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 تأثیر القرآن في الشعر العربي
  ماه ُرخ افزا*

Abstract 
The Holy Quran has given a direction to Arabic language and literature, 

especially to the Arabic poetry. Pre-Islamic themes of Jehliyya poetry were radically 
replaced by ideas and concepts generated by the Holy Quran, especially those 
related to God, man, universe, good and evil, and hereafter etc.  The Holy Quran has 
denounced poets who roam about in every valley of imagination and fancy and are 
followed by the miss-guided ones, but at the same time it has exempted poets with 
strong faith in Allah and doing good deeds from this judgment. The Holy Prophet 
(peace be upon him) has regarded some poetry and rhetoric as the fountain of 
wisdom and magical impact respectively. Ibn-e-Abbas has considered poetry helpful 
in explaining any ayia of the Holy Quran, whose explanation becomes problematic; 
he has regarded poetry as the linguistic archive of the Arabs. Ibn e Salam has 
regarded poetry as the sum total of knowledge of a nation, which agrees with the 
linguistic meaning of the Arabic word “الشعر” for poetry, which literally means 
awareness and consciousness; hence, poetry is the mirror of public consciousness. 
Islam did not kill the poetic spark amongst the Arabs nor prevented them from going 
ahead in poetic creation; rather it has encouraged poetic genius, exploited 
especially to promote the message of Islam.      
الحمد هللا رّب العالمین و الصلوة والسالم على من أرسل رحمة للعالمین و على آلھ 

  : و أصحابھ المنتجبین و بعد
دراسة وجیزة ابرار الواقع من أنھ لم یمنع القرآن الحكیم والحدیث الّنبوي بما  فھٰذه

مام، بل ذھبا ٳلى تشجیعة و ألینطویان علیھ من التعالیم العمیقھ ركب الشعر من التقدم ٳلى ا
سالم و شخصّیة الّنبي علیھ إلوالدفاع عن ا عراء على القریض فیما یتصل بالذودتحریض الش
ن ا ستخدامھ في سبیل ٳنجاز ھٰذه المّھمة كما ر تّم ٳعتباره خیر سالح جدیر بالشعالسالم ف
ظتھ في ٳصدار القرآن والّنبي علیھ السالم حكمھما على الشعر والشعراء و موقفھ یمكن مالح

حسان بن ثابت و كعب بن مالك و عبداهللا بن : علیھ السالم من بعض الشعراء الكباء أمثال
ن القرآن أثر تأثیرًا عمیقًا في ذل. رواحة و كعب بن زھیر ك من ناجیة ـ و من ناجیة أخرى ف

   .الشعر العربي لدرجة أنھ وّجھُھ وجھًة جدیدة
 العربي النثر مجال في ذلك و مبین، عربي بلسان كتاب أّول الحكیم القرآن ٳّن

 كما ـ أّنھ عم و البشریة، الكتابة أسالیب عن تمامٌا مختلف بأسلوب نزل أّنھ ّالٳ والبلیغ الفصیح
 یجوز ال و ھوالقرآن، ٳّنما شعرا، الو نثرا لیس القرآن أّن الباب ھذا في حسینطھ  یقول
 ّیةشعر بقیود متقیدا لیس ٳّنھ ٳذ ،اشعر لیس القرآن أّن حضاالو من و. سمإلا ھذا بغیر تھتسمی
 یتعلق التى القیود ـ غیره في متواجدة غیر بھ، خاصٍة بقیوٍد مقیدًا لكونھ نثرا لیس أّنھ كما

  بفواصلھ بعضھا
  1.بھ الخاص الموسیقي التناغم بذلك بعدھا و آیاتھ، آواخر من

_________________________________________________________ 
 2س ؤ* ى، ،   راو
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آَیاُتُھ ُثمَّ اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت  "نثرًا، بل ھو ال ّن القرآن لیس شعرًا وأخالصة القول 
  .یمكنا القول بأّنھ نثٌرال و 2".ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكیٍم َخِبیٍر

  :القرآن والشعر
في ھذا الشطر من المبحث ما یھّمنا ھو تاثیر القرآن في الشعر من ناحیة  

الحیاة  ِهنسان فیھ و تجاإلالموضوعات والفكر والمفاھیم والّنظرة تجاه الكون و مكانة ا
سّیما فیما یتعلق بالمفاھیم  الخاصة بوجود اهللا ذاتًا و ال خرویة، ألوّیة وایالّدن: بمرحلتیھا

 ت الماوراء الطبیعیةالالوكا والوحى المنزل من اهللا، والّنبوة والّرسالة، و تصفا
﴿metaphysical agencies﴾ و . كالمالئكة المسئولة عن تدبیر أمور اهللا التكوینیة والتنزیلیة

 و ملسو هيلع هللا ىلصدباء والشعراء فى عھد رسول اهللا ألثقافیًا یتنفس فیھ العلماء وا كل ذلك خلق جّوًا
، و  مالك، وعبد اهللا بن رواحة د فیھ طبقة من الشعراء، ومنھم حسان بن ثابت، وكعب بنِجُو

  .  علیھ السالم يبكعب بن زھیر من الطبقة الشعراء المشھورین في عھد الّن
سم سورة  ٳّن القرآن یھتم بالشعر و الشعراء ٳلى حٍد أّنھ سمي فیھ ٳحدى سوره ب

   3". َوالشَُّعَراء َیتَِّبُعُھُم اْلَغاُووَن ": الشعراء، حیث یقول
  یات المباركة الشعراء ٳلى طبقتین، آللقد قّسم القرآن الحكیم في ھذه ا

عین من قبل الغاوین، َبتَّو التصور، والُم ھما طبقة الشعراء الھائمین في كل واٍد من الخیالاٳحد
  .طبقة الشعراء الذین یؤمنون بآیات اهللا و یعملون عمًال صالحًا: والثانیة

لقد نقل القرآن . یات عبارة عن نظرٍة قرآنیة نقدیٍة في الشعراءآلٳّن مضمون ھذه ا
شاعر مجنوٌن، و ھو ﴿العیاذ باهللا﴾  ملسو هيلع هللا ىلصالحكیم قول الكافرین من قریش مكة أّن رسول اهللا 

  .صایات القرآنیة من التناغم الموسیقي الخآلذلك نظرٌا ٳلى ما یوجد في ا
َوَما َعلَّْمَناُه  ": یات ﴿ا﴾آللقد فّند القرآن الحیكم ظن الكّفار من قریش مكة في ھذه ا

ا ُھَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِلیًلا َما َوَم": و ﴿ب﴾  4".الشِّْعَر َوَما َینَبِغي َلُھ ِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكٌر َوُقْرآٌن مُِّبیٌن
   5".ُتْؤِمُنوَن 

یات بقولھ ٳّن ما نقل القرآن الحكیم من قول آلیعّلُق الباقالني على مضمون ھذه ا
  :على شیئین ھماًال ُبّد من أن یكون محموال الكفار أّن الّنبي شاعٌر و ٳّن القرآن شعٌر 

المتعارف عندھم في شكل أشكال العروض اـ ٳّن الذى أتاھم بھ القرآن ھو من قبیل الشعر 
  .ة المحدودةفالمالو

ب ـ ٳّن بعض الضعفاء من الكّفار في معرفة أوزان الشعر أصدروا ھذا الحكم بأّن الّنبي علیھ 
ن ذلك یعود ٳلى قلة    السالم شاعر و أّن القرآن شعر، ف

   6.تالحتماإلوزان الشعریة، و ھذا أبعد األمعرفتھم با   
الفالسفة یطلقون على أھل الحكمة و الفطنة حین وصفھم ٳّیاھم ٳسم الشعراء، و ذلك ج ـ ٳّن 

كالم و طرق المنطق لھم، و ٳن كان ذلك لبموجب نظرتھم الدقیقة في مختلف وجود ا
  7.خارجًا عّما یوجد عند العرب من الشعر على الحقیقة

  :تعریف الشعر والشاعر عند صدیق بن حسن القنوجي
حسن القنوجي في تعریف الشعر والشاعر من ھٰذا القبیل اى عند  یقول صدیق بن

شارة ٳلى كتابي ﴿شرح المطالع﴾ و ﴿حاشیة السید على إل﴾، باlogiciansالفالسفة و المناطقة ﴿
ثر في ؤت. ﴾premises﴾ المؤّلف من مقدمات ﴿analogyایساغوجي﴾، ٳنھ عبارة عن القیاس ﴿

الخمر حمراء سّیالٌة : مثًال ٳذا قیل. قیاسًا شعریًا النفس بمعنى القبض والبسط، و یسّمونھ
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العسل مّرٌة كریھة الرائحة یحصل : فبمجّرد سماع ھذا القول یحصل للنفس ٳنبساط، و ٳذا قیل
فادة ھو قیاٌس إلو ما قیل لھذه ا. والغرض منھ ٳّما ترھیب النفس و ٳّما ترغیبھا.للنفس ٳنقباض

و یطلق على صاحب . التى تسمى قضایا شعریة﴾ conceptionsمرّكب من المخیالٌت ﴿
  8.القیاس الشعري ٳسم الشاعر

 :أصدار الحكم على الشعراء في القرآن و الحدیث الّنبوي
  ّن القرآن أنثرًا و ال أّن القرآن لیس شعرٌا وب اتالمالحظ هكل ھذ رغم

الّنبي الشعر، و أّن  اهللا لم یعلم ّنفَند ظّن الكافرین من قریش مكة و تصریح القرآن بأقد الحكیم 
نھ ینطوى على جمیع أوزان الشعر المتداولة، ھو ٳستثنى ال الّنبي  ینبغي أّن یكون شاعرًا ف

مین ئالشعراء المؤمنین والعالمین عمًال صالحًا من ٳصدار حكمھ الّصادر على الشعراء الھا
  :بعدة أقوالھ منھاأصدر الحكم على الشعر  ملسو هيلع هللا ىلصبعھم الغاون و ٳن الّنبي فى كل واٍد والذین یّت

  9.من البیان لسحرًا اـ ٳّن
  10.من الشعر حكمة ب ـ ٳّن

ّنھ عربي ذا ألبس علیكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر، ف :" و قال ابن عباس  11ج ـ ف
نھ دیوان العرب     12".ٳذا أعیاكم تفسیر آیة من كتاب اهللا، فاطلبوه في الشعر، ف

  13.ٳستشھد فیھا ببیت من الشعرّال أیة قرآنیة ٳوقیل ٳن ابن عباس لم یفّسر أي  
 ال وفود ؤسمن و قد اشتھر عمر بن الخطاب بكونھ شخصا كان یكثر 

القبائل عن شعرائھم، فیستجیبون لھ بانشادھم بعض أشعارھم، و قد یرّددھا ھو مستحسنا 
تعلیم الشعر ن قبلك بُمر َم: "شعري والیھ على البصرةألأبى موسٰى ا أنھ أمر يِوو ُر. متعجبًا

نھ یّدل على معال و یحكي ابن سالم أنھ . 14"نسابألخالق و صواب الرأي و معرفة األا يف
الشعر علم قوم لم یكن لھم علم : "و قال 15".أنشد فیھ بیت شعرّال یكاد یعرض أمر ٳال كان "

    16".أعلم منھ
ھو لم قوم،  و عراعى المعنى اللغوي في تعریفھ الشعر ب ابن سالم ھنا نالحظ أن

ن الشعر ھو الشعور الشعبي ﴿   .﴾public conscientiousnessالشعور ف
و یّدل ذلك على كمیة خطیرة من معرفة ابن عباس بالشعر والذوق الشعري عند 

  17.عمر
  :سالم والشعرإلا

سالم لم یقض على القریحة الشعریة عند العرب و لم یمنعھم عن نظم الشعر إلٳن ا
یذاء إلشعرا، و ٳنما ھاجم شعرًا مستخدمًا  تھو القرآن لم یُقم بمھاجمة الشعر بصف 18.و ٳنشاده
را ضد معاندي رسالتھ، ٳلى مؤّث  م سالحًاسالالو اتخده الّنبي علیھ  ُھبل شّجع. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

أن : عن كعب بن مالك  يِوو ُر 19".وقع نبلھ علیھم أشد من وقع الحسام"حّد أنھ كان یرى أن 
و  20".أھجھم، فوالذى نفسي بیده لھو أشد علیھم من رشق الّنبل: "السالم قال لھ الَنبي علیھ

  21".ما یمنع القوم الذین نصروا رسول اهللا بسالمھم أن ینصروه بألسنتھم؟: "قال لألنصار
: وقال الحسن البصرى عندما سئل عّما ٳذا كان أصحاب الّنبي علیھ السالم یمزحون

و قد روي أن   22".الشعر :والقریض. القریض و ینشدونھنعم و یتقارضون أي یقولون "
الّنبي علیھ السالم كان یجالسھم في المسجد و یدخل في الحوار معھم و یصغي ٳلیھم مستمعا 
ٳلى ما یقومون بھ من روایة و مذاكرة الشعر و ما یختص بالجاھلیة من أمور، فرّبما كان 

لم یكن أصحاب رسول اهللا : "أبى سلمةكما روي عن  23یبدر منھ علیھ السالم ٳبتسمامة،
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ذا أرید ألمتماوتین، كانوا یتناشُدون اال متحّزقین و  ملسو هيلع هللا ىلص شعار، و یذكرون أمر جاھلّیتھم، ف
و كّل ذلك یذّكرنا   24".أحدھم على شيء من أمر دینھ دارت حمالیق عینیھ كأنھ مجنون
ّل على موقف الّنبي علیھ بمجالس أدبیة تنعقد الیوم في أماكن عامة أو في بیوت خاصة، كما ید

السالم و نخبة من صحابتھ من الشعر، و على أن الّنبي علیھ السالم لم یّتخذ سیاسة أفالطون 
الّشعراء من جمھورّیتھ ـ السیاسة التى لم یتبّناھا تلمیذه البعقرى أرسطو، بل ذھب  ھمن ٳخراج

سّیما ال یف الشعر و أھمیتھ، ﴾ في تعرpoeticsٳلى أبعد مدى و أّلف كتابًا بعنوان الشعریات ﴿
﴾ بواسطة الفنِّ المتمثل بالمأساة catharsisالتنفیس ﴿/ھ من تطھیر العواطفتیفظفیما یتصل بو

﴿tragedy﴾.  
و ھناك فرق بین موقف الّنبي علیھ السالم من الشعرو موقف أرسطو منھ أن الّنبي 

لدفاع عن القیم السامیة علیھ السالم لم یتخذ الشعر أداة للتسلیة، بل سالحًا كالسیف ل
﴿sublime valuesو عن حیاة الكرامة والشرف ﴾.  

ن القرآن الحكیم َق. ذلك من ناحیة  poeticرؤیة الشاعر ﴿ َبَلو من ناحیة أخرى ف
visionلھا تقوم على فكر ﴿ْعَج ى﴾ و أغراض الشعر و أھدافھ رأسًا على عقب بمعنideas و ﴾
﴾ التى emergent huge leapالقفزة الفجائیة الكبیره ﴿جاھلّیة ـ ال﴾ conceptsمفاھیم ﴿

ؤیة الجدیدة التى ه الجاھلي و دخلت بھ ٳلى الجّو الجدید القائم على الُروِّبعدت بالشعر عن َج
سالم عند مواجھتھ زعیم قوات الّروم في عصر إلوجدت خیر تمثیل في عبارة أحد سفراء ا

بعثنا اهللا لنخرج عباد : " ّیھا العرب؟ فأجاب قائالمن بعثكم ٳلینا أ: سالم، الذى سئلھإلظھور ا
حسان، و لنخرجھم من ضیق إلدیان ٳلى عدل األاهللا من عبادة العباد، و لنخرجھم من ظلم ا

    25".خرةآلالدُّنیا ٳلى سعة ا
جابة عن ھذا إلكیف أّثر القرآن الحكیم في الشعر بھذا الصفة؟ من المناسب ا

  :راء الذین تأّثروا بالقرآن الحكیم، و في مقدمتھمالسئوال بعرض أمثلة نموذجیة للشع
  :اـ حّسان بن ثابت رضى اهللا عنھ

ھو حّسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو بن 
عاش حّسان مئة و عشرین سنة نصفھا في الجاھلیة و نصفھا  26.مالك بن النجار الخزرجي

ساسنة و یرحل غسالم على بالط الألكان في الجاھلیة شاعرًا مرموقًا یترّدد قبل ا. سالمإلفي ا
وس في ألو كان لسان قومھ فیما دار من الحروب بینھم و بین ا. وك في الشام ینشدھملٳلى الم

  27.العصر الجاھلي
سالم و انبرى إلیھ السالم ٳلى المدینة، ٳلتقى بھ حّسان فدخل في الّما ھاجر الّنبي عل

ـ المھّمة التى كان الّنبي  28ذعو أصحابھ بھجائھ الال ملسو هيلع هللا ىلصلشعراء قریش القائمین بھجو الّنبي 
، حّتى ٳذا سمع بعض 29"الّلُٰھمَّ أیِّدُه ِبُروِح اْلُقُدِس: "یحّرضھ علیھا و یدعو لھ بدعائھ ملسو هيلع هللا ىلص

  30".أشَد علیھم من وقع النبل لھٰذا: " ھجائھ فقال
ٳن الشعر الذى قرضھ حّسان في الجاھلیة یختلفھ تمامًا عّما قرضھ من الشعر في 

  : بیاتألسالم من ناحیة المصطلحات و الفكر و المفاھیم، كما یالحظ فیما یلي من اإلا
  ِل اِهللا مْمُدْودُمْسَتْعِصِمْین  ِبَحْبٍل َغْیَر ُمْنَجِذٍم       ُمْسَتْحَكٍم من ِحَبا       
  31فینا الرسوُل و فینا الحّق نتبُعُھ       حتى الممات و نصٌر غیر محدود       
  32ِمْثَلُھ  َحتَّى  الِقَیاَمِة  ُیْفَقُد ال  و َما َفَقد الماُضْون ِمّثَل ُمَحمٍَّد         و       
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بھزیمتھا یوم َبْدر ھو وَلى اّلتى ُیَعیِّر ِبھا قریش ُألففي البیت الثاني من المقطوعة ا
، كما یستخدم لفظة ﴿القیامة﴾ التى  33"...َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِھ َجِمیًعا" : یة القرآنیةآلیلمح ٳلى ا

  .من أھمِّ مصطلحات القرآن في سیاق ما یلیھا من البیت
سالمیة في بعض أبیاتھ في ھجاء إلالمفاھیم ا لقد اعترف شوقى ضیف ببروز

بى بكر الّصدیق رضى اهللا ألو في مرثیتھ البدیعة  ملسو هيلع هللا ىلصقریش، و في مراثیھ لرسوِل اهللا 
سالمیة بأضواء الدین الحنیف و ھدیھ إلت بعض أشعار حّسان احشتا: "عنھ، و ٳنتھى بقولھ

  34".الكریم
سالمیة إلالجاھلیة و ا: حیاتھماشتھر حّسان و كعب و ابن رواحة في المرحلتین من 

  35.ء الثالثةالبحسن قریحتھم الشعریة، و حّسان أشعر ھو
سالمي یبرز ھنا و ھناك إلفي جمیع القصائد التى قالھا حّسان في منزل حیاتھ ا

سالمیة السامیة والمصطلحات القرآنیة ـ الظاھرة التى تتمیز بكونھا عبارة عن إلالمعاني ا
و تتصادم تماما ما قالھ من الشعر في في حیاتھ الشعریة ﴾ radical changeتحّوٍل جذري ﴿

ستمتاع بالغناء و ما المرحلة حیاتھ الجاھلیة، ٳذ كان مدمنا لُشرب الخمر و متعّودًا على ا
ل  فیما ّثبكل معنًى للكلمة، كما یتم" جاھلي"فغزلھ في تلك المرحلة . یصاحبھ من لھو و لعب

  :یق وٳستحسانھ لھایلي من أبیاتھ في وصف الخمر العت
  و لقد َشِرْبُت الَخْمر من َحانوِتھا     صھباء صافیة كطعم الفلفل       
  یسعى  َعلي   بكأسھا    متنّطف     َفُیِعلُّني  منھا،  و  لوَلم  أنَھل      
  36فھا تھا  َلْم  تقتل !ٳّن   التي   َناَولِني   فرددتھا         َقَتَلْت َقَتْلَت       

  :عبد اهللا بن رواحة رضى اهللا عنھـ ٢
كبربن ألھو عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن أمرئ القیس بن عمرو بن أمرى القیس ا

  37نصاري الخزرجي،ألغّر بن ثعلبة بن كعب ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج األمالك ا
بینما  و الدفاع عن رسالتھ، ملسو هيلع هللا ىلصذى عن الّنبي ألأحد الشعراء المحسنین المتكّرسین لرّد ا

كانت شاعریتھ في الجاھلّیة ُتَحلُِّق في آفاق ضّیقة معھودة في العصر الجاھلي و في طلیعة 
  :المفاخرة و التحریض على القتال والھجاء، كما یالحظ فیما یلي من أبیاتھ: أغراضھا

 یا َقیُس أنتم شرار قومكم          قدمًا، و أنتم  أغثھم  َنَسبا               
  نحن استبحنا  في دیاركم          یوم صبحناُكم  ِبھا حصبا             
  38طام في سالف الد    ھر و ِقْدما  سقناكم  جنباألُنحن ُحماة ا            

فاق الضّیقة لشاعریتھ الجاھلیة ٳلى آفاق واسعة في ظلِّ ُھدى القرآن و آلتحّول من ا
سالم و صاحبھا إلببھاء رسالة ا فاء ٳلى المباھاة، و من المفاخرة الجوملسو هيلع هللا ىلصُصحبِة رسول اهللا 

فق والعمیق كما ینّم عن ذلك ما ألالنزعة ٳلى الرثاء النبیل الواسع ا يو من الھجاء العنصر
  :یلي من أبیاتھ في رثائھ لحمزة بن عبد المطّلب

  اْلَعِوْیُل َالَبَكت َعْیِني َو َحٌق َلَھا ُبَكاَھا        َو َما ُیْغِنى الُبَكاْء َو         
  َأَحْمَزُة َذاُكُم الرَُّجُل اْلَقِتْیُل:         لِٰھ َغَذاَة قاُلواإلعلى َأَسِد ا        
  ُأصْیَب اْلُمْسِلُمْوَن ِبِھ َجِمّیعًا        ُھَناَك َو َقْد ُأِصْیَب ِبِھ الرَُّسْوُل        
  َیُزْوُلَال َعَلْیَك َسَلاُم َربَِّك فِي ِجَناٍن          ُمَخاِلُطَھا َنِعْیٌم        

  ْخَیاِر َصبرًا          َفُكّل ِفَعاِلُكْم َحَسٌن َجِمْیٌلألیٰاَھاِشَم اَال َأ        
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  39َرُسْوُل اِهللا مصَطِبٌر َكِرْیٌم          ِبَأْمر اهللا َیْنِطُق ٳْذ َیُقْول         
احُظ بشكٍل واضٍح تحّوٌل جذريٌّ في شاعرّیة عبد اهللا بن رواحة َلبیات ُیألففي ھٰذِه ا

سالمیة إلیدیولوجیا األسالمي النابع عن اإلمن التعاطف الجاھلي ٳلى التعاطف الدیني ا
﴿Islamic ideology و "سالم الّربِّ في الجنان" ﴾، ٳلى جانب ورود المفاھیم القرآنیة كـ ،
شادة بـ إل،  و ا"الصبر"، والدعوة ٳلى "ُحسُن الِفَعاِل و َجَماُلُھ"، و "قي غیر الزائلالنعیم البا"
ـ ُكّل ذلك صیغ تعبیرّیة " ینطق بأمر اهللا ٳذ یقول"و ذكر كونھ " اصطبار و كرامة رسول اهللا"

  :قلیلة التغّیر اللفظي لما ما ورد في القرآن الحكیم من العبارات كما یلي
   40".ْوًلا ِمن رَّبٍّ رَِّحیٍمَسَلاٌم َق "  اـ

 41."…َخاِلِدیَن ِفیَھا ، ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُھْم َجنَّاُت النَِّعیِم "ب ـ 
  42." ...َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسنًا ... "ج ـ  
  ُثمَّ اتََّقوْا وََّأْحَسُنوْا َوالّلُھ ُیِحبُّ  ...َلْیَس َعَلى الَِّذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت "     

 43."اْلُمْحِسِنیَن       
  44."...َفاْصِبْر َعَلى َما َیُقوُلوَن  "دـ  
 45." ...َوْأُمْر َأْھَلَك ِبالصََّلاِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھا "    
 46."ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفْتَنًة لَُّھْم َفاْرَتِقْبُھْم َواْصَطِبْر "    
  47."ِإنَُّھ َلَقْوُل َرُسوٍل َكِریٍم  "رـ 

  48."ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى  ، َوَما َینِطُق َعِن اْلَھَوى  "س ـ 
  .واحھیة في شاعرّیة عبد اهللا بن ریات القرآنآلو ھكذا یسمع رجع صدى ھٰذه ا

  :ـ كعب بن مالك رضى اهللا عنھ٣
ھو كعب بن مالك بن أبى كعب عمرو بن القین بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب 

نصاري إلبن سلمة بن سعید بن علي بن أسد بن ساردة بن یزید بن جشم بن الخزرج ا
   49.السلمي

: كان كعب بن مالك من جملة الشعراء الثالثة من الصحابة رضوان علیھم أي
حّسان بن ثابت، و عبد اهللا بن رواحة، و كعب بن مالك الذى كان یحّدث أن الّنبي علیھ السالم 

لقد نقل ابن   50".فوالذى نفسى بیده، لكأنما تنضحونھم بالّنبل بما تقولون لھم من الشعر: "قال
  51".اْلَغاُووَن  َوالشَُّعَراء َیتَِّبُعُھُم": یةآللّما نزلت ا: كثیر في تفسیره ما قال محمد بن ٳسحاق

قدم حّسان بن ثابت، و عبد اهللا بن رواحة، و كعب بن مالك ٳلى الّنبي علیھ السالم  
ِإلَّا الَِّذیَن  ": ملسو هيلع هللا ىلصیة أننا شعراء، فتال رسول اهللا آلقد علم اهللا حین ٳنزالھ ھذه ا: باكین ـ قالوا

ثّم . ھم أنتم: و ذكروا اهللا كثیرًا، وقال :، و قال ھم أنُتم ـ ثّم تال52"...آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 
ھم أنتم یعنى بالرّد على الُكّفار : ، و قال53"...َوانَتَصُروا ِمن َبْعِد َما ُظِلُموا ...": تال

 55."ٳّن المؤمن یجاھد بنفسھ و سیفھ و لسانھ": ثّم لّخص الّنبي توضیحھ بقولھ  54.والمشركین
و عّما قرض من الشعر في تلك  ِھٳسالِم قّلما ُیعرُف عن حیاتھ في الجاھلیة قبل

سالمي تتمیز بتحّول جذري مثل حّسان بن ثابت و عبد اهللا إلأّن حیاتھ في منزلھ اّال المرحلة ٳ
  :بن رواحة، كما یتمثل فیما یلي من أبیاتھ

ّنُھ           ِفْینا ُمَطاُع ا١   ْمِر حقٌّ مصّدقألـ            من یتبع قول الّنبي ف
 56ٳّن اّلذین ُیَكِذُبْون ُمَحّمدًا         كفروا و َضلُّوا عن َسِبّیِل الُمّتِقي               

  ـ          ٳن َتْقُتُلْونا َفِدْیُن الَحقِّ ِفْطَرُتَنا    َوالَقْتل في الَحقِّ ِعْنَد اهللا َتْفِضیل ٢
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 57و ِللحیاة و َدْفِع اّلَمّوِت َتْأِجْیل     َو َلْو َقَذْفُتْم ِبَسْلٍع َعْن ُظُھْوِرُكْم             
بیات ُتمثُِّل َنموذجًا تسمُع فیھ رجع صدى بعض العبارات     والمفاھیم ألٳّن ھٰذه ا

و " دین الحق"، و "َضلُّوا"، و "َكَفُروا"، و "حٌق ُمَصّدق"مر، و ألا" ُمطاع"القرآنیة مثل 
  : یات القرآنیةآلكما وردت فیما یلي من ا" فطرتنا"
  58."ِإنَُّھ َلَقْوُل َرُسوٍل َكِریٍم ، ِذي ُقوٍَّة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكیٍن ، ُمَطاٍع َثمَّ َأِمیٍن " .1

الدِّیُن  َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك "ب ـ 
 59.".اْلَقیُِّم 

فھي " َضلُّْوا"و " َكَفُرْوا"، و "ُمَصدِّق"و " حقٌّ"مر، و ألا: و أّما بقیة العبارات مثل
﴾ من آیات القرآن على نحٍو مكّرر ما contextsمفاھیم قرآنیة وردت في مختلف السیاقات ﴿

الدیني  ینمُّ عن تأثیر القرآن في شاعریتھ بشكل واضٍح، و ذلك ٳلى جانب تواجد التعاطف
ھم نأّن لكل مّال ء الّشعراء یردُّون على ھجاء قریش ٳالسالمي البارز فیھا، ٳذ كان ھٰوإلا

ن كعب بن مالك ـ كما یقول ابن سیرین ـ یذكر . ﴾ خاصة في ذلك الرّدapproachمعالجة ﴿ ف
 و أّما حّسان بن ثابت، فكان یذكر". فعلنا و نفعل: "عداء من قریش و یقولألالحرب و یتھّدد ا

ّیام و ألأیامھم و یشیر ٳلى عیوبھم و في روایة ُأخرى ٳّنھ كان یعارضھم بمثل ما ذكُروا من ا
الوقائع والمآثر و یعیّرھم بالمثالب، و أّما عبد اهللا بن رواحة فكان یقوم بتعییرھم على الُكفر و 

  60.نسبتھم ٳلیھ علمًا بأّنھ لیس فیھم ما ھو أسوأ من الكفر
  :ـ كعب بن زھیر٤

و ٳن   . ھو كعب بن زھیر بن أبى سلمٰى الُمزني، من فحول شعراء الجاھلیة
الطریقة اّلتى تبّناھا في تخریج تالمذتھ من أسرتھ، حسبما یرسمھا لنا الرُّواة عبارة عن قیامھ 
بتحفیظھم شعره و شعر غیره من شعراء الجاھلیة ٳلى أن تنمو موھبتھم الشعریة، و كان 

جازة لھ إلو یلتمس منھ ا 61الصحراء، فیلقي علیھ بیتا أو شطرًا منھ، یخرج بھ ٳبنھ كعب ٳلى
و اشتھر كعب . من أجل التمّرن والتدّرب على أن یحصل لھ ملكة صوغ الشعر و نظمھ

  62.َطیئِةُحال: بالقریحة الشعریة اكثر مما اشتھر الشاعر المعاصر لھ
وانصراف الّنبي ﴾ حتى یوم فتح مكة idol worshiperو ما زال كعب و ثنّیًا ﴿

و حان لھ أن . تائبًا ملسو هيلع هللا ىلصقبال على رسول اهللا إلر ٳلى اْیَجو دعاُه أخوه ُب. من الطائف ملسو هيلع هللا ىلص
ٳلى أبى بكر في المدینة، فأوقع نفسھ موقعًا حسنا من ًال سالم صدرًا، فذھب أّوإلیشرح  با

ل م بعمامتھ، فقابصالة الصبح، و ھو متلّثال الذى كان مشغو ملسو هيلع هللا ىلصنفسھ، فأتى بھ رسول اهللا 
ھٰذا الّرُجل أتى لیبائعك على  !یا رسول اهللا: لّما فرغ من الّصالة ملسو هيلع هللا ىلصابوبكر لرسول اهللا 

ھٰذا مقام العائذ بَك : " یده،فأماط كعب اللثام عن وجھھ، و قال ملسو هيلع هللا ىلصسالم، فمدَّ رسول اهللا إلا
 ملسو هيلع هللا ىلصفأَحّب المھاجرون أن ُیسِلم و یعطیھ رسول اهللا ". أنا كعب بن زھیر  !یا رسول اهللا

  .مانأللھم و أعطاه ا ملسو هيلع هللا ىلصستجاب رسول اهللا امان، فألا
ٳن شاعرّیة كعب بن زھیر تنّم عن كونھ مّمن أكثر الشعراء تأثرا بشخصیة الّنبي و 

و قال  63،ملسو هيلع هللا ىلصتھ المشھورة التى توّسل بھا عند النبي دصیقسالم، كما یّتضح من إلالقرآن و ا
  :فیھا

  باَنْت ُسَعاُد فقلبي الَیْوَم متبوُل         ُمَتّیٌم  ٳثرھا  َلْم  ُیجَز  َمْكُبول       
  ُنّبْئُت َأنَّ َرُسْول اِهللا َأْوَعَدني           َو الَعْفو عند رسوُل اهللا َمْبُذول        
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       فصیلَمھًال َھداَك اّلذي أْعَطاَك ناِفلة الُقرآن،      فیھا مواعیظ و ت       
  64ٳّن الرسوُل لُنْوٌر ُیسَتضاُء َبِھ         و صارم من سیوف اهللا مسلول        

سالمھ و نھاُه ٳلى أن قام إلسالم و غضب على أخیھ ُبَجیر إلو ذلك بعد ما ظلَّ یكره ا
  :معھ بما یلي من أبیاتھ ملسو هيلع هللا ىلصبھجائھ و ھجاء الّنبي 

  أبلغا عّني ُبَجْیرًا ِرَسالُة        فھا لك فیما قلت و یحك ھل لكا؟َال أ            
  شربت مع المأمون كأسًا َرِویًَّة      فأنھلك المأمون منھا وَعلَّكا           
  وخالفَت أسباب الُھَدى وتبعَتھ     على أِي شيء َوْیَب َغیرك دّلكا           
     65َأَبا       علیھ َولم تدرك علیھ  أخًا  لكا ال لم ُتِلِف ُأمَّا و على ُخُلٍق           

فاھدر الّنبي علیھ السالم دمھ و حرََّض الّناَس على قتلھ، فلّما َوَجَد كعب نفسھ بال 
ُمجیر و نصیر، توّجھ ٳلى المدینة، حیث توّسل بأبى بكر ٳلى الّنبي علیھ السالم و أعلن 

، فصفح ملسو هيلع هللا ىلصعلیھ السالم بالمیتھ الشھیرة التى تأّثر لسماعھا الّنبي  ٳسالمھ قام بمدح الّنبي
یستحسن من  ملسو هيلع هللا ىلصُبْردَتھ ـ الظاھرة التى تنّم عن كون الّنبي  ملسو هيلع هللا ىلصعنھ و َأمَّنھ و كساه الّنبي 

شارة بذكر من رفع اهللا لھ ذكره و على التحدیث إلالشعراء الشعر الحسن و یشّجعھم على ا
  66.ملسو هيلع هللا ىلصّنبى بنعمة اهللا المعطاة في شخص ال

  :نتیجة البحث
سالم أنھ َعرَقل َمِسیرة الركب الشعري ٳلى إلمن المغالطات الشائعة الذائعة حول ا

مام، و أن القرآن الحكیم ٳعتبر الشعراء تائھین ألحّد كونھ قد وقفھ و لم یسمح لھ بالتقدم ٳلى ا
ستثناء في قول اهللا إلافي كل واٍد یّتبعھم الغاؤون ـ المغالطة اّلتى لم تنبني على عدم اعتبار 

تعالى و اھمال الواقع من الّنبي علیھ قد اصدر الحكم على الشعر و الشعراء حكما ایجابیا، كما 
سالم و عن كرامة الّنبي علیھ السالم، فمن إلشّجع الشعراء على القریض ذورًا و دفاعًا عن ا

  .قرض الشعر و ٳنشاده المّھمة و ثّم تواجد كمیة ملحوظة من الشعراء والشاعرات تقوم بھٰذه
و آخر دعوانا ٳن الحمد هللا رّب العالمین والصلوة والسالم على من ُبِعَث ُمَعّلمًا لیتّمم مكارم 

     .خالقألا
  :والهوامش
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