
هو هّمام بن غالب بن صعصعة المولود في البصرة في السنة العشرين للهجرة، أّما أّمه فهي ليلى   الفرزدقُ 

 بنت حابس أخت األقرع بن حابس، وهو صحابّي جليل كان من أشراف العرب في العصر الجاهلّي. 

ناً باسم ابنة له     ، أّما الفرزدق فهو لقب  ويُشار إلى أّن الفرزدق في مرحلة الشباب كان يُكنّى بأبي مكيّة؛ تيمُّ

. أ طلق عليه لخشونة مالمح وجهه  

اشتُِهر الفرزدق بنسبه الرفيع؛ فهو من قبيلة بدوية كان لها مكانة مرموقة وشأن  عظيم في الجاهلية تُدعى  

في  اشتُِهر بالعّزة، والكرم، وكان جّده صعصعة سيّداً   )دارم( التي عُِرفت بسطوتها بين القبائل، أّما والده فقد

قومه سلك طريقاً كريماً كان سبباً في شهرته؛ وذلك حين اشترى أكثر من أربعمئة موؤودة وأنقذهّن من 

الموت، وقد تأثّر الفرزدق بجّده، وورث عنه حّب النجدة التي ذكرها، وعّظمها كثيراً في ِشعره، ويُذَكر أّن  

في طبعه، قويّاً في جداله، يملك لغةً  الفرزدق اكتسب من نشأته في البادية ِخصال أهلها؛ فكان حاّداً 

. صحراويةً صعبةً، األمر الذي أكسبه ِطباعاً لم تتغيّر  

خون إلى فترتَين، هما: فترة بداية اإلسالم وعهد   كان الفرزدق ينتمي إلى العصر اإلسالمّي الذي قّسمه الُمؤِرّ

كان الفرزدق موالياً ألهل البيت  ، ةالرسول الكريم والخالفة الراشدية، والفترة التي شهدت الخالفة األموي

)ع(، ولكن ال يمنعه ذلك من أن يمدح الخلفاء األمويين، ولم يبلغ والئه درجة الكميت ودعبل في تفانيهما  

وقد عرف بقصيدته التي مدح فيها اإلمام السجاد )ع( ارتجااًل، وكان هشام   وإخالصهما في أهل البيت )ع(.

   ها. بن عبد الملك حاضراً عند إنشاد

حياة الفرزدق عاش الفرزدق عمراً طويالً، فظهرت له خفايا الحياة بُحلوها، وُمّرها، وأقبل بدوره عليها  

 يتزّود من مسّراتها 

 الجانبُالسياسّيُمنُحياةُالفرزدُق

ه  أمضى الفرزدق حياته ُمتنِقّالً بين الخلفاء والوالة، يمدحهم تارةً، ويهجوهم تارةً أخرى، وقد عُِرف عنه حبّ 

ووالؤه آلل البيت؛ فكان يُجاهر بهذا الحّب في ِشعره مادحاً إيّاهم، ومدافعاً عنهم ال يخشى في ذلك لومة الئم،  

ولعّل مدحه لزين العابدين علي بقصيدته المشهورة )الميميّة( خير دليٍل على هذا الوالء، ورغم هذا الحّب  

ب   إلى األمويّين مادحاً إيّاهم طالباً ُوّدهم، ال سيّما في زمن آلل البيت إاّل أّن ذلك لم يمنع الفرزدق من التقرُّ

 الخليفة عبد الملك بن مروان وأبنائه. 

م رحل الفرزدق ُمرغماً إلى المدينة، وعاش هناك  669عندما أصبح زياد بن أبيه حاكماً على العراق عام 

اليها عُبَيد هللا بن زياد ومدحه فحصل  سنوات عّدة وعندما تُوفِّي زياد بن أبيه عاد إلى البصرة، وتقّرب إلى و

م أصبح الحّجاج حاكماً على العراق، فتقّرب إليه الفرزدق ومدحه، ويُشار إلى أّن  694على َدعمه، وفي عام 

الفرزدق عاصر في حياته الكثير من الشُّعراء الذين كان من أشهرهم: األخطل، وجرير، وكعب بن جعيل،  

 واألحوص، وكُثيِّر.

ّن الهجاء بينه وبين جرير دام أربعة عقود انقسم الناس خاللها إلى فريقَين ُمتخاصَمين؛ جريريّاً،  ويُذَكر أ 

.ًوفرزدقيا  



 

 

صفات الفرزدق    

لم يكن الفرزدق على قَدٍر عاٍل من ُحسن الصورة والمظهر، إاّل أنّه كان ُمعتَّزاً بنفسه ُمعَجباً بها رغم ذلك،   

اسه المصنوع من الديباج والخّز، كما عُِرف عنه ِحرصه على لبس  وكان شديد العناية بهندامه ولب

المجوهرات الفاخرة، وتخضيب لحيته وَشعر رأسه، أّما أخالقه فقد اكتسبها من البادية؛ فكان فصيحاً ذكياً  

 سريع الجواب والبديهة، وكان كثير الزهو واالفتخار بنفسه، وبقومه. 

صفات غير ُمحبّبة، إاّل أنّه كان ذا منزلة عالية في ميدان الحياة   ورغم ما عُِرف عن الفرزدق أحياناً من 

األدبيّة، واالجتماعيّة، والسياسيّة في العهد األموّي؛ فقد كان سيّداً شريفاً في قومه، يُنَسب إلى قبيلة ذات مكانة  

خالل ِشعرهم أن   ، كما كان من فحول الشعراء في ذلك الوقت والذين استطاعوا من-كما ذُِكر سابقاً -رفيعة 

 يُوثّقوا الكثير من األحداث التي مّر بها العرب في ذلك الحين.

منزلة الفرزدق وآثاره ترك الفرزدق في الِشّعر إرثاً عظيماً تمثّل بديواٍن زخر بفنون شعريّة عّدة كان   

عار الغزل  أعظمها في المديح، فيما تنّوع باقيها بين فخر، وهجاء، وغزل، ومن الجدير بالذكر أّن أش

المعروفة عن الفرزدق كانت قليلة إذا ما قُوِرنت بما تركه جرير منها، إاّل أنّه في الفخر كان له الباع  

األطول، أّما أشعار النقائض التي جمعته به فقد طُبِعت في ُمجلََّدين كبيَرين في ليدن، كما عُِرف عن الفرزدق  

نظراً لكونها أسهل للحفظ، وأكثر شيوعاً وتداُواًل في المجالس   َميله إلى نَظم قِصار القصائد أكثر من طوالها؛ 

 حسب رأيه. 

وقد تحّدث الكثير من األدباء والشعراء عن الفرزدق وِشعره، وأبَدوا رأيهم فيه، وفيما يلي بعض  من هذه   

اآلراء: ابن سالم: الذي اعتبر الفرزدَق من شُعراء الطبقة األولى في اإلسالم، وفّضله على غيره من  

نبعة الِشّعر؛ والنبعة من أجود أنواع  الشعراء، مثل: جرير، واألخطل. جرير: الذي امتدح الفرزدق بقوله إنّه  

الشجر، وأكثرها صالبة. أبو عبيدة: الذي شبّه الفرزدق بالشاعر زهير بن أبي سلمى، وذكر أيضاً أنّه لوال  

الِشّعر الذي قاله الفرزدق لضاع من العربية ثُلثها. أبو فرج األصفهاني: الذي اعتبر الفرزدق والشاعَرين:  

الشُّعراء اإلسالميّين. مالك بن األخطل: الذي ورد عنه قوله إّن جريراً يغرف  جرير، واألخطل من أفضل  

من بحر، والفرزدق ينحت من الصخر؛ وفي ذلك كناية عن قوة ِشعره، وخشونة ألفاظه. ابن داب: الذي  

 وصف الفرزدق بأنّه أشعر عاّمة، أّما جرير فهو أشعر خاّصة

ُِشعرُالفرزدُق

فحول الشعراء الثالثة في العصر األموّي، أّما الشاعران اآلخران، فهما: جرير،   يُعتبَر الفرزدق واحداً من 

ي بالُمثلَّث األموّي إلى الحّد الذي اختلف فيه الناس حول أفضليّة   واألخطل، وقد كّون هؤالء الشعراء ما سُِمّ

قصائد في الفخر،   أحدهم على اآلخر؛ فقد نظم الفرزدق ِشعره في مختلف األغراض الشعرية المعروفة؛ فله 

والهجاء، والمديح، والغزل، والرثاء، إاّل أّن الفخر كان أكثر ما الءم طبعه، تاله الهجاء، ثّم المديح، كما أّن  



له قصائد جيّدة في الرثاء كان منها ما رثى بها نفسه بقوله: "أنا مدينة الشعراء"، وله القليل من الغزل،  

نة التراكيب، وقوة األلفاظ، وجزالتها، كما عُِرف عنه استخدامه  والرجز، وتميّزت أشعار الفرزدق برصا

خون من أكثر الشعراء نَظماً في الفخر؛ ألّن بواعثه اجتمعت فيه؛ فهو ينتمي   للغريب منها، فيما اعتبره الُمؤِرّ

 إلى قبيلة ذات نَسب رفيع، ويملك عزيمة عالية كانت بارزة في ِشعره. 

:هجاءـــال  

خاّص وفريد في هجائه ال يشبهه فيه أحد من الشعراء العرب؛ إذ كان يستند فيه إلى   كان للفرزدق طابع 

الفخر؛ فيزهو بنفسه وقبيلته أواًل، ويحرص على تعداد مناقبها، وانتصاراتها، ُمقارناً هذا التعظيم بعيوب  

لبشر فقط، بل امتّد ليطال  الَمهُجّو وهزائم قبيلته، ُمستعيناً على ذلك بحدة لسانه، ولم يقتصر هجاؤه هذا على ا 

 إبليس أيضاً؛ فقد هجاه أحيانًا ُمتَِّهماً إيّاه بغوايته 

: مدحــــال  

غلب على قصائد المدح عند الفرزدق الطابع الجاهلّي شكالً ومضموناً؛ حيث كان يستهّل قصيدته بالغزل  

، ثّم يبدأ المدح، ويتطّرق بعد  وِذكر الديار، والحديث عن ناقته وما عانته من َمشاّق حتى وصلت إلى الممدوح

ذلك إلى ِذكر قومه وكيف تركهم في قحٍط وفقر، فيما ال يمنعه مانع من طلب العطاء صراحةً، وكان في  

بعض األحيان يتحّول في مدحه إلى فخٍر وتعظيٍم للممدوح إلى الحّد الذي يختلط فيه الغرضان معاً في أغلب  

الخلفاء األمويّون، كما أنشَد زيَن العابدين علي بن الحسين مادحاً  قصائده. وكان من الذين مدحهم الفرزدق  

،كما تميّزت مدائح الفرزدق بأسلوبه الفريد في توليد الصور، وقدرته  -كما سبق الذكر-إيّاه بقصيدة مشهورة 

وكانت   على اشتقاق الكلمات والمعاني بحيث تتباين فيها الِقيم العاطفية، فكانت خليطاً من دواعي التكسُّب،

النزعة الظاهرة للفرزدق في ِشعره صورةً لنزعته في الجاهلية، وبيئته األمويّة، إضافة إلى نفسيّته الخاصة؛  

حيث برزت النزعة الجاهلية في أسلوب القصيدة، وفي خشونة األلفاظ والمعاني، واألوصاف المأخوذة مّمن  

اص أصحاب النزعات المختلفة مّمن َمدحهم  َسبَقه من الشعراء، أّما البيئة األمويّة فظهرت في األشخ

الفرزدق، وبرزت أيضاً في الصبغة اإلسالميّة التي تتلّون بها مفردات مدائحه؛ فهو كان يُكثر من العبارات  

والمعاني والقصص القرآنيّة، كما كان الفرزدق يملك مزاجاً ُمتقِلّباً في إخالصه، وصدق عاطفته التي لم  

.  البيت يُظهرها إاّل في مدح آل  

: خرـــــالف  

كان الفرزدق ينتمي إلى قبيلة عزيزة ذات مكانة رفيعة في الجاهلية واإلسالم ورث فيها المجد والشرف،   

وقد أخذ الفرزدق نَْظم الِشّعر عن جّده صعصعة وخاله العالء، األمر الذي كان كفيالً بجعل الفرزق يبرُع في  

فصال وجال في تعداد مفاخره ومفاخر قومه نَْظم ِشعر الفخر بإحساس ال يخلو من التباهي واالعتزاز بنفسه،   

 الرثاء: 



جاء ِشعر الفرزدق في الرثاء قليالً ال يصدر عن إحساس، أو رقّة في المشاعر، فيما كان رثاؤه على   

نوَعين: النوع الوجدانّي الصادق الذي ينشده عند موت َمن تربطه بهم صلة قرابة، كقصائده في رثاء أبنائه،  

قه الحميدة والنوع األخر يميل فيه إلى تأبين الميّت، وتعداد خصاله الحسنة، وأخال  

 

 الغزل:

كان غزل الفرزدق غزاًل يخلو من عذوبة المعاني، ورقّة العاطفة؛ فجاء شبيهاً إلى َحٍدّ كبير برثائه، وكان   

. أكثره في ِذكر محاسن النساء، فعُِرف عنه في ذلك محاولة لتقليد الشاعَرين: امرئ القيس، وابن أبي ربيعة   

 

 (الفرزدق واإلمام السجاد )ع 

قصيدة الفرزدق في مدح اإلمام السجاد )ع  أبيات من ) 

 

 والبيت يعرفه والحّل والحرم   هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 

 هذا التقي النقي الطاهر العلم   هذا ابن خير عبادهللا كلهم 

 بجّده أنبياء هللا قد ختموا   هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله 

 عجم العرب تعرف من أنكرت وال  وليس قولك من هذا بضائره 

 يستوكفان واليعروهما عدم  كلتا يديه غياث عم نفعهما 

 يزينه اثنان حسن الخلق والشيم   سهل الخليقة التخشي بوادره

 حلو الشمائل تحلو عنده نعم   حمال اثقال أقوام اذا افتدحوا 

 لوال التشهد كانت الءه نعم   ما قال ال قّط اال في تشهده 

 غياهب واإلمالق والعدم عنها ال  عّم البرية باالحسان فانقشعت 

 إلي مكارم هذا ينتهي الكرم   إذا رأته قريش قال قائلها: 

 فما يكلّم إاّل حين يبتسم   يغضي حياء ويغضى من مهابته 

 من كف أروع في عرنينه شمم   بكفه خيزران ريحه عبق 



حج هشام بن عبدالملك، فطاف وبذل قصار مجهوده أن يصل إلى الحجر األسود حتى يستلم، فلم يتمكن من  

كثرة إزدحام الناس، فوضع له منبر وجلس عليه، ينظر إلى الناس، فأقبل اإلمام زين العابدين عليهم الّسالم،  

 لإلمام حتى جاء )ع(، فجاء،  فطاف بالبيت، فلما وصل إلى الحجر، تنحى الناس عن الحجر هيبة وإجالاًل 

واستلم الحجر، فقال رجل لهشام، من هذا الرجل؟ فقال هشام: ال أعرفه؟ مخافة أن يرغب أهل الشام في  

 .اإلمام )ع(، وكان الفرزدق حاضراً هناك، فقال: أنا أعرفه، ثم أنشد قصيدته الميمية المعروفة

 .مى عسفان بين مكة والمدينةفعند ذلك غضب هشام، وأمر بحبس الفرزدق في منطقة تس 

فأرسل إليه اإلمام علي بن الحسين عليه الّسالم عشرين ألف درهم، فلم يقبلها الشاعر، وقال: مدحتُكم هلل  

 .تعالى، وليس للعطاء، فقال اإلمام عليه الّسالم: إنّا أهل البيت، إذا وهبنا شيئاً ال نستعيده، فقَبِلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الكوت الجامعة األهلية 

 قسم اللغة العربية 

 المرحلة الثانية

 م.م حيدر الكناني

 األدب العربي اإلسالمي

 

 

 

 الثانيةالمحاضرة  

 من الشعر   موقف الرسول محمد   

في حّ  الشورر أحديث  حهاد حد ردي كرر  في   أِثر عن الرسول  الررم  حمد        
على   -كتووا الاووووووووووووووموودك رحهاوود حوود درو في رتووا ايي  راي  وودد رالتووددم   ر ي  

 افتراض صمتاد ال تخلل حن ياللة حريهة رحلقف حد حن الشرر  فقد :  
"إندد الشرر رالم حؤّلف فدد رافق المق حهه فال حسن رحد ل  ثلافق المق حهه   -

 .  "فال  ير فيه
 إندد الشرر رالم  فدن الرالم   ي  رطيا". " -
 "الشرر رالم حسهه رمسن الرالم رق يمة رق يمة".  -
 كالم الرر   جز  تترل  به في بلايثاد  رتسووووووووووون به النووووووووووو د ن حن بيهاد". الشوووووووووووورر رالم حن  " -

 رق  رديت أحديث  أ رى ت ين نظرة الرسل  الررم  إلى الشرر  حهاد:    
 "إن حن ال يدن لسمرًا  رإن حن الشرر لمكدة أر لمكدًد".   -
 "لئن يدتلئ جلف أح ر  قيدًد حتى ثرمه  ير له حن أن يدتلئ شررا". -
 الرر ". "ال ت ع الرر  الشرر حتى ت ع اإلبن المهين". ر" ل } أو الشرر { يثلان   -



ربرو  أن يقف ال ودحو  عهو   وم  الدررمودت رايحوديثو  التي أثرت عن الرسوووووووووووووول      
الررم  حملال حد جدء فياد سووويكشوووف عن حلالم للشووورر ردد ثتاووولد  الرسووول   رايبردي 
التي ثرترز علياد  ما الدلالم في حملدمن تشوووووووووولرادد اللقد   رايح اه: اير  حد ية 

 الشرر رحردثير .   الشرر ررظيلته  رالثدني حندلن 
 

 ماهية الشعر ووظيفته   

 ماهية الشعر: 

 لق  نظر الرسووول  الررم  إلى الشووورر نظرته إلى الرالم  رمسوووتشوووف كل  حن قلله:        
)إندد الشووورر رالم حؤّلفف. فدلشووورر ردلرالم ال فرم بيهادد إال )التوليفف رالتوليف:  ل 

الورولودووووووو  بويون  ألوّف  فووووووو ن  رالوتورتويوووووووا   رالوتوهوظويو   نوظودواووووووود.  الوهوظووووووودم  فوقووووووو   ردتو واووووووود   دت 
 رمقوود : أّللووش الشوووووووووووووويء توووليلوود  إكا رصوووووووووووووولووش برنوووووووووووووووه ب ر  رحهووه توووليف الرتووا.  
أينووووووووووووووووووًد.   الشوووووووووووووورر  رتووووودبوووووة  رعلى  الرتوووووا  رتووووودبوووووة  على  التووووووليف  أ طِلق   رحن  هووووود 

رق  اسوتردن الرسول  رلدة )حؤّلفف لت   على الخدصوية الهلعية للشورر  حن حي      
ن برنووواد ب ر  ردتِّ   ش على نمل حرين. ررلدة )حؤّلفف ترطي ياللة أنه أللدظ ر صوووِ

كلدوة )حهظلمف التي تشوووووووووووووودون على يالالت تختلف عن رلدوة )حلهرنف  لدود تو   عليوه  
كلدة )نظ ف حن يالالت تؤر  الهظدم المو تهتظ  به الرلددت بكيلية حريهة  إكا حد أ  م  

هظ  اللؤلؤ جدره في حلالم )نظ  القرآنف رالد لل  الل لو لجمد رلدة )نظ ف. ف بدلمس دن  
رنّظده تهظيدًد حثله. رحهه نظ  الشوووووووورر رنّظدحه . في حين أن الد لل  الل لو    السوووووووول   

لجمد رلدة )رهنف يرهي الدسوووودراة  ر ما ثلاهن  ما إكا ردن على هنته أر ردن حمدكيه. 
الشوورر الدرررفة ال ملد  رالتي ترلن أللدظ ال يش الشووررو حسوودرمة لاد رعلى رحهه أرهان 

 هنتاد. 
 رحن  هوود فوو ن التوووليف باووما الدرهى يرهي الهظ  راالنتظوودم رالتهظي  رالترتيووا         

الووومو ال يخلل   يكلن على نظووودم رتهظي    أنأو )الدهظلمف فنوووووووووووووواًل عن )الدلهرنف 
التوووووليفف شووووووووووووووووودحوووون للدهظلم بهلعيوووه  رترتيووووا حرين هموووودية على رهنووووه. رلوووو  فوووو ن )   ما 

الدهثلد نثرًا فهيووووًد ال يخلل أن يكلن حهظلحووووًد حؤّللووووًد.   رالدهثلدف ين الرالم   )الدلهرن 
 ربدد أن الرسوووووووووووول  ل  يمّ  الشوووووووووووورر بدللهن رالقدفية  رإندد حّ   بوووووووووووووووووووووووووو)التوليفف         



 لادد أينوووووووووووًد.يشووووووووووودن الدلهرن رالدهثلد  ف ن الشووووووووووورر يشووووووووووود  -ردد ت ين -رالتوليف  
فووووووقووووووود :   الشوووووووووووووووووووروووووور  عوووووون  دراحوووووووة  بوووووون  عوووووو ووووووو     الوووووورسووووووووووووووووووول   سووووووووووووووووووووو    رقووووووو  
 " شوووووووووووويء يختلن في صوووووووووووو دو فيهطق به لسوووووووووووودني"  فدلشوووووووووووورر في حلالم ابن دراحة  
" شوووورلد حنووووطر  في الاوووو د ير ر عهه اللسوووودن". أحد إكا أيدرهد أن الرر  الق احى  

دشووووووووووتدن على كدد حر بهد ح  حسوووووووووودن بن ثدبش ردنلا يطلقلن الشوووووووووورر على الرالم ال
الخيد  الدؤثر في اللج ان ردد يطلقلنه على الدلهرن الدقلى. ف ن الشوووووووووووورر في نظر  
 الرسووووووول  يشووووووودلادد أينوووووووًد. أو بدرهى أن الشووووووورر ردد ثتاووووووولد  أرسووووووو  رأشووووووودن حن  
الدرهى الدترددف عليه. رليس ردد ك  ش ي. ابتسوووووودم الاوووووولدد حن أن الرسوووووول  اكتلى 

ؤّلفف"ين الرر  حد ردنلا بمدجة إلى تلضووووووووووي  بتررمله الشوووووووووورر  بدلقل  بونه )كالم ح
 درهي الشرر  اللهن رالقدفية".

 ما حن جدنا  رق  يّ  الرسوول  الررم  بقلله )حؤّلفف على أن الشوورر )صووهدعةف        
ث ووم  فياوود صووووووووووووووودح اوود جاوو ًا رإعدوود  فرر يجوون التوووليف حن جوودنووا آ ر. رقوو  قوود   

ن صووهرة باوودلمي أ لاد  رايعشووى  لاوومدبته رحلاليه حن الشوورراء: "اسووتريهلا على ر
  ل إحدم  م  الاهرة في الجد لية". 

رق  أشودد الرسول  الررم  في قلله  ما )إندد الشورر رالم حؤّلفف إلى حد ية الشورر      
 بلصله رالحًد حن جهس رالم الرر   ربلصله صهدعة. 

حد ية   رحثلدد أشووودد الرسووول  إلى حد ية الشووورر الرالحية أشووودد في ح ث  آ ر إلى   
رالم حن جهس رالم الرر  ثهدده  -ردد ثتاوولد    -الشوورر الل لمة )جزالتهف. فدلشوورر  

ف قلله )جز ف ق  رضووووو  ح ًا     عهه بجزالته )إندد الشووووورر رالم حن رالم الرر   جز ف
  -ررالم الرر  الرديو -المو  ل رالم اتاووووووووووووووف بدلجزالة    فدصوووووووووووووواًل بين الشوووووووووووووورر

الجوودح   يقوود : جحز   جزالووًة: أو بدرهى ع ظ    ر)الجز ف حن الرالم: القلو اللاووووووووووووووي 
ز   الللظ: اسوووووووووتمكدش قلته. ر) الجزالة ف ترهي الدتدنة رالرصووووووووودنة راإلحكدم   رمقد : جح

 ررن حد  دلف الرردكة ح  عمربة في الل  رلماكة في السد .  
حن   -المو  ل حن جهس رالم الرر   -رحن  هد فق  حيز الرسووووووووووووول  الشووووووووووووورر        

بلصوووف أسوووللبه رحتدنته رقلته  رليس ردد ترى ي. ابتسووودم الاووولدد حن    الرالم الرديو
. إك إن رالم الرر  اي رح  حدد ترلدش به رأن الرسل  بلصله  ما حّيز الشرر حن الهث

نثرًا ال يخلل حن ايسلل  القلو الدتين )الجز ف. رمدثن ابن ايثير لمل  بكالم ق ينة 



أشوووويدي بهي أسوووو  يسوووووللنه الرلل عن يم أبيه.   بن نري  لّدد ق م على احرىء القيس في
 رماله بونه حن جز  رالحا  على حد عليه حن السالسة رالرمربة.  

الووووووودوووووووقووووووودصووووووووووووووووووو "      إلوووووووى  رسووووووووووووووووووويووووووولوووووووة  " ووووووول  الوووووووروووووووالم:  أن  عووووووورفوووووووهووووووود  حووووووود      رإكا 
ردد في قل  الرسوووووول  )إندد الشوووووورر رالمف رالتي ترردت أدب   -رأن الشوووووورر  ل رالم 

ظر إلى الشووووووووورر بماته  رإندد بدقدصووووووووو    فسوووووووووه د  رل  ثه -حرات في أدبرة أحديث   
 ح زى قل  الرسل : إن حن ال يدن لسمرا  رإن حن الشرر لمكدة أر حكدًد  .

حهه حد  ل سوووووووومر أر   أنلق  نظر الرسوووووووول  إلى ط يرة الشوووووووورر )حد يتهف فلج        
ن حهه حد  ل حكدة أر حكدد. رفي الشووووووق اير  حن قلله حد  رأكدلسوووووومر في ط يرته  

 ر بد ك الشرر ركحه  رفي الشق الثدني حد يشير إلى ح حه رحسا. يشر
"يشوووودن ردفة ايسوووودليا راللسوووود ن التي تسووووا  ليس -الشوووورر   -رلدد ردن ال يدن رحهه  

فقط في ترلمن ظد رة ال الغة  بن أينووووووووووووود في رن حد ثتمقق به الت ليك: ت ليك الدترل   
حراي  إلى السوووووووووووووودح " رلدود ردن ال يودن: القو دة على اإلقهودع إلى يدجة يجرون السوووووووووووووودح   

 ل يدن ركحة. ان قلله الدوثلد يمتدن ح ك  ف  ن حقد  حسملدا يرتق  المق بدطال رال دط
ن حن ال يدن لسووومرا " قاووو  أن يخ ر إحين قد  رلدته الدوثلدة: "   )(ن اله ي إ      

ن حن ال يدن حد ياوولد ال دطن في  أ"أن ال يدن ثمم فيقل  المق  رمد ك فيقل  المق  ر 
حووق"    صووووووووووووووو  أنوووووووه  الوو ووووووودطووووووون  فووي  فووتوورووتووقووووووو   الوورووقوول   يسوووووووووووووووموور  حووتووى  الوومووق   لدة 

 ر ل حن  ما الجدنا ح ك لل يدن رليس كحد.
فردد    ن رالقلا توثير السوووووووووووومر قأحد الّمم فيرهي به" أن حن ال يدن حد ثؤثر في الر       

ن الدترل  ق  يسلا  رمزّمن ال دطن حتى يظار رونه المق  ف   أن السدحر يدل  المقيقية
  حقد  لسوووووووووووودح  بداددته فيشوووووووووووو له عن التلرير بدد يقلله  حتى يخين إليه ال دطنعقن ا

د دعقن اإلنسدن رقل ه ردد يستديلا وو   حهه الشرروو ر   ين ال يدند  ر كما يست"رالمق بدطال
 السوووووووووووووومر. رحثوون  ووما ال يوودن ث      صووووووووووووووودح ووه  فقوو  درو أن دسوووووووووووووول    قوود :  

 ."ن   ث    ال ليك حن الرجد " إ
رهة الدق اد في الرالم ر الخررج عن المق عن طرمق ال يدن ردلسوووووووومر  دحج   كنف      

 في توثير  في السدب  رحن  هد فال حمحلم ث  نه   . 



نه يشووووووورر بد ك الشووووووورر المو ثهطلو على  ف   رأحد الشوووووووق الثدني حن قلله الدوثلد   
 ه حلاال في حندلن الشرر.  يلإحندلن حكدي رردد سهشير 

  يفة الشعر: ظو 
فلدد   يلته رل  ثهظر إليه بماته ظلق  نظر الرسووووووول  الررم  إلى الشووووووورر حقررند بل       
رسوووويء إن  إن ردنش حسووووهه    رالحد يقّي  بدقدصوووو    فال حسوووون   –الشوووورر في تاوووولد   كدن 

الدوثلد: )الشووورر رالم حسوووهة رمسووون الرالم رق يمة ه  كل  قلل  م. رحاووو اكدنش سووويئة 
  تم ي الشوووووووووووووورر فيدد يدكن أن يسوووووووووووووودى بدلهدف  رالدلي   ليؤي ف ن نظرة رام  كق يمةف.

الشورر يردا حد في اللاق  رفي سولل  اإلنسودن. رحن  هد أنيطش بدلشورر رظد ف تمقق 
دالت حن  رانل يرالشووووووورر بام  الاووووووولدة  "ثثير في الدتلق  الد دشووووووورة. هلرية م  ال دية ال
رجادت  دصووووووووة تتلق سوووووووولل  الدتلقي رحلقله  هنووووووووي إلى أفرد   فيلجلشوووووووووناد أن ت

اد رتسووووووووووووون به ثكون ) تترل  به في بلاي    "  رايغراض االجتددعية الد دشووووووووووووورة للشووووووووووووورر
  حدجة د ث  -ر ل ابن الجزمرة الرربية  -د ن حن بيهاد ف. لق  ردن الرسووووووووووول    النووووووووووو 

إك يرّ ر    الميدة الرربية في ال ديية بكن أبردي د راق    ير عن تربي للشووووووووووورر  في الر الر
   الله عن حشووووودعر  رأحدسووووويسوووووه  رردن ث د  أن الشووووورر حتوصووووون فيا  الالرربي حن 

:  ف  ت ع الرر  الشووورر حتى ت ع اإلبن المهين  ال)يدكن االسوووت هدء عهه   ب لين قلله:  
فردد أن المهين حتوصووووووووون في اإلبن ال يدكهاد إلقالع عهه فون الشووووووووورر حتوصووووووووون في  

اجتددعية  ضووووورردمة  ر ل:    الرر  ال يدكن  جر  رال اإلقالع عهه أينووووود  ينه حدجة
 يثلان الرر .  –له الرسل   صكدد ر 
طته تسوون  درلرن إصووالك كات ال ين حن أبره رظد ف الشوورر االجتددعية  ف لسوو       
يحقدي حن بين ايفراي أر الجددعدت )الق د نف رالقنوووووووووودء على الر اءات  اد ن ر  النوووووووووو 
ثؤيو حدد  ال ليك    رتوثير   بتهر مرع  هرات رالسووخد   التي تهشووا فيدد بيهاد  بوسووللبحرالدهد

 التوثير فياد.  ر ليه رترقيق القلل  إسددع إلى استددلة اي



رإكا رودن الشوووووووووووووورر ثؤيو اللظيلوة االجتدودعيوة الد ودشوووووووووووووورة حن جاوة  فو نوه ثؤيو       
 رظد ف رالحية يفدعية أر رالحية يعد ية إعالحية لهارة ال ثن حن جاة أ رى.  

رحثن  م  اللظد ف التي أشرند إلياد ت عداد اللقد   التددمخية رايحديث  اله لمة       
. فلق  أداي الرسوووووووووول  الررم  أن ثلجه الشوووووووووورراء  )(راي  دد الدررمة عن دسوووووووووول    

اللجاة الاووووووميمة ليها  الشوووووورر بدادة سوووووودحية   ي الهالض بدقتنوووووويدت ال علة  
دسووووووود دة في حرررة اللجلي ضووووووو  الرلر رالشووووووور   الج ث ة )الرسووووووودلة اإلسوووووووالحيةف  رال

رالر ران. رفي ضوولء  م  الدادة يكلن الشوورر "رسوويلة ل دية أشوورف حهه رأعلى"    ي 
 في ال دلا نارة ال ثن اإلسالحي رال فدع عهه رعن حدحن دسدلته.

حن رقد   ر أحديث  تتجه بلظيلة الشوووورر إلى رظيلة    )(رحدد أِثر عن الرسوووول       
عية ل دية سدحية  ي نارة ال ثن ر الم  عن دسل     حلقله حن حسدن كالحية يفد

 بن ثدبش فيدد أجد  به أبد سليدن بن المدده في قلله:
  ووزاء رعوووووووووووووووه      فوي  كا   الوجووووووووووووووووووووووووووووو    جلت حمدووووووووووووووووووووووو ًا  فوجوووووووووووووووووووووو ش  عهه

 :فقد : له جزاؤ  عه    الجهة يد حسدن  فلدد قد  
 ف ن أبووووووووووووووووووووووووووووووي ررال   رعرضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي  
 أتاجل   رلسوووووووووووووووووووووووووووش لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه بكفء  

        

 لررض حمد  حهوووووووووووووووووووووووووووووور  رقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودء  
  فشّركدد  لخوووووووووووووووووووويرردد اللوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اء  
قوود  لووه: رقوود    حّر الهوودد. رقوود  لووه: "اك ووا إلى أبي بكر ليموو ثوو  حوو ثوو  القلم  
رأيدحا  رأحسوووودبا  ث  ا جا   رج رمن ح . رتتجلى  م  اللظيلة )ال فدعيةف في أسوووودى  
صووولد د  حين يوكن الرسووول  الررم  يصووومدبه بدلرّي على الدشوووررين المثن تررضووولا له  

سوووالحد حدضووويد لخ حة ال علة اإلسوووالحية  فق    رل علته رللدسووولدين  فجرن حن الشووورر
درو أنه قد  لألناووووووودد حين أسووووووورف شووووووورراء الدشوووووووررين في  جد ه: "حد يده  المثن 
ناووووررا   بسووووالحا  أن ثهاوووورر  بولسووووهتا "  رق  درو أنه قد : "إن   ثؤم  حسوووودنًد 

 ".)(بررك الق س حد يلد ر أر ثهدف  عن دسل    



رحين تدديت قرمش في  جدء دسل    ريثهه  استها  شرراء الدسلدين قد ال:        
  فيه رو له ع     بن دراحة رررا بن حدل  رحسوودن   "حن يمدي أعراض الدسوولدين"

فيقل  البن دراحه: "أنش شوووودعر ررم   –ابن ثدبش  فيختدد أسوووولطا  لسوووودنًد ر أقلا   بيدند  
نش تمسون صولة المر "  رمقل  لمسودن بن ثدبش: " نر  رمقل  لررا بن حدل : "رأ  "  

قووووووود : أنوووووووه  عهوووووووه  ردرو  القووووووو س"   درك  عليا   سوووووووووووووويريهووووووو   فووووووو نوووووووه  أنوووووووش    ا جا  
فقوووووود    حوووووودلوووووو   بن  ررووووووا  رأحرت   رأحسوووووووووووووون   فقوووووود   بن دراحووووووة  ع وووووو     أحرت   " 

 رأحسن  رأحرت حسدن بن ثدبش  فشلى راشتلى". 
على شووررا ه بمسووا حد يمسووهه رن  اييراد اإلعالحية    )(ر كما ثلهع الرسوول         

حها   فدبن دراحة )شوودعر ررم ف  أو ال يمسوون الاجدء  بيهدد يسووت عي الدلقف كل    
رررا بن حدل  )يمسووووووووووون صووووووووووولة المر ف  أو ياووووووووووول  ل عالم المربي في التداي   
للدرررة رفي أثهد اد ردصوووووووووووو  نتد جاد. أحد حسوووووووووووودن بن ثدبش  فال فددس المل ة لام   

قرمش  في نظر دسووووول    ين"الدلرة الشوووووررمة في حسوووودن  ح  شووووورراء  لدرررة الرالحية  
 أصل  حهاد في سلا ".    

ر ل يدثن درهًد حن أدردن الرلدك في الدرررة بين اإلسووووالم رالشوووور . لما أحر  الرسوووول   
باجدء الدشوووووررين ياعيًد له بتوثي  درك الق س  ح  تقيي   ما ال عدء بدلدهدفمة عن يثن 

ردسووووووولله رالدسووووووولدين. فدللظيلة  هد  ي الجادي اإلعالحي  إن صووووووو  التر ير  في    
سووووووووو ين اإلسوووووووووالم: يثهًد رن يًد  ر كما أدم  له أن يسوووووووووتد  اإللادم حن قلة عليد  ي درك  

 الق س.
رق  اتخم الرسووووول  الررم  الشووووورر سوووووالحد يشوووووار  بلجه أع ا ه  حتى يوتي بهتد جه      

الم  شية لسدن حسدن. رردن الشرر أعظ  جه  يجه   فام  )حزمهةف تخن  يحر اإلس
دسووووول    على الدشوووووررين" رلل ل  يكن حن فنووووود ن الشووووورر إال أنه أعظ  جه  يجه   

على الدشووررين  ث   على كل  قلله لمسوودن: شوونّ  ال نووددم  على    )(دسوول    



}...{    بهي ع   حهدف  فل   لشوووووورر  أشووووووّ  عليا  حن رق  السووووووادم في غلس الظالم
 ."لرلد 
 رتجووو د اإلشووووووووووووووووددة  هووود إلي أن الرسوووووووووووووول  الررم  قرن في أقلالوووه )ج را يووون عف        

أر )درك الق سف ح   جدء حسووودن  ينه أداي أن ثلصوووي حسووودنًد بون ثهطلق لسووودنه في  
 جدء الدشوووررين حن حهطلق إيددني ال حن حهطلق جد لي  ين الدسووودع ة التي ث  ثاد  

 عن رحي الاي إلى حسووووووووودن ال ترلن إال ضووووووووودن الدهطلق  ج را ين المو ال ثهطق إال
 - حاووورًا   -اإليددني  رأ يرًا إندد ثؤم  ج را ين حسووودنًد رمرنووو   في  جدء الدشوووررين 

 انتاددا للمق . 
رعلى الّرغ  حن  ما االحتلد  بدلشورر ال فدعي ل  يسود  الرسول  أن يخرج الشورر        

للشورراء حرمتا  الدطلقة  فق  ردن ثلجاا  عن الم ري التي دسوداد اإلسوالم  رل  ثتر   
اللجاة التي تتالءم رالد ديئ اإلسووووالحية  رلاما نج  أنه ل  ثرض على قل  سووووري  بن 

 ع دية ثلم فت  حكة:
ْ    الدلمده  اليلم  ثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولم

  الدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولمدة  

الووووووووووووووووووووووووووووووووووووومووووورحووووووو   تسوووووووووووووووووو وووووى     ه  الووووويووووولم 

فياوووووود" توووووو  وووووون  الوووووومو  أنووووووش  فرن  الرايووووووة  ر ووووووم  سووووووووووووووروووووو ًا  علي  يوووووود  "أيد         فقوووووود : 
ركل  ين قلله ال ثتالءم رح وديئ اإلسووووووووووووووالم رال ثتلافق ح  قيدوه  فليوه الررك الجود ليوة 
 التي توو عل إلى  توو  ايعراض  ر ووما حوود ثتهوودفى ح  درك اإلسووووووووووووووالم رحثلووه الرليوود.  

له أثر  ال دلك في الهللس  حدد    دأيبي دفهبلصووله إن احتلد  الرسوول  الررم  بدلشوورر     
حيووًدف  لووه  طر  الر ير في حروودد  الرالم التي شووووووووووووووهاوود جرلووه سووووووووووووووالحووًد يعوود يووًد )إعال

الدشووووررلن على اإلسووووالم رعلى حدحن للا ه الرسوووول  ايعظ  رعلى حرتهقيه. رحن  هد 
فق  أصوووو   للشوووورر رظيلة رالحية يعد ية إعالحية ال تقن أ دية عن راللظيلة الرالحية  

اإلسووووووووووووووالم حين يوكن  ال فدعية. رغدل ًد حد ردنش  م  اللظيلة توتي بهتد جاد لاوووووووووووووودل 



الرسوول  يصوومدبه بدلري على الدشووررين  فيجرن حن شوورر   صوولت حق يسوودع  على 
بللغ أ  اف الرسووووووووودلة السوووووووووددرمة. رق  ردن الرسووووووووول  يقّ د ح ى  طلدة الشووووووووورر على 
يعلته  رح ى حد يدكن أن يق حه حن ناوووووورة لاد  رالسوووووويدد أن الدشووووووررين اسووووووتخ حلا  

لتشوولمه حقيقة ال علة اإلسووالحية رالتالمن حن أحر د ر   الشوورر سووالحد يعد يد )إعالحّيًدف
 جدء القد دين علياد. رلدد ردن اإلسوالم ثلدة يثهية راجتددعية رحنوددمة لهقن اإلنسودن 

 - رق  تشووووور  القلم قي  الجد لية رعدياتاد حتى دانش على قللبا    -حن حّيز الظاللة  
يعد ية إعالحية تمقق تملال في   إلى حيز الهلد ر الا اية  ردن عليه أن ثلتدس رسيلة

ندط التلرير عه   ؤالء القلم رصوووووولال إلى تمقيق أ  افه الر رى فدد ردن أنج  رسوووووويلة 
رأبل اد رقتما  إال الشووووووووورر. رإكا ردن الجد ليلن ق  ع ررا في شووووووووورر   عن حرتق اتا  

م  اللثهيوة رحلود ر   الجود ليوة  فدود بودلهود بودلو رد الومو ثؤييوه الشوووووووووووووورر في ظون اإلسووووووووووووووال
حهودفموة عن ح ودي وه رترسوووووووووووووويخوًد لقيدوه. ر ير حثود  على  وم  اللظيلوة التي نا  باود 
الشوورر الدسوودجلة التي تدش بين رف  بهي تدي  رالرسوول  رأصوومدبه  رالتي نتن عهاد أن  
قد  ايقرع بن حدبس: "و  إن  ما الرجن لدؤتى له  و  لشودعر  أشورر حن شودعرند  

صووووووووولاتا  أعلى حن أصووووووووولاتهد". حتى قد : أعطهي يد رلخطي ه أ طا حن  طي هد  ري
حمد  فوعطد   فقد : هيني فزاي   فقد : اللا  إنه سووووووووووّي  الرر . فهزلش فيا  ا ية حن  

ِقل لنح قللوه ترودلى:   ثحر      ال يحر  دحاِء ال م ج رحاِت أحك  رنوح ح ِحن  رح   ررودن نتيجوة  ِإنَّ الوَِّمثنح ث هوحدي 
لم. ر كما ردن للشووووورر رظيلة يعد ية إعالحية ردن إسوووووالم  تل  الدسووووودجلة أن أسووووول  الق

 رف  تدي  يليال علياد. 

رق  ترلن رظيلة الشووووووووووورر ال عد ية دّيا على اللخر الجد لي الق لي ليتمل  به حن      
إطدد اللنود ن الق لية إلى إطدد اللنود ن ال ثهية ر م  بال شو  حدددسوة يثهية   تدثلاد 

 خرا بقلحه  التي حطلراد: قاي ة الزبرقدن بن ب د حلت



 حّهد الدلل  رفيهد  ت هاووووووحا   الِ يووووووووووووووووووووووووووح     نمن الررام  فووووووووووووال  حّي   يروووووووووووووووووديلهد"
{ إليه ليري على شدعر تدي   فلدد حنر رسد   )(رردن حسدن غد  د  ف ر  }الرسل 

  فقدم حسووووووودن  فقد    شووووووورر   قد  له الرسووووووول : ق  يد حسووووووودن فوجا الرجن فيدد قد "  
 قاي ته:

 ق   بّيهلا  سووووووووّهة  للهدس  ّتتوووووووووووووووووووووووووووووووووووو      إن المرا ا  حن  فار ر أ لتووووووووووووووووووووووووووور  
ربمل  نج  أن حثن  ما الشوووورر ثؤيو يردًا شوووو ياًد ب رد اإلعالم الدلجه للر ر في      

عاورند الرا ن  بن  ل اإلعالم بريهه رقتما   رردن الرراة    اللسويلة اإلعالحية. رق   
ترلن رظيلة الشوووووووورر ال عد ية إعالند عن حق رتقرمرا يحر حد  فق  "أعلن حسوووووووودن بن 

  ريّ  على إحدحة اإلحدم علي )( ثر    ربدمنوووووووووووور اله ي  ثدبش في شوووووووووووورر  ثلم غ
   فيه  بقلله:   )(ندظدًد لقل  الرسل  

يووووووود قوووو   لوووووووه  فووووووو نووووهووووي   فووووقووووووود    عوووولووووي 
  فدن رهش حلال  فوووووووووووواما رلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووّيه 

بروووو و إحوووودحووووًد ر وووودييوووود     دضوووووووووووووويتوووو  حن 
 ررلنلا له أناوووودد صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م حلاليد

    
رق  عّلق  فقد  دسووول   : "يد حسووودن ال تزا  حؤم ًا بررك الق س حد ناووورتهد بلسووودن "   

بقللوووووه:   حسووووووووووووووووووودن  شوووووووووووووورر  على  الدليوووووو   اله ي  "الشووووووووووووووي   ان   حووووو حوووووه      )(ربدوووووود 
حسوووووودن حؤم ا بررك الق س حد ناوووووورتهد    على الشوووووورر بقلله: ال تزا  يد  {يرهي حسوووووودندً }

رر عليه كل  فال يلين راضوو  على أن حد فاده حسوودن  ل حراي اله ي هبلسوودن   رل  ث
)(     رتقرمر اله ي حن سووووووههه)("  حسوووووودن   تن الرسوووووول  الررم  أقّر أبيدأ. رم  ر  هد

 عالن عن رالية اإلحدم ل -فنوووووواًل عن  ط ته   -ينه رج  د رسوووووويلة حهدسوووووو ة أ رى 
 .  )(علي 
   رصن إلى قلله:ر سرديف أحدم الرسل    رلدد أنش  ررا بن ه ير قاي ته )بدنش      

  وووووووووووووووووووووووولل   حس   ووه وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يلف الاوووووو وووووووووووو حاه  حن سوووو    وووه  وووووووووووووووووو ندء بووو يست  لهلد   الرسل   إن 



ن  أ. رأشدد الرسل  إلى الخلق له )حن سيلف  ف فوصلماد ررا  )(قد      
 يسدرلا شرر ررا بن ه ير.  

تخم الرسوووووول  الررم  الشوووووورر  ارحن  ال   دتين اللظيلتين )ال فدعية رال عد يةف        
ن تدثن  أاد ل سووووووووووووالحية ليمدد  باد اإلث ثلللجية الجد لية   فوداية إرسوووووووووووويلة إث ثلللجي

  ًْ رث دتد   ًْ نديزياي الدسلدلن إيددلالررك اإلسالحية  رتث ش تردلي  ال ثن رحلد ي  الرقي ة  
ات و غير الدسووولدين إلى اعتهدم ال ثن راإليددن برسووودلته. رحن  هد نلا  حلقله في  لير 
اك الشوووورر المو ثت هى القي  اإلسووووالحية رم اف  عهاد  ركم الشوووورر المو يخرج عن  تحا

أبي   دفقد  هلل ي   قيسووووووو قى ثلحًد فسووووووو سوووووووتافق  درو أنه   – م  القي  رالهاي عن دراثته 
روونو     )(فقود  اإلحودم علي ؟ ت عيهوه حن الومو ثهشوووووووووووووو ّْ لقر ًْ اّْ طودلوا لل رودن حي

 أديت قلله:
 لألداحن  ووودة ووووووووووووووووووووووعا  دحىيتال  ثدد   بلجاه  ودمووووووووووووووووود قى السرأبي  يست

رة الو ثن  اوووووووووووووو رعلى الرغ  حن أ ديوة  ودتين اللظيلتين )الو فودعيوة رالو عود يوةف في ن    
ر ن رظيلة   ف رعن الدسووولدين ف)()دسووول     هب  اإلسوووالحي رال فدع عهه رعن الد شوووّ

ندد أيد  دسل    أن للشرر رظيلة أ رى ال تقن  رإ الشرر ل  تهمار فيادد رحسا 
االجتدوودعيووة. رقوو  روودن لاووم  اللظيلووة حكوودن في دؤمووة  ة  لوو يهاوود  تلوو   ي اللظعأ ديووة  

ا   ج تدنللشووووووووورر  رق  ردن الرسووووووووول  الررم  ث د  قيدة الشووووووووورراء رقيدة    )(  الرسووووووووول 
رالسوويدد في الميدة االجتددعية  فدلشوودعر  ل لسوودن القلم الدر ر عن آالحا      الشووررو 

ي  اسوووتهاووور الرسووول  بوبيدت قدلاد بين عرأحالحا   فق  درو أن عدرر بن حدل  الخزا 
  : ي الهدس فقدنث يه ر ل جدلس في الدسج  بين ظارا

 إني ندشوووووووووووووووووووووووووووووو  حوووووووووووووووووووووووووووووومد ا   ّْ "يد د 
 شد أ للل  الدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولع ا مإن قر 

 وووووووووووووووووووووو ا ّْ رقتللند دّرووووووووووووووووووووووووووووووووورد رسجوووووووووووووووووووووو 
    

 حلووووووووووووووووووووووف أبووووووووووووووووووووووووووووووووويهد رأبوووووووووووووووووووووويه ايتل ا                        
 نوووووووووووووووووووووووووووووووووقنلا حووووووووووووووووووووووووووووووووويثدق  الدوووووووووووؤر ار 

  ياّْ فدنووووووووووووووووووووووار  وووووووووووووووووووووو ا    نارا أو
رتح يد عدرر بن   )(فقد  دسووووووول     حدل . ث  أعرض عددض في السوووووووددء   : ن اوووووووِ

 فقد  دسل   : إن  م  السمدبة تستان بهار بهي ررا".
لق  جرن الشودعر حن شورر  رسويلة للتر ير عن حشودعر  رحشودعر قلحه إهاء قرمش       



راسوووووت شووووور  يرا بق رم   رطلا الهج ة حسوووووتهاووووورا برسووووول     فدسوووووتجد  له الرسووووول  
حن  هد فق  انطلى شوووووووووورر الخزاعي على رظيلته اجتددعية ر   السوووووووووومدبة في السووووووووووددء.

ل  ثتجد لاد. رق  اتخم الشوورراء حن الشوورر رسوويلة لقنوودء حدجدتا   ر أيدراد دسوول    
رردن د يس قلحه     جشوووووودي لا  به  فدن كل  حد درو عن جرر  ال فقنوووووود د  عه  دسوووووول    

بين ث يه    ش لقل ف ثلم حهين ف يهدد  ل يديز الرجن حن الهسوووووووودء  إك رث ش    )(أسوووووووورند اله ي " قد :  
 رأنش ته:  

 د دسول    في حوووووووووووووووووووووووووووووووورم هن عليهأح
 رهش ترضروووووووووووووواد  ق    لةنسن على تأح
 رت                                                    ووووووووووووووووووكوووول  ى إكاهردلهشكر لل  إند

 ووووووووووووووووووووووووووووووووورجل  رتهتظر ف ن  الدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورء ت 
 الهدس حلدد حهين تخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ر  ج يد أد 

  ما اليوووووووولم حّ  وور وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عه ند برر 
ل   فقد  عليه الاوووالة رالسوووالم: أحد حد ردن لي  ضووورشوووو في  لاهن رأد ندته حين ّْ فم  

د فال هلل رلرسوووووووووووولله.  هفقدلش ايناوووووووووووودد: رحد ردن ل  .رل هي ع   الدطلا فال هلل رلر 
ر كما فق  قنوووووى الرسووووول       ."فرّيت ايناووووودد حد ردن في أث ثاد حن المدادو رايحلا 

الشرر   ةبشرر  رإيداكد حهه للظيل اتوثر   وو ولة اجتددعية  حسر ي بال ش    وو حدجة الشدعر 
 ؟.  ه لت الدجد   ر ما  ل حقدم الشرر عه   فوو رسيلة  ما في 

  ر ل  هرفي ضوووولء كل  يكلن الشوووورر لق  أيى رظيلته االجتددعية ر أتى بهتد ج      
ي  تل  حادة الرسل   بلصله رسيلة نيمظى بدلق ل  رالتشجي  حن ل  حية حن  م  الهد

 . عدد في نللسا تر ير حدجدت الهدس في ال
الشوورر على ن الرسوول  الررم  نظر إلى أقف رحن غير د ث  ر لهد ارحن  م  الدل        

 اإلسالم رحالمته.  رقي ةأ القية  ترت ط ب –أنه فدعلية اجتددعية 
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 :  األولىالمحاضرة 

     

 دب المقـارننشأة األ

 
 اإلرهــاصـــات  -1

 

من البديهي أن ظهور أي علم من العلوم تسببب إ هرصاتبباع ا عوامت و تمون م هده لههور  أا  ببببا 
في نشبببببببفتإ أا في توور   أا فاه ا معا و ا اقار ال  ارن صو من صو  العلوم ال ي  بببببببب د ظهورصا العديد 

  قاباة العال اة  من اإلرصاتبببببببباع و ا  بببببببباص د في نشببببببببفتها العديد من العوامت ا ا    ن اع بار الهواص  ا
ا ال ي من أص هبا ظباص ه ال بف ا  ا ال بف   بان اقاار هأبد  أصم تلبا الهواص  ال ي ارصوببببببببببببببد لههور صبوا 

 العلم.
 

ا    ن اع بار أن أقدم ظاص ه في صوا ال جال و أي : ظاص ه تف ا  أار في أار آخ  و ا أب زصا ا 
ا    ن كبت من اقابان الاونباني ا ال امباني  من تبف ا أكث صبا ن بااجبا ا ان بايبا في ال بد م و صي  مبا أبد  با

ا صي السببببببببببببببهة ال ي     فاها   1قبت ال االا 146تف   و ا ال ي   ول ال ؤرخون أن بداي ها كاند في عام 
ال اماناون الاوناناان ا اأ لوصم عسبببب   ا و ا لمن صوا اإلأ الل العسبببب  ي للاوناناان من م ن ال اماناان 
قد قابلإ اأ الل ع سبي ا من نو  آخ  و ي  ثت في اأ الل الاوناناان لل اماناان أاباا ا   افاا و ف د تبار 

ل  يع اق بببال للفال بببفة ا الم ار ال اماناان و صبا  اتبببب  الم ار كت من اقار ا الفلسبببفة الاوناناان ا
ال اماناون  باكون الاوناناان في كت شبببببببببببب  و فهجد مثال أن ك ار ال سبببببببببببب أااع ال اماناان قد تف  اا صال  

( نجد  قد تف   صال سببببببببب أاان سيييييي     اق   صال سببببببببب أاان الاوناناان و فال سببببببببب أي ال  ايادي ال اماني    
ا أاكى صعض ا ببالابهم أاكاصم   اسييل س وو   ا يوريب دي  ا سييوكويس   ان ال  اياديان أمثال الاونانا

 في ال س ح و ا  ا   المثا  من الم ار ال اماناان الوين كان ااضبا تف ا  اقار الاوناني في أابهم .  
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ان اقابان قد أ   ع ا ما    ن أن نشا  الاإ  صو أن صو  الهاص ه و أي : ظاص ه ال ا ا  ا ال ف   ب 
و أال ا صي نه  ة   ال باكاه  2نه  ة ن د ة مه ة كان لها صال  اق   لد  اله اا أ ى عوبببب  المال ببببا اة  

في ) المحي اي ( (  نواه لهه  ببة ال ي كببانببد ق م ( ،   8-85)هوراو ( ال ي يبباب بهببا الهبباقببد ال امبباني 
و صو  الهه  ة ال ي اضعها صورال ا الوي كان يهدن من خاللها ل وو   اقار ال اماني عو  الههضة  

من خالل مباكاتإ لألار الاوناني و ا كان يدعو الم ار ال اماناان في قوبادتإ اله د ة  فن الشبع  ( صفن 
شبببببببببببفن :   اتبعوا و فا ول في صوا الاقار ال اماني   باكوا الم ار اال   ق ا ي بعوصم أ ي    ههم توو    

امثلة اإل   ق و ا اع فوا على ارا ببب ها لاال و ا اع فوا على ارا ببب ها نهارا   ا صو ما يبان بوضبببوح شبببديد 
 الى ت بع ا مباكاه الم ار اإل   ق. هوراوالهاقد اعوه 

 
ا من صو  الهه  ة ال ي ا ببسببد لل باكاه و ا ال ي كان ن ايها كث ه اله اياع االاباة ال اماناة ال ي        

أاكى اتببببببببابها االع ال االاباة للم ار اال   ق و اتبببببببب  اله اا ا ال ؤرخون ال اماناون   ومون ببعض 
  ارنة ا تع ب  في الوقد نفسببإ أل ة الدرا بباع ال  ارنة البسبباوة و ا ال ي تعد من قبات الوببوره السببا ية لل

 من أل اع ارصاتاع االار ال  ارن .
 

ك ا    ن اع بار صعض الدرا ببببباع السببببباص ة ال ي قام بها صعض اله اا ا ال ي تعل د بدرا بببببة صعض         
تا ا اع صعض اآلاار صآاار أخ   و ك ا ا  اقار اإل ببببببببباني ا اال والي في اقار الف نسببببببببي و ا مثالها 

على اخو   اورني ( ا ان  دع من خاللها  الشببببباع  الف نسبببببي  مدام ديسييي ودي   درا بببببة ال ي قامد بها  ال
 . 3من اقار اإل باني ا اع ب تها من قبات الس قة  le cideالس د( مس أاة  
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ال ي  بببب د ا في أ ا ة اقم  فإن صو  ال بااالع في ال  ارنة بان اآلاار كاند من قبات اإلرصاتببباع    
 نشفه اقار ال  ارن كعلم لإ اي اباتإ ا ت هااتإ ا مجاالتإ .         

 
 ال شأ(   اسب به  -2
            

هلى ال  ن ال ا بببببع عشببببب  ال االاي و ا ي   العديد من الدار بببببان انإ صال  م من    نشبببببفه اقار  تعوا
ال بااالع ال  ارناة العديده بان اآلاار في السببببابق هال أن مالم  صوا العلم ص دلوالتإ البالاة   البديثة ( و 

 Abel   آب ل ك سم نفي ف نسببببببببببببا و ا  لا أان بدأ ال  ارني الف نسببببببببببببي    1827لم تهه  هال في  ببببببببببببهة 

Villemain   الوي كان أال من ا بببب مدم موببببول    اقار ال  ارن   ادلاإ  عوا اضببببع اق بببب  اقالى )
لهوا الف   ال ع في اقابيو   وم صإل اب مباضبببببببببب اع في يامعة السبببببببببب لون أول عالقاع اقار الف نسببببببببببي 

الف نسببببببببببببببي ااقار اإلنجلا ي و اتبف ا  اقار صباآلاار اقارالابة م هبااال فاهبا ال بف ا اع ال  بباالبة بان اقار 
الف نسبببببببي في ه والاا في ال  ن الثامن عشببببببب و ا كان صدفإ من اراب  لا ت د م تبببببببوره عن ما تل  إ ال اح 

  4الف نساة من اآلاار اقيهباة و اما أعو إ لها من أيت ك اصة تار خ أار شامت لف نسا.
 

بواار نشبببببفه اقار ال  ارن هلى ال  ن   ارنة ا تار مها  ي يع صعض الباأثان في الدرا ببببباع اقاباة ال
توار خ  بببببببباص ة و ا  ا صم هلى توار خ الأ ة و  ا لمن ال هوق الى    من ي يعهاال ا ببببببببع ال االاي ا صهالا  

ا الواقع أنها لو أخونا نبب  عن بداباع كت علم من .   ضببي مها أن ال ن ك كثا ا عهد صو  االخ الفاع    
الغامضببببببببة ال د  ة لإ لويدنا أن ي اع العلوم قد  ة يدا و قن أتببببببببولها ال بدااة مويواه   خالل ال ل اباع

في ال ج لة اإلنسببببباناة ا الباية اإلنسببببباناة هلى العلمو ا لمن ما نبن صوبببببدا  اآلن صو ت بع الهشبببببفه اقالى 
  5لألار ال  ارن بوتفإ عل ا أديثا   

 

 

ال و  ة و و م  بة اقنجلو  3أنه  و كلوا باشوا و أندر إ .م را وو اقار ال  ارن و ت ي ة : ا. أأ د عبد الع   و ط - 4
 35و ص  2001ال اص ه و ي هور ة مو  الع لاة و 
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ال  ارن قد نشببببببف في ال اره اقارالاة و أا  اك  ت مفهومإ ا ي   الدك ور  ها ي صالل و أن اقار 
و ا تشبببببعبد أنوا  البب  فاإ و ا تبببببارع لإ أص اة بان علوم اقار ال ت ت عن أص اة اله د البدي  و بت 

 6أتببد ن ااج صبو إ ع اا اقار ا اله د معا  
  

اقارالاة و ا في ال  ن ال ا ع عش   ا ي يع المثا ان  بب نشفه ا ظهور اقار ال  ارن في ال اره  
صال بديد هلى الدرا ببببباع ال  عداه في مجال ال  ارنة بان اآلاار اقارالاة ا ارا بببببة العالقاع ال  باالة فا ا 
باهها ال ي ظه ع في ال  ن الثامن عشببببب  ا ال ي كاند ص ثاصة هرصاتببببباع لههور  و اال ي  عوا  بببببببها صي 

 ا على  بات ال ثال :كولا هلى عده عوامت و نوك  مهه
 
ظهور مهبباااه ل ة ببة عببال اببة في مجببال الث ببافببة ا اقار عهببد صعض ال فم  ن اقارالاان أمثببال  -1

و ا ظهور اع  اا صفن اآلاار اقارالاة صي أوالة تفاعالع  غوتةا   ديدر ا   ر سوا   كولت  
 اان آخ  . مش  كة ع ا ة و ا أن اإلبدا  اقابي صو تج لة مش  كة  ا  م ووره على أار

توور االتجا  ال امانسببببببي في اقار ا م أإ ل وببببببور   ضببببببي ص ون اقار صو اتجا  هنسبببببباني  -2
 شامت  عهى صال ج لة اإلنساناة أيه ا كاند و ا ي جااز أداا اقمم ا اللغاع .

اتسببببببببببا  اقفق اقابي عهد المثا  من الباأثان ن اجة الزا اا الوببببببببببالع الث افاة بان الشببببببببببعور  -3
امالعهم ا مع ف هم صببفار صعضببببببببببببببهم البعض و امببا عن م  ق ال  ي بباع أا عن اقارالاببة ا 

 م  ق ال ع فة ال باش ه للغاع اقيهباة.

نشببببببفه ف ا  مع فاة يديده تع  د على ال  ارنة مثت : علم ال اثولوياة ال  ارن و ا علم ال شبببببب  ع  -4
 ال  ارن و ا علم اللغة ال  ارن .

 Edgar ادغ ر ي   هاقاباان و ا على رأ ببببهم الف نسببببي     ال والبة ال لبة للعديد من الباأثان -5

Quienet  .7( صض اره ه جاا علم أابي م ارن    
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أما اق بببببار ال ي أاع لههور اقار ال  ارن في ف نسببببا قبت  ا صا من الدال اقارالاة اقخ   فا يع ب   
تلا الف  ه في ف نسا ا مهها الث افاة و ا االي  اعاة أسب أ لب الدار ان بببببببب  لعده عوامت كاند مواتاة في  

 و ا الساا اة و ا ال ي من أص ها:
 

: أن ال هاخ الث افي الف نسببي كان مسبب عدا مهو العوبب  المال ببا ي ل  ار ببة البب  اقابي ال ع ق في أ ال 
اع لوا على يعت ف نسببببببا م ك  تلا الف  ه ال ببببببا ا صعد أن تعاقب على ف نسببببببا أ ام اص  وا صالعلم ا الث افة  

 هشعا    افي في أارالا.
 

: تهبإ الف نسببببباان قبت  ا صم من اقارالاان هلى قا ة ال  ا  ال شببببب  ي باههم الان ال هامق اقارالاة ث ن   
 أقخ   و م ا كان  ببا في نشفه أ ال فم ه اقار ال  ارن.

 

ف نسببببا الث افاة ال اضبببباة ومن خالل صسبببب  السبببباو ه : ال  بة الشببببديده للف نسبببباان في ا بببب  يا  م انة   ث لث 
 8الث افاة على ال س ع  اع الف نساة في البلدان اإلف   اة.
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 :  نيةالثاالمحاضرة 

 مدارل اقار ال  ارن 
 

 المدرسة الف نس ة  ا ال:
 

تع ب  ال در ببببة الف نسبببباة ال  لاد ة صي أال اتجا  ظه  في اقار ال  ارن و ا كان  لا في أااات          
و   أاا ببب  ال  ن العشببب  نال  ن ال ا بببع عشببب  اا ببب   ع  ببباو تها كاتجا  اأاد في اقار ال  ارن هلى  ا ة 

 ا ال ف ا .أا  ظه ع اتجاصاع أخ   نازع ها صو 9أي ق اصة ال  ن من ال مان ت   با
 

ال ار مي و ا لولا تسبببب ى صال در ببببة ال ار ماةوا  ع ن  ال ههج على  ا للعلم ف د قامد صو  ال در ببببة     
أا صو:   10 " الدالاة اقاباة العببببببببالقاع تار خ   "على أنإ :   ال  ارن  أأد أصم أعالمها اقار ك انسوا غوي ر

ع لاة ال ف ا  ا  ا ب  وباب ظواص . ا ت وم ارا ب ها على  11  اآلاارالعلم الوي يؤرخ للعالقاع المارياة بان 
ال بف   بان اآلاار ال ومابة ال م لفبة ا رتبببببببببببببببد اله ان المباريابة ال ي تبا  ص بت من اقايبب أا صبالع بت 
اقابي  بواب ا ال ار ماة أا السباا بة أا االي  اعاة أا االق وباا ة أا الفم  ة أا ال اأاة ا ال ي تسبهم في 

 أدا   لا ال ف ا  .
 

ر بببببببة شببببببب اما تبببببببارمة للدرا بببببببة ال  ارنة و فلمي تدخت أي ارا بببببببة من ا ل د اضبببببببعد صو  ال د         
 الدرا اع تبد مجال اقار ال  ارن ال بد من تواف  الش اط اآلتاة :

 

 

ار ال  ارن و ا تجلااتها في الومن الع لي و اار    ب للوباعة ا الهش      ا أنه  و أأ د ارا ش و نه  ة اق - 9
 27و ص2002ال وز ع وال اص ه و ي هور ة مو  الع لاة و 

و 1988لبهان با اعو  و مهشوراع عو داع و 2مار ول ف انسوا  و ار و اقار ال  ارن و ت ي ة : صه ي ز اب وط - 10
   15ص 

 25و ص 1987لبهان و اار العواهو وبا اعو و  13طو اقار ال  ارن وصاللمب د  ها ي  - 11
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و أي أن  أ ال : أن تكون الدراسييييييييية ب و أدب و  وم  و أ  أاث  ،   ال تكون لال كي م ي   ا د  -
ارن و صي تلا ال ي ت ارن بان اقع ال الدرا ببببببببة ال ي ت بت كدرا ببببببببة تدخت تبد مجال اقار ال  

اقاباة ف   و ف مون بان ع لان   أاباان ( أا أكث  و صشبببب ط تواف  االخ الن في ال وماة بان صو  
( و فال تجوز ال  ارنة بان ع لان أاباان  السغةاآلاار و ا معاار ال وماة عهد صو  ال در ة صو:   

قي أا الجغ افي أا أي اخ الن آخ  وقن صو  ال در ببببببة ك با بلغة ااأده مه ا كان االخ الن الع  
تع ب  أنه با من قومابة ااأبده ا ال  بارنبة باهه با صي من قبابت ال وازنبة ا مجبالهبا صو : اله بد اقابي 
و ا لا  اقار ال  ارن . ا بهاب على صوا فال  جوز ببببببب أسب صو  ال در ة ببببببب أن ن ارن بان ع ت 

الف نسببببباان و مع ع ت أابي ك ب صاللغة الف نسببببباة  د  مو  سيييي نغي او أ غوسييييت و كسو   ل أابي  
أا  ا صم من الم ار الج اا  ان  آسيييي    ب رأا و   م لك حدادأا و  ا تب ي سيييي و أا ومحمد ديبل

 الوين    بون صاللغة الف نساة و قنهم من ال وماة نفسها أي:  الف نساة(.
 

و ص عهى أن ع لاة ال  ارنة في همار ا دب  و  ث ن   : أن يتوك  اليييييييييييييييي ا ا الت ريلي ب و ال مس و -
اقار ال  ببارن ال تمون هال بان ع لان أاباان أا أكث   بببد تببار ماببا أن أأببدص ببا قببد تببف   صبباآلخ . 

فال  جوز أسببببببببببب صوا ال فهوم م ارنة اقع ال اقاباة أ ى ا أن كاند ته سببببببببببب ل ومااع مم لفة   
  ا لم ي وف  ال اص  ال بار مي باههبا و البوي  عبد اقصم  ا ك ببد بلغباع مم لفبة ا كبانبد م شببببببببببببببابهبة و مب 

 ا الجوص ي ا ال ت م الدرا ة في همار اقار ال  ارن هال ب وف   .
 

هن ال در بببة الف نسببباة ال  لاد ة قسببب د ، ث لث  : أن ي ون المؤث  أد   مو ب    المتأث  أد   سيي لب   -
آاار ا   افاع العالم هلى قسببب ان ا قسبببم مويب ا قسبببم  بببالب و ا رلود ع لاة ال ف ا  ا ال ف   
صبالة اال بببببببب ع ارو ا عالقة الدال ال سبببببببب ع  ه صالدال ال سبببببببب ع ف ه و ف    أن أاار ا   افة الدال 

ا           لا   ون أابها مويبا  و ا أن أار    ال س ع  ه صي ااا ا اققو  اصي ااا ا ال ؤ  ه اعلى
  افة الدال ال سبببببببببببببب ع ف ه صي الضببببببببببببببعافة و ا صال الي فهي ال  ف  ه ااا ا و ا علاإ ف د اع ب ع أن 
  بافباع ا آاار أارالبا الغ لابة صي ال ويببة البال بالي صي ال ؤ  ه ااا با قنهبا صي ال و بة اصي ال ي 

ر العالم اآلخ   و ا خووتا الع لاة ا اإلف   اة فهي ت ف   ت ثت البضاره وأما صاقي   افاع اآاا
  12ف   صاع بارصا ضعافة اال ت  لا ما ت دمإ لآلاار ال وماة اقخ   .

 
هن من   عن الهه  في اق بب  االشبب اط ال ي اضببع ها ال در ببة الف نسبباة ال  لاد ة للدرا ببة ال  ارنة    

لويي فاها عن البعد اقكاا  ي العل ي و قن ت سببببام اآلاار يل   ص ت اضببببوح مغاان ا ت دم البعد اإليديو 
 

و 1999و امشق و  ور ةو مهشوراع اتباا الم ار الع ر رايع و عبد  عبوا  و اقار ال  ارن مش الع ا آفاق  و  - 12
 32-31ص 
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ا الث افاع العال اة هلى مويبة ا  البة و ا رلوها صع لاة اال  ع ارو أي :    افة ا أار الدال ال س ع  ه 
مويبةو ا   افة ا أار الدال ال سبب ع ف ه  ببالبة ( و ا يعت اآلاار ا الث افاع اقارالاة ببببببببببببببببب ا مبعا على 

الث افة ا اقار الف نساان ب صي ال ويبة صاع بارصا ال س ع  ه ال المة لألار ال اقي ا الهاقلة للبضاره رأ ها  
. ا الث افاع ا اآلاار الع لاة ا اإلف   اة ا اق ببببببببباو ة صي السبببببببببالبة قنها   افة ا آاار الدال ال ي ت زح 

كولا ما ي علق ب ل  ال وماة صعهوبببببببببب  تبد اال بببببببببب ع ار ا ال ت لا ما ت دمإ لآلاار ال وماة اقخ   و ا 
اللغة ف   ا هص ال كت العهاتببب  اق بببا ببباة ا الجوص  ة اقخ   ال شببب لة لل وماة ا ال ي تع ب  أكث  أص اة 
من عهوبببببببب  اللغة و لا  لإ مب ر ا لم يبن على أي أ ببببببببال عل ي  ا هن ا بهي على أ ببببببببال أيديولويي 

فم ي اقارالي ع وما ا الف نسبي خوبوتبا و ا كولا صبد الغ ض اق بال مهإ صو ت  باخ اال ب ع ار ال
  عالاة ال   و ببعا ةاقيديولوياة اله عة  تلا ال(  اصي Eurozentrismusه عة  ال  ك  ة اقارالاة   ال  خدمة

شببب لد م ونا صاما من م وناع الع لاة اال ببب ع ار ة ا ال ي  تمدم مسببباعي الها هة الث افاة اقارالاة  ال ي  و 
صوا اق بببال االو ح  ا  العل ي   13.لا الب بة ال ي نشبببفع فاها ال در بببة الف نسببباة ال  لاد ةفي ت اقارالاة

 اقيديولويي ( صالواع صو الوي ع ض بببببب في رأيي بببببب صو  ال در ة لالن  اااع المثا ه من الف نساان أنفسهم 
( الوي رفض ا ان  د صشببببده صو   ري   ه ليت مبلقبت  ا صم  ا الوين كان على رأ ببببهم ال  ارني الف نسببببي   

اق بببببب   ا ال باا  ال ي قامد علاها ال در ببببببة الف نسبببببباة ال  لاد ة و ا صو  اع السبببببببب الوي يعت ياال 
ال در بببببببببببة ا ب عدان عن تلا اقفمار ال ي تبه ها صو   يديدا من ال  ارناان الف نسببببببببببباان يهشببببببببببب ون عن تلا  

 .Gl  باشبببببوا و ا   P. Brunelو  ب انات علاها  أمثال : ال باا    ا اق ببببب    اقيديولوياة ( ال ي قامد
Pichois  را و  و اA.M. Rousseau .14 

 
 
 
 
 
 
 

 

 33رايع و ال  يع نفسإ و ص  - 13

 50رايع و ال  يع نفسإ و ص  - 14
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 الث لثة المح ض ( 
 

 المدرسة ا م ي  ة 

  
لم تل فبد الوال باع ال  ببده اقم   ابة هلى اقار ال  بارن هال في الثلب  اقخا  من ال  ن ال با ببببببببببببببع 

و ا    ن ال ول أن هرصاتاع ظهور االتجا  اقم   ي في اقار ال  ارن و أا ما  س ى صال در ة  15عش 
صعهوان :   ار ماة  ال  تإمباضببببببببب   ( ري  ه  يسكو أان أل ى الهاقد اقم   ي     1958اقم   اة  عوا لسبببببببببهة  
تشببببببببببببببابت يبامعبة  ال  بارن البوي انع بد في   في ال ؤت   الثباني لل اصوبة البدالابة لألار  أزمبة اقار ال  بارن ( 

بببب صا ل در ة الف نساة ال  لاد ة في اقار ل  إدتمثات لإ في أ ال   ان دمن خاللها  إ بببب اي    ا ال ي و  ت  اقم   اةبببب
 . 16 م تم اتها ا هاأ سكت نسك مبااال من خاللإ ال  ارن و 
 
( بببببب الوي نش  الأ ا بببببب  اقعا كبا ا في  ري  ه  يسك ا في الب ا ة ف د كان ل  ال الهاقد اقم   ي   

السببببباأة اقاباة و ا أ بببببال المثا  من البب  في أا ببببباط ال  ارناان و ا كان البدا ة في ر بببببم ال ويإ الوي 
ه    ريم ك دصا ا ال  ارني  :   بارع علاإ ال در بة اقم   اة صعد  لا ا بار علاإ راااصا  ا صال بديد راا

( و الوي ا بببببب وا  أن يؤ بببببب  ال باا  ا ال  تم اع ال ي قامد علاها ال در ببببببة اقم   اة ا  لا صإعوااإ 
 مفهوما يديدا لألار ال  ارن  م لك اخ الفا كبا ا عن ال فهوم الف نسي ال  لادي لهوا العلم . 

 

ال در ة اقم   اة في اقار ال  ارن و صو رفضها لمت ما  ا    ن ال ول أن أصم ما ما  اتجا  
يابع صإ ال در ة الف نساة ال  لاد ة و نه  ا كان أا توبا اا و ا يعلد لألار ال  ارن مفهوما يديدا  ا  

 اعد هلى أ   يديده تب م الدرا ة ال  ارنة ت  ثت في : 

اي  الساا ة االلساناة أا  ي علق  ض اره ارا ة الهاص ه اقاباة في ش ولا ها اان م اعاه للبو  -1
 اقم  بدرا ة ال ار خ ااقع ال اقاباة من ايهة نه  االاة.

 

 108ص  1999و اار الفم  و امشق و  ور ة  2واب و آفاق اقار ال  ارن ع لاا ا عال اا وطرايعو  أسام الم - 15

 47ب أنه  وعبد  عبواو م يع  ابق و ص  16
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 أو  ماو ا ال ملي عن ال ههج ال اام على مههج ن دي في اقار ال  ارن توباق هلى  الدعوه   -2
 من مؤ  اع أيهباةو اما مار  إ على اقع ال اقاباة اقيهباةاقاباة تهووي علاإ اقع ال 

 من تف ا . 

الدعوه هلى يعت الدرا اع ال  ارنة تدرل العالقاع ال اا ة بان اآلاار من ناأاة ا بان مجاالع   -3
  17ال ع فة اقخ   ا كالفهون و ا الفلسفة و ا ال ار خ وا العلوم االي  اعاة ...الخ. 

   ا يببدا لي أن ص ار ال  بارناان اقم   اان من ال فباصام ا ال بباا  الف نسببببببببببببببابة في اقار ال  بارن 
ا رفضببببببهم ل ههجا ها الوببببببارمة في الدرا ببببببة ال  ارنة و ا اب داعهم ل فهوم يديد لهوا العلم  مالك ال فهوم 

 ي اضبببببع ها ال در بببببة الوي قامد علاإ و صو ص ار ا رفض مهو ي ا فالمثا  من ال باا  ا الشببببب اط ال
الف نسببببببببببببببابببة ال  لابببد بببة في اقار ال  بببارن ال تسبببببببببببببب هبببد للعل ابببة ا هن بببا بهي أكث صبببا على مهول ببباع قومابببة       

و ا من أصم االن  اااع ال ي ايه ها ال در ة اقم   اة لل در ة الف نساة ال  لاد ة في صوا الشفن أيديولوياة  
 صي :

 
اار ا   افاع العالم هلى مويبة و ا أخ    بالبة ا اع بار ت سبام ال در بة الف نسباة ال  لاد ة آل  -1

 أن آاار العالم كلها و هما مهبث ة عن أا مهوبة في صب  اآلاار اقارالاة.
 اف  اا ال در ة الف نساة ال  لاد ة ل بديد موضو  اقار ال  ارن و ا مهاصجإ بدقة. -2
  ارنة .تغلاب العهات  ال وماة على الع ت اقابي في الدرا ة ال  -3
 ال بالغة في ه باع ع لاة ال ف ا  ا ال ف   . -4
الهه  هلى اقار كج ب من مع كة البوبببببول على م ا ا   افاة و أا كسبببببلعة من  بببببلع ال جاره  -5

 18المارياة  .
 

ا لمن و ا صببال  م من مهو اببة صببوا ال فض ا ايبباصببة صببو  االن  بباااع ال ي ايه هببا ال ببدر بببببببببببببببة 
ا يعل ها أجة ا  بببا ل فض ال فاصام ا ال ههجاة ال ي تبه ها صو  اقخا ه و اقم   اة لهها تها الف نسباة و 

 

و م ك  الدرا اع   80  العدا    هاة  ارا اع  مجلةأنه  و أادر مب وا  االن واقار ال  ارن ااار اقنساق الث افاة و    -  17
 28 -23و ص تهعابو الج هور ة الا هاةو  2006و مارل   -اي  هيو 80 العدا ا الببو  الا هي و 

رايع و  ر هاإ ا لا و مفاصام ن د ة و ت  : ا. مب د عوفور و عالم ال ع فة و  لسلة ك ب   افاة شه  ة  ودرصا  - 18
 308 -297و ص  1989ال جل  الومهي للث افة ا الفهون ا اآلاار  و المو د و 
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هال أنإ في ااقع اقم  بببب ا أسب ما بدا لي بببب فههالا أ بار أخ   خفاة ا يوص  ة يدا تهووي على ت ا  
 :قومي أيديولويي و لم تعلهها ت اأة ال در ة اقم   اة و ا صي ال   ثلةب من ايهة نه ي ب في اآلتي 

 

: هن الدرا ة ال ار ماة ال ي ت بهاصا ال در ة الف نساة في اقار ال  ارن ال ت البم ب مول ا ب مع  أ ال
مباعببة الوال بباع ال  بببده اقم   اببة و نه ا لبببدا ببة تببار خ صببو  اقخا ه و ا لمونهببا ال ت لببا تببار مببا أاباببا 

  ضاصي ال ار خ اقابي اقارالي عامة ا الف نسي خاتة .
 

: هن شببببب ط اللغة الوي اضبببببع إ ال در بببببة الف نسببببباة و ا يعل إ هيبار ا في أي ارا بببببة م ارنة  ث ن  
ارلو إ صال وماة و صو ش ط ال ي  اشى كولا ا مباعة الوال اع ال  بده اقم   اة ال ي تع ب  االة ال ت لا 

يهة  اناة  اصو ما  لغة ر ببببببب اةو من يهة و ا مج  عها مشببببببب ت من العديد من ال ومااع ا اقع اق و من
 عهي أن كت اقع ال اقاباة ال ي  بببببب ه ج في أم   ا صفي لغة من لغاع قومااتها  بببببب هسببببببب هلى أار  ا  
اقار اقم   ي و صبا  أنإ أ ى ا هن ك ب صاإلنجلا  ة و مثالو ا صي ال ي تعد اللغة الومهاة ببببببببببب ااقعاا ب 

 ي و صبا  ال    ن م ارن إ صفي ع ت أابي ف د يدخت أسببببببببب شبببببببب ط اللغة الف نسببببببببي تبد اقار االنجلا
انجلا ي و ا هن أد   لا فإن تلا الدرا بببة ال تعد ارا بببة م ارنة ا ال تدخت تبد مجال اقار ال  ارن و 
ا هن ا صي من قبات ال وازناع ا تدخت في مجال اله د اقابي و ا صوا ما  باهسببب على كت أار م  ور 

في الوال اع ال  بده اقم   اة كاإل ببببباناة   ا الوبببباهاة و ا الف نسبببباة   صفي لغة قوماة من اللغاع ال ويواه
 ...الخ  .
 

       : هن ال  سببببببببام الثهااي لألار الوي ف ضبببببببب إ ال در ببببببببة الف نسبببببببباة و ارلود من خاللإ ا جاباةث لث 
  ا  ببببببببببلباة الع ت اقابي صعامت اال بببببببببب ع ار صو مبدأ ال  وببببببببببب في موببببببببببلبة الوال اع ال  بده اقم   اة
صاع بار أن اقار ال ويب ا ال اقي صو أار الدال ال س ع  ه و ا اقار السالب صو أار الدال ال س ع  ه 

 و ا أار الوال اع ال  بده اقم   اة ص ويب صوا ال بدأ لن   ون في ال  ااه .
 

ان قد ا بهاب على صو  اق ببببببار يبدا لي أن مهه ي الوال اع ال  بده اقم   اة  من ن اا ا م ارنا
أاركوا أن اق   ال ي اضع ها ال در ة الف نساة ال  لاد ة ا ال ههجاة ال ي اع  دتها في الدرا ة ال  ارنة و 
تع ب  عامت هقوبباب للوال اع ال  بده اقم   اة في مادان علم اقار ال  ارن و فال سببلام ص ا يابع صإ صو  

 انا  أاالو م   اة االة تاصعة ال م بوعة و ا لولا  ال در ببببببببة في صوا العلم  بببببببباجعت من الوال اع ال  بده اق 
يهسبببببببببببفوا كت ال  تم اع ا ال باا  ال ي قامد علاها ال در بببببببببببة الف نسببببببببببباة ال  لاد ة و ا من أص ها ال  تم  

 ال ار مي ا ال ومي  ا اللساني .
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 ال ا  ة المح ض (  
 

 المدرسة الروسية أو السالفية 
 
 

 ع ب  االتجا  ال ا بببي أا السبببالفي أا ما  سببب ى صال در بببة ال ا ببباة أا السبببالفاة و ا ال ي ظه ع 
في را بباا ا بلدان أارالا الشبب قاة االشبب  اكاة و هأد  ال دارل ال ه ة في اقار ال  ارن و ا صي مدر ببة  

 اا ة الفلسببفة  تلا المدر ببة الدع من رأم الفلسببفة ال اركسبباة و ا صي  كونهامبهاة على أ ببال هيديولويي  
     . ة  بوريواز  ا تع ب صا فلسبببببببفة  الفلسبببببببفة الوضبببببببعاة ال ي ت فض صشبببببببده  و اقيديولوياة     ار ماةالد الم ا اة  ال

عالقة يدلاة بان ال اعده ال اا ة   تؤمن   صفن صهايقار ا الث افة ا لل ج  ع ا للمون ا لا ت لا نه ه شبب ولاة 
ت الث بافبة ااقار أصم م ونباتبإ. افي نه تهبا هلى  أا البهباب ال ب ي لل ج  عو الان البهباب الفوقي البوي تشبببببببببببببب ب 
العالقة بان البهاب ال ب ي االبهاب الفوقيو أي بان ال ج  ع االث افةو ت ي   الهه  ة ال اركسبببببببببببباة كف ة الو ن 

ي اال ج  عو ات   فابإ الو ن ال اا  في ال عباالبة الجبدلابة. فبالويوا ال بااي  ببدا اقالو أي البهباب ال ب 
 19  الوعي االي  اعيو االبهاب ال ب ي ي ب م في البهاب الفوقيو أي في الث افة ااقارو ا ويإ مسارص ا

 

سببق فال در ببة ال ا بباة أا السببالفاة في اقار ال  ارن ال بهاة على صو  الفلسببفة صي مدر ببة  لها ن
  افي  م لك عن مفاصام ال در بببببببب ان السبببببببباص  ان ا الف نسبببببببباة ا اقم   اة و في مفهومه ا لألار ال  ارنو 
اكولا في ال اااين ال ي تدخت في مجالإ . فبال  م من أن صو  اقخا ه تل  ي مع ال در بببببببببة الف نسببببببببباة في 

ن أصدان ا ن ااج كت مهه ا لاسببببببد اله ا   هلى ا ببببببب مدام ال ههج ال ار مي في الدرا ببببببباع ال  ارنة  و هال أ
ااأده في  لا و فال در بببببة الف نسببببباة تسببببب عان صال ههج ال ار مي إل باع ع لاة ال ف ا  ا ال ف   بان اآلاار 
ص ع ل عن ال وانان ال  ب  بة في توور و  باه با ال باركسبببببببببببببباون  سبببببببببببببب مبدمون ال ههج ال بار مي إل بباع اار 

ر اظهور أيها بإ فإ ا تشبابهد عهدصم اله ان االي  اعاة في ال ج  ع االوب ا   الوب ي في تشب ات اقا
عدا من البلدانو   ببباؤاي  لا ال شببباصإ االي  اعي هلى ظهور أار م شببباصإو امن صها أتبببببد الدرا ببباع 
اقابابة ال  بارنبة مويهبة كغا صبا من ال جباالع ال ع فابة  إل بباع مبد  تب م اله ان االي  باعابةو اتبف ا صبا 

  20 
  
ا    ن ال ول صفن أصم ما نااع هلاإ صو  ال در بببببببة و من خالل رتبببببببد أفمار ا نه  اع مهه  ها   

 فا ا ي علق صالدرا اع ال  ارنة ي جلى في اآلتي : 
 

 

 40م يع  ابق و ص عبد  عبوا و  - 19

 93أادر مب د  االن و م يع  ابق و ص  - 20



 م.م حيدر الكناني /   محاضرات في األدب المقارن

13 

 

ضببببببببب اره االص  ام صالوببببببببب ا  الوب ي االوببببببببب ا  اإليديولويي صاع بار  ال ؤ   اقكب  في ع لاة  -1
 لل وضوعاع اقيهباة.ا   بال أي مج  ع من ال ج  عاع 

 

الدعوه هلى ارا ة ال شابهاع ا االخ الفاع اله واة ا االب عاا عن ت الاد ال در ة الف نساة في  -2
 مفهومها لل ف ا  ا ال ف   .

 

رل  الث افي ا ال ار مي ا الج الي  بههام راأي لمت شببببببببببببببعب و اعدم هص ال الف اق ال وماة  -3
 .بان الث افاع االهه  هلاها ص ت موضوعاة

 

تجهب اقأ ام ال سبببببببب ة على أي   افة هال صعد ارا بببببببة تووراتها اعالقاتها صغا صا من الث افاع  -4
 في توورصا ال ار مي.

 

 ض اره رل  ال  ارنة اقاباة صال  ون االي  اعي لألار  -5
 

انإ و ا من خالل ا ببببببببب  وببببببببباب البوار ال ار ماة لهو  ال در بببببببببةو ا رتبببببببببد ال الصسببببببببباع ال ار ماة         
سبببببببببببببباا بببببببببببببباة ا الفم  ة لههورصا و اب داب من موقك ال فض ال ام لعلم اقار ال  ارن من م ن أارالا ا ال

الشببب قاة عامة ا ال ال خاتبببة ا مهعإ أتبببال في را ببباا موال ال  أل ان اللاهاهاة ا السببب الاهاة صاع بار  ب 
و  هلى االن  اااع 21 ب الي  أسبب اقيديولوياا ال ا باة ببببببببببببببب  آلاة ب يواز ة من آلااع اال ب ع ار الث افي ال أ

ال ي ايههبا صعض البدار ببببببببببببببون ال ال للعبديبد من ال ؤت  اع ا الهبدااع العبال ابة لألار ال  بارن كبال ؤت   
و الوي اته د صعض أع الإ من م فهم صفنها  اع ن عة  1960الماص الوي انع د في مو بببببببببببببب و  ببببببببببببببهة 

اقار ا معاا ة لآلاار ال وماة و ا خاامة لإلمب  الاة عال اة ياصلة صالعهات  ال ار ماة ا االي  اعاة في  
 22. 1962اقم   اة و ا كولا االن  اااع ا االتهاماع نفسببببها ال ي ايهد لهداه بوااباسببببد صال ج   ببببهة 

صاإلضبببببببببببافة هلى الهداباع ال  م ره من م ن صعض ال  ارناان اقارلاان الشببببببببببب قاان في مم لك ال ؤت  اع 
 ة و ا اللغ ض تبديد مفهوم اشببببببببب  اكي لألار ال  ارن ي البم مع رة  هم االي  اعخالل ف  ه السببببببببب اهااع  

   هها الوقون على قهاعة تامة    23ضببب اره تببباا ة أ ببب  مشببب  كة   وم علاها اقار ال  ارن ال اركسبببي.  
 صفنها ن اج أتات للو ا  اقيديولويي الدالي .

 

لألارو مجلة الج عاة العل اة اإلي اناة للغة الع لاة  ا آاابها  ال  ارن  االدرل السالفاة انه  و أادر خض يو ال ج لة - 21
 22و ص  2008و الج هور ة اإل الماة اإلي اناة و  10و فولاة مب  ة و العدا 

 ع نفسإ و ص ن انه  ال  ي - 22

 94ر مب د  االن و م يع  ابق و ص أنه  و أاد - 23
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هناك هدف أساسي من الحديث عن موقف االسالم من الشعر والشعراء، وهذا الهدف  

على الوهم الشائع بين بعض النقاد، وفحواه ان الشعر ضعف في عصر النبوة  هو الرد  

عن مستواه الفني، وذلك ألن االسالم يكره الشعر بل ويحرمه، واستدل هؤالء باألدلة 

 اآلتية :

قال تعالى : )والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم    -1

 (.1يقولون ماال يفعلون()

( استخلصوا من هذا أن القرآن  2وقال تعالى )وما علمناه الشعر وما ينبغي له( )  -2

يحط من قدر الشعر بدليل ان هللا كرم نبيه ولم يعلمه الشعر، وما ذلك إال ألن الشعر  

 ينقص من قدره ويحط من منزلته.

فيما رواه أبو هريرة " ألن يمتلئ جوف أحدكم    –صلى هللا عليه وسلم    – وقوله    -3

 (.3قيحا يريه، خير من أن يمتلئ شعراً " )

متابعة هؤالء النقاد االصمعي الذي يرى : ان الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في    -4

الخير ضعف، أال ترى ان حسان بن ثابت كان قد عال في الجاهلية واالسالم، فلما دخل  

رضوان هللا    –وجعفر  من مراثي النبي صلى هللا عليه وسلم وحمزة    –شعره في الخير  

ألن شعره وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس وزهير    –عليهم  

وصفة  بالنساء،  والتشبيب  والمديح،  والهجاء  والرحيل  الديار  صفات  من  والنابغة 

 (.4الخمر والخيل والحروب واالفتخار، فإذا أدخلته من باب الخير الن " )

األ الى  نظرنا  إذا  أننا  تلك  والحق  ندفع  ان  نستطيع  وتدقيق  تأمل  نظرة  السابقة  دلة 

 الشبهة من خالل النظرة الصائبة لهذه األدلة.



ال تقصد الى تهجين الشعر بعامة، وذم الشعراء أجمعين، فاالستدالل   فاآلية األولى :

ان   لآلية على غير وجهها الصحيح، ذلك  وتأويل  تعميم خاطئ،  ذكروه  بها على ما 

صواب في تأويلها ما ذهب إليه اهل التأويل من المفسرين، من أن  أولى األقوال بال 

المراد بالشعراء المذمومين في اآلية الكريمة شعراء المشركين، الذين يتبعهم غواة  

 (.، 5الناس او سفهاؤهم )

وتعلل اآلية لهذا الحكم بان هؤالء الشعراء )في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما ال  

ذهبون في شعرهم على غير قصد، بل يجورون عن الحق، وطريق  يفعلون(، أي أنهم ي

الرشاد، وقصد السبيل، وهذا " مثل ضربه هللا لهم في افتتانهم في الوجوه، والتي  

يفتنون فيها بغير حق، فيمدحون بالباطل قوماً، ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور  

( "6.) 

ء المشركين خاصة قوله تعالى بعد  ومما يدل على أن المعنى بالشعراء في اآلية شعرا 

هذا التعليل : )إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات(، وهو استثناء للمؤمنين من الشعراء  

بعامة، قصد به شعراء رسول هللا بخاصة، الذين نافحوا عنه وعن دعوته وأصحابه 

، أي  ضد شعراء المشركين، بدليل قوله تعالى بعد ذلك : )وانتصروا من بعد ما ظلموا(

انتصروا ممن هجاهم من شعراء المشركين ظلما، بشعرهم وهجائهم أيام، واجابتهم  

 (.7عما هجوهم به )

  – كما الحظ الفخر الرازي    – وإذا دققنا النظر في آية االستثناء نجد ان القرآن الكريم  

استثنى الموصوفين بأربعة أمور : اإليمان، والعمل الصالح، وان شعرهم في التوكيد  

بوة ودعوة الخلق الى الخير، وهو قوله تعالى : )وذكروا هللا كثيرا( وأال يذكروا  والن

هجو أحد االعلى سبيل االنتصار ممن يهجوهم، وهو قوله تعالى : )وانتصروا من بعد  

 ( 8ما ظلموا()

ونؤيد كالمنا بما قاله ابن رشيق يقول : " فأما احتجاج من ال يفهم وجه الكالم بقوله 

شعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما  تعالى : )وال 

ال يفعلون( فهو غلط، وسوء تأول؛ ألن المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين  

تناولوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالهجاء، ومسوه باألذى، فأما من سواهم من  

تسمع كيف استثناهم هللا عز وجل ونبه    المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك : اال

عليهم : )إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثيرا وانتصروا من بعد ما  

ويجيبون   له،  ينتصرون  الذين  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  شعراء  يريد  ظلموا( 

هم  المشركين عنه، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد هللا بن رواحة، وقد قال في 

( .. فلو ان  9النبي صلى هللا عليه وسلم : هؤالء أشد على قريش من نضح النبل " )

الشعر حرام او مكروه ما اتخذ النبي صلى هللا عليه وسلم شعراء يثيبهم على الشعر،  

 (.10ويأمرهم بعمله ويسمعه منهم )



وخالصة القول إن اآلية ال يصح االستدالل بها على كراهية القرآن للشعر، ألن القرآن  

لم يكره الشعر من حيث هو شعر، وإنما يكره شعراً معيناً ويكره شعراء بعينهم وهم  

الذين يؤذون الرسول والمؤمنين وأما الشعراء الذين دافعوا عن االسالم، وذادوا عن  

 اضلة والقيم العالية فهذه الطائفة التي يجلها القرآن.حوضه وترسموا األخالق الف

التي تنفي الشعر عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فليس في نفيه عنه   وأما اآلية الثانية

غض لقيمة الشعر، أو تقليل من شأنه، بل في نفيه عند داللة إعجاب أشد، فقد نفى  

ر، وبالغة الداللة، والقدرة على  هللا عن نبيه الشعر الذي عرف بين العرب بقوة التأثي

الفصاحة، فلئن كان نثر العرب أقل تأثيرا فقد علمه هللا سبحانه وتعالى نبيه كالما من  

 (، ولكنه أقوى تأثيراً.11جنس سائر النثر )

وأعظم بيانا من الشعر وأما قوله تعالى )وما ينبغي له( فالمقصود، وما ينبغي له ان 

 (12انته ومشهور صدقه )يبلغ عنا ما لم نعلمه، ألم

لم يفهم اآلية على وجهها، حيث   والبن رشيق كالم طيب في معرض الرد على من 

يقول : " ولو كان كون النبي صلى هللا عليه وسلم غير شاعر غض من الشعر، لكانت  

 (13أميته غضا من الكتابة، وهذا أظهر من أن يخفى على أحد " )

عن  رسوله  ينزه  سبحانه  هللا  ان  فضيلة   ونرى  قريش  نسبت  حين  شاعراً،  كونه 

الرسول، وحجته البالغة الى تأثير الشعر، ال إلى فضل الرسالة، وزعمت ان يتلوه ليس 

 وحياً من عند هللا ،بل إلهاما من شيطان الشعر.

وأما قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : "ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من  

 على الذين استدلوا به بأمرين : أن يمتلئ شعراً" .. فيرد 

إن مفهوم الحديث ان من غلب الشعر على قلبه، وملك نفسه حتى شغله عن   األول : 

مما   – دينه واقامة فروضه، ومنعه من ذكر هللا تعالى وتالوة القرآن، والشعر وغيره  

سواء، وأما غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدباً    –جرى هذا المجرى من شطرنج وغيره  

الراشدين، وفكاه الخلفاء  من  كثير  الشعر  قال  وقد  عيله  جناح  فال  وإقامة مروءة  ة 

 (.14والجلة من الصحابة والتابعين والفقهاء المشهورين )

  – رضي هللا عنها    –يتعلق برواية الحديث وهي منقوصة بدليل قول عائشة   الثاني :

ين كانوا يهاجمون  يرحم هللا أبا هريرة حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخرة، وإن المشرك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : " ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن  

 (.15يمتلئ شعراً من مهاجاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " )



فحديث النبي صلى هللا عليه وسلم ليس مقصوداً به الشعر عامة، وإنما قصد به الشعر  

م، والدليل القاطع على ذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم الذي ال يتفق مع آداب اإلسال

 استمع الى الشعر واستنشده، بل ورواه وكافأ عليه.

 ومن ذلك أنه لما أنشده النابغة الجعدي : 

 ويتلو كتابا كالمجرة نيرا       أتيت رسول هللا إذ جاء بالهدى 

 ا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر       بلغنا السماء مجدنا وجدودنا 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " الى أين أبا ليلى؟ فقال : إلى الجنة فقال :  

 (.16الى الجنة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شاء هللا )

 وأنشده حسان بن ثابت حين جاوب عنه أبا سفيان بن الحارث بقوله :

 وعند هللا في ذاك الجزاء       هجوت محمدا فأجبت عنه

 (.17قال جزاؤك عند هللا الجنة يا حسان )ف

وأما ما قاله األصمعي فهذا رأي ال نقره عليه؛ الن الغرض الشعري ال ينبغي أن يكون  

أساسا للحكم على ضعف الشاعر او قوته، وإال ترتب على ذلك أن تكون كل االشعار  

به أحد،   في مجال الشر قوية، وكل االشعار في مجال الخير ضعيفة، وهذا ما لم يقل

 وما يخالف واقع الشعر في القديم والحديث.

الشاعر   الناقد من حسبانه عاطفة  أن يسقط  أيضاً  الحكم  يترتب على هذا  فإن  كذلك 

وانفعاله النفسي، ومدى ارتباطه بالموضوع الذي يعبر عنه إحساسه به، حيث يصدر  

 حكمه على شعر الشاعر ..

اللذان يكسبان الشعر القوة والجودة بصرف    علما بأن قوة العاطفة وصدق االنفعال هما 

في   أو  كان  التهنئة  الهجاء، وفي  في  أو  كان  المديح  في  ذاته  الموضوع  عن  النظر 

 (.18الرثاء. )

للحكم   فإذا كان األصمعي قد اتخذ من هبوط المستوى الفني في مراثي حسان سببا 

أن يجيد الشعر  على الشعر االسالمي بالضعف، فليس هذا بصحيح؛ ألنه ليس شرطاً  

في كل فنون الشعر، وما زلنا نتذكر أن الفحول أنفسهم من شعراء الجاهلية لم يبرعوا  

جميعا في كل فنون الشعر وأغراضه، وما زال القول المشهور يتردد في كتب األدب  

 عن أشهر شعراء الجاهلية وهم : 

 (.19ا رهب " )امرؤ القيس إذا ركب، وزهير اذا رغب، واألعشى اذا طرب والنابغة إذ



كذلك فإن حسان بن ثابت لم يكثر من النظم في الرثاء في جاهليته، وأكثر من الفخر  

يجيد صاحبها   الشعر صناعة  كان  وإذا  العصرين،  في  فأبدع  وإسالمه،  جاهليته  في 

ويجود فيها إذا رغب أو رهب، كما يرى النقاد من معاصري األصمعي، فإن " أصعب  

 (.20علم لرغبة وال لرهبة " )الشعر الرثاء؛ ألنه ال ي

ثم ما رد األصمعي بضعف الشعر في االسالم وهو يستشهد بشعر حسان، وذلك فيما  

نقله ابن قتيبة عنه من أن الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف .. هذا  

 ( 21حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية، فلما جاء االسالم سقط شعره ؟ )

ي بذلك الضعف او تلك الليونة ما يظهر على الشعر االسالمي من  هل يريد االصمع

سهولة األلفاظ ووضوح العبارات، وبعده عن غرابة األلفاظ ووعورة األساليب، بشكل  

 أكثر مما عليه الشعر الجاهلي؟

اذا كان األمر كذلك، فليس هذا بالعيب الذي يمكن أن يؤخذ على شعر حسان، بل إن  

ألن العكس؛  على  ظهرت  األمر  التي  الجديدة  بالظروف  تأثر حسان  مدى  على  يدل  ه 

آثارها واضحة على الحياة العربية، كما ظهر أثرها أيضاً في أسلوب التعبير عن هذه  

الحياة، وال يمكن ان تعد استجابة الشاعر لبيئته فكرا وأسلوباً من مظاهر الضعف أو  

 (22اللين. )

فاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ضعيفة  ثم إذا كان األصمعي يعد مراثي حسان حين و

المراثي  غرار  على  رنانة  طنانة  بألفاظ  الشديد  والجزع  التفجع  صور  من  لخلوها 

الجاهلية، فإن االصمعي يدرك جيداً ان االسالم ال يرضى ذلك النوع من الرثاء القديم  

اإلسالمي بالمناقب  وإشادة  تأبين  الى  وأحاله  وتفجعه،  وعويله  وجزعه  ة في صخبه 

الرفيعة، مع تقبل ورضا بقضاء هللا وقدره واستبشار بما وعد هللا به عباده الصابرين،  

ومن ثم غدا الرثاء يصدر عن نفس مؤمنة متعلقة، ال عن عاطفة متطيرة مسرفة في  

حزنها.. فإذا كان األصمعي يرمي هذه الروح بالسهولة واللين والضعف فتلك روح  

ل وفي غير الرثاء ذلك الصخف وهذا العويل؛ ألنه  االسالم التي ترفض في الرثاء، ب

 ( 23ينافي ما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من الثبات ومن الوقار. )

بعد هذا العرض يتضح لنا موقف االسالم من الشعر، فنرى ان االسالم لم يضعف كما 

زعم بعض النقاد، وإنما وقف منه موقف الموجه إلى الطريق األقوم الذي يتفق مع 

لألخالف   ودعوة  االسالمي،  للمجتمع  بناء  وسيلة  الشعر  ليكون  الدين،  هذا  مبادئ 

االسالم من الشعر موقف الجمود الذي  الفاضلة ال وسيلة تفويض وهدم، ولم يقف  

يؤدي الى خمود جذوته، وإنما طور وجدد في معاني الشعر وموضوعاته وأسلوبه  

وصياغته، ولم يعد فيه مجال للمعاني الساقطة التي تشيع عواطف البعض، وإنما هي 

معاني تتكأ على االلتزام بالعقيدة والدين والدعوة الى الفضائل، وبهذا أشاعت الحب  

 التآخي وإنما انتقل بها الى طور جديد يلتئم مع طبيعته السمحة وآدابه العالية.و



ولم يتوقف األثر االسالمي في تطوير فن الشعر عند المعاني واألغراض، وإنما طور  

أيضاً في األسلوب والصياغة فقد تأثرت بروح االسالم، وبعدت عن الغريب والوحشي  

اتجه الشعر في صوره وتشبيهاته وأساليبه الى حتى يستطيع الناس فهمها وتذوقها و

 بعض ما اشتمل عليه القرآن من صور بديعة وأساليب جديدة.
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