوق فــــــــ

 ي على رأسيــــــائـــأعطــــــــــــــفعاَد      م ُسؤله   ــــــــــــــأعطيت قلبي فيك

يتحدث الشاعر عن قلقه المستمر الممزوج بالشوق ومشاعر الحب, وقلبه المملوء يأسا ؛ 
يجابية منها اليأس بقدر ما فيها من اإلحباط والقلق  فقد ))كان للصراع النفسي آثار سلبية وا 

موفقا  في االستجابة لقلبه؛ ألّنه قد  , إاّل أّن الشاعر لم يكن(2)والرجاء بالوصل بعد الصرم((
 أعاد عليه ذلك الوصل بالضرر الذي مأل قلبه باليأس.

 :(3), يقولومن الصور األخرى التي حّث فيها الشاعر نفسه على الصبر على اليأس

 ]البسيط[                                                                 

 التي بالقلِب من آٍس     فاصبر على اليأس يا ُمستقبل اليأسِ ــوم ـمــــــا للُكل

بدأ الشاعر بيته بأسلوب)النفي( ليصف لنا حالته النفسية كشخٍص مجروح القلب, يائس 
فيصّبر نفسه على ذلك اليأس الذي ال ينتهي. واألحنف كان منعزال  نفسيا , وذلك لشعوره 

جدواه, فينطوي على نفسه, مكونا  مجتمعا  مصغرا  ))باإلحباط من فعالية االختالط باآلخرين و 
. فقد اّتخذ من اليأس مالذا  له ليحمي نفسه وقلبه من (4)يطرح فيه أفكاره, ويتلذذ بأمانيه((

لحظات هيجان الشوق, فضال  عن رؤيته لليأس بأّنه صورة من صور الصبر والرجاء واألمل, 
 لحياة.فإذما فقدهما عاد بنفسه يائسا  ال رغبة له با

                                                           
 .158الديوان:  (1)
 .92: , بحثفي الغزل العذري على أساس النقد النفسي الحديث )أبو بكر محمد بن داود األصفهاني إنموذجًا( النيرفانا (2)

 .157الديوان:  (3)
 .12/148 *الكلوم: الجريح. ينظر: لسان العرب, مادة)كلم(:

 .32: السعودية -مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلميةالتطبيق )دراسة شرعية نفسية(, العزلة الفكرة و  (4)
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فقد كان مما يالحظ على شعر الشاعر استعماله ألوزان شعرية طويلة ليثبت فيها إنفعاالته 
 .(1)النفسية التي تزداد أثناء نظمه للشعر, سواء أ كان في حالة فرٍح أو حزٍن أو يأٍس أو جزع

 فضال  عن ذلك فأن أبيات العباس بن األحنف توحي بالرجاء واألمل أكثر من ُكثير عّزة.

ونخلص مّما تقدم إلى أّن اليأس عند)كثير عّزة( أهون منه عند)العباس بن األحنف(, 
ّن عّزة لم تقطع حبالها عنه ولم تعطيه من الرجاء ما ينفع ر كان يأسه ممزوجا  بالرجاء, إذ إفكثي

 حاله؛ ولذلك ظّل متأرجحا  بين اليأس والرجاء, وهذا يعود لتيّقن الشاعر من وصل عّزة له إالّ 
أّن طبيعة التقاليد في المجتمع البدوي تمنعهما من ذلك. وفي حين نجد أّن األحنف كان يائسا  
إلى الحّد الذي اّتخذ من اليأس غطاء  لكبريائه؛ ألّنه في ظّننا لم يلَق ما يرجيه من محبوبته, 

 فهو غير واثٍق من حّبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .176-175ينظر: موسيقا الشعر:  (1)
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 ــ الغربة:3
, وأّن كلمة األغتراب والغربة اصطالحا  (1)ى والبعد((تشير لفظة الغربة إلى معنى))النو 

. فالغربة المكانية (2)تعنى ))النزوح عن الوطن, أو البعد والنوى, أو االنفصال عن اآلخرين((
 .(3)هي ))مغادرة الوطن طوعا  وكرها  تكون في الغالب ألسباٍب سياسية أو اقتصادية أو ثقافية((

لتآلف الروحي الذي يربط بين الغرباء بوثاقة, ألّن كل وتعد الغربة سببا ))من أسباب ا
. ويمكن رصد ارتباط اإلنسان مع أرضه الذي يكون ماديا  بخالف (4)غريب للغريِب نسيب((

 .(5)النبات مثال  الذي يكون معنويا , وذلك من أجل أن يبلغ حريته في وطنه ال خارجه

وجذور االغتراب قديمة في الشعر العربي, إذ كان للعربي ضروبا  من اإلحساس بالغربة 
التي يذكرها وهب بن منبه في  -الحارث الجرهمي-في الصحراء المترامية, فقد كانت ألسطورة 

كتاب التيجان, مثاال  واضحا  لتصّور زوال الجراهمة, وبقاء الحارث وحده في التيه والغربة, 
تمثيلها رمزا  لواقع حياة العربي التي تضرب في المتاهات بال إنقطاع, ورحيله الذي فضال  عن 

. ويرد مفهوم الغربة عند))كثير من الشعراء على مدار التاريخ, (6)ال يهدأ بحثا  عن المطر والكأل
كلما إرتحل عن أرضه ووطنه, أو كلما حّلت نكبة, أو وقعت واقعة يشعر فيها الشاعر 

لغربة والحزن, فينظم شعره مصورا  حاله, أو حال أمته أبان هذه المناسبة, أو ذلك بالوحشة, وا
. وهكذا نرى))أّن الغربة التي فرضتها الظروف الطبيعية والظروف االجتماعية, (7)الموقف((

وعانى منها الشعراء, كانت باعث حزن أفرغ الشعراء آثاره في صيغ شعرية متباينة فمنهم من 
, فضال  عن األهل واألقارب ومن ألفهم (8)ل ليذرف الدموع ويستبكي الرفاق((وقف على األطال

 في المكان.
                                                           

 .32/ 10لسان العرب, مادة)غرب(:  (1)
 .41االغتراب سيرة مصطلح:  (2)
 .13(: الكويت-جلة عالم الفكربي, )مالغربة المكانية في الشعر العر  (3)
 .26الحزن بين البواعث واآلثار في شعر ما قبل اإلسالم, )رسالة ماجستير(:  (4)
 .331الوطن في الشعر العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثاني عشر الميالدي:  (5)
 .331المصدر نفسه: ينظر:  (6)
 .182-181: بيروت( -)مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية, لبنانالغربة في الشعر العربي,  (7)
 . 33الحزن بين البواعث واآلثار في شعر ما قبل اإلسالم, )رسالة ماجستير(:  (8)
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و)ُكثير عّزة( هو أحد الشعراء العذريين الذين ذكروا غربة الدار, التي تتمثل في الغربة 
المكانية وصالتها النفسية على الفرد, وذلك ألّن غربة الفرد تحدث حين العزلة والشعور 

وابتعاده عن المكان, أو انتقاله إلى مكان آخر؛ مّما يجعله متألما  بشكواه التي يكون بالضياع, 
 ]الطويل[            :  (2)ومن ذلك قوله. (1)البكاء أحد ظواهرها وعالماتها الّدالة

 وكّل غريِب الداِر بالشوِق مولع*      َغريٌب مشوٌق مولٌع بإدكاركم    

حالة الغريب المشتاق لحبيبته المقيم بها, والمغترب عن  يصرح الشاعر بالغربة واصفا  
دارها بسبب عشقه لها, وعلى الرغم من غربته وشوقه, إاّل أّنه مولع بكّل غلط هو حمل عليه؛ 
ذلك أّن))غياب الحبيب يتيح للعاشق مجال التخيل والوهم في الحّب, وهو حّب معذب ألّنه 

شاعر في فحوى فكرته بأّن الشوق والولع هو أمر طبيعي دام , مبينا  ال(3)يتغذى بالفراق والغربة((
 ]الطويل[                                      :   (4)وقولهالفرد غريبا  عن داره. 

 از ألمِت ــــــمكاَن التي قد ُبّعدت  ف     ـــــاُق الُمناَخِة منُهُم  ــــــــــــتأّرض أخف

 عظامًا وال هامًا لُه قد ارّمِت**     فلسُت طواَل الّدهِر ما عشُت ناسيًا  

يرسم لنا الشاعر صورته المتمثلة بغربته المكانية البعيدة التي ذهبت ومضت, وأّن من 
كثرة القاصدين تبتعد أبل وتمضي لكي يحّل محلها أبل أخرى فتنزل في حماه, وقد أقام ولبث 

حّتى نهضت وأّنه كّلما رحل عنه, وفد أناخ به وفد, فهو لم يعش طول وتمّكن في هذه األرض 
الزمن, إذ ال بّد أن يرحل ويصبح رّمة بالية. وطبيعي أن يكون))الشعور بالغربة أو الحنين أو 

الذي  (5)الفقد من الرموز الصالحة للتعبير عن ذلك الصراع من خالل تجربة الحب العذري((
 دفع بالشاعر أْن يخوض تجربة الغربة واالغتراب عن داره وموطنه.

                                                           
 .29: (بحث)ينظر: دالالت البكاء وموضوعاته بالشعر األموي,  (1)
 .409الديوان:  (2)

 .4/381*أدكاركم: غلط حملهم عليه. ينظر: لسان العرب, مادة)دكر(: 
 .115ر األدب الصوفي بالغزل العذري الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا : تأث (3)
 .326الديوان:  (4)

 .6/76**فأزألمت : ذهبت ومضت. ينظر: لسان العرب, مادة)زلم(: 
 .107في الشعر اإلسالمي واألموي:  (5)
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 ]الطويل[                                           :(1)في ذلك إذ يقول 

 ه الداُر أو َمن  غيبته المقابرُ ـــــب     وهَبها كشيٍء لك يُكن  أو كنازٍح   

 ا عّز فيك الشواجرُ ـــوشاجرتي ي     ان بيننا   ــــــأ منقطع يا عّز ما ك

 إذا قيــــــــل هذي دار عّزة قادني        إليها الهوى واستعجلت البوادرُ 

 أصدُّ وبي مثل الجنون لكي يرى       رواة الحنـــــــــا أّني لبيتك هاجرُ 

 إّن الشاعر في أبياته يفرق بين وهب النفس أو الروح, والنزوح عن الدار, وغربة المكان,
والصد الذي يؤدي به إلى الهجرة ال الهجران من الوصل وشأنه في ذلك شأْن ))من غاب خليله 
أْن تناله حيرة في جميع أموره, يصحو عنها ويرجع إليه تمييزه, فمن كان المتناول له من تلك 

في  (2)الحيرة, واألخذ بعنانه من تلك الغمرة, داعيا  من غلبات االشتياق, وناهيا  عن المقام((
قبضة الفراق عند الشعراء العذريين الذين اّتخذوا من الحرمان وسيلة للحّب العذري, من شعورهم 
بالغربة واليأس عاطفيا ؛ ألّن اليأس والغربة والحنين هما ليسا بشيٍء جديد على الشعر العربي 

 : (4)من ذلك قوله, فضال  عن بواعث أخرى سادت في الشعر عامة. (3)منذ الجاهلية

 ]الطويل[                                                                 

 دِ ـــوتبغي به لياًل على غيِر موع     ـــِر الليِل قّلبت    ـــوذا خشٍب من آخ

 ــدِ ــــمطّيَة قذاٍف على الهوِل مبعِ       ــــافي شملًة   ـمناقـــــلُة ُعرَض الفي

 *ـــرِق الّدوداِء مرَّ الَخفيددِ ــــبمنح       عاِصٌف   فمّرت بليٍل وهي شدفاءُ 
                                                           

 .369الديوان :  (1)
 .1/277الزهرة :  (2)
 .120-119واألموي: ينظر: في الشعر اإلسالمي  (3)
 .434-433الديوان:  (4)

 .10/369*الفيافي: الصحراء الملساء. ينظر: لسان العرب, مادة)فيف(: 
 .11/75قذاف: الرمي بقوة. ينظر: لسان العرب, مادة)قذف( : 

 .15/161الهول: الخوف واألمر الشديد. ينظر: لسان العرب, مادة)هول(: 
 .57/ 7لسان العرب, مادة)شدف(: شدفاء: تميل في أحد شقيها. ينظر: 
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 وأبلغَت عذرًا في الُبغايِة فاقصدِ   ــــا ترى     وقال خليلي قد وقِعَت بم

يبدو لنا أّن الشاعر كان كثير السفر, فضال  عن أّنه كان رجل مبعدا  في أسفاره, أي أّنه 
فكان يالقي جراء ذلك المصاعب من سوء الطبيعة كان دائما  ما يقصد السفر إلى أماكن بعيدة, 

وما يحدث في الصحراء من عواصٍف متربة ذات رياح سريعة, في وسط الليل المظلم, مشهدا  
في رحلته الصعبة رفاقه الذين وصفوه بأّنه قد بلغ العذر فيما قصده. فالعاشق))ال يبكي على 

نّما يبكي لغربة محبوبته في الحي , وبهذا كانت هجرة (1)اة بعد أن يموت((نفسه حين يموت, وا 
الشاعر وغربته عن داره ألماكن بعيدة باعثا  على صدقه وحسن مقاصده في إبقاء دوام الوصل 

 بينه وبين محبوبته ومكانها.

فقد مّثلت))الفن االعتزالي بوصفه ضربا  من العزلة التي  )العباس بن األحنف(وأّما غربة
هي كالقطيعة, فلم يكن اعتزاله عن الناس مدة من الزمن في برج عاجي للراحة واالطمئنان, 
ّنما ليبني لنفسه مكانا  خاصا  يناجي فيه روحه, هذا المكان الذي مّثل وحدته, فبعده كالحلم  وا 

هذه العزلة لم تسكن من روعه, بل زادته ألما  وهّما  وأمال  البعيد المنال المغطى بالضباب, و 
؛ وذلك ألّن العباس منذ وعى فكريا  وعاطفيا  هو عاشق وشاعر, يتنفس طوال (2)ومخاطرا ((

 .(3)حياته ُحبا  وشعرا , مسلما  روحه للطريق, ينشد الشعر ويبكي الحّب, ويذوب وجدا  وعشقا  منه

 ]المديد[                                                 :  (4)إذ يقول

 لى َشجِنهــــردًا يبكي عــــــفـــمُ        ا غريَب الداِر عن وطنه   ــــــي

 ِنهــــلى سكــــكي عـــــُكّلنــــــا يب         شّفُه مــــــــــــــــــا شّفني فبكى  

 *ِنهـــلى فنــــطــــــــائٌر يبكي ع        ولقد زاد الفؤاد شجـــــــــــــــــا  
                                                           

 .62العشاق الثالثة :  (1)
 .18البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (2)
 .109ينظر: العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل:  (3)
 .278الديوان:  (4)

 .7/38*شجنه: الهم والحزن. ينظر: لسان العرب, مادة)شجن(: 
 .7/32لسان العرب, مادة)شجج(: شجا: الجرح. ينظر: 

 .6/298األسقام: المرض. ينظر: لسان العرب, مادة)سقم(: 
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 ي بَدِنهــــت  األسقــــــاُم فـــدبّ        ّلما جّد الُبكـــــــــــــــــاُء بِه   ـــكُ 

يصّرح الشاعر بخطاب المنادى)يا غريب الدار( بأّنه غريب في دار غير أهله مغتربا  عن 
شعرية اقتطعها من الطبيعة, يشّخص وطنه, من أجل من يحب, إذ يقدم لنا الشاعر))صورة 

فيها الطائر المغرد, إذ ينبض إحساسا , ويشتد به الوجد فيبكي, ويعاني الفرقة واألسقام, ويشعر 
, وهو بذلك يكون من الشعراء اللذين يعبرون عن مشاعرهم)) تعبيرا  صادقا  (1)بالوحدة واأللم((

عديدة مصّورا  معاناته, فالشاعر محزون عن اإلحساس بالموت, حيث تمّر في ذاكرته أفكار 
أسقط حالته عل الطائر, والطائر إذا غّرد على فننه أثار كوامنه, وأحّس بغربته التي يشعر 
معها بآالمه وخوفه من القادم المجهول, فاشتاق أن يستريح مما هو فيه بالرجوع إلى وطنه؛ ألّن 

ّنما (2)(حسرته ما بعدها حسرة, فالوطن والروح عنده توأمان( . ولم يكن الشاعر باكيا  فقط, وا 
 :                           ]الوافر[(3)فيقول في ذلك أبكى حتى الغريب لغربته,

 اَل بِه على الّنأي الَمغيبُ ـــــوط     ا لغربته الغريُب   ـــــــــــبكى وشك

 الحبيبُ ا ـــــــــــدًة فيهـــوتركي بل      وما هذا بأعجِب من ُخروجي  

 *وبُ ــــي َنسيمُكُم الجنـــويهدي ل       ٍح ــــّل ريـــتفيُح لي الصبابَة ك

عن موطنه, فكانت  إّن بكاء الشاعر وشكواه كان باعثا  لبكاء وشكوى الغريب إلغترابه
غربته الطويلة من أثر البعد عن محبوبته باعثا  آخر على الحزن وشعوره بالوحدة, لتركه بلدة 
المحبوبة فما كان له من صبابة الهوى والعشق سوى الريح التي تهب نسائمها عليه, فتهدأ من 

 الكامل[]مجزوء             :   (4)وقوله وجد الشاعر وهيجان قلب المحب اشتياقا .

 ــاـــبمفازةٍ  ِملٍح ُحســــــــــاهــ        فـــــــــــــكأّنني ذو ُغــــــــــــربة    

 اــــــــــوالنفُس َيجَهُدها صداه        ــــــانِه    ــــقد جّف ريُق لســـــ
                                                           

 .122شعر العباس بن األحنف دراسة فنية, )رسالة ماجستير(:  (1)
 .30البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (2)
 .46الديوان:  (3)

 .14/7مادة)نأي(: *الناي: البعد. ينظر: لسان العرب, 
 .287الديوان:  (4)
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ونفسيته يصف لنا الشاعر حالته النفسية بأّنه كالغريب المنفرد بوحدته, والذي جّف لسانه 
المعذبة التي رافقها الحزن أثر هجرانه ولوعته تلك النفس المجاهدة المضحية من أجل محبوبته, 
وهذا ينّم عن))إحساٍس مرهف لشاعر ألمه الفراق واستوطن الحزن نفسه, إذ جاءت كلماته دالة 

فصّور  على عواطفه ومشاعره, وآهاته وأوجاعه في غربته بعدما فارق األحباب واألهل والوطن,
إحساسه المتدفق في نفسه وأشواق المغترب إذا ضّمه الليل بين جنباته وخّيمت عليه الوحشة 

 ]الوافر[                                   :     (2)وقوله أيضاً . (1)والسكون((

 ــا بعَد صاحِبه غريبُ ــــِكالنـــ            ا ــــــــأقمُت ببلدٍة ورحلت عنه

 ـــــأى عنُه حبيبُ حبيٌب قد ن            اس بالّدنيا ُسرورًا ـــــــأقل الن

ينقل لنا الشاعر صورته الحزينة وهي رحيله عن بلده الذي أقام فيه, إذ أصبح غريبا  
بسبب بعده عن محبوبته, إذ يصف نفسه بأّنه أقل فرحا  في دنياه بسبب الفراق واأللم الذي 

ذلك على أّن غربته مكانيا  كانت باعثا  على شعوره النفسي  عاشه طوال مدة غربته, مؤكدا  في
 بالحزن وعدم الفرح والسرور في الدنيا, فضال  عن إبتعاده عن محبوبته. 

وعلى الرغم من أّن العباس قد عاش))حياة االغتراب النفسي فواجه إحساسا  بدنو األجل, 
غربة المكان مع الموت في ألّن الغربة موت يشكل أشد أشكال الخوف والقلق, فاجتمعت 

 ]الطويل[  :  (4)إذ يقول ,(3)مواجهة الشاعر, فربط حاله مع حال الطائر الضعيف((

 راِق غريِب ــــاء مشوٍق بالعـــــدع         الميَن أجيبي  ـــأزيَن نساِء الع

 وِل نحيبيـــــــــــــلشّدِة إعوالي وط          ا ُأقيم حروفهُ ـــكتبُت كتابي م

 *تُسحُّ على الِقرطاس سّح غروِب           ا كتبُت بعبرةٍ ـــخطُّ وأمحو مأ
                                                           

 .89اإلغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري)دراسة اجتماعية نفسية(:  (1)
 .40الديوان:  (2)
 .30البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (3)
 .6الديوان:  (4)

 .9/479*أعوالي: البكاء. ينظر: لسان العرب, مادة)عول(: 
 .11/116القرطاس: صحيفة أو ورقة يكتب فيها. ينظر: لسان العرب, مادة)قرطس(: 
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افتتح الشاعر هذه األبيات بأسلوبي النداء والدعاء ليوضح لنا غربته المكانية, أثر شوقه 
 تارة وحرمانه من حبيبته تارة أخرى, فقد جاءت))دموع الشاعر تنفيسا  عن شعوره باإلغتراب

اق, وهذه المرارة تظهر في يده التي ترتجف ر األبدي عن المكان, فيشكو لوعة الهوى ومرارة الف
وهو يكتب لها؛ ألّنها نصيبه من الدنيا, ويتمنى أن تكون زوجته في اآلخرة, واستعمل همزة 

مة النداء, لتعظيم القريب وبيان شدة تعلق قلبه بها, وتوسله ورجائه أن يقترب منها مستعمال  كل
)الدعاء( ويعبر عن شدة األسى والحزن الذي يمتلكه باستعمال الكتابة في قوله)شدة أعوالي 
وطول نحيبي(, ويستعير باستعمال الفعل)أمحو( يجعل عْبرة الشاعر ممحاة تمحو ما يكتبه, 

 .(1)وشّبه عبرته على الورق بالماء الذي يسيل من الدلو وفيه إيحاء بكثرة الدموع((

غزيري النتاج الشعري في اإلغتراب, إذ مّثل لعباس بن األحنف( من الشعراء )اوبذلك يعد
نموذجا  للشاعر المغترب المعذب, فال يدوم بينه وبين أحبابه الوصل إاّل ما ندر فهو دائما  في 
ْن حصل واستقر في بالد ما, ظهر إن غادر أحبابه المكان, إذ نراه  رحيٍل وسفٍر مستمرين وا 

 .(2)يعاني بينهما الحرمان والشقاء, فضال  عن بكائه من أثر اللوعة والحسرةمقسم بين بلدين 

 ]الخفيف[                                          :    (3)ومن ذلك يقول

 "بالحجاز" الهوى فكيف النعيم؟       راِق" وأمسى  ـــــــأصبح القلُب "بالع

 ٌس" أبو الفضل "بالعراق" ُمقيم        أصبحت "بالحجاز" "فوٌز" و"عبا 

نلحظ من هذه األبيات تكرار الشاعر أسماء المدن منها)العراق والحجاز( ويفيض بالعباس 
))شوقه, وتنضج على حرارة العشق صبابته, ويزداد إلى مواطن األحباب حنينه, وينظر إلى 

. (4), واللقاء عصي((األمس حيث الشمل ملتئم في بغداد, ويتفكر في يومه فإذا الجمع منشعب
ل على أّن ذات الشاعر كانت منشطرة ما بين عاطفته وفكرة القلق المشوب بالحزن من دوهذا ي

 دون األمل باللقاء, فينسرب بذلك اليأس إلى داخل وجدانه وروحه.

                                                           
 .72-71البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (1)
 .208اإلغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري)دراسة اجتماعية نفسية(:  (2)
 .232الديوان:  (3)
 .59-58. وينظر: والعباس بن األحنف شاعر الحب والغزل: 362العصر العباسي: في الشعر والشعراء في  (4)
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وغربة روحية تمثلتا في غربة النفس, إال أن  ن شكا الغربة, غربة مكانيةوكال الشاعري
حّدة من العباس في غربته, ألّن غربة المكان كانت عنده في المكان الذي ال  )كثير( كان أقل

يضّم حبيبته فهو ال يشكو الغربة بقدر ما يشكو من خلو المكان من )عّزة(, وهذا ألن المكان 
 عند ُكثير في ظّننا واحد فهو ابن الصحراء المتشابهة في امتدادها.

األحنف( أشد وقعا  عليه, ذلك أّنه ابن الحاضرة بينما كانت قسوة الغربة عند)العباس بن 
 التي تتغير مالمحها من مكان آلخر, ولذا فهو أكثر وجعا  وألما  في شكواه من الغربة.

  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 الفصل الثالث

 ))القيم األخالقية يف شعر الشاعرين((

 اء.ـــــــــوفــأواًل : ال

 دق.ـــــــــثانيًا: الص

ــــة .ثالثًا: 
ّ
 الــــعــف

 . كتمان السر رابعًا:

 ر.ـــــالصبخامسًا: 
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 مدخل:

تعد القيم األخالقية أساسًا مهمًا في بناء المجتمعات اإلنسانية, والسيما في المجتمع 
القيم الجذور الطيبة التي تبنى عليها أخالق األمم في ظلِّ المجتمعات  اإلسالمي, إذ تمثل هذه

 المتكونة من بيئاٍت مختلفة.

بالسلوك الشخصي الخلقي الفاضل عند المسلم ليصبح وعادًة ما ترتبط القيم األخالقية 
, وليتعامل به مع اآلخرين لتكوين مجتمٍع إسالمي  سجيًة وطبعًا وغريزة يتخلق به مع اهلل

تظهر عليه كّل الصفات األخالقية بما فيها من المحبة والوفاء والصدق واألمانة والشكر 
 .(1).. وغيرها من الصفاتواألخوة

التي تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية  األخالقية ترمز إلى مجموعة من األخالقوالقيم 
للفرد بطريقة متكاملة قادرة على التفاعل مع المجتمع وتوافقها مع أعضائه في العمل, وذلك من 

وهذا يدّل على أّن . (2)إيجابية أو سلبية بما فيها من قيموالعقيدة اإلسالمية,  أجل النفس واألسرة
. ومن أبرز القيم األخالقية دائمًا ما تكون مختّصة بسلوك الفرد الذاتي وتمثالتها في مجتمعه

الصبر( كتمان السر, هي )الوفاء, الصدق, العّفة,  القيم األخالقية التي تمثلت عند الشاعرين
 ومنها: ن,التي سيقف عندها البحث لبيان أثرها في تشكيل قيمة الشعر عند الشاعري

 الوفاء:أوالً: 
بوصفها سمة أخالقية قّيمة ُتعلي من قيمة الشأن اإلنساني  األخالقية من القيم   الوفاءإّن 

بوصفها سمًة  تعّد ُمثاًل أعلى لديه, فهي قوام لصالح أمور الناس التي يتحّلى بها الفرد, حين
)ت: إنسانية نبيلة مختّصة بمشاعر  اإلنسان وأحاسيسه لبيان فضائله الخلقية. وقد عّرف الغزالي

دامته إلى الموت معه, وبعد الموت مع أوالده ه( الوفاء505 , بأّنه ))الثبات على الحبِّ وا 

                                                           
 .24ينظر: القيم بين اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنة :  (1)
 .41ينظر: المدخل إلى القيم اإلسالمية :  (2)
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مانة فهو سجية ُخلقية , وأداء األ. إذ يرى الغزالي أّن الوفاء هو إتمام العهد وحفظه(1)وأصدقائه((
 الذين يكونون على مرتبة عالية من األخالق. حميدة يعدُّ من يّتصف بها بأّنه من الصالحين

)من حميد الغرائز وكريم أّن ) الذي يرى, ه(456وهذا ما دّل عليه قول ابن حزم)ت: 
الوفاء, وأّنه لمن أقوى الدالئل وأوضح البراهين على  فاضل األخالق في الحبِّ وغيرهو الشيم 

. إذ تعد هذه القيمة (2)وشرف العنصر, وهو يتفاضل بالتفاضل الالزم للمخلوقات((طيب األصل 
, وتظهر أهمية الوفاء لصلته المثل األعلى لألخالق اإلسالمية التي يجب أن يتحلى بها الفرد

ن اإلنسانية التي يتصف بها, ففي الوفاء يتجلى الصدق , فمن فقده انسلخ منه شيئًا مباإلنسان
 في إتمام العهد.

 جي يه ىه ٹ ٹ ُّ  اإليفاء بالعهد في قوله سبحانه وتعالى:أمر  اهلل م أعظوقد 
  يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ُّ وقوله تعالى:, (3)َّيي  ىي مي خي حي
وأشار سبحانه . (4)َّريزي ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل

إلى مسالة فالح اإلنسان وسعادته في حياته, إذ يتحقق فوزه في الّدنيا وتعالى في كتابه الكريم 
تزكية النفس المرتبطة بمدى تأديب نفسه وتطهيرها وشقائها المرتبط بفسادها وخبثها  عن طريق

على وفق الشريعة اإلسالمية, وذلك ألّن النفس اإلنسانية الطيبة تستحق الخير في الدنيا عن 
 زبُّ   بدليل قوله تعالى:, (5)وتأخذ األجر والثواب في اآلخرة المحمودة طريق األفعال والصفات

 .(6)َّىت نت مت زت ىبيبرت نب مب

شعرهما, إذ ظهرت قيمة الوفاء  ويمكننا أن نتلمس قيمة الوفاء عند الشاعرين من خالل
ن كبار شعراء العصر عند أغلب الشعراء العذريين, وال سيما )كثير عّزة(, بوصفه شاعرًا م

ظّل )) إاّل أّنه كان مدعيًا في حّبهاألموي, على الرغم من أّن بعض النقاد قد وصف ُكثير أّنه 

                                                           
 .2/184إحياء علوم الدين :  (1)
 .78طوق الحمامة :  (2)
 .20الرعد :  (3)
 .91النحل :  (4)
 .135. ومحاضرات إسالمية هادفة: 68-67ينظر: منهاج المسلم كتاب عقائد وأدب وأخالق وعبادات ومعامالت:  (5)
 .10-9الشمس:  (6)
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وفيًا مخلصًا في قول الغزل عن )عّزة( حتى ماتت,]...[, فإّنه شاعر أحّب وعشق وبكى مرارة 
منها )وفائه لحبيبته,  , فقد عّبر عن حّبه لحبيبته )عّزة( ووفائه لها بصوٍر شّتى(1)((الحب

الحفاظ على المودة, الوفاء بالعهد(, إذ يبدو على حبيبته عدم االهتمام به والرغبة في البعد 
 عنه, ولكنه في مواضع كثيرة من شعره يبدو أكثر اهتمامًا ووفاًء ورغبًة في الوصل إليها.

 ] الطويل [                                              :  (2)ومثال ذلك قوله

 *وال لِك عندي في الفؤاِد قسيمُ          وأقسم ما استبدلت بعدك ُخّلًة   

بأّنه ال يستبدل حبيبته)عّزة( بواحدٍة أخرى, ولم يشارك  بدأ الشاعر بالقسم, إذ أقسم باهلل
غيرها, حّتى قيل))إّن العاشق في الحبِّ العذري قد يفتعل ظاهرة روحية كرمز حالة يتعلق  فؤاده

المثل األعلى الذي يحقق له متعة الروح,  بها بوساطة هذا الحب, بمحبوبة واحدة يرى فيها
تقف عندها آماله وتتحقق فيها  ورضى النفس, واستقرار العاطفة, وهو استقرار يجعل فتنته بامرأة

؛ مّما يجعلها المنفردة بقلبه ال شريك لها, وهذا ما يعزز قيمتها في قلبه, والوفاء (3)أمانيه(( كلّ 
 في أبهى صوره.

ّن من خصائص هذا ون, إذ إونلحظ أّن الشاعر سار على ما سار عليه الشعراء العذري
إذ يكون  االكتفاء بمحبوبة واحدة, فقد تميز الشاعر العذري في غزله لحبيبة واحدة,الشعر)) 

 بتلك المحبوبة عن بقية ما الوفاء وصدق المشاعر واإلخالص, فال يكون الشاعر مشغواًل إاّل 
ّن قيمة . وعليه فإ(4)ه مخلصًا ووفّيًا لها((حّتى لو تزوجت أو تزّوج هو بغيرها يبقى قلبه, يلهي

أغلب الوفاء لديه ترجع إلى مجاراته لخصائص الشعر العذري حتى طغت هذه القيمة على 
 .أبياته الغزلية

                                                           
 التربية كلية, بغداد جامعة, رشيد محمد السالم عبد. د: إشراف, درويش محمد حافظ, عّزة بين ناقديه قديمًا وحديثاً  كثير (1)

 .8:  م2003(, ماجستير رسالة, )رشد ابن األولى
 .129الديوان :  (2)

 .4/202*خّلة: الصديقة. ينظر: لسان العرب, مادة)خلل(: 
 . 11الحب المثالي عند العرب:  (3)
 بن العربي جامعة, نجعوم ويوسف عبابسة سارة, بيئات الغزل في العصر األموي بين القصيدة البدوية والقصيدة الحضرية (4)

 .20-19. والغزل في الشعر العربي: 66:  م2015(, ماجستير رسالة, )واللغات اآلداب كلية, مهيدي
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 ] الطويل [                                                 :(1)إذ يقول

 وال قبلها من ُخّلٍة حيُث حّلِت            فو اهلل ثّم اهلِل ال حلَّ بعدها   

ْن عظمْت أياُم أخرى وجّلِت         و ما مرَّ يوٍم عليَّ كيوِمها        وا 

وسيلة لتأكيد مشاعر بقسمين بحرف)الواو(  أسلوب القسم باهللاعتمد الشاعر على 
وحدها األثيرة عنده من دون النساء, ولم يصادف أن وقع قلبه في حّب  مشددين)) بأّن عّزة

الحفاظ على المودة ومن صور الوفاء عنده هي  .(2)واحدة من النساء كما وقع في حبِّ عّزة((
 ] الطويل[                             :(3), كما في قولهبوبتهبينه وبين مح

 ا لليِد الُحسنى لديَّ كُنودُ ــــوم           ٌظ ـــــــــتعلَم أّني للموّدِة حافـــــل

ّنك عندي في الّنواِل وغيرِه    *ا بقيت حميدُ ــوفي كّلِ  حاٍل م         وا 

على الرغم من  للمودةتظهر قيمة الوفاء واضحة وجلية في هذا البيت وتتمثل في حفظه 
األلم النفسي الذي ينتابه لفراقها, إاّل أّنه بقي متمسكًا بحّبها مخلصًا ووفيًا لعهوده التي قطعها, 

؛ لذا سيبقى وفيًا فهي عنده كالنعمة المعطاة بجهٍد أو من دون جهد يتحصل عليها اإلنسان
 ًا.إّياها فال يصبح كنود شاكرًا وحميدًا لليد الحسنى التي وهبته

الذي عرف بوفائه لمحبوبته لعذريون بالوفاء للمحبوبة السيما)ُكثير عّزة( لقد اشتهر او 
على الرغم من  , وذلك(4)والمداومة على حبها, تلك األمانة المعروفة بقوة تحمله ووالئه لحبيبته
 .تعّدد أسماء المحبوبة لديه, فقد ناداها بـ)أسماء, وسعدى, وهند, وليلى(

 

                                                           
 .102الديوان :  (1)
 .50ر األدب الصوفي بالغزل العذري الحالج وابن الفارض والبويصري أنموذجًا )رسالة ماجستير(: تأث (2)
 .197الديوان :  (3)

 .164/ 12*كنود: كفر النعمة. ينظر: لسان العرب, مادة)كند(: 
 .14/335النوال: العطاء. ينظر: لسان العرب, مادة)نول(: 

 .52ر األدب الصوفي بالغزل العذري الحالج وابن الفارض والبويصري أنموذجًا )رسالة ماجستير(: نظر: تأثي (4)
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 ] الطويل[                                                :(1)قولهذلك ومن  

 ــحُ والـــــــــــــوُد صالـــ تفارقنا أسماء       البذِل منها لعّلها  وأرضى بغيرِ 

, ومع ذلك فقد بقي لديه على الرغم من عدم الوصل منهما ومفارقته فنجد أّن قيمة الوفاء
 :(2)قولهوّده لها ووفائه للحّب بينهما. ومّما يدّل على حفظه للمودة والوصل 

 ] الطويل [                                                                  

ّني و   لها حيُث حّلْت واستقّر قراُرها        ٌظ  ـــــــأن شطْت نواها لحافوا 

ْن شحطتْ        فأقسمُت ال أنساِك ما عشُت ليلًة    *داٌر وشطَّ مزاُرها وا 

يؤكد لنا الشاعر في أبياته وفائه لحبيبته)عّزة( وأّنه حافظ لعهدها أينما كانت, إذ أقسم بأّنه 
, فنجده يكرر عهده لها كثيرًا أينما حّلت واستقرت, إذ يعاهد نفسه على أن ال لن ينساها أبداً 

خالصالينقض  ( ُكثيرالوفاء األخرى عند) ومن صور  .(3)عهد بل ويحافظ عليه بكّل حب وا 
يعد  هي)الوفاء وحفظه للعهد(؛ فهي سمة متجذرة في عادات العرب منذ العصر الجاهلي, إذ

كده وفاء القوم االلتزام بالعهد والوفاء به من القيم الرفيعة في المجتمع العربي, وهذا ما يؤ 
يسلم سالح امرئ  السموأل عندما ضّحى بولده يقتل أمام عينيه على أالالمشهور: ))موقف 
  .(4)القيس لخصومه((

                                                           
 .200, 185, 93.  ولإلستزادة, ينظر: الديوان: 187الديوان:  (1)
 .430الديوان :  (2)

 .7/119لسان العرب, مادة)شطط(: *شطت: بعدت. ينظر: 
 .343/ 14النوى: الدار. ينظر: لسان العرب, مادة )نوى(: 

 .45/ 7شحطت: بعدت. ينظر: لسان العرب, مادة)شحط(: 
 .7/119شّط: بعد . ينظر: لسان العرب, مادة)شطط(: 

. وكثير عّزة 144)رسالة ماجستير(:  ر األدب الصوفي بالغزل العذري الحالج وابن الفارض والبويصري أنموذجاً ينظر: تأث (3)
 .59عصره حياته وشعره: 

 .137أخالق العرب بين الجاهلية واإلسالم دراسة مقارنة على ضوء اإلسالم:  (4)
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 ] الوافر[                                            :(1)ومن قوله في ذلك 

 واٌم َوفيتُ ــــــــان أقـــــــإذا ما خ              درِع الكندي, إنيأــــــــــَوفيُت ب

 ا مشيتُ ــال واهلِل أعذُر مـــــــــف            ُب   ـــــــــّنه كنٌز رغيالوا: إـــــــــوق

وأما في اإلسالم فيتمثل في)حفظ العهود, وأداء األمانات سواء كانت للصديق أم للعدو, 
 . ))(2)وتأسيًا بسيرة المصطفى اهلل  وذلك استجابة ألوامر

 : (3)ومن ذلك قوله ولم يخرج)ُكثير( عن هذه المنظومة األخالقية, 

 ]الطويل[                                                                    

ّني وأْن أعرضت عنه  نا لمقيمُ ـــا بينــــعلى العهِد فيم         ا تجّلدًا ــــوا 

ن  *ِه لمشومُ ــــــــــــوبينكم في صرف  ا         ــــدهر بيننـــــــــــزمانًا فّرق ال وا 

التمسك  نّ بالعهود بينهما, إذ إ تظهر هذه القيمة عند الشاعر بصورة جلّية عبر إلتزامه
بالعهد ))كان يؤول في بعض األحوال بالضعف والجنوح إلى الهويني, ولم يكونوا في تأويلهم 

وا معاهدات في العصر الحاضر, وقد استمسك بها , فطالما مزقهذا إاّل كاألقوياء في زماننا
نرى لهذه القيمة . إذ (4)قصاصة ورق(( وروحًا, ولكن األقوياء تنكروا لها وعدوها الضعفاء نّصاً 

 أهمية كبيرة عند الشاعر لكونه محافظ على العهد لحبيبته مهما فرقه الزمن.

                                                           
 .80ديوان عروة بن الورد والسموأل:   (1)
 .141سة مقارنة على ضوء اإلسالم: أخالق العرب بين الجاهلية واإلسالم درا (2)
 .129الديوان :  (3)

 .323/ 2*تجلدًا : القوة والصبر. ينظر: لسان العرب, مادة)جلد(: 
 .7/7مشوم: خالف اليمين. ينظر: لسان العرب, مادة)شأم(: 

 .285الحياة العربية من الشعر الجاهلي:  (4)
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دة واقتصار شعره عليها دون واحمن شعراء التغّزل بامرأة  )ُكثير( وبذلك يمكن أن نعدّ  
من غاٍل ونفيس من أجلها, على الرغم من الهجر  ما يملك غيرها, وصواًل إلى التضحية بكلّ 

 .(1)دًا االكتفاء بهاالذي طاله منها, لكنه مع ذلك يبوح بخلجات نفسه, مؤك

 الطويل[]                                       :(2)بقولهفنراه يؤكد وصله لها  

 قوٌل ُقلته وهو صالحُ بذي الّرمِث          عزُّ إّنه  اـــــــــــــوآخر عهٍد منِك ي

 حُ ــــهو رائ من الّصرِم أشراٌط لُه و      دا    ــــقد ب و مالحك البرد اليماني

 *حُ ـرقتُه الصحاصكجاري سراب رق         نك خالبة ــــولم أدِر أّن الوصَل م

النداء مذّكرًا  خطابه الشعري بلغة حوارية موّجهة إلى حبيبته)عّزة( بأسلوبيبدأ الشاعر 
ر  فيما بعد أّن الوصل منها كان عهد كان بينهما)بذي الّرمث(, ولكنه لم يد آخربإّياها بأسلوب 

له كجاري السراب الباحث عن الماء في شّدة الظمأ في أرض جرداء, فهذا التشبيه  دعةً خ
الوفاء ومدى أهميتها عندُه, مشّددًا بذلك على  الممتلئ)شوقًا لها(, يبين لنا قيمةالفارغ)وصاًل(, 

 مبادئه األخالقية والقيم اإلنسانية في صورة الوفاء بالعهد  وعدم نقضه لمحبوبته.

, ولربما تصدق عليه مقوله ابن حزم (كثيرأقل وفاًء من)( العباس بن األحنف)يكن ولم
أوجب منه على المحبوب وشرطه له  ))واعلم أّن الوفاء على الُمحب, القائل فيها: ه(456)ت

المودة,  , والمقاصد لتأكيداألزمةألزم, ألّن المحب هو البادي باللصوق والتعرض لعقد 
 فتنطلق هذه القيمة عند الشاعر .(3)عدد األصفياء...((والمستوعب صحة العشرة, واألول في 
ه القوام الرئيس على المحبوب بالدرجة األولى, ألّنه أوجب تحديدًا إلى بيان تفضيل المحب وجعل
 وتأكيدهما. في ذكر صفة الوفاء والمحبة والمودة

                                                           
نهاية العصر األموي, أصوله . والغزل العذري حتى 8ينظر: اتجاهات الغزل وسماته الفنية في العصر األموي )بحث(:  (1)

 .8)بحث(:  ,. والغزل العذري في العصر األموي بين العفة والرغبة49وبواعثه الفنية, )رسالة ماجستير(: 
 .184الديوان :  (2)
 .307/ 5ينظر: لسان العرب, مادة)رمث(:  الرمث: مرعى من مراعي اإلبل.*

 . 104 -103طوق الحمامة :  (3)
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وتشير هذه الصفة بأّنها تدفع صاحبها إلى الوفاء ألسرته ووطنه ومجتمعه اإلنساني حتى 
 تتكرس وتصبح سجية من سجايا النفس ودلياًل على سموها, لما للوفاء من صوٍر جميلة
وصادقة, تدعو صاحبها إلى التمسك بالقيم الحسنة وترك صفة الغدر ليصل إلى درجٍة من 

. وقد قضى شاعرنا))العباس عمره كله في التغني بمعشوقة واحدة (1)الّسمو والكمال الروحي
, وأجمع النقاد على أّنه أعظم المتفوقين في الفنِّ  هي)فوز(, فهو بذلك من الموحدين في الحبِّ

, وهو أّنه من أعظم رجال القلوب, وأساس القوة وفاتهم أن يذكروا سبب هذا التفّوق الواحد,
عنده تتمثل بـ) بيان مكانة الحبيبة,  ر الوفاء. إذ نجد أّن صو (2)الوجدانية أن يكون للرجل قلب((

   :(3)قولهوالحفاظ على المودة, والوفاء بالعهد(. ومّما يظهر بيان مكانتها في نفسه, 

 ] الطويل[                                                                      

 ُمعّذبِ ـــــا لــــــــــ"لفوٍز" الُمنى إّني به       ّرٍة  ـــــــــدا كلَّ حُ ـــــــــــــــأال َجعل اهلُل الفِ 

 وال خلفها في الناِس للقلِب َمذهِب        فما دونها في الناِس للقلِب مطلٌب  

يفتتح الشاعر مستهل بيته الشعري بالنداء والطلب بـ)أال( للتنبيه على حالته التي وصل 
من شّدة تعذبه؛ مؤكدًا بذلك على إصراره بالوفاء والبقاء على  ًا ومتمنيًا للموتمإليها مستفه

 كبيرة في روحه. , لما لها من مكانةعلى ذكرها المداومةعهده لحبيبته و 

 ] الطويل[                    :(4)ومن صور الوفاء لديه هي)الوفاء بالعهد( قوله

 والعهــــــــدا بكم قد تناسيت المواثيق         ا "ذلفاُء" إْن طال عهدنا ـــلعلِك ي      

 ونحن نصدُّ الهجر عن وصلنا صّدا؟       أما تذكرين العهَد في داِر "دعبل"  

, إاّل أّن ما ذهب إليه يوحي البيت الشعري بوجود امرأة أخرى مما ينفي سمة الوفاء لديه قد
ي بعض الدارسين يؤكد أّن)العباس بن األحنف( له صاحبة واحدة, لكّنه ذكرها بأسماء مختلفة ف

                                                           
 .151: , حسان أبو رحاب الغزل عند العرب (1)
 .73العشاق الثالثة :  (2)
 .13الديوان :  (3)
 .92الديوان:  ((4
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جس(, أو سحر, وحنث, وظلوم, أو فوز؛ فأّن فوزًا رين, ونر شعره, منها )ذلفاء, وضياء, ونس
ة هي نفسها ظلوم, فاألبيات الشعرية قد جمعت في البيت الواحد أكثر من معشوقة, لكّن األخير 

 :(2)قوله ومّما يؤكد ذلك .(1)الدارسين سلموا من تعدد المعشوقات التي ذكرها الشاعر في شعره

 ] الخفيف[                                                                 

 ي أكفانيــــــــــاهلِل حتى أُلفَّ ف           لسُت أنساِك يا ظلوم وعهِد 

 *بحفاظي في الّسِر واإلعالن         فِثقي بي فأنِت أعرُف مني    

أكده الشاعر من وفائه بالعهد  , فمافي صون عهده سم( أثرهما البّيني والقإّن ألسلوبي)النف
)فوز( التي ناداها بـ)يا  ينَس حبيبته وحفاظه عليه في السّر والعلن, إذ يقسم بـ)عهد اهلل( أّنه لن

في  ظلوم( حتى يخطف الموت أبصاره, لذا نراه يطلب منها الوثوق به وتصديقه؛ ألّنها ترى
 ف.نفسه وتعرف أكثر ما يرى ويعر 

 ] الطويل[                                                    :  (3)وكذلك قوله

 يدوُم عـــــــــــــــلى عهٍد وال يتــــــــــغّيرَ        أدوم بعهدي ما حييُت وقل َمْن   

األقدمين من الوفاء بالعهد, إذ نرى  الشعراء يظهر أّن األحنف قد سار على ما سار عليه
الوفاء الممتد جذوره في الجاهلية, معلنًا بذلك تمسكه بهذه القيمة  أّنه يشابه )كثير( في ذلك

األخالقية حين المداومة على الوفاء بعهده. ويظهر إخالص الشاعر في رسم صوره الجميلة 
مّما أكدته الناقدة عاتكة بقولها: ))ولسُت ُأكاتمك الحقيقة من أني مؤمنة كل  للحّب العفيف

لينا تجربة حقيقية عاشها, ولعل أروع لوحة عرض لنا العباس فيها اإليمان بأّن الشاعر يملي ع
تلك التي يحلو له أْن يعرضها علينا بين الحين واآلخر, لنراه فيها الظمآن  حكاية هواه المعذب

                                                           
 .52-51. والعباس بن األحنف شاعر الحب والغزل: 358ينظر: الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (1)
 .282الديوان :  (2)

 .129/ 12*أكفاني : التغطية. ينظر: لسان العرب, مادة )كفن(: 
 .140الديوان :  (3)
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, وذلك من منطلق تجربة . فالعباس بن األحنف شاعر(1)القريب من النبع المحروم من الورد((
 ] مجزوء الكامل[      :    (2)إذ يقول مشاعر الجّياشة.حّية ممتلئة باألحاسيس وال

 الّسالمِ ــــــــــِد بـــــــّتعهُّ ــــرِة وال         ا     ـــــــــــــــــــأرعى الموّدة ِبالزي

 *ـــــــــــــــــُت بحّبها دوَن األنام            ـ ـــيــــــــــبأبي وُأمِّي من َشقِ 

بأّمه وأبيه, ونرى أّن  عبر استعداد الشاعر بالتضحية من صور الوفاءتظهر صورة أخرى 
 ؛ ولكنهاإلسالميةالقدرة على التضحية باألهل من أجل  المحبوبة قد يتعارض مع القيم األخالقية 

مع ذلك يرفع من شأن قيمة الوفاء لديه وحفاظه على الوّد بينهما. وتتكرر مواقف التقلب 
يبقى الشاعر ثابتًا  قصائد)األحنف( ومقطوعاته الشعرية, لكي كثير منوالصدود من الحبيبة في 

على ُحّبه وتعلقه وهيامه, ووفيًا لحبيبته مهما أعاقته الظروف من الحرمان والمعاناة التي رافقته 
                                                :(4)إذ يقولهي)الثبات على الحبِّ والوّد(,  , مظهرًا في ذلك صورة من الوفاء(3)طيلة حياته

 ] الخفيف[                                                                  

 ر "فوٍز" يهيمُ ــــــــــــــؤادي بغيـــــــــَن ف         ــــــا ـــما تَغّيرُت بعد " فوٍز" وال كـــ

 **ـــــشي وفي الناِس قلبه َمقسومُ            ّلٍة َيمـــــــــ ّل ِذي خُ ــــــــَلَعَن اهلُل كُ 

يعلن لنا الشاعر بطريقة مباشرة في خطابه الشعري عن ُحبه الخالص ذلك الُحب الذي 
, بالوفاء والوّد وتعلقه به, فبقي قلبه متيمًا بها, ويظهر)األحنف( هنا وفيًا مخلصاً  عّبر عنه

 .(5)فهي الوحيدة التي ملكت فؤاده دون الفتيات(( ,يحيُد عنها))فاٍن روحه معلقة بفوٍز ال 
                                                           

 .43األدب العربي في العصر العباسي:  (1)
 .248الديوان :  (2)

 .169/ 7*شقيت: الشّدة والعسرة. ينظر: لسان العرب, مادة)شقا(: 
 .298/ 4*األنام: ُخلق اهلل تعالى. ينظر: لسان العرب, مادة )نمي(: 

 .33: ينظر: شعر العباس بن األحنف دراسة فنية, )أطروحة دكتوراه( (3)
 .234الديوان:  (4)

 .183/ 15**يهيم: محب شديد الوجد. ينظر: لسان العرب, مادة)هيم(: 
 .43األدب العربي العصر العباسي :  (5)
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         :(1)إذ يقولفـ)فوز( قد شغلت فؤاده ووجدانه, وال يعلم إلى متى سيستمر هذا الوفاء,  

 ]البسيط[                                                                    

 لم أُبصرك في الناسِ ــإذا نظرُت ف     ما أسمَج الناَس في عيني وأقبحُهُم! 

 *؟اسيـــــــــوال يليُن لشيٍء قلُبك الق   دي حّرى ُمعّطشة    ـــــــــــــحّتى متى كب

ته جراء الوفاء للحبيبة وصّدها عنه, يتساءل الشاعر هنا عن الوقت الذي تستمر فيه معانا
 وسمجة في عينه وهي ال تلين له وترأف بحاله. أْن يرى الناس في صورٍة قبيحةإذ وصل بوفائه 

فقط,  الدولة العباسية كان شعره مقتصرًا على الغزل ويبدو أّن)العباس بن األحنف( أشهر شعراء
, إاّل أّن سمة الوفاء (2)حبهماإذ ظّل فؤاده معلقًا بـ)فوز( صاحبته ينظم فيها األشعار, لينتهي 

 ] الوافر[                             :(3)يقولإذ  بعد نهاية قصة حّبهما.استمرت 

 لُ ــــــــٌم دخيـــــًا شفه سقــــــوجسم       ب " فوٍز" ـــإلى الرحمن أشكو حُ  

 لُ ــــــــا قليـــــــــُرها وذاك لهــــــوأنك      د "فوٍز" ـــــّل أنثى بعـــــأهجر كـــس 

 **ولُ ـــوُن وال أحــــأموُت وال أخا ِعشــــُت حتى        ــــُم سرَّها مـــــوأكت  

, )أشكو( ليدل على االستمرارية إذ وّظف الفعل المضارع قّدم الشاعر شكواه إلى اهلل
وقد قدم عهدًا بأّنه فأصبح جسمه مريضًا غريبًا بسبب فراقها؛ إذ ال تحل بعد)فوز( امرأة ثانية, 

 أبدًا, وسيبقى وفيًا مخلصًا لها.لن يخونها 

                                                           
 .158الديوان :  (1)

 .354/ 6ينظر: لسان العرب, مادة)سمج(:  *أسمج: قبح.
 .146/ 3ينظر: لسان العرب, مادة )حري(:  حرى: نقص.

 .25 -22ينظر: شعر الغزل العذري في العصر العباسي شعراؤه واتجاهاته الموضوعية والفنية, )رسالة ماجستير(:  (2)
 .211الديوان:  (3)

 .152/ 7**شفه: الحزن. ينظر: لسان العرب, مادة)شفف(: 
 .298/ 6سقيم: المريض. ينظر: لسان العرب, مادة)سقم(: 

 .4/308ادة)دخل(: دخيل: المباطن. ينظر: لسان العرب, م
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 إذ نرى العباس يعزف ))على قيثارة العذرية في شكواه, ويعمق ويرق, ويشف ويلتاع, 
, ويلعب بعواطف الناس, ولكنه عمق اإليجاع, ورقة الصبابة, وشفافية العفاف, والتياع العاشقين

 وى, ُمحتفظًا بصمته, ُملتزماً ويحرك أشجانًا عند الخّليين حتى يكاد يستعذب األلم, ويفلسف الشك
 فيصرح بأّنه سيبقى كاتمًا لسرها ووفيًا لها حتى الموت.  .(1)بكتمانه, مستلذًا بحرمانه((

يتجلى عند الشاعرين من خالل  وبعد هذه الجولة في شعر الشاعرين, نرى أّن الوفاء
)الوفاء للمحبوبة, الحفاظ على المودة بينهما, الوفاء بالعهد(, إذ نجد تقاربًا بينهما في البوح 

)كثيرًا( كان أكثر حكمة وتصلب  لمشاعرهم والتصريح بالوفاء بالعهد لمحبوباتهم, فقد الحظنا أنّ 
)العباس( ين. بينمااألقدمألّنه سار على منهج  ّز بها,جاه مبادئه األخالقية التي يعتفي موقفه اتّ 

عهده إلى حدِّ بالوفاء ب أكثر تشّدداً لقيم األخالقية إذ كان في اتّباع ا لم يكن أقل شأنًا من )ُكثير(
قد  يقرأ عنه بأّنه عل منتج ي, على الرغم من الترافة ورهافة الحّس التي يمتلكها, التالتضحية

وعدم نقضه. ولربما كانت بيئة كثير المحافظة  )الوفاء بالعهد(ذهب في حياته إلى غير ذلك من
 أملت عليه أْن يكون أكثر صالبة, وأّن بيئة بغداد المتحّضرة دفعت بالعباس إلى البكاء

 والتضحية باألهل ألجل محبوبته.

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .376الشعر والشعراء في العصر العباسي :  (1)
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 ثانيًا: الصدق :
الذي نشأ بوصفه يعد الصدق من أهم الفضائل األخالقية وسمة أساسية للفرد الصالح 

إنسانًا يجب أن يتحّلى بهذه الصفة وبدونها لن يكون هناك مجتمع, فيتوقف نجاح األمم عن 
 , تقودهم إلى فعل الخير.(1)طريق أبنائها الذين يسعون إلى تكوين أفعاٍل صادقة حسنة

ه( الصدق بقوله: ))هو ضد الكذب, وهو اإلبانة عما يخبر به 255وعرف الجاحظ)ت
. ولم يخرج جميل صليبا عن أّن الصدق ضد الكذب, ))وهو مطابقة الكالم (2)كان((على ما 

للواقع بحسب اعتقاد المتكلم, ومعنى ذلك أّن لصدق الخبر شرطين: أحدهما مطابقته للواقع, 
. فصدق الفرد وتشابه قوله للمجتمع اإلنساني هو من أسمى (3)واآلخر مطابقته العتقاد المتكلم((

 يف ىفيث ىث نث ُّ : أفعال اهلل سبحانه وتعالى بقولهالخلقية وكفى به إّنه من وأهم الصفات 

 ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  ُّ وقوله تعالى:, (4)َّملىل يك ىك مك لك اك يق ىق

 َّىهيه مه جه ين ىن  منخن حن جن يم
, فالصدق هو من صفات األنبياء والمرسلين واهلل (5)

ّ  الكذب من عالمات النفاق, ألن   وأما. (6)َّىي مي خي ُّ   تعالى يصفهم به في قوله:                         
ّ                      المنافق إذا حد ث كذب, وال يكون المؤمن كاذبا  ألن  الكذب يناقض اإليمان(())    ً                           ّ             (7). 

متممات ومكمالت إيمان المؤمن على أساس ُخلٍق يتخلق به ال          ّ          وبذلك يعد  الصدق من 
 ّٰ ِّ   ُّ :في قولهكما , (8)العكس من ذلك, فبه أمر رسوله الكريم وحّث عليه ودعا إليه

 .(9)َّيئرب  ىئ نئ مئ زئ رئ

                                                           
 .67ينظر: األخالق في اإلسالم :  (1)
 .113معجم التعريفات:  (2)
 .1072/ 2. وكشاف اصطالحات الفنون: 723/ 1المعجم الفلسفي, جميل صليبا:  (3)
 .95آل عمران:  (4)
 .87النساء:  (5)
 . 46يوسف:  (6)
 .198األخالق في اإلسالم مع المقارنة بالديانات السماوية واألخالق الوضعية:  (7)
 .132ينظر: منهاج المسلم )كتاب وعقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالت( :  ((8

 .119التوبة:  (9)
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والمسلم الصادق)) يحب الصدق ويلتزمه ظاهرًا وباطنًا في أقواله وأفعاله؛ إذ الصدق يهدي 
إلى البّر, والبّر يهدي إلى الجنة, والجنة غايات المسلم وأقصى أمانيه, والكذب خالف الصدق 

من يخافه المسلم  وضده, يهدي إلى الفجور, والفجور يهدي إلى النار, والنار من شرّ 
الناس على قسمين, يختلف أحدهما عن اآلخر, فقد قّسم اهلل)سبحانه وتعالى(  .(1)ويّتقيه((

 ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّ في قوله تعالى: هما)صادق ومنافق(, كما 
فالصدق صفة نبيلة مخّتصة بأخالق . (2)َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

صرار   خل ُّ :(. وقوله )(3)(كاملين في إيمانهم بالرسول )المؤمنين والمؤمنات بكّل يقين وا 
 مئ هي مي خيحي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل
 .(4)َّ هث مث هت مت هبمب هئ

 

وعليه فإّن ما ورد في القرآن الكريم والسيرة النبوية واألقوال األخرى التي تدل على بيان 
, إذ إّن ))من المجتمعقيمة )الصدق( وأهمية تواجدها في الفرد, الذي سينعكس بدوره على 

ثمرات الصدق ترابط أفراد المجتمع, وتعاونهم على البّر والتقوى, فاألخوة الصادقة من أسباب 
ّنما ارتبط به ارتباطًا وثيقًا به, (5)قوة المجتمعات(( . ولم يكن الشاعر بعيدًا عن مجتمعه, وا 

على الرغم من أّن الشاعر العذري هو  (6)فالصدق يهب له ))طمأنينة النفس, وراحة القلب((
 عاشق متيم, فنادرًا ما نجد سكينة الوجدان عنده. 

 
إذ وصف العاشق بأـّنه )) رقيق حّساس, صادق في عشقه,]...[, أما داؤه فهو الحبيب 
المعبود, ودون الوصول إليه أهوال,]...[, وهكذا كان العذريون جميعًا, وكان شعرهم في كلِّ هذا 

ن ذواتهم تعبيرًا صادقًا]...[, بما فيه من حرارة العاطفة, وصدق الشعور والحتماله ألكثر معبرًا ع

                                                           
 .132منهاج المسلم )كتاب وعقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالت( :  (1)
 .24األحزاب :  (2)
 .32. واألخالق في الكتاب والسنة )بحث(: 65ينظر: األخالق في اإلسالم :  (3)
 .119المائدة:  (4)
 .58الصدق وأثره في صالح الفرد والمجتمع :  (5)
 .57المصدر نفسه :  (6)
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. فما ينماز به شعر العذريين المعاناة الصادقة المتمثلة بعواطف (1)من مستوى للتلقي والتذوق((
الشاعر وشوقه, وشّدة وجده, ولوعته المعبرة عن خلجاته النفسية, بما فيها من حرقة فؤاده 

 .(2)وألمه, وحرمانه النفسي؛ إذ تصدر هذه العواطف عن حرارة وبعد عميق وعنف انفعالي
 

وكانت منظومة المعاني في الشعر العذري ))ال تخضع إاّل للتدّفق العاطفي الذي يفيض 
بين جوانح الشاعر فيفرغه في أشعاره دون اهتمام بعمق الفكرة وتقليبها على وجوهها, فهّمه 

. والشاعر)كثير (3)بما يحّسه في نفسه بوحًا صادقًا شفافًا رّيان بالعاطفة(( محصور في البوح
عّزة( هو أحد الشعراء العذريين الذين امتازوا بهذه المشاعر الجّياشة المعّبرة عن صدقه لحبيبته, 

 ] الكامل[                                         (4)ومثال ذلك قولهوالوفاء بعهده, 
 وداـــرَن بوصٍل عّزة بعدما               أخذت عليـــــــَك مواثقًا وعهال تغد

 وعودامإّن المحبَّ إذا أحبَّ حبيبـــه               صدق الصفاَء وأنجَز ال
 داــــاهلُل يعلُم لــــــو أردُت زيادًة                في حبِّ عّزة ما وجدُت مزي

نجاز الوعود مع يتجلى في أبيات الشاعر دعوة  المحبين إلى االلتزام بالصدق وا 
محبوباتهم, إذ نراه يوصي ))نفسه بأْن ال يغدر بعهده لعّزة, وأّن عليه أن يجعلها مفردة بحّبه, 
وأْن ال يتوق لغيرها, فمن عالمات المحب الصادق, أْن يصافي المحب حبيبه فال يخونه وال 

((يعدل البذل ويكذب بالوعد, وهو في وصاله ل . (5)عّزة قد وصل في حّبه أقصى مدى من الحبِّ
فتظهر القيمة األخالقية عنده متمثلة بحّبه الصادق لمحبوبته, والتزامه بصفاء الوعد والوفاء به 

 إنجازًا له.
 
 
 

                                                           
 .484اتجاهات الشعر في العصر األموي:  (1)
 .483ينظر: المصدر نفسه:  (2)
 .431دراسة المرأة في الشعر األموي:  (3)
 .441الديوان :  (4)
 .47ر األدب الصوفي بالغزل العذري )الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا(, رسالة ماجستير: تأث (5)
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 ]الطويل[                                          :            (1)وقوله 
 البو مقالُت النتاج سلـــــوب تهامٍة        إلىــا حنْت بغوِر أحبِك مــــــــ

 وما سجعت من بطِن واٍد حمامة       يجاوبها صــــات العشي طروب*
يمكننا أن نستدل على صدق تجربة الشاعر العاطفية عن طريق النصوص الشعرية 

قيمة الصدق وتراكيبها والتأكيد بها على نواياه الصادقة في عشقه لمحبوبته)عّزة(, وقد ال تظهر 
صريحة في أبياته إاّل أّن القرائن اللفظية الدالة والموحية على ذلك, قد تشير إلى هذا الصدق 
العاطفي. وأّن حرارة العاطفة ووصول المعنى بإنسيابية تامة, قد تدل على صدق التعبير وصدق 

حنين الذي ال المشاعر التي يكّنها الشاعر لمحبوبته, ))فحّبه ال يموت بل يبقى عمره عمر ال
؛ إذ يشّبه حالته بحالة الحمامة التي تسجع باألناشيد الحزينة (2)ينقضي حنين الناقة إلى ولدها((

الّدالة على الحنين ألهلها, فال تجد من يواسيها سوى صدى صوتها, وهذا إْن دّل على شيٍء 
كلها القيمة إّنما يدل على قيمة الحّب والصدق فيه, مؤكدًا على صورة إنسانية سامية تش

 األخالقية)الصدق(.
 :                               ]الطويل[(3)عنده قوله ومّما يؤكد قيمة الصدق  

 **فأقسمُت ال أنسى لعــــــــــــــــّزة نظرًة      لها كدُت أُبدي الوجد مني المجمجما

الشعرية, وهو لون يتجلى الصدق في هذا البيت  بصدق التعبير النابع من صدق التجربة 
ّن صدق التعبير يمثل لونًا من ألوان  صدق األخالقية المتمثلة بالصدق, إذ إ خرجت إليه القيمة

 التجربة الشعرية, وصدق األسلوب الكتابي في التعبير عن المعاناة. وعليه فأّن الصدق عند
                                                           

 .427. ولإلستزادة ينظر: الديوان : 165الديوان :  (1)
 .531/ 1*البو: أنزله ومّكن له. ينظر: لسان العرب, مادة)بوأ(: 

 .156/ 13تجمع السواد والبياض. ينظر: لسان العرب, مادة)مقل(: مقالت: شحمة العين التي 
 .317/ 6سلوب: الناقة. ينظر: لسان العرب, مادة )سلب(: 

 جامعة, الرباعي القادر عبد. د: إشراف, مرازيق سليمان ميسون ,-تحليليةدراسة –القيم الجمالية في شعر الغزل األموي  (2)
 .108: م2011(, دكتوراه أطروحة) اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية, اليرموك

 .135الديوان:  (3)
 .219/ 15الوجد: اليسار والسعة. ينظر: لسان العرب, مادة )وجد(: **

 .369/ 2مجمجما: لم يبين كالمه وجمجم السّر في صدره , أخفاه. ينظر: لسان العرب, مادة)جمم(: 
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كتابي يتمثل  :وثانيهما: شعوري يتمثل بصدق العاطفة. أولهمايتجلى في جانبين,  )كثير(
بصدق األسلوب واللغة والتعبير, إذ وّظف الشاعر أسلوب القسم للتعبير عن تمسكه بمحبوبته, 
فيعرف عنه إّنه كان عاشقًا لحبيبته)عّزة( متيمًا بها, صادقًا بحبها الذي كّرسه بعفته وطهارته 

, وعلى الرغم (1)هووفائه, وهذا جعله بعيدًا عن اجتناب الفواحش والمساوئ التي تؤثر على سمعت
 من ذلك نشعر بأّنه يغالي في حّبه وصدق الوفاء بأدقِّ تفاصيل ما جرى بينه وبين محبوبته.

األقوال التي وهناك من شّكك في صدق  تجربة كثير الشعرية مستداًل على ذلك بكثير من 
لم يكن صادقًا . وقال بعض الرواة: ))إّنه (2)))كان كاذبًا ولم يكن بعاشق((قيلت بحّقه من إّنه 

. وهذا يدل على اختالفهم (4). وقال آخرون: ))كان ُكثير مّدعيًا ولم يكن عاشقًا(((3)في عشقه((
على صدق )كثير( في عشقه أو الكذب في القول فيه شعرًا, ولكن أشعاره جاءت بخالف ذلك 

لقيم فهي عّبرت لنا عن صور شعرية جميلة المشاعر, صادقة األحاسيس, نبيلة األخالق وا
 ] الطويل[               :   (5), من ذلك قولهاإلنسانية المتمثلة بالوفاء والصدق فيه

 وكنُت إذا مـــا جئُت أجللَن مجلسي       وأبديــــــــَن منــــــــــي هيبًة ال تجهما

 يحاذرن مني غيرًة قـــــد علمنهــــا        قديمًا فمـــــــــا يضحكن إاّل تبسمــــا*

يصرح لنا الشاعر بخطاٍب عاٍل, وبأسلوب يظهر تفاخره بنفسه, مما كان عليه من هيبة 
ووقاٍر في مجلسه حين تقدم النساء إليه, فلم تكن تقابله إحداهن إاّل بوجٍه باسم, وما كان حذرهن 

 .منه إاّل غيرًة؛ وهذا ما يدل على تعدد محبوباته, إاّل أّنه كان في حّبه صادقًا لعّزة فقط
                                                           

 .9ينظر: كثير عّزة بين ناقديه قديمًا وحديثًا, )رسالة ماجستير(:  (1)
 .31/ 9األغاني :  (2)
 .41/ 9المصدر نفسه :  (3)
 .41/ 9المصدر نفسه :  (4)
 .136الديوان :  (5)

 .347/ 1*أبدين: أظهرن. ينظر: لسان العرب, مادة)بدا(: 
 .403/ 2جهم(: تجهما: استقبله بوجه كريه. ينظر: لسان العرب, مادة )
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 :                                               ] الطويل[(1)فمن ذلك يقول 

 فمتُّ ولم تعلم علّي خيانـــــٌة              و كم طالٍب للربِح ليس برابحِ 

 فال تحمليها واجعليها خيانًة              تروحت منها في مياحة مائحِ 

ّني بباقي سّرها غيـــر بائِح*أبوُء بذنبي إّنني قد ظلمتها                وا 

( صورة عاطفية موجزة, تتمثل  يقدم لنا الشاعر بضمير الخطاب المتكلم إلى اآلخر)فمتُّ
في صدق مشاعره التي حملت معاني)الوفاء, وعدم الخيانة, وكتمان السر(, إذ يعبر عن حّبه 

أّنه ظلمها, فيقدم صورة بأّنه لو بعدم خيانته لحبيبته, مخلصًا لها, كاتمًا لّسرها, معترفًا بذنبه ب
أدركه الموت لن يخنها, ولن يبوح بسّرها أبدًا. فتتجلى القيمة األخالقية عنده بكتمان سّرها وعدم 

والالفت للنظر أّن القيمة األخالقية للصدق ال تظهر  خيانتها, وهذا يدل على صدق عشقه لها.
وكًا إجتماعيًا, فلم نجد موقفًا أو فعاًل أو عماًل عند الشاعر بوصفها فعاًل أخالقيًا ممارسًا وال سل

قام به أو أّدى به يدّل على مفهوم الصدق بوصفه قيمة اجتماعية؛ إاّل إّن ما لمسناه من أبياته 
 هو صدق المشاعر اّتجاه المحبوبة, وهذا فارق كبير في المعنى.

فهو زعيم في عصره دون منازع,]...[, سلطان المحبين ))العباس بن األحنفويعد 
الشعراء العاشقين, وهو صادق الود ملتهب الحّب, رقيق اللفظ, مهتاج المزاج, مرهف 
اإلحساس, أما وأّن كل شعره في الغزل, فإّننا ننتظر منه صورًا عديدة من القول في الشكوى, 

العاشقين في التعبير عن  . فهو من الشعراء(2)ومعاني مرهفة في التعبير عن لوعته وتوّجعه((
وغير ذلك, إذ لم يسبقه أحد من ه من ألٍم ولوعة الحّب ومرارته حّبه اّتجاه محبوبته, بما في

                                                           
 .527الديوان :  (1)

 .229/ 13*مائح : من يستقي الماء مغترفا. ينظر: لسان العرب, مادة )ميح(: 
 .1/534(: وحذلك. ينظر: لسان العرب, مادة )ببائح: هو المسموح له بإباحة ما محظور عليه 

 .76. وينظر: العباس بن األحنف شاعر الحب والغزل: 375الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (2)
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الشعراء العذريين في إظهار صور عشقه القائمة على جودة شعرهم, وصدق مشاعرهم ورقة 
 ]الكامل[                               :                  (2)فنراه يقول. (1)أساليبهم

 ترديــــــــد -بــــزيد تنفسي–ما زال ُحبِك فــــي فؤادي ساكنًا          ولـــــُه 

 فيليُن طورًا للرجـــــــــــاِء وتــــــارًة         يشتدُّ بيـــــــن جوانحـــــــــي ويــــزيد

 وُجلــــــــــــــــــــودُ  حتى برى جسمي هواِك فما ترى         إاّل عـــــظاٌم يبٌس 

 ال الحّب يصرفه فـــــؤادي ساعة        عنُه و ال هو مـــــــــــــا بقيت يبيُد*

ينقل لنا الشاعر صورة صادقة متمثلة في عشقه لحبيبته الساكنة في قلبه, وترد في هذه 
ّياشة لتعطي األبيات معاني الوجد نتيجة إلفصاح الشاعر عن إحساسه المتمثل بعواطفه الج

صورة عن معاناة وألم كبيرين, فنجد أّن شعره صادق اّتجاه محبوبته)فوز(, مّما يدّل على صدق 
 ] الطويل[                                                  :(3)وكذلك قوله مشاعره.

 وتـــــتقى         عليها عيـــــون وليس تكذبها الحبا تراها عيــــــــــون شانثات

 وقد وثقت بالصدق منك فأصبحت        تزيدك بعـــــــدًا كلمـــــــــا زدتــــها قربا

 لو أن أبكي لبـــــــــــــــــلوى وراءها        سكون لقلبي لم ُأفض عبرتي سكبا*
                                                           

 .380ينظر: الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (1)
 .105الديوان:  ((2

 .380/ 2*جوانحي: الضلوع القصار التي تكون مقدمة الصدر. ينظر: لسان العرب, مادة )جنح(: 
 .1/548د( : يينظر: لسان العرب, مادة )بختفي. يبيد: يهلك أو ي

 .11الديوان :  (3)
*بلوى: المصيبة التي تنزل باإلنسان, فيتلقى العطف والعناية في بلواه, أو ما يختبره اإلنسان. ينظر: لسان العرب, مادة) بال(: 

1 /497. 
 .18/ 9عبرتي: دمعتي . ينظر: لسان العرب, مادة)عبر(: 

 .302/ 6ب الدمع. ينظر: لسان العرب, مادة)سكب(: سكبا: صب الماء. وانصبا
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إذ تنتقل قيمة الصدق عند المحبوبة ال تظهر أبيات الشاعر صورة مغايرة عن الصدق, 
الشاعر, فقد أبدت له في عيونها قول الحب, فصّدقها ووثق بحبها, تلك الثقة التي تزيده حّبًا 
لحبيبته وتقربًا منها, فبكائه هو اختبار له اّتجاه هذا الحّب, فتمثلت القيمة األخالقية بثقته 

ّب الصادق يحتاج أيضًا إلى تبادل األعجاب لحبيبته المتمثل بتصديقه لها؛ ذلك ألّن ))الح
, فالشاعر في مقابل ذلك يعبر عن حّبه لمحبوبته بكّل صدق (1)واالحترام بين المتحاّبين((

خالص.  ]الكامل[                                            :  (2)وكذلك قوله وا 

 بذكرهـــــــا الصّب ِ  للمستهام            قــــــــل للتي وصفت محبتها    

 أجــــــد الدليل عليه من قلبي          ما قلت إاّل الحــــــــــّق أعرفُه     

 **ادِق الُحبّ يـــتجاذبان بصــ     بدعة خلقـــــــًا           قلبي و قلبك

 رِق والغرِب ـــــأحـدوثًة في الش            يتهاديان هـــــــوى سيتركـــنا   

وصف الشاعر نفسه بأّنه )صادق الحّب(, مؤكدًا بذلك على وضوحه وعدم الكذب في 
لى  , وا  قول الحق, وما يجيش به وجدانه, فنراه يعمد إلى))أسباب الصدق والصفاء في القول 
سمات من االنفعال لم يستطع الصبر على كتمانها وقرائن على العشق لم يجد حرجًا في 

 .(3)إعالنها لكي يصير ومعشوقته أحدوثة الزمان والمكان((إعالنها, بل إّنه قصد إلى 

 

                                                           
 .31في الحب والحب العذري عند العرب:  (1)
 .49الديوان :  (2)
 .183/ 15*مستهام: الهائم الشديد الحب. ينظر: لسان العرب, مادة)هيم(: *

 .342/ 1بدعة: الحدث . ينظر: لسان العرب, مادة)بدع(: 
 .270/ 7العرب, مادة )صبب(: الصّب: عاشق مشتاق. ينظر: لسان 

 .383الشعر والشعراء في العصر العباسي :  (3)
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 :                                ]الرمل[(1)قولهومّما أكد صدقه وعدم الكذب  

 صاغ قلبي لِك ُحبـــــــــــــًا من ذهِب      لـــم أُشب يا "سحر" صدقي بالكذب

 صاحب الدنيا حبيبـــــــــًا أو محـــــب    ُأف للدنيا إذا مـــــــــــا لــــــــــــم يكن  

ذا مـــــــــــــــــــا هي غابت لم يغِب   ُحّب "سحٍر" شاهدي إن شهدت        وا 

ذا مــــــا قربت منـــــــــــــــــي اقترب  إْن نأْت عني فيـــــا وجدي بها!       وا 

يشوبه الكذب, إذ ينقل لنا  يصّرح الشاعر بالقيمة التي يمتلكها وهي)الصدق( الذي ال
صورة جلية متمثلة بتشبيه قلبه بالذهب أي أّنه لن يكذب بحّبه لحبيبته, ومما أّكد صدقه شأنه 
في ذلك شأن ))العاشقين الصادقين, يؤثر صاحبته على نفسه إذا حدث تضاد بين رغبته 

شعره يعبر عن  . ويظهر من ذلك بأنّ (2)ورغبتها, حتى ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر به((
عاطفة جياشة صادقة تصدر عن شوق النفس وحنينها, ونفس وجدانية ملتهبة بنيران العشق 

 ]الطويل[                    :(4)ومن صور حّبه الصادق, قوله .(3)اّتجاه المحبوب

 ما زلُت في حّبي "ظليمة" صادقًا      أهيُم بها ما فوق وجدي بها وجد

 القلُب غيـــره       فليس له قبل و ليس لــــــــه بعد*هواها هوى لم يعلم 

تتجلى مظاهر الحّب الصادق عند الشاعر من خالل ثبات حّبه لمحبوبته, أضف لذلك 
الصدق المعبر عن عواطفه المتلهفة المعبرة عن حّبه وألمه ووجده الممتلئ بالمشاعر المتوهجة 

 نها في قلبه.بالصدق لمحبوبته)فوز( التي لن تحل امرأة مكا
                                                           

 .41الديوان :  (1)
 .383الشعر والشعراء في العصر العباسي :  (2)
 .66ينظر: العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل:  (3)
 .98الديوان:  (4)

 .183/ 15*أهيم : محب شديد الوجد. ينظر: لسان العرب, مادة)هيم(: 
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 :                                                       ]الطويل[(1)وكذلك قوله

 لَعمري لئن كـــــــــــان المقرُب منُكُم        هوًى صادقًا, إّني لمستوِجب الُقرب

 َسأرَعى وما استوجبت مّني رعايًة       وأحفُظ مــــا ضيعِت من ُحرمِة الُحبّ 

في )لعمري( مشيرًا إلى صدقه  مع حبيبته)فوز( وقربه ابتدأ الشاعر أبياته بأسلوب القسم 
منها, من خالل الرعاية لها بالحفظ والوفاء, فهو لم ُيضّيع هذا الحب المتمثل بعشقه لها على 

. (2)الرغم من حرمانه منها؛ فزاده ذلك ألمًا يتبعه شقاًء, ولكنه شاعر صادق, متيم بألمه وشقاءه
 وهذا يعطي صورة عّما مّر به الشاعر وثباته على الصدق والحفاظ عليه.

يصرح الشاعر أّنه كان صادقًا في حّبه)لظليمة( وال يتعدى مفهوم الصدق عنده إلى معاٍن 
أخرى سوى صدق المحبة والعاطفة الوجدانية التي يتملكها لمحبوبته. وال نجد بين طّيات أبياته 

رى دالة على صدق الحديث أو القول وما شابهها من معاٍن قد يخرج ما يدل على مصاديق أخ
 إليها المفهوم األخالقي لداللة الصدق؛ لهذا انحصر في مظهر واحد ولم يتخّطاه.

إذ إّن األحنف بدا من خالل شعره يريد من )فوز( أن تقتنع بحبها له وتبادله ذلك الحب, 
يل أّنه في صدقه لم يتجاوز حالة إثبات الحب التي فيبدو لنا أّنه لم يتحصل على ذلك منها, بدل

أرادها. بينما كان حديث )كثير( عن قيمة الصدق متنوعًا, فهو صادق في حّبه وفي صفاء 
نجاز وعده لها, وصدق النظرات أثناء اللقاء. أضف لذلك صدقه في عدم مشاركة  سريرته, وا 

ات وهذا يعني أّن كثير كان على أخرى له في حبها على الرغم من كثرة محبوباته المفترض
عالقة وثيقة بمحبوباته, وتبادله هي كذلك على خالف)العباس( الذي نشّك في مبادلة )فوز( له 

 ذلك الحب.

                                                           
 .35الديوان:  (1)
 .76عند العرب:  عذريينظر: في الحب والحب ال (2)
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 ثالثًا: العفة:

إّن العفة سمة وفضيلة أخالقية, فهي إحدى وأهم صفات النفس اإلنسانية التي يتحلى بها 
عًا من إرتكاب الفواحش والرذائل التي نهانا عنها اهلل الفرد عن طريق اكتسابه الخلق الحسن من

  واالبتعاد عن المحارم عن كل ما هو قبيح سواء أ كان قواًل أم فعاًل, وهي تمنع من الفواحش
 .(1)والبخل والكذب مثالً 

وعرف الجرجاني العّفة بقوله: ))هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو أفراط 
والخمود الذي هو تفريطها, فالعفيف من يباشر األمور على وفق  الشرع هذه القوة, 

))ضبط النفس عن الشهوات وقسرها على االكتفاء بما يقيم أود الجسد . أو هي(2)والمروءة((
 . فهي(3)ويحفظ صحته فقط واجتناب السرف والتقصير في جميع اللذات وقصد االعتدال((

. ومثال (4)ن هدرها واستهالكها في غير مجالها الصحيح(())ضبط القوى الباطنة للنفس والحد م
. وبذلك فهي خلق إيماني وسمة رفيعة (5)(: )) ثمرُة العّفة  الّصيانة((اإلمام علي) ك قولذل

للمسلم وزينة له وللمرأة المسلمة في الحياة الدنيا واآلخرة بها يحافظ ويستقيم الرجل والمرأة, 
اب المعاصي والفواحش وكل ما هو محرم يكسبهما رضى بابتعادهما عن المحارم واجتن

. وللعفة أنواع أهمها العفة عن المحارم التي تكون في ضبط النفس عن الحرام, ))(6)اهلل
وكف اللسان عن أعراض الناس, والعفة عن المآثم نوعان الكف عن المجاهرة بالظلم, وزجر 

 .(7)النفس عن الخيانة والبوح باألسرار

                                                           
 .25. وموسوعة األخالق : 13ينظر: األسباب المفيدة في إكتساب األخالق الحميدة:  (1)
 .127معجم التعريفات :  (2)
 .21تهذيب األخالق :  (3)
 .202أسس األخالق اإلسالمية ومفاهيمها :  (4)
 .256الحكم ودرر الكلم :  تصنيف غرر (5)
 .96ينظر: العفة ومنهج االستعفاف :  ((6

 .39(: جامعة األنبار -مجلة كلية العلوم اإلسالميةكتاب والّسنة, )ينظر: األخالق في ال (7)
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العّفة)) السبيل لحياة زوجية سعيدة إذ يقدم عليها الزوجان بطهارة ونقاء, ولذلك فقد وتمثل 
 يي ىي مي خي حي جي  ُّ  , بقوله تعالى:(1)حّث اإلسالم على العفة واالستعفاف((

 .   (2)َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

ّن اإلسالم أمر بهذه العفة وحّث عليها, فالمؤمن الصالح يبتعد عن كلِّ ما حرم اهلل مثل  وا 
. ومن أبرز فوائدها النجاة من الفواحش ذلك ))أّن (3)البصر واجتباب الفاحش وغيرهاغّض 

العفيف ال يستعف عن فعل  الفاحشة فقط, بل إنه يتعفف عن مقدماتها ومداخلها وأسبابها امتثااًل 
َّ ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّ لقوله تعالى: 

]...[, كما أّن العفة تهدأ وتلطف ,(4)
. ومنها أيضًا (5)برعاية التقوى على العقل فينعم العفيف بحياة هنيئة طاهرة((الشهوة وتلقى 

أقوامًا من الناس  ()الترفع عن ذكر سؤال الناس سببًا أو لحاجة اضطرارية, وقد مدح اهلل
 ري  ٰى ين ىن نن من زن  ُّ . ومثال ذلك قوله تعالى: (6)وخصهم بالتعفف

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

العفيف هو  فالشخص  .(7)  َّمح جح مج حج مث  هت مت خت حت جتهب مب خب
الشخص الذي يبتعد كل البعد عن الشهوات والملذات الدنيوية, مع استعداده التام لفعل ذلك 
وسالمة قواه ووعيه المتمثل بطبيعة تلك اللذة, بما فيها من تجنبه وفقدانه للعقبات الخارجية؛ 

 .(8)والطاعة التامة لكّل ما جاءت به الشريعة اإلسالمية وسلطان العقل السليم

                                                           
 .97العفة ومنهج االستعفاف :  (1)
 .33النور:  (2)
 .52ينظر: الحب العذري نشأته وتطوره :  (3)
 .32اإلسراء :  (4)
 .98العفة ومنهج االستعفاف :  (5)
 .164ينظر: مكارم األخالق في القرآن الكريم :  (6)
 .273البقرة :  (7)
 . 201-200ينظر: أسس األخالق اإلسالمية ومفاهيمها:  (8)
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وأعلم أّنه ال يكون المتعفف عفيفًا إاّل بشرائط وهي: ))أْن ال يكون تعففه عن الشيء  
انتظارًا ألكثر منه, أو ألّنه ال يوافقه أو لجمود شهوته أو الستشعار خوف من عاقبته, أو ألّنه 
ممنوع من تناوله, أو ألّنه غير عارٍف لقصوره فأّن ذلك كله غير عفة بل اصطياد أو تطيب أو 

 وغيرها من الشروط التي يمتاز بها الفرد. (1)رض أو حزم أو عجز أو جهل((م

وأما ما تميز به الشعر العذري)الحب العفيف( فهو حّب طاهر نقي يصدر من ذات  الفرد 
فالمحب تكون مشاعره ملتهبة النار, جياشة المشاعر إلى أْن يستقر بين أحشائه, كأّنما داء 

. ومنها أيضًا ما تكون اضطرارية أي اضطرار يكشف عن كّل (2)ماً بالنسبة له ال يزول منه تما
اآلالم والنفس الحزينة التي في ذات الشاعر منها دموعه وحرقة وجده ولوعة فراقه المتمثل 

 .(3)بحرمانه من محبوبته وصواًل إلى أدنى حدٍّ واالمتناع من رؤبتها بسبب العذال والوشاة

العذري من أول صفاته األخالقية وأهم عالماته, فيتصف وتعد العّفة سمة أساسية للشاعر 
الحب العذري بالعواطف والمشاعر الملتهبة بعفتها المحصنة المتأثرة بحرمان الشعراء من 
محبوباتهم, نتيجة التقاليد المجتمعية؛ فالعذريون انصرفوا عن اللذائذ وتحصنوا بالعفة, فلم 

. والعفة (4)لبراءة دائمة ما تكسوها والعفة تملؤهايستطيعوا التعبير عن عواطفهم وذلك ألّن ا
ن كان مصدرها اجتماعيًا إسالميًا, لكنها  مصدر أساسي للظاهرة العذرية لحقيقتها المميزة وا 

 .(5)مظهر مهٌم للغزل العذري ألّنها سمة أخالقية رفيعة, ومثاٌل للقيم واألخالق اإلسالمية الدينية

 

 
                                                           

 .213الذريعة إلى مكارم الشريعة :  (1)
 .359ينظر: تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي, د. شوقي ضيف :  (2)
 .43ينظر: الغزل العذري حقيقته الظاهرة وخصائص الفن:  (3)
 .239 -237ينظر: تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم:  (4)
 .221-220(: جامعة البصرة-مجلة الخليج العربيالعذري بين الحقيقة والوهم, ) ينظر: العفة في الغزل (5)
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 ] الطويل[                                     :      (1)إذ يقول كثير عّزة 

 وقال خليلي: ما لها إذ لقيتها          غداة الشبا فيهــــا عليك وجومُ 

 فقلُت له: إّن المودَة بيننــــــــــا         على غيِر ُفحٍش والصفاُء قديُم*

بدأ الشاعر أبياته بأسلوب القص بأْن يحكي لنا ما جرى بينه وبين حبيبته, فالمودة بينهما 
قديمة العهد وصافية المشاعر, بل وأكثر من ذلك بأّنها قائمة على غير فحش مما يدل على 

في العفة )الطاهرة( بينهما. فالحب العذري غريزة, والعّفة يواكبها الدين, فالمؤمنين األعفة أخفقوا 
التعبير عن حّبهم ويرجع ذلك إلى التقاليد المجتمعية التي فرضها المجتمع عليهم, فالغزل 

 .(2)العذري هو مظهر من المظاهر الفنية المتعففة والمشاعر الوجدانية الملتهبة في آن واحد

 :                                                      ] الطويل[(3)إذ يقول 

 ُمطيعي أيها القلُب عنوًة       ولم تلح نفسًا لم تلْم في احتيالهاهل أنت 

 **فتجعل أسماء الغداة كحــــــــــاجٍة       أجمت فلمـــــــــــا أخلفت لم تبالها

يتساءل الشاعر وينادي قلبه بأسلوبي االستفهام)هل( والنداء)أيها القلب(, موجهًا خطابه 
في حواره بأْن يطيعه, ولن يقوم بإلحاح النفس على فعل ما يريد, إلى القلب الذي يرغمه بالقوة 

ولم يلمها في التحايل عليه بأْن تصدر له بعكس ما يرغب, فتتجلى عّفته بأْن ال يجعل 
 من)أسماء( حاجة نفسية يرغب بها وقت ما شاء, ثم ال يأبه لها إذا ذهبت.

                                                           
 .129الديوان :  (1)

 .10/21مادة )غدد(: *غداة : الغضب. ينظر: لسان العرب, 
 .223/ 15وجوم: السكوت على غيظ. ينظر: لسان العرب, مادة)وجم(: 

 .78ينظر: في الشعر اإلسالمي واألموي :  (2)
 .93الديوان :  (3)
 .9/443عنوة: رغمًا عنه, أو قسرًا وكرهًا. ينظر: لسان العرب, مادة)عنا(: **

 .2/368ادة)جمم(: أجمت: دنت وحانت أو اشتدت. ينظر: لسان العرب, م
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 ]الوافر[                                                             :(1)وقوله

 *تجنب كّل فـــــــــــاحشًة وعيــــــٍب           وصافي الحمَد فهو له خليلُ 

يفصح لنا الشاعر عن عّفته المتمثلة بتجنبه فعل الفاحشة, ذلك العمل الرذيل الذي يوقعه 
عر عذري اشتهر برقة في الشبهة أو الحرام؛ و ألنه صافي القلب, حامدًا هلل ومؤمنًا به, فهو شا

. ومّما يؤكد على (2)قلبه وصدق مشاعره تلك المشاعر التي تعبر عن عّفته وتجنبه كل المآثم
عفتهم هو حبهم ))الخالص من الشوائب الدنس والرجس, هو حب طاهر شريف, ال يعرف 

 , مجتنبين في ذلك المحرمات والفواحش الرذيلة.(3)مخزيات المآثم, ومنديات األهواء((

وتكون اللغة في الشعر العذري على مصدرين منها ما يظهر بوجٍه تاريخي, وآخر 
اجتماعي, فالقارئ عندما يقرأ أشعار العذريين للغزل العذري يالحظ مالمحهم ومشاعرهم 
العاطفية وأخالقهم السامية ونظرتهم الروحية في عفتها وطهارتها, وأن بعض الدراسات الحديثة 

نما تعود ال ترجع مصدر نشأة هذ ه الظاهرة إلى حيزها المكاني والزماني الذي نشأت فيه, وا 
نشأتها وجذورها إلى ما قبل عصرها األموي, فكان للبيئة العربية أثر واضح لنشأتها في 

 ] الطويل[                    :                       (5)ومثال ذلك قوله. (4)الغزل

 **محرم           علّي وجـــــــــارات البيوت كنائن نساء األخالء المصافين

                                                           
 .120الديوان:  (1)

 .4/201*خليل: المحتاج الفقير. ينظر: لسان العرب, مادة)خلل(: 
 .53ينظر: الحب عن العرب دراسة )أدبية تاريخية(:  (2)
 .13العشاق الثالثة :  (3)
 .219ينظر: العفة في الغزل العذري بين الحقيقة والوهم, )بحث(:  (4)
 .380الديوان :  (5)
 .202/ 4ألخالء : األصدقاء المقربين. ينظر: لسان العرب, مادة)خلل(: ا**

 .7/370المصافين: المخلصين في اإلخاء والود. ينظر: لسان العرب, مادة)صفو(: 
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ينقل لنا هذا البيت صورة متمثلة بصنفين من النساء قد حرم الشاعر على نفسه المساس 
بهن, وهن )نساء األخالء المصافين(, والكنائن)جارات البيوت(؛ وهذا يدل على شيء من 

ًا, إذ يعكس بذلك صورة العفة اّتجاه االستقامة والعفة اّتجاه النساء المحرمات عليه أيض
 محبوبته, من صون شرفها وعدم المساس بها.

وبعدما بينا صورة)العفة( عند)كثير عّزة(, إذ لم تكن هذه القيمة غائبة عن شعر)العباس 
بن األحنف(, فقدت عّدت العفة ميزة أساسية امتاز بها شعر الشاعر)األحنف( التي تحدث عنها 

معنى عن طريق ذكر صاحبته وذاته بأنهما يخلوان من كّل سوٍء وابتعادهما في جانب تأكيده لل
 .(1)عن الفاحشة, مما يجعل نفسه طاهرة بعيدة كل البعد عن الرذائل الذميمة الدنيئة

 ]البسيط[                                               :(2)وذلك حين قال

 نكاتمه      في عفٍة وحديث من هنا وهنا إذا التقينا شكونا مـــــــــــــــــــا

 لو تسمع الطيُر ما نشكو عكفن بنا      كما عكفن "بداود" الذي افتتنا

 فما تزاُل لنـــــــــــــــــا أشياُء نحدُثها       تكون للناس فيما بعدنا سننا*

لها ما يكتمه يوضح لنا الشاعر عّفته المتمثلة بشكواه لحبيبته, وذلك عندما يلتقيان يشكو 
أثناء حديثهما لبعض, فيتمنى الطير أن تسمع لشكواه فتقبل عليه, وتأتيه حد االعتكاف 

. ومن يأت بعدهما (3)عندهما. فتعّد العّفة والطهر بذلك من سنن العشاق العذريين ودستورًا لهما
 فكأنه يعّد نفسه وصاحبته مثااًل للعشاق العذريين المتحابين في عّفتهم وطهرهم.

                                                           
 .296ينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري :  (1)
 .270الديوان :  (2)

 .9/341العرب, مادة)عكف(: *عكفن: استقرن فيه, أو لبثن فيه. ينظر: لسان 
 .383. والشعر والشعراء في العصر العباسي: 91ينظر: العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل:  ((3
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 ] الوافر[                                                      :    (1)وقوله

 *ليــــــــــــــــِك وال ِشماليبفاحشٍة إ      وال وأبيِك مــــا انبسطت يميني    

إّن العفة مقياس ولهذا نجد الشاعر يلّح في القسم لمحبوبته إّنه بعيد كل البعد عن كّل ما 
حرم اهلل, مّما يظهر عّفته التي أصبحت مقياسًا لرجولته ومصداقًا لحّبه العذري. فالعباس بن 

فأّن عباسي, ولهذا األحنف إمام الغزليين وأشهر الشعراء العذريين األعفاء النبالء في العصر ال
 . (2)اجتمعوا على أّن األحنف من أئمة الغزل لطهره وعّفته النقاد القدماء

 :                                                     ]الطويل[(3)فهو يقول 

 وقـــــــــــــــــد زعمت "يمٌن" بأّني أردتها         على نفسهــا تبًا لذلك من فعلِ 

 "يوسٍف"      فإن قميصي لم يكن ُقد من ُقبلِ  سلو عني قميصي مثل شاهد

يشّبه الشاعر عّفته بعّفة)يوسف( فعندما زعمت )ُيمن( أّنه راودها عن نفسها, فاّتهمته بفعل 
(, فالعفة وعدم فعل الفاحشة هي  الفاحشة والمعصية لكّنه رفض الّتهمة بقوله )تّبًا لذلك من فعل 

تكون في عالقة العاشقين شائبة تشينها, وتؤدي بهما  ))الداللة التي يشترطها الشاعر لكي ال
 . ويدل هذا على عّفته وطهارته وصفاء قلبه.(4)إلى الخزي والعار((

 

 

                                                           
 .216 الديوان: (1)

 . 408/ 1*انبسطت: نقيض القبض. ينظر: لسان العرب, مادة)بسط(: 
 .106ينظر: العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل:  (2)
 .213الديوان: (3)
 .50دراسات في الشعر العباسي:  (4)
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 ] الكامل[                                                    :(1)وأيضًا يقول 

 الرسوُل وُمنزل الفرقانِ زعــــــــــــــــــم الرسوُل بأّنني راودُتُه           كَذَب 

 مـــــــا كنُت أجمُع خصلتين: خيانًة         لكُم, وبيــــــــــــــــَع كرامٍة بهواِن*

يبين لنا الشاعر هنا بأّن زعم االّتهام الموّجه له بالمراودة والخيانة لم يكن من قبل حبيبته 
نما من قبل الرسول )المرسال( بينهما, إذ يقسم بمنّزل الفرقان بأّنه لم يخن حبيبته وال يبيع  فقط وا 

كرامتها بشيٍء مهين, وما كان ذلك إاّل افتراًء وكذبًا عليه. فهو عفيف القلب, صادق المشاعر 
 واألحاسيس المفعمة بالحّب والعاطفة والشوق المنبعث من داخله.

يلته وأّن أروع ما تميز به شعره, هي)) معاني الطهارة والعّفة, فهو شاعر عاشق, وس
الوحيدة شعره فلم يصل إلى محبوبته, لكن خّلدها في كتاباته, فهو الشاعر المتيم صور لنا 

, ليعّبر عن آالمه (2)معاناته وأحاسيسه بأبرع األخيلة منسوج على منوال  القدامى مقتبسًا منهم((
الصحاح هي وأن عفاف هذا العاشق ))عفاف أوحت به نّية صحيحة, والنيات  الحزينة وأشواقه.

. وحّث عليها اإلسالم وأّكد (3)األصل في التماسك األخالقي, وبدونها ال يقوم لألخالق بنيان((
 [] البسيط          :  (4)وعلى سبيل المثال قولهعلى هذه العفة في القرآن الكريم. 

 **فــــعندكم شهواُت السمِع والَبَصِر!    أ تأذنون لصــــــــــــــــّبٍ  في زيارتكم      
                                                           

 .267الديوان:  (1)
 .164/ 15*هوان: الذل والضعف والشيء الحقير. ينظر: لسان العرب, مادة)هون(: 

, بسكرة خضير محمد جامعة, أرنية الكريم عبد. د: إشراف, خوني علية األبعاد الداللية للحوار في ديوان العباس بن األحنف, (2)
. وشعر الغزل العذري في العصر العباسي واتجاهاته الموضوعية 50: م2013(, ماجستير رسالة, )واللغات اآلداب كلية

 .32والفنية, )رسالة ماجستير(: 
 .79العشاق الثالثة :  (3)
 .147الديوان:  (4)

 .7/270**الصب: العاشق المشتاق. ينظر: لسان العرب, مادة)صبب(: 
 .10/263لسان العرب, مادة)فسق(:  فاسق: الخبيث. ينظر:
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 فُّ الضميِر ولكن فاِسُق النظِر!ال ُيضمُر الّسوَء إْن طال الجلوُس به       ع

يتجلى لنا واضحًا في أبيات الشاعر حديثه عن عّفٍة غير ظاهرة)مضمرة( في النفس 
, ويطيل بتساؤل العاشق اإلنسانية وهي )عّفة الضمير(؛ لذا نراه يطلب لهم األذن بالزيارة لهم

ن كانت عفيفة الباطن  الشديد الولع لمحبوبته في وسط يعّج بشهواٍت السمع  والنظر وا 
)الضمير(. فالعّفة هي )) مقياس تُقاس به إرادة اإلنسان وعزيمة الرجولة إزاء أخطر الغرائز 

)) , وعدم إضمار (1))غريزة الجنس(, والعّف ال تكتمل إاّل إذا صاحبتها عّفة السمع والبصر 
 السوء مع عّفة الضمير اّتجاه ما يتم تداوله عن العاشقين.

مّما سبق يتبين لنا أّن عّفة كثير متأصلة فيه, وهي سجّية عنده كانت بتأثير الدين 
اإلسالمي لقربه من تاريخ البعثة النبوية الشريفة وكذلك تأثير المجتمع القبلي المنعزل نوعًا ما 

بينما كانت عّفة )العباس بن األحنف( عّفة آمن بها وأرادها سّنة لمن  عن المجتمع الحضري.
بعده, وليس للدين أثر عليه في ذلك؛ ألّنه عاش في مجتمع متحّضر منفتح, فيه الجواري 
والغلمان والحانات مّما كان صعبًا عليه إثبات تلك العّفة, لذا نراه يلجأ إلى القسم ليثبت تلك 

أكيده أّن عّفته عّفة ضمير ال عّفة عين. بينما كان )كثير( عفيفًا مع العّفة على الرغم من ت
محبوبته ومع غيرها من زوجات أصدقائه وكنائن جيرانه. ولذا نجد أّن العباس حاول دفع التهم 
عن نفسه مرة حينما زعمت )يمن( أّنه أرادها لنفسه, ومرة يدفع الشبهة عن نفسه مع مرسال 

لشاعر حاول أْن يصنع له عّفة دافع عنها في مجتمع كانت العّفة قيمة حبيبته, وهذا يعني أّن ا
 نادرة.

   

                                    

                                                           
 .106العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل:  (1)
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ر:
ّ
 رابعًا: كتمان الس

. ورأى الفالسفة إّنه ))األمر الخفي (1)ما أخفيت, والجمع أسرار((تدّل كلمة السر على)) 
ر المعرفة, وسر الذاكرة, ويطلق أيضًا الحياة, وسعقل إدراك حقيقته كسّر الذي ال يستطيع ال

. وأما كتمان السر فهو))ما يلقى إلى  اإلنسان من (2)على القلب, ألّن القلب محل السّر((
ما حااًل وهو أن يتحرى القائل  حديث يستكتم, وذلك إما لفظًا: كقولك لغيرك أكتم ما أقول لك, وا 

يخفيه عن مجالسه, ولهذا قيل إذا حّدثك إنسان  حال إنفراده فيما يورد, أو يخفض صوته أو
يكتمها ويحفظها. ويعد كتمان السر من الفضائل األخالقية ألّنه  (3)بحديٍث فالتفت فهو أمانة((

داء األمانة, فأّن إخراج السر من فضول الكالم وليس بوقور من تكلم )) مركب من الوقار وا 
   .(4)بالفضول((

وأّن الحفاظ عليه ومنع صاحبه من إفشائه هو))كمن استودع مااًل فأخرجه إلى غير  
مودعه, فقد خفر األمانة, كذلك من استودع سّرًا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خفر األمانة, 

أسراره مع  يصحب السلطان, فإن إخراج وكتمان السر محمود من جميع الناس, وخاصة ممن
. فالكتمان يالزمه ثقة (5)ي إلى ضرر عظيم يدخل عليه من سلطانه((إّنه قبيح في نفسه يؤد

لصاحب السّر, أي ))أن تكتم سّر كل من وثق بك, وأن ال تفشي إلى أحٍد من إخوانك, وال 
. ومن صفات (6)غيرهم من سّرك ما يمكنك طّيه بوجٍه من الوجوه, ولو أّنه أخص الناس بك((

أن يكون ذا عقل صاد, ودين حاجز, ونصح مبذول, وود موفور, وكتومًا بالطبع, أمين السر: ))

                                                           
 .6/235لسان العرب, مادة )سر(:  (1)
 .1/653المعجم الفلسفي, جميل صليبا:  (2)
 .194الذريعة إلى مكارم الشريعة :  (3)
 .25تهذيب األخالق:  (4)
 .25: المصدر نفسه (5)
 .117كتاب األخالق والسر:  (6)
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 (1)فإّن هذا األمور تمنع من اإلذاعة, وتوجب حفظ األمانة, فمن كانت فيه, فهو عنقاء مغرب((
 لصيانتها وعدم البوح بها.

منها ويرتبط كتمان السر في الدين اإلسالمي بمكنون النفس اإلنسانية ومواطنها وما يتض
عن طريق الجوانح والصدور, وخير من يمثل كتمان السر أولوا العزم من الناس الذين تمّردوا 
على حب الشهوات واللذات اإلنسانية إلى حّد الكتمان, إذ يتوقف كتمان ذلك السر على نجاح 

 .(2)صاحبه وفالحه, ألّنه من األمور التي جيب المحافظة عليها, ومعاقبة كل من يعتدي عليها
ولقد خص القرآن الكريم ذكر الكتمان في مواضع عديدة منها ما هو أخالقي, ومنها ما تجّرد 

 من خن حن جن يم  ىم ُّ   من األخالق السيما في كتمان الحق في قوله تعالى:

. (4)َّجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  وقوله: (3)َّين ىن

 الرؤية في قوله تعالى:وقد يخرج إلى معنى التستر والمحافظة على الكينونة كما في كتمان 
 .(5)َّجه ين ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

وهناك أقوال جاءت من باب النصح واإلرشاد لإليمان بعدم اإلفصاح عّما يقوم به اإلنسان 
ّرك من العمل لحين إتمامه, كما في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , إّنه قال: ))س 

. وكذلك قوله: ))من كتم سرُه كان الخيار إليه, ومن (6)أسيره((أسيرك, فإذا تكلمت به صرت 
. وبذلك نجد (8). وكذلك قولهم: ))ما أسّرك, ما كتمت سّرك(((7)أفشى سره كان الخيار عليه((

أّن الكتمان في الشريعة اإلسالمية وآدابها يكون مذمومًا مثل كتمان الحق, وقد يكون مرغوبًا فيه 
ة أو مشروعة, ويكون في بعض أحيانه مشروعًا وجائزًا مثل كتمان حينما يكون وسيلة مباح

                                                           
 .497أدب الدين والدنيا:  (1)
 .247(: مجلة البحوث التربويةظر: كتمان السر بين األزواج, )ين (2)
 .146البقرة:  (3)
 .71آل عمران :  (4)
 .5يوسف :  (5)
 .239/ 1لباب اآلداب :  (6)
 .239/ 1المصدر نفسه:  (7)
 .239/ 1المصدر نفسه:  (8)
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الرؤية, فهو مبرر خوفًا من اإلعتداء على النفس اإلنسانية بالمال أو العرض, أو تعرضه لألذى 
 زئ رئ ّٰ ُّ : . ومثال ذلك قوله تعالى(1)النفسي؛ إذ ال يسبب ضررًا على أحٍد من األفراد

 رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 مم ام يل ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث
 . (2)َّنن من زن رن

ومن فضائل كتمان األسرار بأّنه ))نوع من الصمت, وحفظ اللسان سبب من أسباب 
(: )) من كان يؤمن , كما يعد عالمة من عالمات اإليمان, قال رسول اهلل )(3)دخول الجنة((

. وتظهر آثار هذه القيمة األخالقية وفائدتها عند (4)واليوم واآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت((باهلل 
الفرد والمجتمع بأّن ))صيانة السر واحترام أسرار اآلخرين ميزة إنسانية مرتبطة باإلرادة واإلدراك, 

ن ال يدركون فالذين يفتقرون إلى اإلرادة ال يستطيعون حفظ السرد, كما أّن السذج البسطاء الذي
. ولذا يقال إّن: ))هناك سّر يتعلق (5)عواقب ما يعلمون أو يقولون ال يمكن أن يكونوا كتومين((

بالفرد, وسر يتعلق باألسرة, وسر يتعلق بالمجتمع واألمة أجمعها. فعند إفشاء سر فرد تتعرض 
اص,]...[, ألّن السر كرامة الفرد لإلنتقاص, وعند إفشاء سر العائلة تتعرض كرامة العائلة لإلنتق

. فالسر))مناط بمصلحة ومفسدة من يتعلق به, فال يفشي (6)يشكل قوة لصاحبه ما بقي الصدر((
به إذا كان منه مضّرة تلحق بصاحبه, وباألخص أسرار الماضي كالوقوع في الذنوب 

وجاء في الحديث الشريف قول  .(7)والمعاصي, فالستر هو الواجب في حق من تصاحبه((
. فكتمان السر هو صفة أخالقية نبيلة (8)(: ))من ستر مسلمًا ستره اهلل يوم القيامة((ل)الرسو 

 حميدة.
                                                           

 .186ينظر: مكارم األخالق في القرآن الكريم:  (1)
 .28غافر:  (2)
فشاؤهكتمان السر  (3)  .112 -111في الفقه اإلسالمي:  وا 
 .70/ 1كتاب اإليمان شرح صحيح مسلم :  (4)
 .  13الموازين أو أضواء على الطريق :  (5)
 .14المصدر نفسه :  (6)
 .402موسوعة األخالق :  (7)
 .228/ 2فضل اهلل الصمد في توضيح األدب المفرد:  (8)
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وتظهر هذه القيمة عند الشعراء العذريين السيما )كثير عّزة(, ذاك أّن ))من بعض  
صفات الحب الكتماُن باللسان, وجحود المحب إذا ُسئل, والتصنُّع بإظهار الصبر, وأْن يرى أّنه 

ْزهاٌة َخلٌي. ويأبى السر الدقيق, ونار الكلف المتأججة في الضلوع, إاّل ظهورًا في الحركات ع  
. إذ تعد ظاهرة إخفاء السر (1)والعين, ودبيبًا كدبيب النار في الفحم, والماء في يبس المدر((

لسر الذي وكتمانه إحدى السمات األخالقية للشاعر العذري, والسيما)كثير عّزة( فكثيرًا ما يكون ا
  :(3)إذ يقول, (2)يخفيه الشاعر عادًة هو للحفاظ على محبوبته وخوفًا من الوشاة

 ]الطويل[                                               

 سيهِلُك في الدُّنيا شفيٌق عليكُم          إذا غالُه من حادِث الدَّهر غائلهُ 

 وللناِس أشغــــــال و ُحّبِك شاِغلهُ          م ُحبًا شديدًا وَرهبًة  ـــوُيخفي لك

 كــــريٌم ُيميُت السّر حّتى كأّنه           إذا استبحثوه عن حديثِك جاهلُه*

إّن ما يضمره الشاعر في أبياته يكمن في ندائه وتصريحه بأّنه سيهلك إذما تعّرض له من 
يميت السر معه, فأّن حّدث  حوادث الدهر من البغضاء والعداوة, لكنه مع ذلك يكرمها بأنْ 

أحدهم عنها تظاهر بالتجاهل؛ إذ يصور لنا الشاعر انشغاله بحّبه الشديد كإنشغال الناس 
بإنشغاالتهم الكثيرة, فهو يتحدث لمحبوبته ويخبرها بأّنه عاشقها متيمًا بها, ذلك العشق المعبر 

 رهما, وخشيته من ذكعن كرمه وحفاظه لعهدها ووفائه وصونه لها فضاًل عن كتمانه لسرّ 
. وربما يكون السبب في الكتمان هو)) تصاون المحب عن أْن ُيسم نفسه بهذه السمة (4)اسمها

 .(5)عند الناس, ألّنها بزعمه من صفات أهل البطالة, فيفر منها ويتفادى((

 
                                                           

 .49طوق الحمامة في األلفة واأُلاّلف :  (1)
 . 55ينظر: الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع:  (2)
 .420الديوان :  (3)

 .106/ 10*غائله : الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد. ينظر: لسان العرب, مادة)غلل(: 
 .157ر األدب الصوفي بالغزل العذري )الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا(, رسالة ماجستير: تأث ينظر: (4)
 .49طوق الحمامة في األلفة واألاّلف :  (5)
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 ]الطويل[                                          :(1)ومن ذلك نجده يقول 

 وكنت امرءًا اغتُش كـــــل عذولِ         فقلُت واْسررت الندامة ليتني     

 مخارَم نصٍع أو سلكن سبيلي*     سلكت سبيل الرائحات عشيًة        

معه, أّن كتمان الشاعر  تيتبين لنا من حديث الشاعر عن نفسه وسرده لحكاية ما حدث
أمرهما, إال أّنه كان يضمر نوعًا من األسف ألسراره, كان خشية من العذال والوشاة على كشف 

والحزن والتمني لغير ما يحدث, فتعددت صور التكتم عنده إلى حّد الكبت, كتمان حّبه إلى ما 
يحدث في حياته, ))ومثل هذا التكتم ال يعدو كونه إرعواء أمام الكبح, وهو تدليل كبير على 

 ] الطويل[         :     (3)قوله ومن ذلك. (2)مدى تقدم الكبت في التاريخ العربي((

 **وأكتُم وّدًا في الفؤاِد مجمجمًا           تضلعـــــــــــُه مني ضميٌر واضلع

بخطاب مباشر وواضح يصّرح الشاعر بــ)كتمان وّده( لمحبوبته ويخفي أسرار هذا الود في 
حتى  -من الناس والخاصةأي بكالم غير مفهوٍم للعامة -الفؤاد, وأن أظهره سيكون إظهاره بعّي,

ال يكشفوا سّره؛ بذلك يدل على ذكائه االجتماعي في مواجهة األفراد, وما يتعرضون له من 
 ضغٍط نفسي واجتماعي.

 

 

                                                           
 .113الديوان :  (1)

 .14/94*الندامة : األسف والحزن. ينظر: لسان العرب, مادة)ندم(: 
 .9/111 عذول: اللوم. ينظر: لسان العرب, مادة)عذل(:

 .76/ 4مخارم: قطع طرف أنفه. ينظر: لسان العرب, مادة)خرم(: 
 .54الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع :  ((2

 .409الديوان:  (3)
 .2/269مجمجما: لم يبين كالمه, وجمجم السر في صدره أخفاه. ينظر: لسان العرب, مادة)جمم(: **
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 ] الطويل[        :                 (1)ومن ذلك أيضًا قوله 

ّني على ذاك التجــــــــــــــلِد إّنني          ُمِسرُّ ُهيـــــ  *ــــــاٍم يستبلُّ وُيرَدعُ ـــــوا 

ْن حاول  يؤكد الشاعر لنفسه بأّنه باٍق وصابٍر, يجلد ذاته بأْن تطاوعه على كتم  سّره, وا 
الهيام غير ذلك, عّوض عن اإلفصاح بتذكير نفسه بقيٍم أخالقية في المروءة والشرف التي تمثل 

بداٍء, فأّنه لم يجزع حين يخفي أخالق الرجال النبالء, غير مباٍل بالدمع  الذي يصيب عينيه 
ويكتم حّبه, وهذا يؤدي بنا إلى التفريق بين الكبت والكبح في)) أّن الكبت عمل ال شعوري 

, فالشاعر يعبر عن مشاعره (2)تلقائي, على حين أّن الكبح مصحوب بالشعور واإلرادة((
تمعية قّيد نفسه بها, وكما ض مجباإليهام, لكنه يكبح حقيقتها بإرادته, نتيجة لقيم أخالقية وأعرا

يختلف الكتمان من الكبت, فالكبت هو حيلة ال شعورية تقوم بها الذات للدفاع عن نفسها ضد ))
أي همٍّ أو ألم أو قهر أو ضغٍط, وعادة ال يحدث الكبت إاّل إذا كان كل ما سبق أو غيره شديدًا 

الالشعور, وينساه الفرد وال على النفس, ويصعب احتماله أو التكيف معه, فيتم إخفاؤها في 
يتذكر إاّل بأساليب نفسية عالجية معينة, أما في حالة الكتمان فيظل الضغط أو الهم أو الحزن 
أو األلم النفسي في الشعور, ويتذكره الفرد ويفكر فيه كثيرًا إْن لم يكن دائمًا يجّره ويعيده بكّل ما 

. فالشعراء العذرّيون في هذا العصر (3)يسبب داخل النفس من خبرة ومشاعر سلبية مؤذية((
يكثرون من وصف نحول أجسادهم, فهم مقّيدون بتقاليد وأعراف اجتماعية صارمة فرضها 

                                                           
 .406الديوان:  (1)
 .2/323صبر. ينظر: لسان العرب, مادة)جلد(: التجلد: القوة وال*

 .6/249مسر: المروءة والشرف. ينظر: لسان العرب, مادة)سرا(: 
 .164/ 6يستبل: داء يصيب العين . ينظر: لسان العرب, مادة)سبل(: 

 .2/223المعجم الفلسفي, جميل صليبا:  (2)
 م.2020/ 11/ 13الكتمان وتأثيراته السلبية, )مقالة(, موقع الجديدة,  (3)
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المجتمع على الشاعر, لهذا فهو مقيد بتلك القيود القاسية التي تضطره إلى إخفاء حّبه 
 ونحوله. ؛ وهذا كّله دفع بالشاعر إلى اضطراب حالته النفسية ومرضه(1)وكتمانه

 ] الوافر[                                   :                  (2)إذ يقول  

 على زمٍن و نحُن بــــــــــــه نعيجُ        لكــــــــــان لحبِك المكتومِ  شأٌن    

 نؤمــــــــــــل أن تالقي أّم عمرٍو           بمكَة حيُث يجتمــــــــــُع الحجيُج*

لنا الشاعر صورة جلية متمثلة بحّبه لحبيبته المعبر عن كتمانه ذلك الكتمان الذي له ينقل 
شأن كبير, متمثل في قوة صبره وتحمل االنتظار في الوصول إلى الحبيبة إلى مكة أماًل في 
اللقاء بها. إذ نجد إّن للسّر وكتمه قيمة مجتمعية وأخالقية فــ)) السر كالعرض, فمن صان سّرًا 

أ كان له أم لغيره, فكأّنه صان عرضه, ومن باح به فكأّنه خان شرفه وكرامته, ولم يراع  سواء 
 ]الطويل[    :                   (4)ومثال ذلك قوله .(3)حرمة ذلك السّر حق الرعاية((

 وعى ِسرُكم في ُمضمِر القلِب والحشا       شفيق عليكم ال تخـــــــاف غوائــــــــــله

 **إذا ما أضاع السّر في الناس حامله ـــــــــــري تكرُّمًا     نفسي بعض ســـــــوأكتم 

تحمل لنا أبيات الشاعر حّبه الصادق لمحبوبته, ذلك الحب الذي عّبر عنه بحفظه لسّره 
في أحشاء قلبه بالدواهي من قبله, إذ يكتم بعض سّره في نفسه تكرمًا لها. ومن الشعراء ))ال 

                                                           
 .192ينظر: الغزل العذري حتى نهاية العصر األموي أصوله وبواعثه وبنيته الفنية :  (1)
 .192الديوان:  (2)

 .199/ 14*نعيج: السرعة أو البطء. ينظر: لسان العرب, مادة)نعج(: 
 .13ريق : الموازين أو أضواء على الط (3)
 .420الديوان :  ((4
 .248/ 15وعى: الحفظ . ينظر: لسان العرب, مادة )وعي(: **

 . 106/ 10غوائله : الغش والعداوة . ينظر: لسان العرب, مادة)غلل(: 
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تمان غير ستر تفاصيل الود وأسرار القلوب, وال يرى بعد ذلك حرجًا في ذكر اسم يهمه من الك
 الطويل[]                :                  (2)كقول الشاعر وفاًء لها. (1)من يحب((

 أتى دون ما تخشوَن من بّث سركم      أخو ثقٍة سهُل الخـــــــــــــــالئِق أروعُ 

 ضنيٌن بـــــــــــبذِل السّر سمٌح بغيرِه       أخو ثقٍة عفُّ الوصـــــــــــــاِل سميدعُ 

 *ًا وما دامْت له الشمُس تطلعُ سليم   أبى أْن ُيبّث الدهَر ما عاش ِسرُكم    

يفصح الشاعر في أبياته عن حّبه المتمثل في ثقته بنفسه بأّنه كاتم لحبها, ذكي الفؤاد, 
ن طلعت الشمس لن شديد البخل , كريم سخي, فهو يخشى أن يعلن سّره للناس في زمن حتى وا 

يبوح بحّبه, فهو يذكر)) أن جسمه تغير وأن الخليقة تغيرت, ولم يبَق على عهده  غير ذلك 
. فكان من شديد تمسكه بقيمه األخالقية من المروءة والكرم, وصون الشرف, (3)القلب الكتوم((

ية سامية هي كتم األسرار, وعدم البوح بها, وأْن حاول المرض أو الموت أن يتحلى بقيمة أخالق
 أن يدفعه لغير ذلك.

شاعر الكتمان في حفظه لسّر محبوبته وكتمانه, فهي خّصيصة ويعد)العباس بن األحنف(
من خصائصه التي امتاز بها وولع بها حتى أصبحت من أهم سماته األخالقية, إذ تفنن بهذا 

 ., في توظيف مشاعره وحسن أخالقه(4)جعله يشهد له بأّنه في غاية الذكاءالفن تفّننًا, 

 

                                                           
 .193مدامع العشاق :  (1)
 .406الديوان :  (2)
 .8/94ضنين: بخيل . ينظر: لسان العرب, مادة)ضنن(: *

 .357/ 6ينظر: لسان العرب, مادة)سمد(: سميدح: الكريم . 
 .56العشاق الثالثة :  (3)
 .82:  عشاق الثالثةينظر: ال (4)
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 ] الطويل[                                        :               (1)إذ يقول 

 كتمُت اسمها كتماَن من صان عرضه       وحــــــاذر أن يفشو قبيح التسمُّعِ 

 باسمها       لسميُت بــــاسم هائِل الذكِر أشنِع*فسميُتها "فوزًا", ولــــــو ُبحُت 

يتحدث الشاعر عن كتمان اسم محبوبته وصونه وحفظه ألسمها, فاستعار اسمًا بداًل من 
اسمها فسّماها)فوز(, فهو لم يكن يجرؤ على البوح  باسمها ))صراحًة ألّنها تنتمي إلى قوٍم 

صرح بذلك في مواطن كثيرة من شعره لعّل يخشى عليه من بأَسهم فيما لو صّرح وأبان, وهو ي
. فـ)فوز( اسم وهمي (2)أعمقها أثرًا في النفس  والقلب والوجدان هو هذا القول الموسوم بالعذرية((

لحبيبته, اختاره الشاعر مشيرًا إلى كتمانه, فذكره السمها الحقيقي يعد خطرًا موجهًا له, إذ لو 
 . (3)سه لألذى من أقوامها الهاشميةأباح باسمها لحاربته السلطة, وتعرضت نف

والظاهر أّن )فوز( هي))اسم ابتدعه الشاعر, ليخفي هوية محبوبته, وقد تندرت إحدى 
 :     ] المتقارب[(5)إذ يقول ,(4)جاراته فسّمت خادمتها فوزًا, لتبالغ في السخرية منه((

 وأضمرُت في القلِب شوقًا عجيبــــا         كتمُت الهوى وهجرُت الحبيبا

 عليـــــه العُيوبــــــــــــــــاولكن خشيُت        لم يـــــــــُك هجريه عن بغضٍة و 

 **ـا عشُت منُه المغيباــــــــوأحفُظ م    راره      ى وأكــــــتُم أســـــــــأرعســــ

                                                           
 .169الديوان:  (1)

 .212/ 7*أشنع: قبيح . ينظر: لسان العرب, مادة)شنع(: 
 .359في الشعر والشعراء في العصر العباسي:  (2)
 .160. و األدب العباسي الشعر: 9ينظر: ديوان العباس بن األحنف, تقديم : كرم البستاني:  (3)
 .300. وينظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري : 83العشاق الثالثة:  (4)
 .10 -9الديوان :  (5)
 .453/ 1بغضة: نقيض الحب. ينظر: لسان العرب, مادة)بغض(: **
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على الرغم من  كتمان الهوى وحفظ الوديفصح لنا األحنف أّن كتمان السّر يتجلى في 
ّن ))المحب كثيرًا ما يعجز عن الكتمان, وكيف يكتم عاطفة غاّلبة ال طاقة هجران الحبيب, إذ إ

. فالكتمان أصبح ظاهرة مهيمنة في شعر العذريين, متمثاًل (1)له باحتباسها أو إخفاء مظاهرها((
وفق األصفهاني في كتابه)الزهرة(, يدعو  في إظهار حب الشاعر لحبيبته, كما جاء كتمانه على

إلى الكتمان في الحّب خوفًا على المحبوب من التعّرض, إذ أوصى نفسه وألزمها بالكتمان وعدم 
البوح, فقد تمثلت أسرار المحبوب عند المحب بمواعيده له, وزيارته إّياه ومساعدته له, فمن 

 ] الطويل[  : (3)فنراه يقول .(2)سرائر المخاصمات هي عدم إفشاء السّر وصونه وحفظه

 فاظهرتُه, لم يعلم الناُس من أعني     أمرُت بكتمان الذي لــــــو أشعتُه    

 وليس ألسراَر الُمحّبين كــــــــالّدفِن*    ولكن سُأخفي مــــا كتمُت تجّلدًا     

حّبه لحبيبته, الذي ابتدأ الشاعر أبياته بذكر الفعل)أمرُت( للداللة على إلزام نفسه بكتمان 
أخفاه بالقوة والصبر, وتحماًل لمأساة حّبه وآالمه, خوفًا من الوشاة والعذال عليهما, فقد اختار 
الشاعر)الكتمان( تأكيدًا لمبالغته الموصوفة بعدم بيان من يقصد, فهو كان حريصًا كل الحرص 

 (4)جواسيس للسلطة المجتمعيةفي أبياته, خوفًا من أن يشّم الوشاة رائحة ذلك المكتوم؛ ألّنهم 
وبذلك نجد أّن الشاعر كان قريبًا من ادئها على األفراد, فيخضعوا لها. التي تفرض قيمها ومب

مفهوم الحذر من االنتباه إلى ما يقول, وسعيه الدؤوب إلى إخفاء سّره؛ فمن هنا)) نرى الفرق 
أقرب إلى دفن  ما يؤلمنا أو بين الكتمان والحذر من الحديث بكّل ما يخص الفرد, فالكتمان 

                                                           
 .249الجاهلي : الغزل في العصر  ((1

 .409/ 1ينظر: الزهرة :  (2)
 .274الديوان :  (3)

 .323/ 2*تجلدًا : القوة والصبر. ينظر: لسان العرب, مادة)جلد(: 
مجلة دراسات األسلوبية الشعرية المقارنة(, ينظر: التقية في شعر الشريف الرضي والعباس بن األحنف)دراسة في ضوء  (4)

 .78: الجامعة الهاشمية -عيةالعلوم اإلنسانية واالجتما
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يحزننا أو يخجلنا في داخلنا, وعدم الحديث عنه مطلقًا, أما الحذر ففيه نختار مع من وحتى 
 ] الخفيف[:                (2)إذ يقول .(1)نتشارك هذه الخيرات اإليجابية أو السلبية((

 مرتعي فيـــــــه روضة األحــــــزان     ء" داِخٌل فــــــي فؤادي       ُحب " ذلفا

 ا فيـــــــــــــــــه و أنِت ُمشتركانــأن  ــــــــــــــاَع حديثًا          َحدثيني عّمن أشـ

 َرِك عندي فـــــــــي ُحفرِة الكتمان       َفلعمري إّني ألدفــــــــــــــــــِن أسرا      

ّنما ذكرها باسم)ذلفاء( تخوفًا عليها من الوشاة, فكان من لم يصرح الشاعر باسم حبيبته  وا 
أسباب الكتمان ))أْن يرى المحب من محبوبه انحرافًا وصّدًا, ويكون ذا نفس أبية, فيستتر بما 

؛ لذا نراه يشّدد من قسمه في (3)يجد لئال يشمت به عدو, أو يريهم ومن يحب هوان ذلك عليه((
الكتمان, ليبقى بينهما من حديث هو مشاع, وفيه مشتركان, ال  حفظ األسرار ودفنها في مقبرة
 ] مجزوء الكامل[             :                (4)وقولهيأخذهم في ذلك لومة الئم. 

 ولــــــــــــــــــَقد دفنُت هواكــــــــــــــــــم          مّني بمقبــــــــــــــرِة القلــــــــــــــوب

 ُحبــــــــــــــــــــــــــــــك جاهدًا          ورعيُت غيبـــــــــــــــــــك بـــالمغيِب وكتمُت 

يؤكد لنا الشاعر صونه ألسرار محبوبته من دفنها في قلبه, فقد كان ُمجاهدًا لنفسه من 
 هأجل أن يكتم سّرها ويحفظ غيبتها. إذ كان مراعيًا لها في ذلك؛ ألّنه يقال)) من ضاق صدر 

                                                           
 م.2020/ 11/ 13الكتمان وتأثيراته السلبية, مقالة, موقع الجريدة,  (1)
 .263الديوان :  (2)
 .49طوق الحمامة في اأُللفة واأُلاّلف :  (3)
 .45الديوان:  (4)
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ن كان في الحقيقة ملومًا, ألّن للمرء أْن يتطوع بإظهار  سّره  عن سّره فلم يُلم غيره على نشره وا 
 ] الطويل[:        (2)فمن قوله أيضاً  .(1)وعلى المستودع أْن ال يظهر سّر مستودعه((

 وقد كـــــــــــانت األسراُر باللمِح تظهرُ      كتمُت ومن أهوى هوانا فلن نبْح    

 مــــن الشوِق ناٌر حرُّهـــــــــــــــا يتسعرُ       فنحُن كالنــــــــــا مقصٌد في فؤادِه   

يتحدث العباس عن)) كتمان الهوى وأسباب هذا الكتمان الذي لم يكن عن مالٍل أو جفوة, 
ّنما كان تجنبًا ألقوال الكاشحين والرقباء(( حّبه , فقد كانت من خفايا العباس في كتمان (3)وا 

لــ))هذه الحجازية التي يخشى في حّبها, العادات والتقاليد واألعراف, واألخ والعم واألهل, 
والعباس محّق في هذا الكتمان, وهي الحبيبة الغريبة عن بلدها النازحة عنه, وعليه أْن يصونها 

يئته ومجتمعه ؛ لثبت شيم أخالقه العالية التي يمثلها في ب(4)ويحوطها بسياج  العّفة والقداسة((
 الضيق األفق في إعالن الحّب وأسراره بين المتحابين.

ومن ذلك يّتبين لنا أّن كثير كان كاتمًا للسّر خوف العذول, ولذا كان في كتمانه لسر 
ّنما كان يعّد كتمان السّر من  الهوى شديدًا؛ ولربما لم يكن الخوف من العذال هاجسه الوحيد, وا 

ة والصدق, لذلك ألتزم به. بينما كان)العباس بن األحنف( أشّد كتمانًا خصال الكرام كالثقة والعفّ 
للسّر حّتى أّنه كّنى عن محبوبته بـ)فوز(, وكان حريصًا على أن ال ُيذاع سّر هواه, بل وصل 
به األمر إلى عّد هذا الهوى مّيتًا فدفنه في المقبرة على الرغم مّما يسببه له هذا الكتمان من ألٍم 

  وشوق.

                                                           
 .409/ 1الزهرة :  (1)
 .138الديوان :  (2)
 .300اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري:  (3)
 .105العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل:  (4)
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يّتضح أّن كتمان السّر عند كثير سجيًة ترّبى عليها بحكم بيئته البدوية, فضاًل عن خوفه و 
من إفشاء سّر الهوى, مّما ينتج عنه فقدان الحبيبة. بينما كان لكتمان السر عند العباس أشّد 

من  قلقًا وخوفًا؛ إذ يبدو أّن ألهل )فوز( سلطة ونفوذ كبيرين, ولربما كان خوفه على حياته أكثر
 خوفه على محبوبته.
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 خامسًا: الصرب:

الصبر أحد المفاهيم التي ترسخت ضمن األسس األخالقية التي تختص بالفرد الصالح, 
وفيه يقوم الخلق الحسن, إذ يحمل صاحبه على أن يحمل االحتمال وكظم الغيظ, والبعد عن 

. (1)والمشقات التي تواجهه في حياته األذى والرفق؛ ألّنه صفة تمّكن الفرد على تحمل الصعاب
لزامها بفعل ما تكره في  وعّرف )ابن حجر( الصبر, بقوله: ))حبس النفس عن فعل ما تحبه وا 

. أو هو))حبس النفس عن الجزع (2)العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في اآلجل((
فهو ))قوة خلقية من  .(3)والتسخيط, وحبس اللسان عن الشكوى, وحبس الجوارح عن التشويش((

قوى اإلرادة تمكن اإلنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات واآلالم, وضبطها عن 
االندفاع بعوامل الضجر والجزع, والسأم والملل, والعجلة والرعونة, والغضب والطيش, والخوف 

 ., ليقدر على مواجهة الصعاب وتحملها(4)والطمع, واألهواء والشهوات والغرائز((

فيعد الصبر خلق نفسي وصفة مميزة لنفوس الناس اإلنسانية, إذ أثنى اهلل تعالى على  
الصبر في عباده, ليصبح غريزة وطبيعة, فيمتازون ويتخلقون بها, فضاًل عن الرضى والطاعة 

َّمعجغ جع مظ  حط مضُّ , استنادًا لقوله تعالى: (5)(ألحكام اهلل )
. وقد (6)

(, إذ بين لنا اهلل تعالى والمرسلين بذكر صبرهم أبرزهم النبي محمد)( األنبياء خّص اهلل )
كيفية صبره على األذى والتكذيب واالستهزاء من الجهلة قبل اإلسالم الذين ال يعقلون, إذ حّثه 

َّمه  خف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ :كره في القرآن الكريم, وذ(7)اهلل عليه
(8). 

                                                           
 .12ينظر: األسباب المفيدة في إكتساب األخالق الحميدة:  ((1

 .11/255فتح الباري في شرح صحيح البخاري:  (2)
 .155/ 2مدارج السالكين:  (3)
 .305/ 2األخالق اإلسالمية وأسسها:  (4)
 .196ينظر: األخالق في اإلسالم مع المقارنة بالديانات السماوية واألخالق الوضعية :  (5)
 .126النحل:  (6)
 .196ينظر: األخالق في اإلسالم مع المقارنة بالديانات السماوية واألخالق الوضعية :  (7)
 .35األحقاف:  (8)
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( بالصبر أوليائه وأحبابه وخاصة أنبيائه المرسلين, وقد خّص نبيه وقد وصف اهلل) 
َّٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهُّ أيوب بالصبر بقوله تعالى: 

. وأمر أحب الناس إليه (1)
بالصبر, وذلك لحمكه وصبره, وأثنى على الصابرين جزاًء وثناًء عليهم, إذ جعل أجرهم من 

خالقية بالمقومات اإلسالمية التي جاء بها غير عقاب ومحاسبة للنفس, إذ قرن هذه الصفة األ
اإلسالم منها اإليمان واإلحسان فجعله قرينة لليقين والتوكل واإليمان بالتقوى والعمل الصالح 

. وقال الحسن: ))الصبر كنز من كنوز الخير ال يعطيه اهلل إاّل لعبد كريم عنده. وقال (2)وغيرها
ى عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إاّل عمر بن عمر عبد العزيز: ما أنعم اهلل عل

كان ما عوضه خيرًا مما انتزعه. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئًا من ختم الخير فما 
 .(3)دونه إاّل الصبر. وقال سليمان ابن القاسم: كل عمل ُيعرف ثوابه إاّل الصبر((

َّمس هث مث هت مت هب مب  ُّ قال اهلل تعالى:و 
عزائم هو من )). فالصبر (4)

األمور ومن أعظمها شأنًا, إذ بالصبر تحل كثير من المشاكل وبالصبر تواجه الشدائد 
َّخم حم جم هل مل خل حل جل مك  ُّ  , كما في قوله تعالى:(5)واألزمات((

. وبهذا (6)
مدح اهلل الصابرين بما فيهم المؤمنين من عباده , ووعدهم بأْن يحقق آمالهم بالنصر والفرج من 

وأْن يغفر اهلل لهم بالرحمة ومجازاتهم باألجر والثواب ودخولهم الجّنة والفوز بها, ويكتب كربهم, 
 جم يل ىل مل خل  ُّ (:, ومصداق ذلك قوله)(7)لهم الحسنات ويضاعفها لهم

َّ ين ىن من خن حن جنيم  ىممم خم حم
(8). 

                                                           
 .44ص:  (1)

 .2/162ينظر: مدارج السالكين :  (2)
 .95عّدة الصابرين وذخيرة الشاكرين :  (3)
 .10الزمر:  (4)
 .114مكارم األخالق في القرآن الكريم :  (5)
 .43الشورى :  (6)
 .118ينظر: مكارم األخالق في القرآن الكريم :  (7)
 .46األنفال :  (8)
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في (), وأّيد ذلك اهلل(1)وأّن الصبَر في أحد مفاهيمه هو))حبس النفس عن الجزع(( 
كثير من آياته الكريمة, فالصبر في طبيعته صفة مكتسبة نادرًا ما نجدها فطرية عند اإلنسان, 
ْن أوجدها في نفسه سرعان ما تبدلت إلى العجلة, فاإلنسان بطبيعته عجواًل, كما في قوله  وا 

َّ  نت مت زت رتُّ تعالى: 
. وعلى الرغم من آيات أخرى تحّث على الصبر منها, قوله (2)

َّ مل  حقمف خف حف جف مغُّ  تعالى:
َّحك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع ُّ وقوله: , (3)

(4) 
 وغيرها من اآليات المباركة.

ولذلك نجد أّن ضبط النفس وحبسها عن الجزع, وانقيادها إلى الصبر إلى حّد التصّبر  
الذي يرهق النفس في مواقف كثيرة من الحياة, هو بفعل القيود النفسية والمجتمعية التي يخضع 

عامة  ىمسك بمبادئ خاصة تنعكس آثارها علتلها الفرد في ظلِّ مجتمٍع يتحلى بقيم أخالقية, وي
, والشاعر هو أحد أفراد المجتمع, ونجده خاضعًا لفعل القبيلة أو عشيرته, فال يستطيع أفراده

الخروج عن أعرافها وتقاليدها؛ ألّن ذلك يفقده كثيرًا من شيمه التي يسعى للحفاظ عليها, ولو 
كان على حساب نفسه ومن يحب, فيدخل في صراٍع مع نفسه ما بين جلد الذات وتصبيرها 

ي وقتها, عّلها تنال أكثر مّما كانت تطلب, وما العالقات االجتماعية إاّل ))هي على ما تريد ف
؛ (5)مراقبة للفعل الذي يمارسه المجتمع على ذاته, وعلى ممارساته الثقافية واالجتماعية((

 فالصبر يقود الفرد إلى تملك  نوع من الحكمة وقولها.

ها الفرد, إذ يجب على الشخص أن يمثل الصبر عند)ُكثير عّزة( قيمة سلوكية يمتاز بو 
يمتلكها ليكشف مدى قدرته النفسية على تحمل المشقة والتعب بوصفه قوة ال يحظى بها الفرد 
ضعيف العزيمة, بل يحظى بها الشخص القوي ليتحمل كّل هذه المصاعب, ومدى انتظاره لها 

 .(6)بهدوء وطمأنينة

                                                           
 .354مختار الصحاح, مادة)صبر( :  (1)
 .11اإلسراء :  (2)
 .127النحل :  (3)
 .17لقمان :  (4)
 .20المقدس والمجتمع :  (5)
 .111ينظر: القيم الجمالية في شعر الغزل األموي, دراسة تحليلية , )أطروحة دكتوراه(:  (6)
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 ]الطويل[     :(1)فنرى )كثير عّزة( يقول في التعبير عند مدة صبره وقوة تحمله 

 فيا َقلب ُكْن عنها صبورًا فإّنها           ُيشيعها بـــــالّصبِر قـــلٌب ُمشّيُع*

ينادي الشاعر قلبه بأسلوب النداء )فيا قلب(, مخاطبًا إّياه بأسلوب اآلخر)ُكن(, أن يكون 
أللم وعذاب البعد عن حبيبته)عّزة(؛ وذلك لما تمتلكه محبوبته)عّزة( من قلٍب صبورًا ليتحمل ا

شجاع وجريء, مصحوبًا بالصبر, فأصبحت مثااًل لقلب الشاعر في صبرها وشجاعتها في 
 ]الطويل[                                       :        (2)وقوله أيضاً  التحمل.

 ألهلِه           وال شّدُة البـــــــــلوى بضربِة الزمِ  فما وَرُق الدُّنيا ببــــــاقٍ 

 **فال تجَزعْن ِمْن ِشدٍة إّن بعدها           فوارَج تلوي بالخطوِب العظائمِ 

يذكرنا الشاعر هنا إّن الدنيا لم تكن باقية ألحد, فالناس راحلون عنها, تاركين خلفهم 
ب فيها بضربة ثابتة؛ لذا نراُه يوصي بعدم  الجزع رونقها وزهرة الحياة منها, إذ ال شّدة للمصاع

من شدائدها, ألّن الفرج ال بّد منه ولو بعد حيٍن من الصبر. والمتأمل في التجربة الشعرية 
للعذريين في الصبابة, تظهر فيها العواطف الملتهبة التي ينبعث منها كل معاني الشوق, ولوعة 

يحّث آماله على عدم اليأس, مظهرًا في ذلك تجّلده  األلم والفراق المعّبران عن الحرمان, إذ
ن كان خاضعًا لحزنه  , وعظيم ما يمّر به من ألم  الفراق والبعد بين العاشقين.(3)وصبره وا 

 

                                                           
 .405الديوان :  (1)

 .7/259*يشيعها : أي تمشي وراءها, يتبعها. ينظر: لسان العرب, مادة )شيع(: 
 .258/ 7العرب, مادة)شيع(: ُمشيع : الشجاع, قلبه ال يخذله. ينظر: لسان 

 .225الديوان :  ((2
 .12/273*الزم: الفرس. ينظر: لسان العرب, مادة )لزم(: *

 .368/ 12تلوي: ذهب به. ينظر: لسان العرب, مادة)لوي(: 
 .134/ 4خطوب: الشأن واألمر. ينظر: لسان العرب, مادة )خطب(: 

 .460ينظر: اتجاهات الشعر في العصر األموي :  (3)
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 :                                                     ] الطويل[(1)ويقول كثير

نْ   فلو كاَن مــــــــا بي بالجباِل لهّدها          *كاَن في الدُّنيا شديدًا هدودها وا 

يؤكد لنا الشاعر على قيمة الصبر لديه, التي وصفها بأكبر من قوة الجبال لديه, فلو 
علمْت ما به الْنهّدت أرضًا, معبرًا بذلك عن حّبه وقوة تحمله واصطباره لفراق المحبوبة 

 المستمر.

ن بيٍت آلخر, فمّرة نجده يظهر قوة وتتباين شّدة تحمل الشاعر واصطباره الذي يتفاوت م
صبره وتحمّله, ومّرة تظهر فقدانه لقيمة الصبر وعدم تجّلده, مبينًا في ذلك بأّن هناك ما يمنعه 

 ] الطويل[          :                (2). منها قولهأو يقطع عليه رباط التمّسك بصبره

 **ووجٌد بُسعدى شــــــارَك القلب قاتلُ    الصبَر عن ُسعدى هوًى ذو عالقة  أبى 

يمتنع الشاعر هنا عن الصبر في حّبه لحبيبته)عّزة( التي ناداها بـ)سعدى( وأّن قلبه متعلق 
بها, إذ أثرت عليه وخالطت قلبه, فــ))الهوى أبى أْن ينفك عن تعّلقه بسعدى, وأبى الوجد بها إاّل 

 ]الكامل[:  (4)وقوله أيضاً ن شّده عشقه لها. له م (3)أْن يحتل القلب ليكون قاتاًل((

 *ـــــن هواِك قديمُ ولقد أردُت الّصبَر عنِك فعاقني          َعلٌق بقلبي مـ

يوضح لنا الشاعر قيمة الصبر وأهميته, لكّنه يفقدُه وال يتحكم به, فعلى الرغم من أّن 
الشاعر يظهر رغبة عارمة في امتالك قيمة الصبر, لكّنه ال يستطيع امتالكه فيفتقده سريعًا وال 

                                                           
 .201الديوان :  (1)
 .15/49 هدودها: سكونها. ينظر: لسان العرب, مادة)هدد( :*

 .276الديوان:  (2)
 .219/ 15وجد: في الحب ال غير. ينظر: لسان العرب, مادة)وجد(: **

 .170ر األدب الصوفي بالغزل العذري )الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا(, رسالة ماجستير: تأث (3)
 .206الديوان:  (4)

 .9/324عقق(: *عاقني: الشق والقطع. ينظر: لسان العرب, مادة)
 .9/357علق: الهوى. ينظر: لسان العرب, مادة)علق(: 
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بحثون يتحكم به, إذ أّن األمر عائد إلى قلبه. وكان الصبر)) مالذًا للشعراء العذريين, فقد كانوا ي
 .(1)عما يعّزون به أنفسهم نتيجة البعد عن المحبوبة, والحرمان من رؤيتها وفراقها((

 ] الطويل[         :              (2)ومن ذلك قوله في عدم نسيان ذكرها 

 تبّدْت له ليلى لتغلب صبره             وهاجتك ُأمُّ الّصلِت بعد ذهولِ 

 **تمثُل لــــــــي ليلى بكّل سبيلِ           أريُد ألنسى ذكرها فكأّنـــــما   

يتجلى لنا عدم قدرة الشاعر على الثبات في صبره, حين ظهرت له حبيبته التي ناداها 
بــ)ليلى( لتفوز على صبره, على الرغم من كونه حاول تركها ونسيان ذكرها, لكنها تتمثل له في 

تكن عالقة في قلبه وذهنه؛ فغلب بذلك هواها  كلِّ حالٍة يكون فيها, أو في كلِّ مكان يذهب إليه
 صبره وتجّلده.

وأّما)العباس بن األحنف( فيتجلى الصبر عنده عن طريق سلوك محبوبته معه السيما في 
اإلعراض والصد عنه, كأّنما في اختبار مع نفسه؛ ))ولربما أعرض العاشق عن المعشوق أما 

ما لتجديد حاله عن د محبوبته, وكثيرًا ما يجري األمر في ذلك على من جهة االمتحان للصبر, وا 
 ] الكامل[             :      (4)فيقول الشاعر المتمثل بصبره لها. (3)ضد تقديره((

 يــــا حب نفسي للشقا –وصبرُت حتى عيل صبري كّلُه         وهويتكم 

 وكتمُت حّبك فاعلمي واستيقني       والحبُّ من غيري, فديتك, قد أبى*
                                                           

 .169ر األدب الصوفي بالغزل العذري )الحالج وابن الفارض والبويصري إنموذجًا(, رسالة ماجستير: تأث (1)
 .108الديوان:  (2)
 .7/383المستوي. ينظر: لسان العرب, مادة)صلت(: الصلت الواسع **

 .5/68ذهل(: ذهول: ترك الشيء عن عمٍد أو نسيه. ينظر: لسان العرب, مادة)
 .251/ 1الزهرة :  (3)
 .1الديوان :  (4)

 .362/ 9*عيل : المرض. ينظر: لسان العرب, مادة)علل(: 
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يظهر هذ البيت امتالك الشاعر لقيمة الصبر السيما اصطباره على محبوبته, ولكن هذا 
الصبر قد يتعرض للنفاذ بعد أْن أجهد نفسه بالعشق؛ إذ نراه بقي متمسكًا بحّبه الشديد لمحبوبته 
ن كان يشقيه  )فوز( بإصرار وصدق يقيني إلى حّد التضحية بنفسه وعدم حّبه لغيرها, وا 

 الحب.ويمرضه هذا 

وأّما في مقطع آخر فيؤكد الشاعر استمراره في الصبر وعدم الشكوى لعله ينال من 
محبوبته ما يبغي, وقد خالط هذا الصبر لوعة ومرارة ومجاهدة كثيرًا ما تنتهي باستعطاف 

 ]الطويل[                  :                   (1). إذ يقولمحبوبته وطلب اإلغاثة

 ـــــد بليت من الصدِ ـــكو إليِك وأكتفي           بعلمِك أّني قــســــأصبُر ال أش

 **ـاهلِل إاّل رحمتني          وفّرقِت أحزاني وقّربِت في الوعِد؟أ سيـــــــدتي بـــــــ

يخاطب الشاعر هنا بأّنه سيصبر وال يشكو إليها بعدما صّدته, طالبًا منها أن ترحمه 
لوصل بينهما, ومع ذلك سيبقى صابرًا ال شاكيًا لها ما يمر به؛ وتفّرق بين أحزانه ليقترب ا

فـ)العباس بن األحنف( شاعر وعاشق, مرهف المشاعر واألحاسيس الوجدانية, فيتألم في صبره 
من لوعة حّبة ومرارته, إذ غلبه صبره فبكى, فالصبر قد زاد طاقة روحه وفؤاده, إذ يجاهد اّتجاه 

وفي , وألّنه متّيٌم بها. (2)تطهيرًا لها, فيضحي اتجاهها فداًء لهاحبيبته فيذرف دموعه بكاًء و 
 ] السريع[                  :           (3)صبر وتمّنعه عن الكتم لدموعه, يقول

 *"ـن خلقَت " بالرافِقهـــِذكرك مـــ  رمتــــــــُه       ــــــــك الّصبر إذا يمنعـــــــ

                                                           
 .85الديوان :  (1)
 .7/298مادة)صدد( : الصد: الهجران. ينظر: لسان العرب, **

  .146(: مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلدابالغزل عند العباس بن األحنف, )ينظر: النزعة األخالقية في شعر  (2)
 .203-202الديوان :  (3)

 .275/ 5*الرافقه: الموضع أو بلد .  ينظر: لسان العرب, مادة)رفق(: 



 ______ الشاعرين ية يف شعراألخالق القيم  ____________________________ الثالـــــث الــفــصل______

 
 

 
 
 

167 

 ضحتـــــــــــــك األدمُع الناِطقهفف      قد كنَت عن وصف الهوى ساكتًا   

يشير هذا البيت إلى عدم تحمله الصبر الناتج عن ذكر الحبيبة والمتمثل بالوجع واأللم 
والدموع أثر غضبه وصراخه, إذ استعان بذلك  الذي أثارته بـ)الرافقه( التي تدل على اللوعات

, وهذا ما جعل (1)عن طريق دموعه اتي عبرت عن حزنه, مقيدًا نفسه بتلك الدموع الساكبة
 ] الطويل[:    (2)وقوله أيضاً للصبر قيمة رفيعة في كبح جماح المشاعر اإلنسانية. 

 طوعًا ولم ُيِجِب الّصبُر*إذا ما دعوُت الصبَر بعدِك والُبكا        أجاَب الُبكا 

إّن الحبَّ عاطفة إنسانية تدفع الشاعر إلى لهفته وشقائه أثر بعده عن حبيبته إلظهار 
مكابد عشقه وألمه, فحين يستدعي الصبر يجيبه البكاء؛ ألّن ))البكاء ال ينتظر دعوة المحزون, 

ر ال يتحدثون عن ولكنه ينقض عليه انقضاض الصاعقة, فإذا هو صريع!, وأمثال هذا الشاع
؛ وذلك السترقاق القلوب, (3)حزنهم المقيم ولكنهم يمّنون على أحبابهم بهذا الدمع المجلوب((

 وهذا يدل على أّن البكاء قد غلب قيمة الصبر عنده.

 ]الطويل[   :                                    (4)ومن ذلك قوله أيضاً  

 **فالصّب بالذكِر يعذرُ  تباريحهُ          إذا غلَب الصبَر البكاُء وُهّيجْت   

يبّين لنا الشاعر إّن قيمة الصبر تتضاءل عندُه حين يغلبه البكاء, وال للشوق حين يغلبه 
الذكر لها, فكال القيمتين )الصبر, الشوق( يعذران إذما هاج البكاء وصّب حّبه في الشدائد؛ 

                                                           
 .87ينظر: البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (1)
 .137الديوان :  (2)

 .8/219*طوعًا: طائع . ينظر: لسان العرب, مادة)طوع(: 
 .36مدامع العشاق :  (3)
 الديوان: (4)

 .362/ 1**تباريحه : الشدائد. ينظر: لسان العرب, مادة)برح(: 
 .270/ 7مادة)صبب(: الصّب: الشوق. ينظر: لسان العرب, 
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مكرٌه على الصبر في حّبه, على الرغم أّن  بسبب لوعته ا ّتجاه محبوبته, إذ نجد أّن الشاعر))
عّفته تطلب منه ذلك, فهي في حركة متجددة بين الماضي والحاضر, فيتحرك الوجود بعالمات 

. إذ يشعر (1)الوجد والتأّوه في النّص كنوٍع من الجمال عبر منطقة فاصلة بين الحلم والواقع((
ا بأحاسيسه المرهفة, تلك األحاسيس التي الشاعر بمعاناته المستمرة مع محبوبته وحرمانه منه

تعّبر عن ألمه ومأساته التي تزيده شكوى في غزله, فغلب الحزن واليأس على مشاعره التي 
 , ذلك الشوق المعّبر عن صبره.(2)زادتُه لوعًة في حّبه لحبيبته وشوقًا لها

 ]الكامل[:                                               (3)ومثال ذلك قوله

 مــــــا َضّر َمْن شَغَل الفؤاُد ُبحّبِه          لــــــــو كان عّللني بوعٍد كاذِب؟

 صبرًا عليه فمــــــــا أرى لي حيلًة          إاّل التمسَُّك بالرجــــــاِء الخائب!

 سأموُت من َمطٍل وتبغى حاجتي          فيما لديك و ما لها ِمْن طالِب*

الشاعر واضحة في أبياته, ولكنه يواجه ذلك الصبر المزدوج  دلصبر عنتظهر قيمة ا
بالعذاب, بصبر وحزم, ))فالحازم صبر على مضاضة التدلل, واْلتمس العّز في استشعار 

, فعدم نيل مطلبه على (4)التذلل, فحينئذ يتمكن من وداد  محبوبته, ويظفر من هواه بمطلوبه((
 ما أّكد قيمة الصبر لديه. الرغم من تمّسكه بأمٍل خائب, هو

                                                           
 .108البكاء في شعر العباس بن األحنف, )رسالة ماجستير(:  (1)

. وحركة 549(: مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلدابالغزل عند العباس بن األحنف, )ينظر: النزعة األخالقية في شعر  (2)
 .239التجديد في الشعر العباسي: 

 .63الديوان :  (3)
 .367/ 9أعطاني أماًل ألتلّهى به. ينظر: لسان العرب, مادة)علل(: *عللني: أّملني أو 

 .5/163الرجاء: التوقع واألمل. ينظر: لسان العرب, مادة)رجا(: 
 .256/ 4ب(: الخائب: الحرمان والخسران. ينظر: لسان العرب, مادة)خي

 .13/134مطل: التسويف والمماطلة في اإلستجابة للطلب. ينظر: لسان العرب, مادة)مطل(: 

 .1/100الزهرة:  (4)
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وعلى الرغم من األبيات التي أّكدت على صبر الشاعر, وتعزيز هذه القيمة لديه, إاّل أّنه 
 :   ]مجزوء الكامل[(1)إذ يقولفي موضع آخر نجد تباينًا في موقفه من ذلك الصبر, 

 ـال اشتياقيفـــــــــــــاشفعوا لي عند " َفْوزٍ "          فلقد طـــــــــــــــــ

 أسهـــــــــــــُر الليَل كــــــــــــــأّني           ِمْن هواهــــــــــــــا في ِوثاِق*

 ِضقُت ذرعـــــــــــــــــًا بالفراقِ       ـــــا      ُأطيُق الصبَر عنهــــــــــــال

 ــــــي ُمرُّ الَمــــــــذاِق!آٍه مــــــــن ُحّبِك ويــــــــــــــــــلي           ُهو لـــــ

يطلب الشاعر بخطاب مباشر من الناس, بأْن يذهبوا إلى)فوز( لينالوا الشفاعة منها له, إذ 
لم يعد يطيق الصبر وطول االشتياق, وال يتحمل الفراق بينهما, ))فالشاعر إّنما يدعو على 

حتى إن غاب عنها هو لمدة  الهجر بهذا الدعاء, ألّنه ال يستطيع صبرًا على فراق من يهوى,
, فنراه يتحسر بكلمة)آه(, ألّنها تدل على وجعه وحسراته الدائمة, وجزعه من حّبها (2)يسيرة((

 الذي فّرق بينهما, واصفًا إّياه بمّر المذاق.

إّن الشاعر يستمر في حّث ذاته على مواصلة الصبر للوصول إلى محبوبته, وأّن مظهر 
ال يخرج إلى مظاهر الصبر األخرى المتمثلة بالصبر عند الشدائد )الصبر( عند كال الشاعر 

والمحن, أو الصبر عند االبتالء, ويظهر بمظهر واحٍد فقط وهو ما يتعلق بالصبر على 
 المحبوبة وفراقها.

ويبدو أّن كثير عّزة أقّل صبرًا من العباس بن األحنف, فهو يتوسل إلى الصبر ليهدأ من 
أمل بانفراج الشّدة وزوال األلم, ومع ذلك فأّن الصبر يفلت من يده فال لوعة الفراق لعّزة, وي

                                                           
 .202-201الديوان :  (1)

 .212/ 15*وثاق: رباط الثقة. ينظر: لسان العرب, مادة)وثق(: 

 .49دراسات في الشعر العباسي :  (2)
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يستطيع التصّبر. بينما كان العباس كثير الصبر وأّنه قادر على الصبر, وهو ما يرضى من 
وأظّن أّن الفارق بين الشاعرين في  محبوبته )فوز( بوعٍد كاذب ليصّبره عن صدها وفراقها.

كثر تواصاًل مع كثير, وهي تبادله الود ذاته. وأّن )فوزًا( ليست كذلك مسألة الصبر هو أّن عّزة أ
مع العباس بن األحنف؛ ولرّبما أّنها من طبقٍة مختلفة عنه, ولذا فهو يصبر شرط أْن تصله ولو 

  بوعٍد كاذب. 
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 اخلامتة

 إّن لرحلة البحث خاتمة قول توصلت إليها الباحثة, ال بّد من إيرادها, وهي:

ّنما غدت مبحثًا من فطريًا لم تعد األخالق سلوكًا إنسانيًا  ــ1 مباحث علمي النفس واالجتماع فحسب وا 
تبعًا لطبيعة بيئة الفرد  مكتسبة أصبحت مباحث علم المنطق والكالم؛ وذلك ألّنهاالدين والفلسفة و  فضاًل عن

 وتكوينات مجتمعه.

 فلمتطّورت مفاهيمها واستقرت في العصر الحديث,  الموازنة منهج نقدي على وفِق معايير معينة,ــ 2
ّنما تجاوزت القصيدة إلى الفكرة والموضوع واألغراض أو البيتين بين بيت وآخر الموازنةتقتصر  تعد  وغيرها وا 

 .أو كاتبين التي تتفق أو تختلف بين شاعرين

السيما  وغيرها ..اجتماعيًا ودينيًا وفلسفياً  وقيمها باطًا وثيقًا بموضوعة األخالقإّن لغرض الغزل ارت ــ3
إلى  )التقليدي(من الحسي ؛ لما لفّن الغزل من تعّدد أنواعهأشد صلًة بها يكون الغزل العذري الذي

, فضاًل عن مساسه بالمنظومة األخالقية مجتمعيًا الشعرية العذبةضيه الذائقة تالماجن)الفاحش( وهو ما ال تر 
ن كان ُيصاغ بأسلوٍب عاٍل الشعرية.ونفسيًا وفكريًا ودي  نيًا, وا 

نتاجًا , فتتعّدد صوره الشعرية التي تكون ًا على الشعر والشاعر في قوله للشعرواضحإّن للبيئة أثرًا  ــ4
كانت صارمة بتقاليدها وأعرافها أم متحّضرة منفتحة ال ضابط يحّد من حريتها الذي لطبيعة البيئة سواء أ 

 يجرفها إلى األسوأ في كثير من األحيان.

جتماعي والنفسي وبواعث أخر  ك))الهجران واليأس تمثلت عند الشاعرين بواعث لقول الشعر منها اال ــ5
 . األخر  تأثيرًا في نفسية الشاعرين من البواعث وأقو  والغربة(, فكان الباعث النفسي أكثر

 كوسيلةٍ , و اعثًا اجتماعيًا على قوِل الشعرعند الشاعرين بوصفها بباء والوشاة ظاهرة الرقتمّثلت  ــ6
 فقد الرقيب جزء من منظومة القهر االجتماعي, ألنّ  للتخّفي والهروب من الوقوع في مصيدة القانون القبلي؛

س العباس (, وذلك ألّن كثير عاش في بيئة قاسية عكالعباس بن األحنف)ُكثير عّزة( أكثر من )عند  تجّلت
سببًا في قطع  (ُكثير)رة الوشاة عند , فضاًل عن ذلك كانت صو متحّضرة وأكثر انفتاحًا.في بيئة  شالذي عا

, تاركين اللوم واقعًا على بينه وبين حبيبته, في حين نجدها عند )العباس( تتخذ مبدأ التساوي امهالوصل بين
 الواشين.

هما في صورة الشعور تمثل عند فقد ,لبواعث األخالقية عند الشاعرينإّن الباعث النفسي من ا ــ7
في الهمِّ والقلق النفسي, الحرمان والشوق, الفراق والبكاء, من جّراء البعد عن  الوجداني, الذي تجّلى
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من في هّمه وحزنه أكثر قلقًا  (األحنف)العباس بن كان  ؛ إذهما للبعض اآلخربعض تهماامحبوباتهم أو هجر 
 .(ُكثيرة عّزة)

ا من ألٍم أو وجٍع, كرٍه أو همو الحّب ولوعته وما تركه في نفسيإّن الدافع النفسي عند الشاعرين ه ــ8
شاعر, تصّور لنا ما عايشه حقٍد, فجاء تدّفق الشعور شعرًا تتجلى فيه صورًا تعبيرية وجدانية صادقة وحّية الم

ن من هّم وقلٍق وحرماٍن نفسي وشوٍق وحنيٍن حّد البكاء على من يحّب ويهو  ويعشق سواء أ كان الشاعرا
 وصاًل أم صّدًا.

إّن الفوارق الطبقية كانت واضحة بين الشاعرين من حيث انتسابهما إلى بيئٍة تختلف عن األخر  من  ــ9
( الذي كان أكثر بكاًء على محبوبته لطبيعة البيئة المترفة وتحّمله أكثر من)العباسخالل صالبة )ُكثير عّزة( 

 ن يتشبث باألمل.ورّقتها, فضاًل عن يأسه في الحصول على مبتغاه بخالف ُكثير الذي كا

, وذلك لطبيعة البيئة القاسية المتأثرة بالعادات (العباس بن األحنفكان ُكثير أكثر حرمانًا من) ــ10
, مّما ترك أثرًا كبيرًا والتقاليد المجتمعية الصارمة, وهو ما أّد  بدوره إلى تأجيج الشوق والحنين عند الشاعر

في حين شوق العباس نار  التخفيف عّما يشتعل في صدره. في نفسيته, ليكون البكاء وسيلته وسلوته في
 لصاحبته. قربًا لعّزة من العباس أكثر تستعر في قلبه؛ وذلك ألّن ُكثير

عند كثير  الهجران إّن البواعث األخر  عند الشاعرين هي )الهجران واليأس والغربة(, فقد تجّلى ــ11
لحبيبته أكثر صدقًا من العباس؛ ألّن العباس كان في شكواه متأرجحًا ما بين ألم الهجر وادعاء الهجر من 

العباس من ُكثير, في حين جاءت الغربة عند العباس  بشكل أكبر عند جاء اليأسبينما  قبل محبوبته له.
 أكثر قساوة وألمًا ووجعًا من ُكثير عّزة. 

على  ي)الوفاء للمحبوبة, والحفاظ, متمثاًل فالشاعرين الوفاء بوصفه قيمة أخالقية في شعرر تصدّ  ــ12
بالعهد(, وعلى الرغم من التقارب بين الشاعرين إاّل أّننا نجد أّن العباس كان أكثر تشّددًا بالوفاء  المودة بينهما

 .إلى حّد التضحية باألهل من أجل محبوبته؛ وذلك لطبيعة بيئتهما بعهده

وصفة حسنة سواء أ كانت فطرية أم مكتسبة, فقد كان)العباس بن  الصدق قيمة أخالقية إنّ ــ 13
عن صدق مشاعره  الذي كان متنوعًا في التعبيربخالف)ُكثير عّزة(  صادقًا في التعبير عن مشاعره األحنف(

 .اتّجاه محبوبته

 إذ تبّين لنا أّنها سجية عند)ُكثير عّزة(ا قيمة أخالقية عليا, تمثلت العفة عند الشاعرين بوصفه ــ14
مكتسبة حتى غدت عنده دستورًا ال بّد للعاشقين  , بينما كانت عند)العباس بن األحنف(ومتأصلة في طباعه

ّنما لطبيعة المجتمع المتحضر  والمنفتح, من اتّباع سننه؛ إذ لم يكن للدين اإلسالمي وثقافته أثر عليه وا 
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في ظّل مجتمع قبلي منعزل عن الحضري, فضاًل عن أثر ثقافة الدين  متأثرًا ببيئتهبخالف )ُكثير( الذي كان 
 اإلسالمي فيه.

أكثر وأشد كتمانًا كان)العباس بن األحنف(  فقد ,قيمة أخالقية تمثلت عند الشاعرين إّن كتمان السر ــ15
ن  بين العذال على عدم إشاعة هواه ؛ وذلك ألّن كتمان األحنف كان حرصًا منهمن ُكثير في حفظه للّسر وا 

كالثقة والعفة والصدق وغير ذلك, لذا  )ُكثير( عّد الكتمان من خصال الكرامكان سببًا في شوقه وألمه, بينما
 تراه قد ألتزم به.

الذي لم يطيقه؛ إذ لم يستطع ُكثير  من )ُكثير عّزة(وحزمًا إّن )العباس بن األحنف( كان أكثر صبرًا  ــ16
 تصّبرًا لنفسه على فراقها. بخالف العباس الذي استطاع ذلك بمحبوبته أن يوهم نفسه بوعود كاذبة للقاء

, وأّنهما قد التزما بأخالٍق عالية وقيم العفيف لنا أّن الشاعرين ينتميان إلى الغزل العذري يّتضحــ 17
في تكوينهم  متأصلةً  فطريةً  اً كانت طباع عليهم أم متبعة من قبلهم لها, أم مفروضة مجتمعية, سواء أ كانت

  اإلنساني أو مكتسبة من طبيعة بيئتهما.
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 القرآن الكريم.*

 م.2012القاهرة, د.ط,  -ابن سينا, عباس محمود العقاد, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, مصر 
  1بيروت, ط-اآلمدي وكتاب الموازنة, محمد علي أبو حمدة, األهلية للنشر والتوزيع, لبنانأبو القاسم ,

 م.1968
 1القاهرة, ط-, صالح الدين الهادي, مكتبة الخانجي, مصراتجاهات الشعر العربي في العصر األموي ,

 م.1986
 المعارف, القاهرة, , د. محمد مصطفى هدارة, دار اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري

 م.1963د.ط, 
 .اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري, يوسف حسين بكار, دار المعارف, مصر, د.ط, د.ت 
  أحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها, ابن سينا, تح: د. أحمد فؤاد األهواني, دار أحياء الكتب

 م.1952, 1العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه, ط
  ,إحياء علوم الدين, لإلمام الغزالي, تح: بدوي بطانة, مطبعة كرياطة فوتراسماراغ, أندونيسيا, د.ط

 د.ت.
  ,أخالق العرب بين الجاهلية واإلسالم)دراسة مقارنة على ضوء اإلسالم(, محمد النصر, دار الرسالة

 م, 1992, 1مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية, ط
 2عمان, ط -, كايد قرعوش وآخرون, دار المناهج للنشر والتوزيع, األردناألخالق في اإلسالم ,

 م.2001
  ,األخالق في اإلسالم مع المقارنة بالديانات السماوية واألخالقية الوضعية, د. يوسف يعقوب المليحي

 م.1985مؤسسة الثقافة الجامعية, االسكندرية, د.ط, 
 (, الشيخ ماصر مكارم الشيرازي, إعداد المؤسسة األخالق في القرآن )أصول المسائل األخالقية

 ه.1426, 2قم, ط-اإلسالمية, مطبعة أمير المؤمنين )عليه السالم(, إيران
 عبد الحق التركماني, دار ابن األخالق والسير, ابن حزم األندلسي, تح: إيفا رياض, راجعه وقدم له :

 د.ط, د.ت .حزم, 
  جدة, -المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي, المملكة العربية السعوديةأدب الدين والدنيا, المارودي, دار
 م.2013, 1ط

 أوالً : الكتب . 
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  ,)د. سامي يوسف أبو زيد, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان األدب العباسي )الشعر–
 م.2011, 1األردن, ط

 كلية -عة الموصلاألدب العربي في العصر العباسي, د. ناظم رشيد, دار الكتب للطباعة والنشر, جام
 م.1989اآلداب, 

  األدب العربي وتاريخه في عصري صدر اإلسالم والدولة األموية, محمود مصطفى, مطبعة البابي
 م.1937, 2مصر, ط -الحلبي وأوالده

  ,األدب العربي وتاريخه في العصريين األموي والعباسي, د. محمد عبد المنعم خفاجي, دار الجيل
 م.1990, 1بيروت, ط

 العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم, بطرس البستاني, مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة, جمهورية  أدباء
 م.2014, 1مصر العربية, القاهرة, ط

 د. محمد عثمان نجاتي, ديوان -بحث في علم النفس عند العرب -اإلدراك الحسي عند ابن سينا ,
 م.1946, 3المطبوعات الجامعية, القاهرة, ط

 مفيدة في اكتساب األخالق الحميدة, ابن تيمية, تح: محمد بن إبراهيم الحمد , دار ابن األسباب ال
 , د.ت.1خزيمة, ط

 عقيل البندر, األخالق اإلسالمية ومفاهيمها, جمع من المؤلفين, إشراف: مهدي عليزاده, تعريب:  أسس
 م.2020, 1العتبة الحسينية المقدسة, ط-إصدار مؤسسة الخلق العظيم, كربالء

 م.1976, 3. عبد الكريم زيدان, منشورات جامعة بغداد, طأصول الدعوة, د 
 م.1968, 7, د. أحمد عزت راجح, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر, القاهرة, طأصول علم النفس 
 م.1994, 1أصول النقد األدبي, أحمد الشايب, المكتبة المصرية للنشر والتوزيع, ط 
  :د. بكر عباس, دار إحسان عباس, ود. إبراهيم السعافين, و  د.األغاني, ألبي الفرج األصفهاني, تح

 م.2008, 3بيروت, ط -صادر
 م.1988, 3القاهرة, ط-االغتراب سيرة مصطلح, محود رجب, دار المعارف, مصر  
 ,)د. أحمد علي الفالحي, االغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري)دراسة اجتماعية نفسية 

 م.2013, 1دار غيداء للنشر والتوزيع, عمان, ط
 م.1996, 1, سمير حداد, دار الحسن للنشر والتوزيع, طأغزل الغزل في الشعر العربي 
 16لبنان, ط-, أنيس المقدسي, دار العلم للماليين, بيروتأمراء الشعر العربي في العصر العباسي ,

 م.1987
 م.1936لويس إسكندر, مطبعة مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, إلنسان والبيئة, ا 
  ,م.2014رفحاء,  -شبكة األلوكة عبد اهلل بن حمود الفريح, داراإليمان شرح صحيح مسلم 
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 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, راجعه واعتنى به: د. زكريا جابر , تاج اللغة وصحاح العربية
 م. 2009, أحمد, دار الحديث, القاهرة, د.ط

 م.1953, 3القاهرة, ط-تاريخ األخالق, د. محمد يوسف موسى, دار الكتاب العربي, مصر 
 القاهرة, د.ط, د.ت .-تاريخ األدب العربي, أحمد حسن الزيات, دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
  العلمية, تاريخ بغداد أو مدينة السالم, للحافظ أبلي بكر محمد بن علي الخطيب البغدادي, دار الكتب

 ه.1417, 1لبنان, ط-بيروت
 م.1976, 7القاهرة, ط-شوقي ضيف, دار المعارف, مصرب العربي)العصر اإلسالمي(, د.تاريخ األد 
 م.1973 ,2القاهرة, ط-ف, دار المعارف, مصر(, د. شوقي ضيب العربي)العصر العباسيتاريخ األد 
 غرب, بيومي السباعي, مطبعة العلوم بشارع بغير األندلس والم تاريخ األدب العربي في العصر العباسي

 م.1937, 2الخليج, ط
 تاريخ الرسل والملوك, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف ,

 م.1966, 2القاهرة, ط-مصر
  المصرية, تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري, نجيب محمد البهبيتي, دار الكتب

 م,1950, 1القاهرة, ط
 2مصر, ط-تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم, محمد علي أبو ريان, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية ,

 م.1990
  ,م.2012تاريخ فالسفة اإلسالم, محمد لطفي جمعة, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, مصر, د.ط 
 م.1952, 1طبعة مخيمر, القاهرة, طتأمالت في فلسفة األخالق, منصور علي رجب, م 
  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن, البن أبي األصبع المصري, تقديم

 م.1963شرف, د.ط, وتحقيق: حنفي محمد 
  تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم, عبد الواحد بن محمد تميمي, تح: المصطفى الدرايني, مكتب اإلعالم

 م.1978, 1المقدسة, ط, قم اإلسالمي
 شكري فيصل, مطبعة جامعة , من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم

 م.1959دمشق, د.ط,  
  ,م.1959, 8د. شوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, طالتطور والتجديد في الشعر األموي 
  محمد)ابن مسكويه(, المطبعة الحسينية تهذيب األخالق وتطهير األعراق, للشيخ أبي أحمد بن

 ه.1329, 1المصرية, القاهرة, ط
  تهذيب األخالق, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, قرأه وعلق عليه: أبو حذيفة, دار الصحابة للتراث

 م.1989, 1والنشر والتوزيع, د. م, ط
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 1للطباعة والنشر, أربيل, ط , د. ناظم حمد السويداوي, دار التفسيرجدلية القيم في القصيدة العباسية ,
 م.2017

 أحمد عبد الستار الجواري, طبع بدار الكتاب العربي, مصر, د.ط, , الحب العذري نشأته وتطوره
 م. 1947

  ,م.1998الحب المثالي عند العرب, د. يوسف خليف, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة 
 )إعداد المكتب العالمي للبحوث, منشورات دار مكتبة الحياة, , الحب عند العرب )دراسة أدبية تاريخية

 لبنان, د.ت. -بيروت
 م.1925, 12القاهرة, ط -حديث األربعاء, طه حسين, دار المعارف, مصر 
 .حركة التجديد في الشعر العباسي, محمد عبد العزيز موافي, مطبعة التقدم, القاهرة, د.ط, د.ت 
 د. محمد عبد المنعم الخفاجي, دار الوفاء للطباعة والنشر, مصر ,الحياة األدبية في العصر العباسي- 

 م.2004, 1االسكندرية, ط
 القاهرة,  -الحياة العربية من الشعر الجاهلي, أحمد محمد الحوفي, مكتبة نهضة مصر ومطبعتها, مصر
 م.1952, 2ط
 توزيع, كلية اآلداب, د. عبد اللطيف محمد خليفة, دار غريب للطباعة والنشر والالدافعية لإلنجاز- 

 م.2000جامعة القاهرة, 
  ,األردن,  -د. ثائر سمير حسن الشمري, الرضوان للنشر والتوزيع, عماندراسات في الشعر العباسي

 م.2012د.ط, 
  م.1949, حامد عبد القادر, المطبعة النموذجية القاهرة, د.ط, دراسات في علم النفس األدبي 
  د. عبد القادر فيدوح, دار صفاء للطباعة والنشر الشعر العربي دراسة االتجاه النفسي  في نقد ,

 األردن, د.ط, د.ت . -والتوزيع, عمان
  ,م.1999فاطمة تجور, منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق,  دراسة المرأة في الشعر األموي 
   3, طفي علم النفس, د. مصطفى فهمي, دار ومكتبة مصر للطباعة, القاهرةالدوافع النفسية ,

 م.2018
 م.2014, 1بيروت, ط-الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية, محمد شحرور, دار الساقي, لبنان 
  ديوان امرؤ القيس, ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي, شرحه: حسن السندوبي, منشورات محمد

 م.2004, 5بيروت, ط-علي بيضون, دار الكتب العلمية
 برواية الصولي, تح: د. بهجت عبد الغفور الحديثي, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ديوان أبي نؤاس- 

 م.2010, 1طدار الكتب الوطنية, 
  ,د.ط, د.ت.ديوان بشار بن برد, جمع وتحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
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 م.2009, 1بيروت, ط-ديوان جميل بثينة, دار صادر, لبنان 
 م.1994, 2بيروت, ط-تب هوامشه: أ, عبد مهنا, دار الكتب العلميةديوان حسان بن ثابت, شرحه وك 
 م.1994, 1ديوان دعبل الخزاعي, شرحه: حسن حمد, الناشر دار الكتاب العربي, بيروت, ط  
 1بيروت, ط-ديوان زهير بن أبي سلمى, شرحه وقدم له: أ. علي حسن فاعور, دار الكتب العلمية ,

 م.1988
  شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي, مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة, د.ط, ديوان العباس بن األحنف ,

 م.1954
 دار صادر, بيروت, د.ط, د.ت.اهلل قيس بن الرقيات, تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم,  ديوان عبيد 
 ,م.1956, 1بغداد, ط  ديوان العرجي, حققه وشرحه: خضر الطائي, ورشيد العبيدي 
  ,م.1982ديوان عروة بن الورد والسموأل, دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع, د.ط 
 م.1934بيروت, –, دار تعلم للطباعة والنشر, لبنان ديوان عمر بن أبي ربيعة 
  لبنان, -, جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس, دار الثقافة للنشر والتوزيع, بيروتديوان كثير عّزة

 م.1971د.ط, 
  فاعور, منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب  حسن كعب بن زهير, حققه وشرحه: أ. عليديوان

 م.1997بيروت, د.ط, -العلمية
 3, طبيروت-, لبنانديوان النابغة الذبياني, شرح وتقديم: عباس عبد الساتر, دار الكتب العلمية ,

 م.1996
 لبنان  دار الكتب العلمية, الحسين الراغب االصفهاني, الذريعة إلى مكارم الشريعة, للشيخ أبي القاسم–

 م.1980, 1بيروت, ط
 م.1986, 2بيروت, ط-الرائد في األدب العربي, أنعام الجندي, دار الرائد العربي, لبنان 
 البن قيم الجوزية, تح: محمد غرير شمس, مؤسسة سليمان بن عبد روضة المحبين ونزهة المشتاقين ,

 يرية, دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع, مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي, جدة.العزيز الراجحي الخ
 ألبي بكر محمد بن داوود األصفهاني, حققه وقدم له: د. إبراهيم السامرائي, مكتبة المنار, الزهرة ,

 م.1985, 2األردن, ط -الزرقاء
  عويدات للنشر والطباعة, , روبير إسكاربيت, تعريب: آمال أنطوان عرموني, سوسيولوجيا األدب

 م.1999, 3لبنان, ط-بيروت
  سير أعالم النبالء, شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تح: مجموعة من

 م.1985, 3المحققين, إشراف: الشيخ شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة للنشر, ط
 م.1993, 1عربي, بيروت, طشرح ديوان العباس بن األحنف, مجيد طراد, دار الكتاب ال 
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 محمد عبد العزيز الكفراوي, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, الشعر العربي بين الجمود والتطور ,
 م.2020لبنان, -بيروت

  أ. د. السعيد الوراقي, ود. زين الدين زكريا الشيخ, الشعر العربي سوسيولوجية النص ومنهجية الرؤية ,
 م.2005نشر والتوزيع, األسكندرية, دار المعرفة الجامعية لل

  ,شعر الغزل ونظرة سواء, د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر, دار منهاج للطباعة والنشر والتوزيع
 ه.1427الرياض, د.ط, 

  6لبنان, ط -د. مصطفى الشكعة, دار العلم للماليين, بيروت, الشعر والشعراء في العصر العباسي ,
 م. 1986

 سلمان عبد علي ياسر(, موازنة دراسة)البارودي سامي ومحمود الحمداني فراس أبي بين الذات صورة ,
 .م2008, 1ط, دمشق -سوريا, والتوزيع والنشر للدراسات نينوى دار
 العربي القدس شركة, شاكر محمد محمود: وشرحه قرأه, الجمحي سالم ابن, الشعراء فحول طبقات 

 .م1973, 1ط, بجدة المدني ودار, القاهرة, والتوزيع للنشر
 علي بن حزم األندلسي, الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, طوق الحمامة في األُلفة واآلالف ,

 م.2016, 1جمهورية مصر العربية, القاهرة, ط
  م.2012, أحمد أمين, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, مصر, القاهرة, د.ط, ظهر اإلسالم 
   1لبنان, ط-محمد علي الصباح, دار الكتب العلمية, بيروت, شاعر الحب والغزلالعباس بن األحنف ,

 م. 1990
  عيسى إبراهيم السعدي, دار المعتز للنشر والتوزيع, العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل ,

 م.2013, 1عمان, ط -األردن
 المدينة -شق, ومكتبة دار التراثعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, ابن قيم الجوزية, دار ابن كثير, دم

 م.1989, 3المنورة, ط
 1, بيروت, طالعرب في حضاراتهم وثقافتهم إلى آخر العصر األموي,  عمر فروخ, دار العلم للماليين ,

  م.1966
 1العشاق الثالثة, زكي مبارك, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, جمهورية مصر العربية, القاهرة, ط ,

 م.2012
  م.1989, 1ومنهج االستعفاف, يحيى بن سليمان العقيلي, دار الدعوة للنشر والتوزيع, الكويت, طالعفة 
  م.1984, 5, د. حامد عبد السالم زهران, الناشر عالم الكتب, القاهرة, طعلم النفس االجتماعي 
  م.1997, 2, ك. غ. يونغ, تر: نهاد خياطة, دار الحوار للنشر والتوزيع, طعلم النفس التحليلي 
  ,م.1954, 1بيروت, ط -دار بيروت للطباعة والنشرغزل أبي نؤاس, د. علي شلق 
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 بيروت, د.ت .-الغزل تاريخه وأعالمه, جورج غريب, دار الثقافة للنشر والتوزيع, لبنان 
  م.1993, 1الظاهرة وخصائص الفن, د. صالح عيد, مكتبة اآلداب, القاهرة, ط ي حقيقتهالعذر الغزل 
   ,يوسف الغزل العذري دراسة في نشوء الحب المقموع ومقارنته بالشعر الرومانسي في األدب العربي

اليوسف, طبع في مطبعة الكاتب العربي, صادر عن منشورات اتحاد الكتاب العربي, دمشق, د.ط, 
 م.1978

  .الكيالني, منشورات الثقافة واإلرشاد القومي, دمشق,  إبراهيم, تر: د.فاديه .ك الغزل عند العرب, ج
 م.1979

 م.2014, 1بيروت, ط -الغزل في الشعر العربي, سراج الدين محمد, دار الراتب الجامعية, لبنان 
 1الغزل في العصر الجاهلي, أحمد محمد الحوفي, مكتبة نهضة مصر للطبع والنشر, مصر, ط ,

 م.1950
 3دولة العباسية, محمد سامي الدهان, دار المعارف, القاهرة, طالغزل منذ نشأته حتى صدر ال ,

 م.1981
  فتح الباري بشرح البخاري, اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني, تح: عبد العزيز بن عبد

 ه.1379رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, مطبعة المكتبة السلفية, د.ط, اهلل بن باز, 
 القاهرة, الصمد في توضيح األدب المفرد, البخاري, تح: فضل اهلل جيالني, المطبعة الفلسفية فضل اهلل ,
 م.2008, 1ط
  الفلسفة موضوعات مفتاحية, جوليان باجيني, تر: أديب يوسف شيش, دار التكوين للتأليف والترجمة

  م.2010, 1طدمشق,  -والنشر, سوريا
 م.1995, 1لمان, د.د, طفي تاريخ األدب العباسي, محمود علي الس 
 م.1966, 8مصر, ط-في تاريخ األدب العربي العصر العباسي األول, د.شوقي ضيف, دار المعارف 
 1عمان, ط-في تاريخ األدب العربي القديم, د. محمد أبو ربيع, دار الفكر للنشر والتوزيع, األردن ,

 م.1990
 لبنان, -القادر القط, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت عبد, د.في الشعر اإلسالمي واألموي

 م.1987د.ط, 
  شراف: محمد االسكندراني, , دار القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, مراجعة وا 

 م.2011لبنان, د.ط, -الكتاب العربي, بيروت
 6بيروت, ط-شعشع, مكتبة المعارف, لبنانقصة الفلسفة, ول ديورانت, تر: د. فتح اهلل محمد الم ,

 م.1988
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  القيم بين اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنة, د. مانع محمد بن علي المانع, دار الفضيلة للنشر
 م.2005, 1والتوزيع, الرياض, ط

 في الفقه اإلسالمي, شريف بن أدول بن إدريس, دار النفائس للنشر والتوزيع,  كتمان السر وأفشاؤه
 م.1997, 1عمان, ط-األردن

   م.1992, 1لبنان, ط -, أحمد محمد عليان, دار الكتب العلمية, بيروتشعرهكثير عّزة عصره حياته 
 م.2014, 1لباب اآلداب, أسامة بن منقذ, تح: أحمد محمد شاكر, مكتبة السنة للنشر, ط 
  لإلمام العالمة ابن منظور, اعتنى بطبعه أمين عبد الوهاب, ومحمد الصادق العبيدي, , لسان العرب

 م.1999, 3لبنان, ط -دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت
  محمد يوسف موسى, الناشر مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع, المملكة مباحث في فلسفة األخالق ,

 م.2017المتحدة, د.ط, 
 تقويم: السيد كريم مبادئ األخالق في القرآن, آية اهلل الشيخ عبد اهلل الجوادي, تعريب: نوفل بنزكري ,

 م.2020, 1مطبعة دار المؤمن, العراق, ط -النور, الناشر العتبة الحسينية المقدسة
 .م.1997, 1عمر سليمان األشقر, دار النفائس للنشر والتوزيع, األردن, طمحاضرات إسالمية هادفة, د 
 بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, مكتبة لبنان, بيروت, د.ط,  مختار الصحاح, للشيخ اإلمام محمد

 م.1986
  :د. حسن محمود مدارج السالكين, البن القيم الجوزي, تح: د. عبد الحميد عبد المنعم, مراجعة

 م.1996, 1القاهرة, ط-الشافعي, مطبعة دار الكتب المصرية
  م.2012القاهرة, د.ط, -زكي مبارك, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, مصر, مدامع العشاق 
 قميحة, الناشرون دار الكتب اإلسالمية ودار الكتاب المصري,  المدخل إلى القيم اإلسالمية, د. جابر

 م.1984, 1القاهرة, ط
  معجم األدباء )إرشاد األريب إلى معرفة األديب(, ياقوت الحموي الرومي, تح: إحسان عباس, دار

 م.1993, 1بيروت, ط -الغرب اإلسالمي, لبنان
 م.1984, 1بيروت, ط-ن, لبنانالمعجم األدبي, د. جبور عبد النور, دار العلم للماليي 
  معجم التعريفات, للعالمة علي بن الشريف الجرجاني, تح: محمد الصديق المنشاوي, دار الفضيلة

 ه.1413للنشر والتوزيع, القاهرة, د.ط, 
  ,معجم الشعراء, أبو عبيد اهلل محمد المرزباني, تح: عبد الستار أحمد الفراج, منشورات مكتبة النوري

 م.2014د.ط, 
 م.1982, 1لبنان, ط -المعجم الفلسفي, جميل صليبا, دار الكتاب اللبناني, بيروت 
 م. 2009, 1عمان, ط-, مصطفى حسيبة, دار أسامة للنشر والتوزيع, األردنالمعجم الفلسفي 
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  ,2مكتبة لبنان, بيروت, طمعجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب, مجدي وهبة وكامل المهندس ,
 م.1984

 م.1999, 2لبنان, ط-المفصل في األدب, د. محمد التونجي, دار الكتب العلمية, بيروت المعجم 
  ,معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع, عبد اهلل بن عبد العزيز البكري األندلسي, عالم الكتب

 م.2009بيروت, د. ط, 
  1داوودي, دار القلم, دمشق, طمفردات ألفاظ القرآن الكريم, الرغب األصفهاني, تح: صفوان عدنان ,

 م.2009
 م.1993, 2المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم, جواد علي, ساعدت على نشره جامعة بغداد, ط 
 م.2011, 1الدار البيضاء, ط-المقدس والمجتمع, د. نور الدين الزاهي, دار أفريقيا الشرق, المغرب 
 عضو مجمع اللغة العربية, د.ط, د.ت. المعلمي, مكارم األخالق في القرآن الكريم, يحيى بن عبد اهلل 
  منهاج المسلم كتاب عقائد وأدب وأخالق وعبادات ومعامالت, بكر جابر الجزائري, دار السالم للطباعة

 م.1973, 1القاهرة, ط -والنشر والتوزيع, مصر
 بن الفجاءة, قطر الموازنة بيئاتها ومناهجها في النقد األدبي, د. محمد فوزي عبد الرحمن, دار قطري- 

 م.1983, 1الدوحة, ط
  م.2011, 1الموازنة بين الشعراء, زكي مبارك, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, ط 
  ,الموازين أو أضواء على الطريق, محمد فتح كولن, تر: أورخان محمد علي, دار النيل للطباعة والنشر

 م.2006, 3القاهرة, ط-مصر
  1جمعة بن عثمان الخراز, مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع, الكويت, طموسوعة األخالق, خالد بن ,

 م.2009
  األردنالعصر األموي, صالح طهبوب, دار أسامة للنشر والتوزيع-موسوعة تاريخ األدب اإلسالمي ,- 

 م.2009, 1عمان, ط
 البيان العربي , مطبعة لجنةموسيقا الشعر, د. إبراهيم أنيس, مكتبة االنجلو المصرية للطبع والنشر- 

 م.1952, 2جامعة لندن, ط
 العلمية الكتب دار, الدين شمس حسين محمد: تح, المرزباني, للشعراء العلماء مآخذ في الموشح, 

 .م1995/ه1415, 1ط, لبنان-/بيروت
  د. فتحي الدريني, صدر بإشراف لجنة االنجاز, جامعة دمشق, د.ط, د.ت ., النظريات الفقهية 
 بيروت, -نقد الشعر, قدامة بن جعفر, تح: د. محمد عبد المنعم الخفاجي, دار الكتب العلمية, لبنان

 د.ط, د.ت.
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 (دار , د. محمد مندورمنهج البحث في اللغة واألدب لألستاذ بن النسونالنقد المنهجي عند العرب ,
 م.1996, 1نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, ط

  الشعر العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثاني عشر الميالدي, د. وهيب طنوس, جامعة الوطن في
 م.1976, 1سوريا, ط -حلب
 تح: د.  ,البرمكي اإلربلي ابن خلكانأحمد بن محمد بن إبراهيم , وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان

  م.1990, 1إحسان عباس, دار صادر, بيروت, ط

 

 

 جامعة األبعاد الداللية للحوار في ديوان العباس بن األحنف, علية خوني, إشراف: د. عبد الكريم أرنية ,
 م.2013محمد خضير بسكرة, كلية اآلداب واللغات, )رسالة ماجستير(, 

  اف: د. أثر الحكام وثقافتهم في تطور األدب في العصر العباسي, محمد محمد العيسى فيض, إشر
 م.2008قسم الدراسات األدبية والنقدية, )رسالة ماجستير(, -صالح آدم بيلو, كلية اللغة العربية

  :األساليب اإلنشائية في ديوان العباس بن األحنف)دراسة نحوية داللية(, إبراهيم خليفة الذوادي, إشراف
 ليبيا. جامعة طرابلس, كلية اآلداب, )أطروحة دكتوراه(,د. أحمد محمد الشيخ, 

  األغتراب في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري, صفير غريب العنزي, إشراف: د. عبد
 ه.1423, اهلل أحمد باقازي, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية, )رسالة ماجستير(

 ية الدراسات ,  ثروت حاتم, إشراف: د. حسام محمد التميمي, كلالبكاء في شعر العباس بن األحنف
 م.2018, , )رسالة ماجستير(العليا, جامعة الخليل

 نجعوم,  بيئات الغزل في العصر األموي بين القصيدة البدوية والقصيدة الحضرية, سارة عبابسة ويوسف
 م.2015جامعة العربي بن مهيدي, كلية اآلداب واللغات, )رسالة ماجستير(, 

 رفيدة محمد طعمة,  وابن الفارض والبوصيري أنموذجًا(,ر األدب الصوفي بالغزل العذري)الحالج تأث
  م.2016, )رسالة ماجستير( كلية اآلداب, -إشراف: د. نجود عطا اهلل الحوامدة, جامعة جرش

  ,إشراف: د. محمود عبد اهلل الحزن بين البواعث واآلثار في شعر ما قبل اإلسالم, بخشان رحيم رشيد
 م.2006, )رسالة ماجستير(, الجادر, جامعة بغداد, كلية اآلداب

  ,شعر العباس بن األحنف)دراسة فنية(, إياد يوسف يعقوب المنصوري, إشراف: د. قصي سالم علوان
 م.2007كلية التربية, )أطروحة دكتوراه(,  -جامعة البصرة

  .شعر الغزل العذري في العصر العباسي شعراؤه واتجاهاته الموضوعية والفنية, لينا عبد ربه, إشراف: د
 م.1998كلية اآلداب, )رسالة ماجستير(,  -محمد قاسم نوفل, جامعة النجاح الوطنية

 لرسائل واألطاريح. ا:  ثانياً 
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  اف: د. كريم قاسم جابر الربيعي, إشر  , الغزل العذري حتى نهاية العصر األموي أصوله وبواعثه الفنية
 م.2012, )رسالة ماجستير(جبار عودة الشحمان

 مشاعر جبارة عبد الرحيم, إشراف: د. عواطف عند كثير عّزة )دراسة تحليلية وصفية( الغزل العذري ,
 م.2015أحمد علي, جامعة وادي النيل, كلية الدراسات العليا)رسالة ماجستير(, 

  ميسون سليمان مرازيق, إشراف: د. عبد القادر  ,-ليةتحليدراسة –القيم الجمالية في شعر الغزل العذري
 .م2011نسانية )أطروحة دكتوراه(, الرباعي, جامعة اليرموك, كلية اآلداب والعلوم اإل

  ًحافظ محمد درويش, إشراف: د. عبد السالم محمد رشيد, جامعة كثير عّزة بين ناقديه قديمًا وحديثا ,
 م.2003, )رسالة ماجستير(بغداد, كلية التربية األولى ابن رشد, 

 رسالة, )رشد ابن كلية -بغداد جامعة, حمادي خلباص إسماعيل, وحديثاً  قديماً  نقدياً  منهجاً  الموازنة 
 .م1989, الكاتبة اآللة على مطبوعة(, ماجستير

 دراسة تقويمية, عبد يحيى صالح ثابت, إشراف: -قديمًا وحديثاً  نقد الغزل العذري في العصر األموي
 م.2003كلية اآلداب, )أطروحة دكتوراه(,  -جامعة الموصلد.مؤيد محمد صالح اليوزبكي, 

 

 

  اتجاهات الحوار عند شعراء الغزل العذري في العصر األموي, ثريه عبد الرحيم السيد, مجلة جامعة
 .م2016, 5, ع32القاهرة, مج -األزهر, فرع البنات

  اتجاهات الغزل وسماته الفنية في العصر األموي, د. حافظ محمد عباس الشمري, وعبد علي عبيد
 الشمري, الكلية التربية المفتوحة, د.ت, د.ع.

  ,أيسر فائق جهاد الحسني اآللوسي, جامعة األنبار, كلية العلوم اإلسالميةاألخالق في الكتاب والسنة /
 .قسم العقيدة والدعوة

 مطيع اهلل نائب, سميع اهلل غرام, عزيز الرحمن عزيز, جامعة مة في الفقه اإلسالميلجريالباعث على ا ,
   www.allstudyjournal.comم . 2020قندهار, )مقال(, 

 (, المقارنة الشعرية األسلوبية ضوء في دراسة) األحنف بن والعباس الرضي الشريف شعر في التقية
, العربية اللغة قسم, واالجتماعية اإلنسانية العلوم دراسات مجلة, الكيالني خضر أمين محمد إيمان

 .م2005, 1ع, 32مج, األردن, الهاشمية الجامعة
 جامعة, اآلداب كلية مجلة, البياتي الحسين عبد بدران.د, األموي الشعر في وموضوعاته البكاء دالالت 

 .ت.د, 98ع, كركوك
  م.2020, 23مجلة  , السعودية, عحمود مباركي,  العباسي, بتول حسينالشعر 

 دوريات والمجالتال:  اً ثالثـ 
. 

http://www.allstudy/
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  العزلة الفكرة والتطبيق)دراسة شرعية نفسية(, د. محمد سعد بن عبد الرحمن آل سعود, مجلة جامعة أم
 م.1998, 17السعودية, السنة الحادية عشر, ع -القرى للبحوث العلمية

 د. نضال إبراهيم ياسين, مجلة الخليج العربي, جامعة مالعفة في الغزل العذري بين الحقيقة والوه ,
 م.2018 ,4-2, ع46مج البصرة, كلية التربية للعلوم اإلنسانية,

 م.1962, 1, ك12العقل في الشعر بين التشبيه واالستعارة والرمز, إيليا حاوي, مجلة اآلداب, ع 
  اإلنسانية)تعنى بقضايا الثقافة اآلداب والعلوم الغربة في الشعر العربي, عباس حسن حاوي, مجلة

 م.2019, 0, ع1بيروت, مج-واألدب(, لبنان
  ,1, ع15مجالغربة المكانية في الشعر العربي, عبده محمد البدوي, مجلة عالم الفكر, الكويت ,
 م.1984أبريل, 1
  الغزل العذري في العصر األموي بين العفة والرغبة, عماد أخرس, إشراف: تغريد مشعل, المركز
 م.2015وطني للمتميزين, ال
  ,ثائر سمير حسن الشمري, مجلة كلية التربية األساسية, جامعة بابل.الفراق في الشعر العباسي 
 م.2014, 40كتمان السر بين األزواج, م. م. رجاء صدام جبر, مجلة البحوث التربوية, ع 
  ,)م.13/11/2020الكتمان وتأثيراته السلبية, د. نبيلة شهاب, موقع الجريد, )مقال 
 د. دالل هاشم كريم, مجلة آداب الفراهيدي, جامعة المبالغة والغلو في شعر الغزل في العصر األموي ,

 م.2011, حزيران, 7كلية التربية, قسم اللغة العربية, ع -تكريت
 حسين عبد  , أ. م. د.ه أنموذجًا(193مسوغات الهجر والصدود في شعر العذريين)العباس بن األحنف

 الوطيفي, مجلة كلية اآلداب, جامعة الكوفة.حسين 
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Abstract 

This study, tagged with (The Ethical Inclination in the Poetry of 

Ghazal according to Katheer Azza and Al-Abbas bin Al-Ahnaf - A 

Balancing Study) examines the moral values in the poetry of the two 

poets that centered around (loyalty, honesty, keeping secrets, and 

honesty), with a statement of their moral motives, which are the 

social motive. psychological motive, and motives are (abandonment, 

despair, and alienation); It was paved in an initial summary, the life 

of the two poets and their natural environment, and concluded with a 

balance in Arabic criticism. 

As for the first chapter, I have devoted it to talk about (poetry of 

spinning from the Umayyad era to the Abbasid era -affected and 

developed-), as the researcher clarified in its investigations, the 

nature of spinning and its development in Arabic poetry, with a 

statement of the impact of the authority and its rulers on the nature 

and development of spinning, in addition to that knowing the impact 

of the environment. And its impact on spinning poetry and moral 

tendency. Among the results that the researcher reached in this study 

are: 

The environment has a clear impact on poetry and the poet in his 

saying to poetry, so there are many poetic forms that are a product of 

the nature of the environment, whether it is strict with its traditions 

and customs or civilized, open, with no control that limits its 

freedom, which often takes it to the worst. f- The psychological 

motive is one of the moral motives of the two poets, for it was 

represented by them in the form of emotional feeling, which was 

manifested in anxiety and psychological anxiety, deprivation and 

longing, separation and crying, as a result of being away from their 

loved ones or their migration to each other; As (Al-Abbas bin Al-

Ahnaf) was more anxious in his worries and sorrows than (Katheerat 

Azza). 

And - the class differences were clear between the two poets in 

terms of their affiliation to an environment that differed from the 



 
c 

 

other through the hardness of (Kitir Azza) and endurance more than 

(Abbas), who was more weeping for his beloved because of the 

nature of the luxurious environment and its tenderness, as well as his 

desperation to get what he wanted unlike many who was clinging to 

hope.  

- The other motives of the two poets are (abandonment, despair, 

and alienation), so abandonment was manifested in many of his 

beloved more sincere than Al-Abbas; Because Al-Abbas was in his 

complaint vacillating between the pain of abandonment and the 

claim of abandonment by his beloved to him. While despair came to 

Al-Abbas more than many, while exile came to Al-Abbas more 

severe, painful and painful than many pride. 

- For the poets, chastity was represented as a supreme moral 

value, as it became clear to us that it is a trait of (Kather of pride) and 

rooted in his nature, while it was acquired with (Al-Abbas bin Al-

Ahnaf) until it became for him a constitution that lovers must follow 

his Sunnahs; The Islamic religion and its culture had no effect on him, 

but rather the nature of the civilized and open society, unlike (many) 

who was affected by his environment in the shadow of a tribal 

society isolated from the urban, as well as the impact of the culture of 

the Islamic religion on him. 

- Al-Abbas bin Al-Ahnaf was more patient and firm than 

Katheer Azza, who could not stand it. Katheer could not delude 

himself with false promises to meet his beloved, unlike Al-Abbas, 

who was able to do so, forbearing himself with her separation.  

- It becomes clear to us that the two poets belong to the chaste 

virginal flirtation, and that they have adhered to high morals and 

societal values, whether they were imposed on them or followed by 

them, or if they were innate characteristics rooted in their human 

formation or acquired from the nature of their environment.  
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