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 محّمد اقبال ةعلیھا العّالم حائرة یجیب ةأسئل
  إنعام الحق غازي*

Abstract 
Attempts to touch a select questions that have been pinching 
Muslim minds throughout post-colonial and postmodern eras, 
especially in the backdrop of new world order & globalization. 
Based on a perceived dialogue, it tries to get the answers or 
responses from him, deciphering some relevant poetic & prose 
writings, especially in Urdu and English languages. 
The raised questions have been grouped in two bunches. Prevailing 
unrest…in the third world countries in general & In the Muslim 
countries in particular. The second bunch of the questions is 
related to remedies proposed by Allama Iqbal in similar situations. 
The article ends with the questions raised by Allama Iqbal which 
are too pinching. These questions may be considered the 
conclusion of this article. 
The article originated as the fruit of my presentation in an 
international seminar held at International Islamic university 
Islamabad, Pakistan. 

 :مالحظة
 ةسالمیاال ةمحّمد اقبال، بالجامع ةمیالد العّالم ةقیمت بمناسبأ فی ندوٍة العلمّی ألقی ھذا المقال 

محّمد اقبال،  ةمع العّالم -وجھًا بوجٍھ -سالم آباد، باکستان۔ ویتخّیل ھذاالمقال لقاًءا ةالعالمی
۔ )ةوالّسیماالعقول المسلم(تحّیر العقول  ةبحیث یطرح کاتب ھذہ السطور المتواضع أسئل

 کالمھ الشعری وکتاباتھب وذلک باالستمداد  لھا عرض اجاباٍت ةمحاول ةوتلی ھذہ األسئل
       ۔ ةیثرالن

 وتساؤالٍت ةمتدّفق ةأسئلز بطرح تتمّی ةریكالف ھد اقبال أّن حیاتمحّم ةمدارسو العّال كیدر
الٍت لبعٍض منھم۔ كمش تسّبب  انتكما أّنھا كثیرًا من الّناس ك انت تحّیرك ٍةجریئ و ٍةمضطرب

یقتل أبحر العلم الشرقیة والغربیة بحثا عن العثور على  طویلًة أنھ قضي مدًة ضًاوالمعلوم أی
ه یلجأ إلى دھ بھذه األسئلة إلى الفالسفة الغربیین وتارة أخرى نج؛ فتارة نراه یتوّجإجاباٍت

المفكرین والشعراء الشرقیین إلى أن نراه یأوي إلى الھیكل الفكري والروحي للشیخ موالنا 
  -لھ ي یعتبره إقبالنا مرشدًاالرومي الذ
لیس ھذا فقط بل نجده یرفع األسئلة إلى جناب الرب الكریم ، أحیانا في شكل قصائد   

أي الشیخ ومریده ، وفي " ومرشد یرـپ " و" الشكوى"بعنوان  تینكما في قصیدتیھ المشھور
 مثلماارسي أحایین أخرى یرفع إلیھ األسئلة في صورة أبیات تتناثر في شعریھ األردي والف

 :األردی هفی شعر یقول
 

_________________________________________________________ 
   إسالم آباد,بكلّیة الّلغة العربیة الجامعة اإلسالمیة العالمّیة ةوالترجمة الفوری مسئول قسم الترجمة/ أستاذ مساعد*
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  ؟ںیدھر جائكدل بندے  هساد رےیت ھی!  خداوندا
     )1(یارّیع یبھ یسلطانے ہ یارّیع یبھ یشیدرو كھ 

  : أي
  أین یْأوى عبادك البسط المخلصون ؟ : أّیھا الرب الكریم 

  مكٌر وخداع والملكیة مكٌر وخداع والصوفیة  ْروشة فالّد                 
   -فی ھذا الزمن ةو الشعوب االسالمی ةاألّم ةبحیا ةوثیق ةولھا صل - حولنا ةأسئل ةوثّم

 العلل واألسباب ھنكمرھف وعقل متأّمل یرغب فی الوصول الی  احساس ھمن لدیّل كتزعج 
وذلك  ،قدر استطاعتي - أعایشھ ھو وأدبھو محّمد اقبال ةلقاًء مع العّالم فأردت أن أتخّیل۔ ۔۔۔۔۔۔

تفید  ھلعّل اجابات ةاألسئل هبعضًا من ھذ ھوأعرض علی - ألن المعایشة في فكره أمٌر لیس سھال
   - شبابھاو ةاألّم هھذ

وھي مدینتي أنا (ني معھ في بیتھ في مدینة سیالكوت وكأّن یِّل إلّىوخالل ھذه المعایشة ُخ
لت تحتفظ بذكریاتھ وأدواتھ راسیة التي ما زابل وفي حجرتھ التي ولد فیھا وغرفتھ الّد )أیضًا
   .وكتبھ

دة صیاغتھا قمت بالتصّرف فیھا وإعا ةوذات جھات متنّوع تعددةم ھیف وأّما األسئلة  
 ةالعّالم قط وعرضتھما علىثم وضعتھا في عناقید أو مجموعات واخترت منھا عنقودین ف

  : نبثق لي من ردود وإجابات من ینبوعھم لحضراتكم بعض ما اوھا أنا أقّد -إقبال وعلى فكره
  : ھت بھ في صحبتھ ھووعنقود األسئلة األول الذي تفّو

  ما الحّریة؟ وما العبودیة؟ 
 المسلمین أحرار؟ھل نحن 

  فینا؟ ةیف ولماذا تسّربت العبودّیك
  ؟ر من ھذا الرّقنتحّر أن ن لناكیم وكیف

ھ ینشده ة وكأّنره للحرّیفیھ تصّوح بیتھ الشعري الذي یوّض –بادئ ذي بدٍء  –فطلع   
 : یقول –لي

دنیا هو ہدنیا ن ہی ہی نكترے آزاد بندوں     
)2(یندی پابكاں جینے ہی پابندی وكنے اں مرہی    

  أي 
  ال تصلح لعبادك األحرار ھذه الدنیا وال تلك    

  دون بالموت ھنا ومجبرون على الحیاة ھناك فھم متقّی
  ۔التقید أي العبودیة من خصائص األشیاءوذلك ألن 

  : في بیت آخر  لیقو و
  باتات والجمادات بالقضاء والقدر د الّنتتقّی

  )3(بأوامر اهللا  د إّالوالمؤمن ال یتقّی
  :وقال یة إلى معنى الحّرثم حّولني إقبال من معنى الحّر

و سراغكا اسی كملے گا منزل مقصود   
ا چراغكھ جس كی آنكے چیتے ہاندھیری شب میں   

 
کوے فرصت فقط غالموں ہسر آتی مّی  
)4(اں میں فراغ ہے لیے جكے بندۀ حر ہیں ہن  
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  : أي

  لى الھدف المنشود المرموق سیصل إ
    ع بعین النمر في اللیل الدجى الذي یتمّت  

  والراحة تتوافر للعبید فقط   
  فراغ  في العالم للعبد الحّر  ولیس  
  

أي معرفة الذات أو " خودي"ة ة وفكرتھ المحورّیبین الحرّی بط الجذرّيرني إقبال بالّروذّك
  : فقال إّن ،النفس

  مصدر الوحدة والوجدان والشعور، ھیو و،والحیاة الخودي منبع الحریة "  
  تة في اإلنسان ویضعھا في سلسلة ع القوات المشّتوھو الذي یجّم  
  )5( "مةمنّظ  

 
  : بب في ذلك أن العالم كما یقول في أبیات شعریةوالّس

 
 نمود  ہے   سے   تازہ    افکار    کی    تازہ    جہان

 اپید جہاں  نہیں ہوتے   سے   خشت   و   سنگ   کہ
 

 نے ہمت  و  عزم  کے  والوں   ڈوبنے   میں   خودی
 پیدا   کراں   بے    بحر    ےئک    سے    آبجو    اس
 

 ہے  آتا   غالب   پہ    گردش    کی    زمانے    وہی
  )6(پیدا  جاوداں   عمر   کرے   سے    نفس    ہر    جو

  
  :أی

  ینمو العالم بأفكار نضرة
  ینفلم تنشأ العوالم بالحجر والّط

  الخودي بعزائھم إن الذین غاصوا في
  قةأبدعوا بقطرات من الماء بحورا متدّف
  ة بكل َنَفسأفالذي یقدر على خلق الحیاة السرمدی

ھر ویسیطریغلب على الّد
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  : والخودي كما یقول في بیت آخر
  )7( "ویصیر الجبل بدونھا خردًال ،إلى جبٍل تحوِّل الخردلَة"

  : قائًال ي معناھا واستمّرفھم مّنا؟ والرّق تسألني في العبودیة: قائال  إقبال إلّي تثم التف
  ق الجمال والحسن ما العبودیة؟ العبودیة أن یحرم اإلنسان عن تذّو  

  یھ األحرار الجمیل ھو الجمیل سمُِّیفالذي       
  وإننا لسنا نثق في نظر العبید                
   -فعین األحرار ھي التي تبصر فقط في العالم              

  ھل تكون حیاة العبید خالیة من العلم والشعر والفن؟ : : نا خطر بباليھو
  : أدرك إقبال ھذه الخاطرة وقال

  ألمم العبیدة لال تخلو حقب الدھر "
  من شعراء وعلماء وحكماء      

  د في شرح المعاني منھم یتفّر كًال رغم أّنو
  لظباء ف اود خُسفھم، ھداھم اهللا، أن یغرسوا في اُألھَد أّن إّال

   - ة منھمذلك أن تزول األسدّی والغرض من كّل
یصرفون طاقاتھم في جعل العبید راضین ) الشعراء والعلماء والحكماء(وھؤالء 

           )8("رون في سبیل ذلك وراء مناقشة المسائلویتسّت. بالرّق
  " مناصب"نھا بـ عض أبیات قطعتھ الشعریة التي عنوثم أنشد لي إقبال ب

  :لیقو
ؑ بندہہوا ہے  ؑ مومن فسونی ◌   افرنگ ◌

  اسی سبب سے قلندر کی آنکھ ہے نمناک
  شریِک حکم غالموں کو کر نہیں سکتے

  )9(خریدتے ہیں فقط ان کا جوہِر ادراک
  أي

  صار العبد المسلم مخدوعا بسحر اإلفرنج 
  ) واألغلب أنھ یقصد نفسھ(فالدموع تفیض من عین القلندر 

   لحكمك العبید في اشاَرومن المستحیل أن ُی
  )أمة رابأي توزیع المناصب بین ك(والغرض من ھذا 

  ۔ اتھم المدركة فقطھو شراء قّو
رسالة (" جاوید نامھ"ر ما یقول لنا دارسو إقبال بأن ملحمتھ الفارسیة المسماة بـ ھنا بدأت أتذّك

  .)10(" قد صرَّفت نفسي في إنشائھا: "من أحسن إنجازاتھ وھو نفسھ قد قال) الخلود

  بعنوان " جاوید نامھ"بینما كنت في ھذا التفكیر أمرني إقبال بقراءة ما كتبھ في نھایة  
  "حقةواألجیال الّال) وھذا اسم ابنھ(إلى جاوید "

  : یقولفقرأتھ 
یجعلھ أكثر  مكن تعبیره، ومحاولة التعبیر عنھني أرید أن أقول ما ال یانتھى الكتاب ولكّن"

  "خھت تلطِّاألصوات والكلما ألّن تعقیدًا
  : ابنھ واألجیال الالحقة ثم یقول مخاطبًا

في العالم، وذلك  شيٍء أو أّي واحٍد أمام أّي نفسك أبدًا یعني أّال تذّل" ال إلھ إال اهللا"قولك  إّن"
  "الذي ال یثق في نفسھ كافٌر أسوأ من الذي ال یؤمن باهللا ألّن
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  : ئّال قا واستمّر
  ساالت الخاطئة بحیث جمیع الّر بابأساتذتنا في أذھان الّش یبّث"

إّال أن یكون         ھ غیر مفید العلم كّل بأّن فخذ ھذا منّي - یزیحون الموجة الفطریة من الروح
ة ھدف العلم ھو أن یبرز لك روائعك المستكّن ذات صلة جذریة بحیاتك والسبب في ذلك أّن

              )11(" فیك
  : من ھذا العنقود لألسئلة وھو ھمس الجزء المھّم نت منقلیال وتمّك حظة اجترأتففي ھذه الّل

  ر من ھذه العبودیة؟ نتحّر أن ن لناكیم كیف
فوجدتھ یشیر إلى أشیاء كثیرة في شعره ونثره باإلضافة إلى بعض ما مضى من   

  : ني وجدتھ ینصحني بقراءة محاضرتھ بعنوانكما أّن –كالمھ 
)12(The principle of movement in the structure of Islam  

ل لة وقاحیث درس فیھا موضوع االجتھاد دراسة مفّص الحركة في بناء اإلسالم'أساس  :أي
وانتھى من  -كةالة متحّرم نظرة فّعالقدیمة تجاه الكون وقّدظرة الراكدة اإلسالم رفض الّن إّن

من  بنوٍع أصیَب المسلَم العقَل فیھا أّن ذاكرًا والفكرّي ذلك إلى ضرورة االجتھاد الفقھّي
Intellectual Laziness )13 (ُّرین الكبار ل المفّكأي الكسل العقلي وھو المرض الذي یحو

  . دھور الروحي لدى األممة خالل عصور الّتد بھا وخاّصتعبَّإلى أصنام ُی
وذلك لقلة الموھبة  إقبال بأن قراءة ھذه المحاضرة ستكون مثقلة علّى وعندما أحّس  

  : فعندما رأى ذلك بدأ ینشد أبیاتھ، لدّيواالستعداد الفكري 
 

 ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے ؟
  خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے ؟

ؑ عبث ہے شکوہ  تقدیِر یز داں  ِ◌
 )14( تو خود تقدیِر یزداں کیوں نہیں ہے ؟

   :أي      
  نھرك؟  في   وفانالّط  جد یو  ال  لك  ما

  مسلمة ؟ لیست  یك  خود لك  وما 
  عابثة اهللا  قسمة  من  واك شك
  اهللا قدر  أنت  تصبح  ال  لك  ما 
  :قال ثّم

 ؟تحقیق کس طرح ہوا کند ترا نشتِر
 )15(؟ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک

     
  :أی

    مشرط بحثك؟  كیف كلَّ
  ق أكباد النجوم؟ تمّز ال ما لك

  
  : أنشدو؟  ر من العبودیةترید أن تتحّر: أعاد سؤالي قائًال ثّم
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 قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
 چمن اور بھي آشیاں اور بھي ہیں
 اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم
 مقامات آہ و فغاں اور بھي ہیں
 تو شاہیں ہے ، پرواز ہے کام تیرا

 )16(ترے سامنے آسماں اور بھي ہیں
 

   :أي
  ون والرائحةال تقنع بعالم الّل

  أخرىكر ُوبساتین وھ یوجد فإّن
  قر ودأبك الطیرانأنت الّص

  وأمامك سماوات وآفاق أخرى
  :ثم قال إقبال

فأنصحك أن أنا وأمَّا  - تجسید القوةأي  –ثون كثیرا عن المھدي أرى شباب ھذا العصر یتحّد" 
  )17(. "خلقھاو ِاذھبتترك انتظار المھدي بل 

  : رني قائًالوحّذ
  عر والرسم التعبیر مثل فنون الّشھي الحیاة   
  ون العمل ھو الموت دل بفالتأّم  
  :  وذلك ألّن
  قاضي القدر قد فصل منذ األزل  
  )18(ب الضعف بموت مفاجئ یعاُق  

  : اني وقلتلت وأسرعت في طرح عنقود األسئلة الّثھنا تدّخ
 ؟تخریٍب و ما ھذا الذي یحدث اآلن في العالم من فتنة وفساد وھدٍم

 ھ؟ ومن المسئول عن ذلك كّل 
  ؟كذل هأن یفعل الشباب تجاوماذا یجب 

سكت وطالت إليَّ نظرتھ العمیقة الحكیمة  عندما سمع إقبال ھذا ابتسم ابتسامة ثّم  
ھ بادر بالكالم أّن كدت أنسحب عن مسألتي ھذه إّالف.. متخفى االضطراب والتأّلالتي تحاول أن 

  : وقال
  إن استطعت؟  فافھم منّي ،ةأنا أحكي لك ما قلتھ مّر

ند وذلك إللقاء سلسلة من إلى الھ ،أحد مفكري التركیا آنذاك ،ےبم ُدعي رؤف 1933في سنة 
المحاضرات بدھلي، وُدعیت أنا أیضا للمشاركة فیھا؛ ففي الیوم العشرین من مارس في ھذه 

  : محاضرة وُطلب مّني التعلیق علیھا فقمت وقلت ےبالسنة ألقى األستاذ رؤف 
  : ة ولكّني أوّد أن أحكي لكم فكاھة وھيال أرید أن أعّلق على ھذه المحاضر"  

 في ھدوٍء ةن السیجاریطان مستریحا على الكرسي یدّخذات مرة رأى أحد األشخاص الّش
ما ھذا؟ ! د الشیطانمعالي السّی :المنظر وسألھ قائًال اب ھذا الشخص من ھذ، فتعّجواطمئناٍن

 ویسفك الدماء في العالم؟ ا یفسد الدنیمن ذا الذي ف؟ حضرتك تجلس ھنا تدّخن في اطمئناٍن
ضت ھذه الخدمة ني قد فّوال تشغل بالك أّیھا األبلھ، فأّن: طمأنینة وقال أجاب الشیطان بكّل

  )19( "!لمجلس الوزراء البریطاني
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  : ھ قال ليحك ولكّنأُت على الّضفتھّی
  :أّیھا العزیز

  ال یسقط الصقر من تعب الطیران 
   )20(ملیئا بالحیویةوازل ما دمت فال تخشى مخاویف الّن

  : عني بسرعة قائالاألخرى التي تقلقني كثیرا ولكنھ ودَّر في طرح األسئلة ھنا بدأت أفّك
  وفانأدعو اهللا أن یبتلیك بالّط"

  من االضطراب وتخل كأمواج بحر فإّن
  ى عن الكتابوال یمكنك أن تتخّل

  )21"(كتاب ولست صاحبھالك قارئ ألّن
ة القادمة حاول فني بلقائك في المّرعندما تشرِّ: سمعتھ یقول لي اللقاءوخالل خروجي من ھذا 

   :ي وھيتألسئل أجوبٍةزا بأن تأتي مجھَّ
 ھل تفھم ما قلتھ في الشعر والنثر؟ 

 ھل یفھم الناس رسالتي؟
 ؟والسیما في قّواد ھذه األمة لم ال أجد آثار رسالتي في حیاتكم

البعد عن المزایا والصفات التي  كلَّبعیٌد شعب یرة ولكن الثیات وألقاب كلّى تسمت َعَقأطِل
 حاولت أن أبثَّ فیھ؟ 

 ؟... ولكن  وأنتم تصرفون جمیع طاقاتكم في اّتھام اآلخرین
ن من استیعاب ھذا السؤال ّكفي ھذه اللحظة كنت قد خرجت من حلقتھ الساحرة فلم أتمف

   !األخیر
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  265:كتب الھور ص كلیات إقبال أردو الفیصل ناشران وتاجران  -1
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Abstract

   There are many characteristics of Arabic language. For example,

comparison, comlination, interest and punctuation. Whereas, Arabic

punctuation is such a characteristic which is only present in Arabic language

but not in other languages of the world. Because of these Arabic punctuations

the meanings of sentences can also be changed. For example, Ali came to

me, I saw Ali, I came across Ali. Chapter of exceptions is also the part  of

Arabic punctuations. Due to its importance and comparatively difficult style,

Scholars worked on it but it still reguires more illustrations. So I worked in

detail on it in my following reseach article. 
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 إمساعيل بن حممد احلميري سيدالشعراء حياته وشعره

  احلافظ عبد الرحيم*
  السيد ضياول حسني**

Abstract 
Ismail bin Muhammad Alhimyari Lord of the Poets was born (105A.H) 
in Umman near the Furat in area of Syria near of the Rahba. He was 
brought about here after this he went to Basrah and then to Kaufa, He 
learnt art of hadith from AAmash. Abulfaraj said, "He was former 
poet, his poetry was published,his poetry was peculiar and inreligious 
way, Sometime he was  joined fully. This saying is from Abu Obeda,he 
waid,"He was the most famous in group of learned person of hadith" 
Assayed Alhimyari and Bashar bin burd, Mr.Alhimyari died in (173 
A.H) in capital of Baghdad, he was buried in the garden of Junina this 
place near of the Karakh. 

  :المقدمة
  :وبعد’أمجعني  ملني والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد وعلى اّله وصحبهاحلمد هللا رب العا 

نظّم أجود األشعار يف مدح النيب و . إمساعيل بن حممد احلمريي من أبرز الشعراء ، كان يعيش يف العراق  كان
وباإلضافة إىل براعته يف الشعر واألدب، كان السيد احلمريي شخصية بارزة يف علوم القرآن، .أهلبيته ورثاء

أما شعره يف مدح النيب وآله وهجاء . الكباروالتفسري، واحلديث، والكالم، ويذكر امسه إىل جانب أمساء العلماء 
وتقدر له مكانة عظيمة، وتكرب منه ما أكربه اهللا سبحانه ورسوله من منصة . أعدائهم فكان نافذاً والذعاً

العظمة، أضف إىل ذلك ما كان مبرأى منهم ومسمع يف حق السيد خاصة من تكرمي أئمة احلق صلوات اهللا 
اإلشادة بذكرهم والذب عنهم،  املشكوريف  منهم، وإزالفهم إياه، وتقديرهم لسعيه عليهم مثواه، وتقريبهم حملله

والبث لفضائلهم، وتظاهره مبواالم، وإكثاره من مدائحهم مع رده الصالة جتاه هاتيك العقود الذهبية ألن ما 
  كان يصدر منه من تلكم 

قال  .ر الرسالة، وصلة للصادع ا صلى اهللا عليه وآلهاملظاهر مل تكن إال تزلفا منه إىل املوىل سبحانه، وأداءا ألج
السيد احلمريي وهو رأس الشيعة، وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقي له وسادة مبسجد الكوفة، : ابن عبد ربه

يا أبا هاشم ؟ أنت الرأس وحنن : قال جعفر بن عفان الطائي للسيد : ويف حديث شيخ الطايفة اآليت 
 )1(.األذناب

____________________________________________________________________________  
 أستاذ اللغة العربية،بجامعة بهاءالدين زكريا ملتان*

  باحث الدكتوراه بقسم اللغةالعربية ،جامعة بهاءالدين زكريا ملتان**
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  التعريف بإمساعيل بن حممد احلمريي سيدالشعراء
) هـ  105( ولد إمساعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي سيدالشعراء أبوهاشم سنة 

ونشأ يف حضانة والديه  .لرحبةامن الفرات على أرض الشام قريب من  وادقريب)2(:تياقو قالبعمان 
هب إىل البصرة واتصل باألمري فذ.أن عقل وشعر فهجرمها  ، إىل) عليهم السالم ( اإلباضيني املعاديني آلل البيت 

مات والداه ، فورثهما مث غادر البصرة مث إىل الكوفة ، وأخذ فيها احلديث عن   عقبة بن سلم ، وتزلَّف لديه حىت
   .األعمش ، وعاش متردداً بينهما

بالبصرة وكان مرتهلما  )3(إن أبوي السيد كانا إباضيني : روى أبو الفرج بإسناده عن سليمان بن أيب شيخ 
طاملا سب أمري املؤمنني يف هذه الغرفة ، فإذا سئل عن التشيع عن أين : يف غرفة بين ضبة ، وكان السيد يقول 

مها بقتله فأتى عقبة )4(.أن أبويه ملا علما مبذهبه: غاصت علي الرمحة غوصا ، وروي عن السيد : وقع له ؟ قال 
 . ماتافورثهما  وهبه له فكان فيه حىتبن مسلم اهلنائي فأخربه بذلك فأجاره وبوأه مرتال

مع السيد يف مرتله فقال يل  ىكنت أتغد:وروى املرزباين بإسناده عن إمساعيل بن الساحر رواية السيد قال
أبواي كانا : ومن فعل ذلك ؟ قال : قلت . طال اهللا ما شتم أمري املؤمنني عليه السالم ولعن يف هذا البيت: 

  . فاستنقذتين فكيف صرت شيعيا ؟ قال غاصت علي الرمحة: قلت . إباضيني
شكى إيل : ن أصدق الناس أنه قال روى املرزباين أيضا عن حودان احلفار ابن أيب حودان عن أبيه وكا     

إن أمه توقظه بالليل وتقول إين أخاف أن متوت على مذهبك فتدخل النار ، فقد هلجت بعلي وولده : السيد 
  :ولقد نغصت علي مطعمي ومشريب ، وقد تركت الدخول إليها وقلت أنشد قصيدة منها . فال دنيا وال آخرة

 أهل بيت ما ملن كان مؤمنا إىل
  هواهم شقيق المين يفوكم من  

  تقول ومل تقصد وتعتب ضلة
 فأنت  مودة وفارقت جريانا وأهل
 تعيبهم يف  غريب فيهم متباعد

 دعيين لن : فقلت  مبا دينهم وهم
 أتنهينين عن حب آل  احرب مدحة

  وحبهم مثل الصالة وإنه !؟ حممد

 

  من الناس عنهم يف الوالية مذهب
 وآفة  تؤنب وعاذلة هبت بليل

 ومن أنت  أخالق النساء التعتب
 كأنك مما  وتنسب من حني تدعى
 تدين به أزرى  يتقونك أجرب

 لغريهم ما حج هللا  وأعيب عليك
 على  وحبهم مما به أتقرب أركب

 )4( الناس من بعد الصالة ألوجب

كنت وأنا صيب  :قال يل أيب : بنت السيد قالت ) العباسة ( حدثتين : ، قال  عن حممد بن زكريا العالئي    
أمسع أبوي يثلبان أمري املؤمنني عليه السالم فأخرج عنهما وأبقى جايعا وأوثر ذلك على الرجوع إليهما فأبيت 
يف املساجد جايعا حليب فراقهما وبغضي إيامها حىت إذا أجهدين اجلوع رجعت فأكلت مث خرجت ، فلما كربت 

عليكما حقا يصغر عند حقكما علي فجنباين إذا  إن يل: قليال وعقلت وبدأت أقول الشعر قلت ألبوي 
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حضرتكما ذكر أمري املؤمنني عليه السالم بسوء ، فإن ذلك يزعجين وأكره عقوقكما مبقابلتكما ، فتماديا يف 
  : غيهما فانتقلت عنهما ، وكتبت إليهما شعرا وهو 

 خف يا حممد فالق اإلصباح
 أتسب صنو حممد ووصيه 
 وقرباهيهات قد بعدا عليك  
  أوصى النيب له خبري وصية 

 

  وأزل فساد الدين باإلصالح
  ترجو بذلك فوزة اإلجناح

 منك العذاب وقابض  !!؟؟
  )5(االفصاح بأبني) الغدير( يوم  األرواح

مستك أمك سيدا ، وفقت يف ذلك ، : روي أن أبا عبد اهللا عليه السالم لقي السيد بن حممد احلمريي وقال 
  :مث أنشد السيد يف ذلك )6(.الشعراءوأنت سيد 

 مساك  ولقد عجبت لقائل يل مرة
 ما أنت  به قومك سيدا صدقوا
 مدح  حني ختص آل حممد

  لعطائهم امللوك ذوي الغىن
 ما  فأبشر فإنك فايز يف حبهم

  كلها يعدل الدنيا مجيعا

 

 أنت  عالمة فهم من الفقـهاء
 باملدح  املوفق سيد الشعراء

 واملدح  بسواءمنك وشاعر 
 لو قد  منك هلم بغري عطاء
 من  وردت عليهم جبزاء

  حوض أمحد شربة من ماء

فتواعدين بالقتل فأتيت األمرييل فيه مبا أحتاج إليه وأجرى علي . إىل آخر األبيات املذكورة يف غديرياته     
  .جراية تفضل على مؤونيت

  : كان أبواه يبغضان عليا عليه السالم فسمعهما يسبانه بعد صالة الفجر فقال : وقال      
 حكما  لعن اهللا والدي مجيعا

 لعنا  الفجر غدوة كما صليا
  خري من مشى ظهر األرض
  اهللا كفرا عند شتم آل رسول
 والوصي الذي به تثبت 

  وكذا آله أولو العلم األرض
 خلفاء اإلله يف اخللق  والفهم
  )7(عليهم صلوات اإلله تترى بالعدل

 

  مث أصالمها عذاب اجلحيم
 أو  بلعن الوصي باب العلوم

 نسل  طاف حمرما باحلطيم
  ولواله املهذب املعصوم

 هداة إىل  دكدكت كالرميم
 وبالقسط  الصراط القومي

 مقرنات  الظلوم عند ظلم
  بالرحب والتسليم
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  :ومواهبهأوصافه 
أمحد بن عبيد اهللا بن عمار قال حدثين علي بن حممد النوفلي قال حدثين أبو جعفر األعرج ابن  عن 

كان السيد أمسر، تام القامة، أشنب ، ذا وفرة ، حسن األلفاظ، مجيل اخلطاب، إذا : بنت الفضيل بن بشار قال
  حديثهحتدث يف جملس قومٍ أعطى كل رجل يف الس نصيبه من 

  .وجده يزيد بن ربيعة، شاعر مشهور. وأمه امرأة من األزد مث من بين احلدان:أسرته
   :مرتلته العملمية واألدبية

لسيد احلمريي وهو رأس الشيعة ، وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقي له وسادة مبسجد ا )8(:بن عبدربهاقال 
   :الكوفة ، ويف حديث شيخ الطايفةاآليت

وليس ذلك ببدع من الشيعة . ذناب يا أبا هاشم ؟ أنت الرأس وحنن األ: الطائي للسيد قال جعفر بن عفان 
لتاريخ الفه االمام الصادق عليه السالم وأراه من داليل االمامة ما أبقى له مكرمة خالدة حفظها له زبعدما أ

ث بترمحه عليه السالم والقرب وإطالق لسانه يف مرضه وغريمها ، واستفاض احلدي. نقالب اخلمر لبنا اكحديث 
 له قدم فقد ثبتت لو زلت: إياه والدعاء له والشكر ملساعيه ، وبلغهم قوله عليه السالم لعذاله فيه 

  .االخرى،وقدأخربه باجلنة
كان السيد يف مقدمي املكثرين ايدين وأحد الشعراء الثالثة الذين عدوا أكثر الناس شعرا يف 

ال يعلم أن أحدا قدر على حتصيل شعر : قال أبو الفرج . وأبو العتاهية. وبشار .السيد: اجلاهلية واالسالم وهم 
مل يسمع أن أحدا عمل شعرا جيدا وأكثر غرب السيد ، وروى عن عبد اهللا بن : وقال املرزباين . أحد منهم أمجع

من ينشدين  مجعت للسيد ألفي قصيدة وظننت إنه ما بقي علي شيء فكنت ال أزال أرى: إسحاق اهلامشي قال 
السيد : سئل أبو عبيدة من أشعر املولدين ؟ قال : وقال . ما ليس عندي فكتبت حىت ضجرت مث نركت

ذاكرين مروان بن أيب حفصة أمر السيد بعد موته وأنا أحفظ : ونقل عن احلسني بن الضحاك أنه قال . وبشار
  : الناس بشعر بشار والسيد فأنشدته قصيدته املذهبة اليت أوهلا

  ن التطرب بالوالء وباهلوىأي
   اليت أمية أم إىل شيع أإىل

 !!أإىل الكواذب من بروق اخللب؟؟
  !الشوقب؟ جاءت على اجلمل اخلدب

ما مسعت قط شعرا أكثر معاين وأخلص منه وعدد ما فيه من : حىت أتى على آخرها ، فقال يل مروان      
لو : وروى عن التوزي أنه قال . ما أعجب هذا الكالم ؟سبحان اهللا ، : وكان يقول لكل بيت منها . الفصاحة

أن شعرا يستحق أن ال ينشد إال يف املساجد حلسنه لكان هذا ، ولو خطب به خاطب على املنرب يف يوم اجلمعة 
  .ألتى حسنا وحلاز أجرا

نه ما أكربه اهللا ء الشيعة تبجل كل متهالك يف والء أئمة أهل البيت ، وتقدر له مكانة عظيمة ، وتكرب مامل تفت
سبحانه ورسوله من منصة العظمة ، أضف إيل ذلك ما كان مبرأى منهم ومسمع يف حق السيد خاصة من 
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تكرمي أئمة احلق صلوات اهللا عليهم مثواه ، وتقريبهم حملله منهم ، وإزالفهم إياه ، وتقديرهم لسعيه املشكور يف 
ظاهره مبوالم ، وإكثاره من مدائحهم مع رده الصالة االشادة بذكرهم والذب عنهم ، والبث لفضائلهم ، وت

جتاه هاتيك العقود الذهبية الن ما كان يصدر منه من تلكم املظاهر مل تكن إال تزلفا منه إىل املوىل سبحانه ، 
ا الجر الرسالة ، وصلة للصادع ا صلى اهللا عليه وآله ، ولقد كاشف يف ذلك كله إبويه الناصبيني  وأداء

يني ، فكان معجزة وقته يف التلفع ذه املآثر كلها ، والتظاهر ذا املظهر الطاهر ، ومنبته ذلك املنبت اخلارج
  . اخلبيث ، فما كان الشيعي يوم ذاك وهلم جرا جيد من واجبه الديين إال إكباره وخفض اجلناح عند عظمته 

د أنشده إياه فضيل الرسان ، وأبوهارون عليه السالم شعره وحيتفل به وق جعقر الصادق وكان يستنشد االمام
كنت عند أيب عبداهللا : املكفوف ، والسيد نفسه ، روى أبوالفرج عن علي بن إمساعيل التميمي عن أبيه قال 

جعفر بن حممد عليه السالم إذا استأذن آذنه السيد فأمره بايصاله ، وأقعد حرمه خلف ستر ، ودخل فسلم 
  : وجلس فاستنشده فأنشدقوله 

  العظمه الزكيه  فقل ن احلسي جدث مررعلىا
  ساكبة رويه  )9(يا أعظما الزلت من وطفاء 

  فإذا مررت بقربه فأطل به وقف املطيه 
  رواملطهرة النقية  املطهر للمطه وابك

  )10(كبكاء معولة أتت يوما لواحدها املنيه 
تتحدر على خديه ، وارتفع الصراخ والبكاء من داره ، حىت  عليه السالم  فرأيت دموع جعفر بن حممد: قال 

  : يل  فحدثت أيب بذلك ملا أنصرفت فقال:قال أمره باالمساك فأمسك
يا أبت ؟ وما : فإذا مررت بقربه فأطل به وقف املطيه فقلت : ويلي على الكيساين الفاعل إبن الفاعل يقول 

وهذه القصيدة أنشدها أبوهارون املكفوف )11(. فثكلته امه ! ؟  أو ال يقتل نفسه! أو ال ينحر ؟ : يصنع ؟ قال 
قال أبوعبداهللا عليه السالم يا أبا : عن أيب هارون قال  )12(االمام الصادق عليه السالم ، روى شيخنا إبن قولويه

: ة قال أنشدين كما تنشدون يعين بالرق: فأنشدته فبكى فقال : هارون ؟ أنشدين يف احلسني عليه السالم قال 
  : فأنشدته 
  ن فقل العظمه الزكيه  احلسي جدث  امررعلى
  : ويف لفظه اآلخر ، فأنشدته . فأنشدته القصيدة االخرى : قال . زدين : مث قال 

  يا مرمي قومي فانديب موالك وعلى احلسني فأسعدي ببكاك 
اك منامات وهن. )13( رواه شيخنا الصدوقكما . فبكى ومسعت البكاء من خلف الستر : قال 

أبوالقرج عن  ، وروى  )14(صادقة تنم عن تزلف السيد عند النيب االعظم صلى اهللا عليه وآله مرت مجلة منها 
  : ينشد :رأيت البين صلى اهللا عليه وآله وبني يديه السيد الشاعروهو: إنه قال  ابيه عن إبراهيم عن هشام العبدي
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   أجد بآل فاطمة البكور فدمع العني منهمر غزير
فحدثت هذا احلديث رجال مجعتين وإياه طوس : قال : حىت أنشده إياها على آخرها وهو يسمع 

واهللا لقد كنت على خالف فرأيت النيب صلى اهللا عليه وآله يف املنام : عند قرب على بن موسى الرضا فقال يل 
  : وبني يديه رجل ينشد 

  بآل فاطمة البكور إىل آخرها  أجد
طالب رضي اهللا عنه ما كنت فاستيقظت من نومي وقد رسخ يف قليب من حب علي بن أيب 

   )15(.أعتقده
مجعت للسيد يف بين هاشم ألفني وثالمثائة قصيدة ، فخلت أن : عن املوصلي عن عمه قال   وروى

من شعره ، فأنشدين به  جلس إيلَّ يوماً رجلٌ ذو أطمار رثَّة ، فسمعين أنشد شيئاً  قد استوعبت شعره ، حىت
لو كان هذا يعلم ما عندي كلَّه مثَّ أنشدين بعده ما ليس عندي : فقلت يف نفسي .ثالث قصائد مل تكن عندي 

وعرفت حينئذ أنَّ شعره ليس مما يدرك ، وال ميكن . ، وإمنا أنشد ما حضره ! لكان عجباً فكيف وهو ال يعلم ؟
  .مجعه كلُّه 

ن السيد أحذق الناس بسوق األحاديث ، واألخبار ، واملناقب يف الشعر ، مل يترك لعلي كا: وقال ابن املعتز
وكان يملُّه احلضور يف محتشد ال يذكر فيه .فضيلةً معروفةً إال نقلها إىل الشعر ) عليه السالم ( بن أيب طالب 

ها حسبه ثناًء عليه قول اإلمام ومل يأنس حبفلة ختلو عن ذكرهم ، وقبل هذه كل) عليهم السالم ( آل حممد 
، فينم عن مكانته الرفيعة يف األدب ، يقصر الوصف عن  )أنت سيد الشعراء ( ) : عليه السالم ( الصادق 

عليه ( وشعراء ولده اإلمام الكاظم ) عليه السالم ( فكان يعد من شعرائه . استكناهها ، وال يدرك البيانُ مداها 
  )16() .السالم 

حدثنا حامت بن قبيصة قال : حدثنا عمر بن شبة قال : ال أبو الفرج أخربين أمحد بن عبد العزيز اجلوهري قال ق
إن النيب صلى اهللا عليه وآله كان ساجدا فركب احلسن واحلسني على ظهره ، فقال : مسع السيد حمدثا حيدث : 

فانصرف السيد . ونعم الراكبان مها: ليه وآله فقال النيب صلى اهللا ع. نعم املطي مطيكما: عمر رضي اهللا عنه 
  . من فوره فقال يف ذلك

  أتى حسن واحلسني النيب
 فراحا  ففدامها مث حيامها

 وليدان  وحتتهما عاتقاه
 ابن أيب  وشيخهما أمهما برة

 خليلي ال ترجيا  طالب
  وأن عمى الشك بعد واعلما

 

  وقد جلسا حجره يلعبان
 فنعم  وكانا لديه بذاك املكان

 حصان  املطية والراكبان
  فنعم مطهرة للحسان

 بأن  الوليدان والوالدان
  اهلدى غري ما تزعمان
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 ضالل فال تلججا  اليقني
  أيرجى علي إمام فيهما
 ويرجى ابن حرب  اهلدى

  املعاد يكون إمامهم يف وأشياعه

  البصرية بعد العيان وضعف
  فبئست لعمر كما اخلصلتان

  املرجيانأعند  وعثمان ما
 وهوج اخلوارج بالنهروان

  (17) الشيصبان خبيث اهلوى مؤمن 

  : وذكر ابن املعتز أبياتا من دون ذكر احلديث وهي      

 أتى حسنا واحلسني الرسول
 وطأطأ  وضمهما وتفدامها 

  حتتهما عاتقيه
 

 وقد برزوا ضحوة
  وكان لديه بذاك )18(يلعبان 

 فنعم املطية  املكان
  والراكبان

هذه القصيدة تتضمن أحاديث وردت يف اإلمامني السبطني وقد تلفت مجلة من أبياا ) : قال األميين (      
  : فقوله 

  وقد جلسا حجره يلعبان   أتى حسن واحلسني النيب

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا : إشارة إىل ما أخرجه الطرباين وابن عساكر عن أيب أيوب األنصاري قال      
كيف ال : فقال ! يا رسول اهللا ؟ أحتبهما ؟: عليه وآله واحلسن واحلسني يلعبان بني يديه يف حجره فقلت 

  . ومها رحيانيت من الدنيا أمشهما! أحبهما ؟
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وهو حامل احلسن واحلسني على ظهره وهو  :قال : وعن جابر      

دخلت عليه واحلسن واحلسني : ويف لفظ . نعم الراكبان مها: فقال . نعم اجلمل مجلكما: ميشي ما فقلت 
  )19(.ن أنتما نعم اجلمل مجلكما ونعم العدال: على ظهره وهو ميشي ما على أربع يقول صلى اهللا عليه وآله 

  : وقوله      
 )20( وقد برزوا ضحوة يلعبان   أتى حسنا واحلسني الرسول

كنا حول النيب صلى اهللا : وبعده من أبيات إشارة إىل ما أخرجه الطرباين عن يعلى بن مرة وسلمان قاال      
ارتفاع : يقول . يا رسول اهللا ؟ لقد ضل احلسن و احلسني وذلك راد النهار: عليه وآله فجاءت أم أمين فقالت 

فلم يزل حىت أتى سفح جبل وإذا احلسن  رجل جتاه وجهة وأخذت حنو النيب صلى اهللا عليه وآله ، النهار
واحلسني يلتزق كل واحد منهما صاحبه وإذا شجاع على ذنبه خيرج من فيه شبه النار فأسرع إليه رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله فالتفت خماطبا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مث انساب فدخل بعض األحجرة مث أتامها 

مث محل أحدمها على عاتقه األمين . بأيب وأمي أنتما ما أكرمكما على اهللا: وقال  فأفرق بينهما ومسح وجوههما
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ونعم : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . طوبا لكما نعم املطية مطيتكما: واآلخر على عاتقه األيسر فقلت 
نعم : قي النيب فقلت رأيت احلسن واحلسني على عات: قال : عن عمر  )21(. الراكبان مها وأبومها خري منهما

ونعم : فقال النيب صلى اهللا عليه وآله : نعم الفرس حتتكما : ويف لفظ ابن شاهني يف السنة . الفرس راحلتكما
  )22(. الفارسان مها

يوزن : كنت مع السيد فمر بقاص على باب أيب سفيان ابن العالء وهو يقول : عن سليمان بن أرقم قال       
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يوم القيامة يف كفة بأمته أمجع فريجح م ، مث يؤتى 

 لعمري :  بفالن فيوزن م فريجح ، مث يؤتى بفالن فيوزن م فريجح ، فأقبل على أيب سفيان فقال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لريجح على أمته يف الفضل ، واحلديث حق ، وإمنا رجح اآلخران الناس يف 

فما أجابه أحد : قال )23(سيئام ، ألن من سن سنة سيئة فعمل ا بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل ا
   )24(.فمضى فلم يبق أحد من القوم إال سبه

 : فكتب إليه السيد فقالالسيد رداءا عدنيا ، سسسأهدى بعض والة الكوفة إىل : عن حممد بن كناسة قال       
  

  وقد أتانا رداء من هديتكم
   صاحلة هو اجلمال جزاك اهللا

 فال عدمتك طول الدهر من 
  بسربال لو أنه كان موصوال وال

  . يقطع عتاب أيب هاشم واستزادته إيانا: فبعث إليه خبلعة تامة وفرس جواد وقال      
كنا عند املنصور فأمر بإحضار السيد : بن عبيد اهللا بن الفضل قال  مسندا عن احلرثروى املرزباين       

  : أنشدين مدحك لنا يف قصيدتك امليمية اليت أوهلا : فحضر قال 
  ............   أتعرف دارا عفى رمسها

  :شعره
وقد طبـع شـعره يف  كتـاب    . أما شعره يف مدح النيب وآله وهجاء أعدائهم فكان نافذاً والذعاً 

  )25(ديوان السيد احلمريي،’’بعنوان
  :رواة شعره

هذه مكرمة للسيد تشف عن عظمة حمله ، وحسن عقيدته ، وخلوص نيته ، وسالمة مذهبه ، وطهارة ضمريه ، 
ومهما عرف أعالم االمة مسيس حاجة اتمع إىل سرد تأريخ مثل السيد من رجاالت الفضيلة . وصدق موقفه 

  : سلفا وخلفا ، أفرد مجع منهم تآليف يف أخبار السيد وشعره فمنهم
  .  302ملتوىف اأبوأمحد عبدالعزيز اجللودي االزدى البصري  . 1
  . لشيخ صاحل بن حممد الصراي شيخ أيب احلسن اجلندي ا . 2
  . 335ملتوىف اأبوبكر حممد بن حيىي الكاتب الصويل  . 3
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 ويظهر ومعامل  )25( أبوبشر أمحد بن إبراهيم العمي البصري ، ذكر له شيخ الطايفة   . 4 
  العلمآء انه ألف كتابا يف أخباره وكتابا يف شعره 

  . أبوعبداهللا أمحد بن عبدالواحد أملعروف بابن عبدون شيخ النجاشى  . 5
  وقفنا " أخبارالسيد " له كتاب )26(، 378أبوعبداهللا حممد بن عمران املرزباين املتوىف  . 6

املشهورين املكثرين يف عشرة آالف ورقة " أخبار الشعراء " ه وهو جزء من كتابه  ىل بعض أجزاء
  . كما يف فهرست إبن الندمي 

  .  401أبوعبداهللا أمحد بن حممد بن عياش اجلوهري املتوىف  . 7
 فضيل بن الزبري الرسان الكويف، كان ينشد  -. إسحاق بن حممد بن أمحد بن أبان النخعي  . 8

 شعر السيد وقد أنشده لإلمام الصادق عليه السالم وقد مر بعض حديثه
 كان : احلسني بن الضحاك قال املرزباين . )27(.املستشرق الفرنسوي  بربيه دي مينار 9.

              .أحفظ الناس بشعره 
          .احلسني بن ثابت كان يروي كثريا من شعره    .10 
 العباسة بنت السيد، كانت حافظة لشعر أبيها وكانت الرواة يقرأون عليها شعر   .11 

   " .أخبار السيد " السيد وتصححه هلم كما ذكره املرزباين يف 
وكانت للسيد كرميتان أخرى حتفظان شعره ويف بعض املعاجم كانت كل واحدة حتفظ 

كان له أربع بنات وإنه كان : حكي عن السدري أنه قال : ثلثمائة قصيدة وقال ابن املعتز
 حفظ كل واحدة منهن أربعمائة قصيدة من شعره 

    .عبد اهللا بن إسحاق اهلامشي، مجع شعره كما مر عن املرزباين   .12
     .عم املوصلي مجع شعره يف بين هاشم كما مر عن األغاين   .13
مرتلته السيد كان حيفظ ديوان  ه385احلافظ أبو احلسن الدار قطين علي بن عمر املتوىف   .14

  :الشعرية
دخلت على أيب عبداهللا عليه السالم بعد قتل زيـد فجعـل   : ورى احلافظ املرزباين عن فضيل قال 

انشـدك شـعر   : فقلت . رحم اهللا زيدا إنه للعامل الصدوق ، ولو ملك أمرا لعرف أين يضعه : يبكي ويقول 
. هـات مـا عنـدك    : وأمر بستور فسدلت وفتحت أبواب غري االوىل مث قال . أمهل قليال : السيد ؟ فقال 

  : فأنشدته 
  الم عمرو باللوى مربع وذكر 

  . شكرا لك يا إمساعيل قولك : فسمعت حنيبا من وراء الستور ونساء تبكني فجعل يقول 
   )28(. ورواه الكشي بتغيري يسري يف بعض ألفاظه
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رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه يف  : وروى أبوالفرج عن زيد بن موسى بن جعفر عليهما السالم انه قال 
يـا سـيد ؟   : النوم وقدامه رجل جالس عليه ثياب بيض فنظرت عليه فلم أعرفه إذ التفت إليه رسول اهللا فقال 

 . . . . . أنشدين قولك الم عمرو باللوى مربع 
وكان زيـد بـن   : اها كلها ما غادر منها بيتا واحدا فحفظتها عنه كلها يف النوم ، قال أبو إمساعيل فأنشده إي

وهذا احلديث رواه احلـافظ  . موسى حلانة ردئ االنشاد فكان إذا أنشد هذه القصيدة مل يتتعتع فيها ومل يلحن 
  . املرزباين يف أخبار السيد 

ق عن السيد انه رأى النيب صلى اهللا عليه وآله يف النوم فاستنشده فأنشد عن أيب داود املستر )29("االغاين " ويف 
  : قوله 

  الم عمرو باللوى مربع طامسة أعالمها بلقع 
  : حىت إنتهى إىل قوله 

  لو شئت أعلمتنا إىل من الغاية واملفزع : قالوا له 
  . قد واهللا أعلمتهم : مث نفض يده وقال . حسبك : فقال 

حكي ان زيد بن موسى بن جعفر إبن حممد عليهم السالم رأى رسول اهللا صلى اهللا : )30(يوقال الشريف الرض
عليه وآله يف املنام كأنه جالس مع أمري املؤمنني عليه السالم يف موضع عال شبيه باملسناة وعليها مراق فإذ منشد 

  : ينشد قصيدة السيد إبن حممد احلمريي هذه وأوهلا 
  مسة أعالمها بلقع الم عمرو باللوى مربع طا

  : حىت إنتهى إىل قوله 
  لو شئت أعلمتنا إىل من الغاية واملفزع : قالوا له 
ــال  ــم   : ق ــالم وتبس ــه الس ــؤمنني علي ــري امل ــه إىل أم ــه وآل ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــر رس   فنظ
تـها سـنة   إنك تعيش بعدد كل مرقاة رقي: أومل أعلمهم ؟ أومل أعلمهم ؟ أو مل أعلمهم ؟ مث قال لزيد : وقال 

فعددت املراقي وكان نيفا وتسعني مرقاة ، فعاش زيد نيفا وتسعني سنة ، وهو امللقـب بزيـد   : قال . واحدة 
   .النار

دخلت على : وجدت يف بعض تأليفات أصحابنا انه روى باسناده عن سهل بن ذبيان قال : قال العالمة السي
مرحبا : االمام علي بن موسى الرضا عليه السالم يف بعض االيام قبل أن يدخل عليه أحد من الناس فقال يل 

ملنام : ملاذا ؟ يابن رسول اهللا ؟ فقال : فقلت . بك يابن ذبيان ؟ ألساعة أراد رسولنا أن يأتيك لتحضر عندنا 
يابن ذبيان ؟ رأيت كأين قد : فقال . خريا يكون إنشاء اهللا تعاىل : فقلت . رأيته البارحة وقد أزعجين وأرقين 

يا موالي ؟ اهنيك بطول العمر ورمبا تعيش مائة : فقلت . نصب يل سلم فيه مائة مرقاة فصعدت إىل أعاله 
يابن ذبيان ؟ فلما صعدت إىل أعال السلم رأيت كأين : مث قال . سالم ماشاء اهللا كان فقال عليه ال. سنة 

دخلت يف قبة خضراء يرى ظاهرها من باطنها ورأيت جدي رسول اهللا جالسا وإلىيمينه ومشاله غالمان 
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، لسا عندهيديه شخصا ي اخللقة جا حسنان يشرق النور من وجههما ، ورأيت إمرأة ية اخللقة ، ورأيت بني
  .الم عمرو باللوى مربع : ورأيت رجال واقفا بني يديه وهو يقرأ 

فسلمت عليه ، . مرحبا بك يا ولدي يا علي بن موسى الرضا ؟ سلم علي أبيك علي : فلما رآين النيب قال يل 
يك احلسن فسلم على أبو: فسلمت عليها ، فقال يل . سلم على امك فاطمة الزهراء عليها السالم : مث قال يل 
. وسلم على شاعرنا ومادحنا يف دار الدنيا ألسيد إمساعيل احلمـريي  : فسلمت عليهما ، مث قال يل . واحلسني 

عد إىل ما كنا فيه من إنشاد القصـيدة فأنشـد   . فسلمت عليه و جلست فالتفت النيب السيد إمساعيل وقال له 
  . م عمرو باللوى مربع ال. يقول 

ووجهه كالشمس إذ تطلع بكى النيب وفاطمة ومن معه ، وملا : فبكى النيب صلى اهللا عليه وآله فلما بلغ إىل قوله 
  : بلغ إىل قوله 

  لو شئت أعلمتنا إىل من الغاية واملفزع: قالوا له 
اية واملفزع علي أن الغ: إهلي أنت الشاهد علي وعليهم إين أعلمتهم : رفع النيب صلى اهللا عليه وآله يديه وقال  

فلما فرغ السيد إمساعيـل  : وأشار بيده إليه وهو جالس بني يديه ، قال علي بن موسى الرضا . بن أيب طالب 
يا علي بن موسى ؟ إحفظ هذه القصيدة ومـر شـيعتنا   : احلمريي من إنشاد القصيدة إلتفت النيب ايل وقال يل 

ومل يزل يكررها : قال الرضا . له اجلنة على اهللا تعاىل  ان من حفظها وأدمن قرائتها ضمنت: حبفظها وأعلمهم 
   )31(.علي حىت حفظتها منه والقصيدة هذه مث ذكرها برمتها 

كان السيد بعيد املرتعة ، ولعا بإعادة السهم إىل الرتعة ، وقد أشف وفاق كثريين من الشعراء باجلد 
ببذل النفس والنفيس يف تقوية روح االميان يف اتمـع و  ه القومي ، وساد الشعراء  واالجتهاد يف الدعاية إىل مبدء

  .هم قائال إحياء ميت القلوب ببث فضايل آل اهللا ، ونشر مثالب مناوئيهم ومساوي أعداء
كان السيد يف مقدمي املكثرين ايدين وأحد الشعراء الثالثة الذين عدوا أكثر الناس شعرا يف اجلاهلية واالسالم 

  . وأبوالعتاهية . ار وبش. ألسيد : وهم 
مل يسـمع  : وقال املرزباين. ال يعلم أن احدا قدر على حتصيل شعر أحد منهم أمجع : قال أبوالفرج 

مجعت للسيد ألفـي  : أن أحدا عمل شعرا جيدا وأكثر غرب السيد ، وروى عن عبداهللا بن إسحاق اهلامشي قال 
نشدين ما ليس عندي فكتبت حـىت ضـجرت مث   قصيدة وظننت انه ما بقي علي شئ فكنت ال أزال أرى من ي

  .السيد وبشار : سئل أبوعبيدة من أشعر املولدين ؟ قال : وقال . نركت 
ذاكرين مروان بن أيب حفصة أمر السيد بعد موته وأنا أحفظ : قال انه ونقل عن احلسني بن الضحاك

  :الناس بشعر بشار والسيد فأنشدته قصيدته املذهبة اليت أوهلا 
  ! ! طرب بالوالء وباهلوى أإىل الكواذب من بروق اخللب ؟ ؟ أين الت

  ! ت على اجلمل اخلدب الشوقب ؟  أإىل امية أم إىل شيع اليت جاء 
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ما مسعت قط شعرا أكثر معاين وأخلص منه وعدد ما فيه : حىت أتى على آخرها ، فقال يل مروان 
وروى عن التوزي انه . أعجب هذا الكالم ؟ سبحان اهللا ، ما : وكان يقول لكل بيت منها . من الفصاحة 

لو ان شعرا يستحق أن ال ينشد إال يف املساجد حلسنه لكان هذا ، ولو خطب به خاطب على املنرب يف : قال 
  . يوم اجلمعة التى حسنا وحلاز أجرا 

كان شاعرا متقدما مطبوعا ، وله طراز من الشعر ومذهب قلما يلحق فيه أو : وقال أبوالفرج 
إن هاهنا لرجلني لو أخذا يف معىن : تذاكرنا الشعراء عند أيب فقال : وروى عن ليطة بن الفرزدق قال . ربه يقا

 فسألناه من مها ؟ . الناس ملا كنا معهما يف شئ 
السيد احلمريي ، وعمران بن حطان السدوسي ، ولكن اهللا عزوجل قد شغل كل واحد : فقال 
  . )32( .مذهبه منهما بالقول يف

  . )33(ألسيد احلمريي وبشار : أشعر احملدثني : ن أيب عبيدة انه قال وع
  : وقف السيد على بشار وهو ينشد الشعر فأقبل عليه وقال 
  أيها املادح العباد ليعطى إن هللا ما بأيدي العباد 

يد يف مع ذلك مل يستطع أن يسدل الستار على عظمة الس فال غرو يف أن يدعو على السيد مبا عرفت ، ولكن
الفحول يف عامل القريض ، ويتلوه يف املذهب واإلطراء أبو عبيدة ، ومع ذلك  جمال الشعر ، وانه سلك طريق

  .حق السيد أشعر املُحدثني السيد احلمريي وبشار يقول يف
  :شعره

 م عمرو باللوى مربع طامسة أعالمها بلقعأل
  تروع عنها الطري وحشية والوحش من خيفته تفزع

  خياف املوت من نقشها والسم يف أنياا منقعرقش 
  برسم دار ما ا مونس إال صالل يف الثرى وقع

  ملا وقفت العيس يف رمسها والعني من عرفانه تدمع
  ذكرت من قد كنت أهلو به فبت والقلب شج موجع

  كأن بالنار ملا شفين من حب أروى كبدي لدع
  عجبت من قوم أتوا أمحدا خبطة ليس هلا موضع

  لو شئت أعلمتنا إىل من الغاية واملفزع: لوا له قا
  إذا توفيت وفارقتنا وفيهم يف امللك من يطمع

  لو أعلمتكم مفزعا كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا: فقال 
  صنيع أهل العجل إذ فارقوا هارون فالترك له أوسع

  ويف الذي قال بيان ملن كان إذا يعقل أو يسمع
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  هلا مدفع مث أتته بعد ذا عزمة من ربه ليس
  بلغ وإال مل تكن مبلغا واهللا منهم عاصم مينع

  فعندها قام النيب الذي كان مبا يأمر به يصدع
  خيطب مأمورا ويف كفه كف علي ظاهر تلمع

  رافعها أكرم بكف الذي يرفع والكف الذي ترفع
  يقول واالمالك من حوله واهللا فيهم شاهد يسمع

  ومل يقنعمن كنت مواله فهذا له موىل فلم يرضوا : 
  فاموه وحنت فيهم على خالف الصادق االضلع

  وضل قوم غاضهم فعله كأمنا آنافهم جتدع
  حىت إذا واروه يف حلده وانصرفوا عن دفنه ضيعوا

  )34(ما قال باالمس وأوصي به واشتروا الضر مبا ينفع  
  

 الحمیري دقصیدة إلى خادم الحسین السّی
  وُقْل ألعظِمِھ الزكیّّھالُحَسْیِن  أُُْمُرر على َجَدِث

  َرِوّیھ أْعُظمًا الِزْلت ِمْن َوْطفـــــاَء ساِكبــٍة یا
  َرضِّـــــك بالِجیـــاِد األْعَوِجّیھ َما لذّّ َعیشُُ َبْعَد

  طّیّبـــًا آبـــاُؤُه َخیـُر البِریّّھ َقبـــــرُُ َتِضّمــــــن
 الوُصّیھوالِخالَفــــــِة َو آباُؤُه أھـــل الریاســـِة

 المھذَّبـــِة الَمطّیبِة الّرضّیھ َوالَخیِر والشِّیــــم
  فأِطـــل ِبِھ َوِقف الَمطّیة فإذا َمَرْرَت ِبقبــــــِرِه

  للمطھَّـــــرة والمَطھَّرِة الزكیَّة َواْبِك الُمَطّھــر
  َغَدْت َیومًا ِبواِحــِدھا المنیَّة َكبكــــاِء ُمْعــــِوَلٍة

 َسْعٍد والُملّمــــِع بالَنقیھ َصــدى ُعَمَر ْبُن َواَلعْن
  طاحــت بھ َنْفس شقّیة ِشْمر بن جوشــــن الذي

  َغَرضا كما ُتْرمى الذَِّرّیة َجَعلوا ابن بْنِت َنبَِّیھم
  ِلِقتـــــاِلـــِھ إال الجعــــالُة والَعِطّیة لْم َیْدُعُھــــْم

  ُتّحّكـــم ِفیــــِھ أوالُد البغّیة َلّما َدعــــْوه ِلكــــي
 َمَرحــــــًا وأْخبثِھم َسِجّیھ أْوالد أْخبِث َمْن َمشى

 َلـــــــُھ َنْفس ُمَعــــّززُة أبّیھ َفَعصــــــاُھم وَأَبْت
  والِطــــواِل السَّْمَھریَّة والِبیِض والَیَلِب الیمانْي
  ـــاًَ ھِاشِمِیةَسْبعیَن َنْفسـ َوُھم ُألـــــوُف َوْھَو في

  ألحمــــَد ُمقِبلِیـــَن ِمَن الّثنیِّة َفَلقـــــْوُه في َخَلٍف
 سیقــــوا ألسبــــــــاب المنیة مستیقنین بأّنھــــم
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  َعلى ذِوي اِلذمـــم الوفّیة یا َعْیُن فاْبك ما َحَیْیِت
 )35( الُبكاِء َدمــًا وأْنِت بِھ َحرّیة ال ُعذَر في َتــــــْرِك

  : عصره ومعاصروه
  : مخسة من بين أمية ومخسة من بين العباس وهم : أدرك السيد عشرا من اخللفاء 

  ولد السيد يف أول. شهرا 9سنة و  19عن خالفة  125ـ هشام بن عبد امللك املتوىف  1
  . خالفته     

  . 126ـ وليد بن يزيد بن عبد امللك املقتول  2
  . عن ملك ستة أشهر 126ـ يزيد بن الوليد املتوىف  3
  . عن ملك ثالثة أشهر 127ـ إبراهيم بن الوليد املتوىف  4
  . وبه انقرضت دولتهم 132ـ مروان بن حممد بن مروان احلكم املقتول  5
اين ، وللسيد فيه شعر يوجد يف األغ 136تويف  132ـ السفاح أول من تسنم بامللك من بين العباس سنة  6

وكانت جراية السيد منه كل سنة جارية ومن . 214ص  2وفوات الوفيات ، وشرح النهج البن أيب احلديد 
  . الثياب وحامله صنوف خيدمها ، وبدرة دراهم وحاملها ، وفرسا وسائسها ، وختتامن

كل شهر  يدوكان حسن احلال عنده يطلق لسانه مبا أراد ، و كانت جرايته للس 158ـ املنصور املتوىف  7
  . ألف درهم

تورع عنه السيد يف أول خالفته وهجاه فأخذ واعتذر فرضي عنه  169ـ املهدي بن املنصور املتوىف  8
  . مر بعض أخباره معه. فمدحه

  . 170ـ اهلادي بن املهدي املتوىف  9
فبلغ ذلك  عاما مدحه السيد بقصيدتني فأمر له ببدرتني ففرقهما 23بعد ملك  193ـ الرشيد املتوىف  10

  )36(. أحسب أبا هاشم تورع عن قبول جوائزنا: الرشيد فقال 
  :وفاته وكفنه ودفنه

أخربين ابن عمار قال حدثنا يعقوب بن نعيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد : ملا مات أحضر له سبعون كفناً
حضرت وفاة : ر قالاهللا الطلحي قال حدثين إسحاق بن حممد بن بشري بن عمار الصرييف عن جده بشري بن عما

السيد يف الرميلة ببغداد، فوجه رسوالً إىل صف اجلزارين الكوفيني يعلمهم حباله ووفاته، فغلط الرسول فذهب 
إىل صف السموسني ، فشتموه ولعنوه، فعلم أنه قد غلط، فعاد إىل الكوفيني يعلمهم حباله ووفاته، فوافاه 

ر حتسراً شديداً وإن وجهه ألسود كالقار وما يتكلم، إىل أنا وحضرناه مجيعاً وإنه ليتحس: قال. سبعون كفناً
قاهلا ثالث مرات مرةً ! يا أمري املؤمنني، أتفعل هذا بوليك: أفاق إفاقةً وفتح عينيه فنظر إىل ناحية القبلة مث قال

 فتجلى واهللا يف جبهته عرق بياض، فما زال يتسع ويلبس وجهه حىت صار كله كالبدر ،: قال. بعد أخرى
  )37( .وتويف فأخذنا يف جهازه ودفناه يف اجلنينة ببغداد، وذلك يف خالفة الرشيد
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احلرورية زعموا أن خمالفهم كافر ، وكفروا عليا أمري   مروان بن حممد وهم قوم من   أيام يف 

  . املؤمنني عليه السالم و أكثر الصحابة
  233/ 2:كتاب الغدير،،’’األميين،الشيخ عبداحلسني  امحد النجفي   .4
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Abstract

According to the teachings of Islam, every individual of the society

has equal rights in all Sources of income. Everybody is independent to work

according to his/her abilities and get his/her share. But Islam never allows

anybody to harm any individuals or society at large for his personal benefits.

Therefore, according to Islamic teachings the source of income that is

beneficial for an individual but harmful for another person or society is illegal

and unlawful (Haram).Among other illegal (Haram) sources of income, one

main source is bribe. It is not only a cause of rage of Allah but also dangerous

for whole nation and country. When bribe spreads in whole society, it makes

its roots hollow and destroys as termite eats. As a result there arises Injustice,

anxiety, killing of meritocracy, tyranny, breach of law, divergence and

inferiority complex in society.That's why Holy Prophet (SAWS) cursed the

giver, taker and agent of bribe. (Musnad-e- Ahmed , H. NO 22762)

No doubt gift increases love, friendship and fraternity, it is a source to

get happiness of Allah, but sometimes gift becomes bribe. Accordingly, here

in this paper, it is tried to define and give Islamic teachings about bribe and to

clear concept of gift, its importance and when it becomes bribe.
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 ظاھرة فریدة في الشعر العربي الحدیث یا لیل الصّب ومعارضاتھا
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 یا لیل الصّب ومعارضاتھا
 ظاھرة فریدة في الشعر العربي الحدیث

 اعمراألسعد*
 عبدالرؤوف زھدي مصطفى **

Abstract 
 This study investigates a unique Modern Arabic Phenomenon: a poem 
which was opposed by many Poets in the Old and Modern Eras. 
 Poets competed in proficiency and creativity, which consequented in having 
a full "Diwan" of these poems. 
 The majority of these Poems dealt with the flirting part "introduction" of Al 
Hosry Al Qairawani, and neither one of the Poems dealt with the main two topic of 
the Poem, namely: apology and pride. 
 And despite the fact that Polemic Poems re-exposed the flirting head 
meanings, they were innovative in terms of presentation, dealing with the subject and 
the metaphoric use which poets have exposed in artistic ways. 
 Still, the poems of Abul – Qasem Al Shabbi, and Ahmad Shawki remain the 
best of Polemic Poems, they even excelled over the original Poem in some aspects as 
ideas, form, art and mechanism. 

 مدخل
: قالوي. عارضت كتابي بكتابه أي قابلته: المقابلة، مأخوذة من: المعارضة لغة

أي سرت حياله وسايرته، وعارضتُه : أي يباريني، وعارضته في المسير: فالن يعارضني
ومنه المعارضة وهي المباراة، ومعارض الكالم . أي أتيتُ إليه بمثل ما أتى: بمثل ما صنع

  .)1(كالم يشبه بعضه بعضا: ومعاريضه

يترسم فيها خطا والمعارضة في معناها االصطالحي أن يقوم شاعر بنظم قصيدة 
قصيدة سابقة، ملتزماً ببحرها وقافيتها التزاماً تاماً، وبموضوعها وأغراضها الشعرية 

  .التزاماً جزئياً

وعلى ذلك فالشاعر الذي يعارض قصيدة سابقة لشاعر آخر، إنما يفعل ذلك 
موضوعها ووزنها وإيقاعها وقافيتها، فهو حين يختار القصيدة : إلعجابه بتلك القصيدة

ختار هذه العناصر اختياراً، ولكنه يتقيد بها بعد أن يتم االختيار وتقع المعارضة، على ي
عكس النقائض التي تُفرض فيها على الشاعر المناقض تلك العناصر فرضاً فال خيار له 

  .في ذلك، وكأن الشاعر األول يلزم الثاني بها
_________________________________________________________ 

 األردن –عمان  عمید كلیة حطین*
 األردن -عمان  ،جامعة الشرق األوسط، عمید كلیة اآلداب والعلوم األستاذ**
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والمعارضة فن من فنون الشعر العربي، قديم قدمه، استمر عبر العصور األدبية 
وانتهى إلى عصرنا الحاضر، حيث كثرت معارضة الشعراء القدماء بعضهم لبعض، 
ومعارضة المحدثين للقدماء، وقلَّتْ محاضرة المحدثين للمحدثين، فما أن يلمع نجم قصيدة 
من القصائد حتى يتسابق الشعراء إلى معارضتها، ويتبارون في ذلك، مجتهدين في إيراد 
أحسن ما عندهم من أدوات الفن الشعري حتى تكون القصيدة المعارِضة في مستوى 

  .نهاالقصيدة األصلية أو أحسن م
وقد يفهم من درج الكالم أن الشاعر المعارض يكون في عصر الشاعر الذي 

  .يعارضه، أو يفصله عنه سنوات تقّل حيناً وتكثر حيناً

)2(  
تعد قصيدة يا ليل الصب للحصري القيرواني مثاالً صالحاً تنطبق عليه قواعد 

من القصائد ومن  المعارضة الشعرية، ويلفت النظر في هذه القصيدة كثرة ما عورضت به
وهذه الظاهرة نادرة الحدوث في فن المعارضات الشعرية، ولعل . عارضها من الشعراء

  :أبرز قصيدتين من قصائد الشعر القديم كثرت معارضاتهما

، التي شكلت وجمهرة األشعار التي عورضت rبردة البوصيري في مدح النبي  .1
ح النبوي أو البديعيات، وهو بها، ما ُأطلق عليه في تاريخ األدب قصائد المدي

ضرب من النظم يلتزم فيه الشاعر الوزن والقافية، وأن يضمن كل بيت من 
  .أبيات قصيدته نوعاً أو أكثر من أنواع البديع

وقد أجمع عدد من الباحثين على أنها أفضل قصيدة في المديح النبوي، إذا استثنينا البردة 
لى البردة األم نفسها حين غدت النموذج والمثال ؛ بل إنها تفوقت ع)كعب بن زهير(األم 

فمكَّنَتْ صاحبها من ناصية المجد األدبي، ورفعتْه إلى "المحتذى في قصائد المديح النبوي 
  .، وجعلته يعرف ببردته وال تعرف بردته به)2("منزلة الخلود

العرب وهذه القصيدة هي األكثر شيوعاً في الشعر العربي، عرف ذلك الباحثون 
أحد مترجمي القصيدة وكاتب مادتها في دائرة ) رينيه باسيه(وغير العرب؛ فقد كتب 

  ".لم تبلغ قصيدة عربية أخرى مبلغها من الشهرة: "المعارف اإلسالمية
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وتأسيساً على هذه الشهرة تزاحم الشعراء منذ بداية القرن الثامن الهجري، على 
وقد أحصي من هؤالء . وتخميسها وتسبيعهاتقليدها ومعارضتها، وأكثروا من تشطيرها 

  :أكثر من أربع مئة وعشرين شاعراً، ويقف على رأسهم في العصر الحديث

رائد مدرسة اإلحياء محمود سامي البارودي في معارضته المعروفة بـ ) أ(
  :، ومطلعها"كشف الغمة في مدح سيد األمة"

 َلَمِحيٍّ بذي س   إلى   الغمام   واْحُد  َمم دارة العلَمي   البرق  رائد  یا

  :، ومطلعها)3(نهج البردة: أحمد شوقي في معارضته الشهيرة) ب(

 َ سفْك دمي في األشهر الحرمِأحّل  م على القاع بين البان والعلَمري

  :أما القصيدة الثانية فهي قصيدة للحصري القيرواني ومطلعها

 موعده      الساعة     ُأقـیـام  غَده  متى   الصب    ُلیل    یا

، )4(محل دراسات كثيرة –البردة ومنها قصيدة  –ولما كانت قصائد المدح النبوي 
رأينا تخصيص هذا البحث لتوضيح هذه الظاهرة المشتركة مع المدائح النبوية، وإبراز 

  .قصيدة الحصري القيرواني ومعارضاتها
  :الشاعر والقصیدة

)1(  
نشر محمد المرزوقي والجيالني بن الحاج يحيى كتاباً فريداً في بابه في مكتبة 

، ضم قصيدة الحصري القيرواني )5("يا ليل الصب ومعارضاتها"وانه الشعر العربي عن
وأصحاب هذه . وعشرات من القصائد التي عارضتْها، بلغت عدتها ثالثاً وتسعين قصيدة

القصائد أكثرهم شعراء محدثون معروفون كالشابي، وشوقي، واألخطل الصغير، 
التونسي، وشعراء أقل شهرة مثل عاتكة والزهاوي، والزركلي، وفوزي المعلوف، وبيرم 

الخزرجي، ومسعود سماحة، وولي الدين يكن، وآخرون مغمورون في ميدان الشعر مثل 
  .حكمة البدري، وزينب عبد السالم، والطاهر القصار، ومرتضى الوهاب

وقد قمنا ابتداء بعرض قصائد ديوان المعارضات فذكرنا مطالعها وأصحابها من 
ئية، استنتجنا منها طائفة من المعلومات المفيدة، تعطي القارئ صورة طريق دراسة إحصا

  .واضحة عن الديوان وشعرائه
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طائفة صالحة ) المشهورين واألقل شهرة(ثم اخترنا من شعراء الصنفين األولَين 
وعرضناها . من قصائدهم، تتصدرها قصيدتا الشابي وشوقي، أشهر شعراء المعارضة

اها دراسة تحليلية مقارنة؛ لنتبين من ذلك كله موضع كل قصيدة على القصيدة األم ودرسن
  .من القصائد األخرى، وموضعها من القصيدة األصلية

من علي الحصري القيرواني ؟ وما قصيدته ؟ وِلم القت هذا الرواج في سوق 
  الشعر العربي ؟

)2(  

براهيم بن أبو إسحاق إ: اثنان في عالم األدب يحمالن لقب الحصري القيرواني
، وابن خالته أبو الحسن علي بن "زهر اآلداب وثمر األلباب"صاحب كتاب ) هـ453(علي 

صاحب قصيدة يا ليل الصب، الفهري القيرواني الضرير ) هـ488- 420(عبد الغني 
نكب في طفولته بفقد أمه وفقد بصره، ثم بفقد أبيه . الحصري، نسبة إلى صناعة الحصر

  .في مطلع شبابه

ي القيروان واشتغل بالتدريس ونظم الشعر، ثم انتقل إلى سبتة، ولمع نجمه عاش ف
في عالم الشعر، فاستدعاه المعتمد بن عباد أمير إشبيلية، فلم يشأ الحصري أن يجوز إلى 

هـ، واتصل ببالط المعتمد 462األندلس خوفاً من ركوب البحر، ثم عاد فانتقل إليها سنة 
نعرفه، وجعل يطوف ببالطات ملوك الطوائف؛ فمدح  ولكن سرعان ما غادره لسبب ال

أمير دانية ابن مجاهد العامري، وأمير سرقسطة المقتدر بن هود، وأمير مرسية محمد بن 
طاهر، وأمير المرِية المعتصم بن صمادح، ثم انتقل إلى مالقة مادحاً قاضييها أبا المطرف 

  .الشعبي وأبا مروان بن حسون

األندلس اضطراباً شديداً، وجعل المرابطون بزعامة أميرهم واضطربت أحوال 
يوسف بن تاشفين يستولون على دويالت ملوك الطوائف، فعاد الحصري إلى طنجة سنة 

  .)6(هـ، ومكث فيها حتى وفاته483

، استمد شهرته من شعره، وهو سهل الشعر )7(والحصري أديب مترسل وشاعر
  .لغوية تسهل أحياناً وتضعف أحياناًسريع النظم، وتراكيبه ال
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)3(  
أما قصيدته التي طار صيتها، وجرت على األلسنة مطالعها الغزلية، فقد مدح بها 

واشتملت على تسعة . )8(الحصري األمير أبا عبد الرحمن محمد بن طاهر صاحب مرسية
ن التالية في المديح، وبقيتها ، الثالثة والعشرون األولى في الغزل، والخمسو)9(وتسعين بيتاً

  .في االعتذار واالفتخار بشعره

وإذ انصبت المعارضات على مطالع القصيدة الغزلية، فنحن ذاكرون هذه المطالع 
  .ليكون في ذلك عون على التحليل والمقارنة

 موعده     الساعة      ـيـام أق  غده  متى   الصب   ليُل    یا 

 يردده   للبـيـن      ـفٌ أس  فأرقه    السـمـار      ـد رق

 تـبـعده    الدهر     وظروف   لقاءكُم   المشتـاق     یھوى 

 تُـنـكّده    األيـام       ـوال ل  وأعذبه  الوصل    أحلى    ما 

والظاهر أن سبب نظمها وشاية بلغت األمير، تتهم الحصري بشتمه إياه في 
مجالسه، وكان الحصري وقتذاك منتصباً للتدريس في أحد مساجد مرسية، فرفع إليه 
القصيدة مفنداً هذه التهمة، ورادا هذه الوشاية، وقد نص الشاعر في قصيدته صراحة على 

  :هذه التهمة

 مزبِده  بحرك  من  )10(وطمى  زعموا  لما   َغضبت    أتراك

 مرعده  صوتك  من   ـالوع  ُبرقهم    سیفك     من     وبدا

  :وردها مبرئاً نفسه منها

 يده   تَبتْ   الواشي،    َذَبك  فـتعاقـبني    َنْبذ     مالي

 أعبده      برب       ُوكفرت  سببـتُك فُض فمي  ُكنت   إن

 أحمده     كريمٍ    ِّذم     من  َسبيح   وسنا    أدبي    حاشا

  :ذلك بشيء من االعتداد بشعره ورفْع ذكرهوأتبع 

 منّضده       كالدّر       لفظًا  محبرةً     غيداء      أقبلو

 خرده    لذابت    الحي     في  أنشدها  )11(جميالً    أن  لو
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وهو إذ يعلي من شأن شعره يبرز قدرته على النظم على هذا الوزن النادر الذي 
  :أقام عليه قصيدته، ويهديه إلى من يستحقه ويميز حسنه من رديئه

 جيده    قـليٌل     الشعر و  )12(ٍما أجود شعري في خبب

 )13(في سوق الصرف وعسجده  بهرجه  تساوى    لوالك 

 )14(ينقده   من     ينفقه    أو   الشعر لذي أدبٍولضاع 

الصبابة وما تسببه من األرق والقلق، : يدور الغزل حول المعاني التقليدية
والعيون وما تنصبه من شَرك، والهوى وما يودي به من رمق، والشوق وما يفعله بالدموع 

  !من شَرق

وينتقل إلى المديح انتقاالً لطيفاً غير مباشر، ويخلص إليه خلوصاً غير محس؛ 
  :للحب أعفُّ ذويه، فكذلك الممدوح هو للدهر أعفُّ بنيهفكما هو 

 یفسده     بالباطل     غیري  أنا   ذويه   َعفُّأ    الحب

 َّدهمحم     الرحمن      عبد  أبو  بنیھ     َأَجلُّ    كالدھر

والمديح في القصيدة تقليدي، مدح فيه األمير بأصالته ونسبه وكرمه وعطائه 
  .وعلمه واستقامته وخلقه، وأنه مقصد السفّار ومحطُّ اآلمالوحصافته وذكائه وأدبه 

 وهو في بعض ذلك ال يعدو أن يكون قوله كالماً عاماً ال يمت إلى الممدوح بصلة
 وال يحمل أية صورة شعرية مميزة، فهو  –فهو ينطبق على كل ممدوح  –خصوصية

  :بالنثرية أشبه، انظره مثالً يصور سطوته وشجاعته

 مؤيده     الملك     ُمنصور  مباركُه      العمر      ُمیمون

 تَشَدده    الحرب   في     ْلكن  عزته    في    لَين      َينه

 ويقْعده       الدهر       ُویقیم  وينْشُرها    ألياما      یطوي

 وتخلل المديح كثير من المبالغات الشعرية، وهي مبالغات تحمل على محمل
  :التصديق والقبول ولو أنها في الحقيقة بعيدة عنه، ذلك كقوله

 جلْمده      ألورقَ       َيككّف  الصخر سقاه ندى  أن  لو

 َأسوده      بكفِّك      َالبیّض  المسه  انّك    لَو   ُوالركن
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 وخالصة القول في قصيدة الحصري القيرواني أنها قصيدة اعتذارية، انتظم فيها
وهي اتهام الشاعر والوشاية به : القول في حلقات كونت الحلقة الضيقة منها نواة القصيدة

ثم اتسعت الحلقة لتشمل رد االتهام متمثالً في إبطال الوشاية . باإلساءة إلى صاحب مرسية
تذكير بمآثر األمير : والدفاع عن النفس، وقد عزز القوَل في هذه الحلقة شيئان اثنان

التي تستوعب كل هفوة أو وشاية، وتعداد لقدرات الشاعر الذي يتصف بصفات وصفاته 
فهذان الضربان من القول هما عدته في . ومميزات تنأى به عن الوقوع في الخطأ واإلساءة

  .نفي التهمة ودفعها عن نفسه، وهو سياج يحوط به الفكرة األساسية ليدعمها ويقويها

بذلك كله فهو ما مهد به لقبول الفكرة وتمثلها، أما الحلقة الواسعة التي أحاطت 
من كالم رقيق في الغزل، مقبول في النفس ما يلبث أن يجد في القلوب مستقراً وفي النفس 

  .مستودعاً، فهو وسيلته للوصول إلى الفكرة األساسية وتَقَبلها بقبول حسن
  معارضات الدیوان

تعلقة بقصائد المعارضة في ديوان المعارضات جملة من المعلومات الم
. وأصحابها، يعكسها هذا الثَّبت وما يتفرع عنه من إحصاءات، وما يتبعه من استقراءات

  .وكلها يعين في تكوين صورة واضحة عن الديوان ومضامينه

 )1(جدول 
  مطالع المعارضات، وأسماء أصحابها،

  وعدد أبيات كل منها حسب ورودها في ديوان المعارضات

 بیتًا 30 أبو القاسم الشابي وأطربه     األمس    غـّناه -1

 بیتًا 13 أبو الھدى الصّیادي الرفاعي عسجُده    ألأل    قد     روٌض -2
 بیتًا 12 أحمد حسن الرحیم يده   علَتْ   ّبالحق    شعٌب -3

 بیتًا 77 أحمد خیري أحمُده    لك     صفا    الدھر -4
 بیتًا 28 أحمد شوقي مرقده    جـفاه    مضناك -5

 بیتًا 15 أحمد عبد الستار الجواري َأْسَوُده    تـطـاول     اللیل -6
 يتاًب 14 أحمد عبید أْمـَلـُده     بقدِّك     الغصن -7
 أبیات 3 أحمد بن محمد بن قرصة األنصاري ُأجرُِّده    النظم    سیف    كم -8
 أبیات 5 الزبیدي الیمانيإسماعیل  معھُده   أضحى  المھجة   في -9

 بیتًا 14 إسماعیل صبري َغُده    َدِنٍف    من    أقریٌب -10
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 بیتًا 36 أمجد السامرائي ُأْنـِشُده    لُحْسِنك    الشعر -11
 بیتًا 12 أمینة عباس وأوحده  الحسن   فرد  يا -12

 بیتًا 32 أنور خلیل َتَنھُُّده     یزداد    صـبٌّ -13
 بیتًا 15 أنور شاؤول أْسَوُده      تسمَّر     اللیل -14
 أبیات 6 ابن األّبار البلنسي ُمَورَُّده     الخّد     منظوم -15
 بیتًا 31 الحموي ابن ملیك مقلُِّده     یسبیك      لحٌظ -16

 بیتًا 14 )األخطل الصغیر(بشارة الخوري  َأْرُصُده     بثغرك      النجم -17
 أبیات 9 البشیر العریبي نـردُِّده     سنظلُّ     یوٌم -18
 بیتًا 17 تركي كاظم جودة ُأردُِّده    الشعر     ببدیـع -19
 بیتًا 11 جعفر ماجد ُیشرِّده    الحّب    بال    ما -20
 بیتًا 126 جمیل أحمد الكاظمي غده   دنا   الليل    أمتاع -21

 بیتًا 77 جمیل صدقي الزھاوي َأْنُشُده    حقٌّ    عندك    لي -22
 بیتًا 30 حسین زید الكیالني شبحًا    إّال    قضى    اللیل -23
 بیتًا 23 حسین الظریفي "غده  لیل الصب متى  یا" -24
 بیتًا 19 حكمة البدري قينيیس    وِخلٌّ     الخمُر -25

 بیتًا 20 خالد عبد الھادي الغواص ُأردُِّده     قدُس    یا    َقَسٌم -26
 بیتًا 13 خضر الطتائي وسأحمُده      وّلى     عھٌد -27
 بیتًا 47 خصر عباس الصالحي أعبده     جمالِك     حسناُء -28
 بيتاً 19 خیر الدین الزركلي َتْعَھُده     جرٌح     بفؤادي -29
 بیتًا 19 راشد راشد َتَورُّده      الخدَّ      َأیزین -30
 بیتًا 12 رشید أیوب ُیْسِھُده     وِمْثلي     اللیل -31
 بیتًا 29 زینب عبد السالم معھده     بقلبي      الحزن -32
 )15(بیتًا 16 ناصح الدین األرجاني ُمْسِعُده  بطولَك  أنت   ھل -33

 بیتًا 32 نخلة أسعد الحلو مورِده     عكَّرت     الشِّْعُر -34

 بیتًا 15 نسیب أرسالن تجلُّده    عصاه     مضناك -35
 بیتًا 19 نعمان ماھر الكنعاني َأْسَھُده    بصدودك    لیلي -36
 بیتًا 26 سلیمان ھادي الطعمة َأْعُبُده    قواِمك    ممشوق -37
 أبیات 9 لي طاقةالشاذ ُتَسدُِّده     بالسھم    َأْجِمْل -38

 بیتًا 17 شمس الدین الحصري الدمشقي ُتَھدُِّده     بالھجر     صبٌّ -39
 بیتًا 15 الصادق العلویني َتَوقُُّده     الُحْسُن     یسبیَك -40
 بیتًا 18 الطاھر القصار َیُده     َسَطْت   األیام  َرْیُب -41
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 بيتاً 25 الطاھر القصار محمُده      اهللا      مختاُر -42
 بیتًا 17 عاتكة الخزرجي وَتْجَحده    المشتاق  یفنى -43
 بیتًا 31 الحمید الرافعيعبد  وُسْؤَدُده  الُحْسِن    سلطاُن -44
 بیتًا 62 عبد الحمید فرج البدري ُأَردُِّده       اَهللا         اَهللا -45
 بیتًا 53 عبد الرحمن البناء َتَوقُُّده     ازداد     الشوُق -46
 بیتًا 23 عبد الرزاق بستانة َغُده    دنا    الھیمان     لیُل -47
 بیتًا 13 الرزاق محیي الدینعبد  یُده    تطوي    وما    باللیِل -48
 بیتًا 13 عبد الستار علي البّیاتي ُأَردُِّده    الحب    في    شعٌر -49
 ًبیتا 19 عبد العظیم الربیعي ُمَورَُّده     الخّد      بدريُّ -50
 بیتًا 14 عبد اهللا الجبوري ویعبُده     القلب     یھواه -51
 بیتًا 15 غازي الغزالي عدنان أعبُده    حبیبَي     لیُل     یا -52
 بیتًا 14 الشیخ علي عقل "غده  متى   یا لیل الصبُّ" -53
 بیتًا 19 علي محمد الحائري ُیْسِھُده    وخیالك     مضًنى -54
 بیتًا 21 علي الَنیفر يسهده    ھواك     الجفن -55

 بیتًا 46 عیسى اسكندر المعلوف "غده  متى   یا لیل الصبُّ" -56
 بیتًا 14 فخري ناجي الحارس "غده   متى  لیل الصبُّ  یا" -57
 بیتًا 20 فؤاد بلیبل َسیُِّده     جمالك    الُحْسُن -58
 يتاًب 18 فوزي المعلوف جارُفھ    َیْھِدُر    سیٌل   ھل -59
 بیتًا 30 قیصر المعلوف نرصُده   ُحْسٍن   كوكُب   ھل -60
 بیتًا 23 د الطباطبائيكاظم محم َتْحُسُده    عیني     األكحل -61
 بیتًا 32 كمال الجبوري َمْقِصُده    تسامى     الحبُّ -62
 بیتًا 20 كمال عثمان ُتسعُده     بُقربك    ھیماُن -63
 بیتًا 22 كمال نصرت ْشدهُأن      بحبك      الشِّعر -64

 بیتًا 23 )اسم مستعار لشاعر عراقي(لقمان  ُیْجِھُده     نجیُّك    لیُل    یا -65
 بیتًا 37 مجید عبد الحمید ناجي ُأْنِشُده     نشیدي     الیوم -66
 بیتًا 12 محمد أسعد والیة "غده   الصبُّ متى  لیل  یا" -67
 بیتًا 12 محمد حمزة المال َمْقِصُدُه     عظیٌم    الحبُّ -68
 بیتًا 39 محمد الخلیل فُأْنِشُده  أھوى الشِّعر  أنا -69
 بیتًا 44 محمد الشیخ علي البازي "غده  الصبُّ متىلیل   یا" -70
 بیتًا 30 محمد صالح المنفلوطي َمْوِرُده    جبیُنك     الصبُح -71
 بیتًا 14 وفيقمحمد طاھر ت َفُتْبِعُده    ُیْدنْیك      قـلبي -72
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 بیتًا 22 محمد علي حسن ُنَردُِّده       َھُلمَّ      الشعر -73
 بیتًا 16 محمد مھدي البصیر ُیَؤیُِّده      والحقُّ    وطني -74
 أبیات 6 محمد مھدي البصیر سُیْنِجُده    والحقُّ  وطني -75
 بیتًا 22 محمود بیرم التونسي مولُده     األسعُد     الیوُم -76
 أبیات 5 محمود رمزي نظیم َأرغَده     تولّى     العيشُ -77

 بیتًا 25 محمود عزت المفتي َتَسھُُّده     كواُه     الجفن -78
 أبیات 3 محمود الناظر َلما  لواله    َرَشًأ    أھوى -79
 بیتًا 25 محیي الدین خریف ُأكابُده      بالسُّھد      لیٌل -80
 بیتًا 16 مرتضى الوھاب َهدهَتس    ُمضناك     أضنى -81

 بیتًا 14 مسعود سماحة رقَدْت   وما   رقدَت   موالي -82
 بیتًا 27 )اسم مستعار لشاعر عراقي(مسھد  َغُده  الصبِّ وما  لیُل  ما -83
 بیتًا 57 مصطفى خریف نجـدُِّده     َھُلمَّ      العھد -84
 بیتًا 22 جيمھدي األعر مھنَُّده   اسُتلَّ    ما    َطْرٌف -85

 أبیات 6 مھدي األعرجي ُأشّیُده    بالسیف    وطني -86
 بیتًا 20 میر بصري ُتردُِّده      الحبِّ      أحدیَث -87
 أبیات 6 نجم الدین القمراوي ُعوَُّده    مریَضك    ملَّ    قد -88
 بیتًا 67 ولید األعظمي مولُده     بیومك     المجُد -89
 بیتًا 14 ولي الدین یكن معبده    مكاُنك     الُحْسُن -90

 بیتًا 12 مجھول وأكُتمھ      ُأبدیھ      حبٌّ -91
 بیتًا 14 مجھول ُیْنِجُده    من   ُیضني    صبٌّ -92
 بیتًا 23 مجھول ِصًبا  خدَّك ناُر  ألھب  ما -93

 )2(جدول 

  جدول أعداد األبيات
 النسبة المئویة عدد القصائد عدد أبیات القصیدة

3-10 10 10.75 
11-20 44 47.31 
21-30 21 22.58 
31-40 8 8.60 
41-50 3 3.22 
51-60 2 2.15 

 النسبة المئویة عدد القصائد عدد أبیات القصیدة
61-70 2 2.15 
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71-80 2 2.15 
81-90 - - 
91-100 - - 

101-110 - - 
111-120 - - 
121-126 1 1.07 

 %99.98 93 المجموع
 )3(جدول 

  المعارضات حسب الزمان
 النسبة المئویة عدد المعارضات 

 5.37 5 القدیمة المعارضات
 84.94 79 المعارضات الحدیثة
 9.67 9 معارضات مجھولة

 %99.98 93 المجموع
 )4(جدول 

  المعارضات الحديثة حسب المكان
 النسبة المئویة العدد الجنسیة
 58.22 46 عراقي

 12.65 10 مصري
 11.39 9 يتونس

 7.59 6 لبناني مھجري
 3.79 3 لبناني

 2.53 2 دمشقي
 1.26 1 سوداني

 1.26 1 فلسطیني
 1.26 1 أردني

 %99.95 79 المجموع
 

 .وهذه مالحظات طائرة على الثبت األصلي وما يتبعه من إحصاءات
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شعراء مشهورين، وشعراء : يمكن تصنيف شعراء المعارضات أربعة أصناف
ويندرج في الصنف األخير ثالث . أقل شهرة، وشعراء مغمورين، وآخرين مجهولين

  .قصائد لشعراء لم تذكر في الديوان أسماؤهم

 79(يلفت النظر أن أكثر المعارضات لشعراء محدثين، وأقلها لشعراء قدماء 
  ).93قصيدة من 

ويالحظ أن شعراء المعارضة العراقيين تصدروا القائمة، فتجاوزت نسبتهم 
المغاربة الذين في حين لم تزد نسبة المصريين، ونسبة %) 58.22(نصف عدد الشعراء 

على % 11.39، 12.65(ينتمي الحصري القيرواني إليهم، لم تزد عن العشْر إال قليال 
  ).التوالي

ويلفت النظر أن القصيدة األم استهوت عدداً من شعراء المهجر ولفتت أنظارهم، 
  %).7.59(فتطلعوا نحوها بترتيب عددي تَبِع هؤالء مباشرة 

اقيين ومن جاء بعدهم، وهذا االتساع صاغ الخط ويالحظ اتساع البون بين العر
  ).4انظر الجدول (البياني الذي يمثل شعراء المعارضة صياغة خاصة 

 رسم بياني يوضح توزيع المعارضات حسب المكان
. بيتاً 2192بلغ عدد قصائد المعارضة ثالثاً وتسعين قصيدة، مجموع أبياتها  -

، )16(بيتاً 126بيراً؛ فإذ بلغ أطولها وتفاوتت القصائد طوالً وقصراً تفاوتاً ك
وهو كما . )17(متجاوزةً أبيات القصيدة األصلية، جاء أقصرها في ثالثة أبيات

  .نرى أمر ال تناسب فيه وال اتساق

وتَوضع أكثر القصائد بين ما عدتُه أحد عشر بيتاً وعشرين، واقترب مجموعها 
اشرة القصائد الواقعة بين واحد وعشرين بيتاً وثالثين، وتاله مب. من نصف عدد القصائد

  .ثم المقطعات المنظومة بين ثالثة أبيات وعشرة. وكانت نسبتها أقل من الربع بقليل
. وخال الجدول من قصائد تقع بين سبعة وثمانين بيتاً ومئة وخمسة وعشرين

  ).2انظر الجدول (والرسم البياني يوضح هذا التوضع 
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 ي يوضح طول المعارضات وقصرهارسم بيان

، وقام اثنان )18(استعار ثالثة شعراء مطلع القصيدة األم وبنوا عليه قصائدهم -
، وعمد ثالث إلى تخميس أربعة األبيات األولى )19(منهم بتشطير مقدمتها الغزلية

 .أما سائر القصائد فهي معارضات بالمفهوم االصطالحي لها. )20(منها

وبفحص هذه . )21(ثالثة من شعراء المعارضة نظم كل منهم قصيدتين اثنتين -
 نتبين بوضوح أن تكرار المعارضة -من حيث طولها وقصرها  -المعارضات 
ألن إحدى قصيدتي المعارضة الثنين منهم كانت من " نزوة شاعر"لم يكن إال 

  .)22(أقل المعارضات أبياتاً
واستطراداً فإن بعض المقطعات القليلة األبيات ال طائل تحتها وال معنى لها، فما 

  :)23(قولك بقول القائل

 يده      تَبتْ        َظْلَمهاأ        ما  َأظْلَمها     ما       يده       َبتْت

  :أليست تلتقي مع قول القائل

 !ماء ؟   حولَهم     جلوس      ٌقوم  ولناح     من      والماء      كأننا

  :)24(وانظر أيضاً إلى قول القائل

 ُهأسود    سـبـاني     والشـعـر  ُهأبیض    سباني     فـالـوجـھ

  هل يزيد عن كونه رصفاً لأللفاظ خالياً من الصورة والشعور ؟

خرجت على موضوع المعارضة ) قصيدة 28(طائفة صالحة من القصائد  -
  :وهو الغزل، واتخذت لها سنناً آخر

، وبعضها اآلخر تحدث عن مولد النبي )25(فبعضها سلك مسلك التأمالت والمناجاة
r وبعضها جعل موضوعه فضائل )26(وتغنّى بصفاته وقَلَّب صفحات من سيرة حياته ،

، وبعضها رفع شعار محبة األوطان والتغنّي بها وتخليصها من )27(النظم وقيمة الشعر
اء إلى الماضي تطلّع آخر إلى بناء وكما حن أحد الشعر. )28(المحتل الفرنسي واليهودي

فشاعر يشيد بيوم المعلّم، وآخر : وبقيت موضوعات متناثرة تفرد بها الشعراء. )29(المستقبل
  .)30( !وشاعرة ترثي أخا جدها الشاعر إسماعيل صبري! يصف الوحل في ليلة ماطرة

لنظم القصيدة األم ومعارضاتها على المتدارك داللة خاصة في الشعر العربي؛  -
فهذا البحر يندر أن تنظم عليه القصائد الطوال، واألبيات المنظومة على وزنه 
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قليلة في الشعر العربي ال تعدو كونها أبياتاً مفردات منثورة في الدواوين وكتب 
  .األدب

بيتاً، أدركنا أن هذا ) 2192(يات قصائد الديوان بلغ ولو عرفنا أن مجموع أب
الديوان أضاف رصيداً مهماً لما نظم في الشعر العربي على هذا الوزن، ولواله لما عثرنا 

  .على أبيات على المتدارك إال نادراً
  طائفة من المعارضات

لمع في سماء قصيدة الحصري القيرواني أسماء معروفة، عارض أصحابها 
وأجمعوا على قَصرِ معارضاتهم على مقدمتها الغزلية على وجه التحديد، لكنهم  القصيدة،

  .اختلفوا في موضوع القصيدة فلم يوافق واحد منهم هذا الموضوع

وقد اخترنا من هؤالء الشعراء طائفة منهم حاولنا معرفة ما يدور بأخالدهم، 
  .موافقاً ما جاء في قصيدة الحصري القيرواني أو مخالفاً له

ونقول ابتداء إن كثيراً من األفكار والخواطر التي انتظمت أشعار المعارضين 
أفكار تقليدية وخواطر مكرورة، ليس فيها جديد في اإليراد، ولكن جديدها في إخراج 

  .الفكرة وتغشيتها بغشاء من سحر البيان وعمق التأثير

ض المحبوب وهي في مجملها ال تعدو وصف أحوال المحبين النفسية من إعرا
ولوعة الفراق وتمنّي الوصال، وتطاول الليل ووشاية الدمع، وأحوالهم الجسمية من الهزال 
والجوى وهجران النوم، وأوصاف المحبوب الحسية من سحر العيون، وجمال القدود، 

  .وبرودة الثغر، وعذوبة المبسم، وسواد الشعر وبياض الوجه

  :)31(أبو القاسم الشابي

  :)32(بي قصيدة الحصري القيرواني بواحدة مطلعهاعارض الشا
 غده ؟     فما      الیوم      وشجاه  وأطربھ      األمس      غـنـاه

وهي قصيدة فلسفية تأملية من القصائد القليلة التي خالف فيها الشابي عن 
ظرته وقد أبرز فيها الشاعر لواعج نفسه ون. موضوع القصيدة الرئيسي ومقدمتها الغزلية
وهي في الحقيقة ترنيمة حب، وتهويمة شوق، . إلى الكون والحياة، وما يثير شاعريته فيهما

ومناجاة صوفية، تجعل من المحبوب محور حياة المحب، ال يرى من الحياة إال صورتها 
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المشرقة، فيتراءى له أنه ملك ناصية الكون، وأن كّل ما هو جميل فيه، إنما وجد ليناجيه 
  :غدغ أحالمه وآمالهويداعبه ويد

 ومـوارده       مـصـادره       ن  الكو   في    َذُبتْع    لما     لواله

 وَتـْنـُشـده      الحب       أفـراح  فـَتـْتـَبـُعھ   الغاب  یمشي في
  :ولكن سرعان ما تنهار تلكم األمنيات وتتبخر اآلمال أمام حقائق الحياة القاسية

 َهِلـَتـْكِمد     الناس     في     قـلبًا  َرتْس     فـكـم      لألیام      یا
 غـده       لیسلَبھا       كالشـھـد  حالوتھا     الیوم     یـعـطـیك

وبالجملة فنظرته نظرة سوداوية تلفُّ القصيدة، ويصل في آخرها إلى ذروة 
  :التشاؤم، شأنه في شعره جميعه

 تورُّده      األفق      یضيء       ن  الكو   في    َفَقٌش    لھ    باألمس

 يسعده ؟   العالم   في     َنفم     ُل  اللّيـ    غَشَّاه     لقد     َوالیوم

  .وهو في الخاتمة يكرر بيت المطلع

  :)33(أحمد شوقي

  :)34(قصيدته مطلعها

 عـوده       َحـمور       وبـكـاه  مرقَده    جـفاه     ُـضـنـاكم

وأبياتها تدور حول الحب، ولوعة الفراق، وعذاب المحب، وتَمنِّي قرب الحبيب، 
والشكوى من العاذلين ومكائدهم في اإليقاع بين العاشقين؛ وترقى بالمحبوب إلى درجة 

  .العبادة
 وأوصده      السـلـوان      بـاب  لي    یفتح     العاذل     بال     ما

     ُوشـكوأ     :فـأقـول  بھ     ُتَجنُّ     تـكـاد    :ویقول
 أعـبده

وتبرز روح المعارضة في تناول شوقي بعض األفكار الجزئية للقصيدة األم 
  :والنسج على منوالها، يقول الحصري

 َـوردهت      خـدیـھ      وعـلـى  دمي    عیناه    جحدت    من    یا
 تجحده ؟     عـیـونك     فـعـالم  بدمي     اعترفا      قد      خّداك

  :ويقول شوقي
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    خـدك    ـذلك أك  دمي   زكي    عيناك    َتْ جحد
 يـجـحـده

وما شُهر به وامتازت القصيدة بما استعاره الشاعر من قصة يوسف عليه السالم، 
  :من جمال، وما فعلَتْه النسوة الالتي قطَّعن أيديهن

    أنـك     ِوالسـورة  بيوسفه     حـلفتُ    ُالحـسـن
 مـفـرده

    الخـلـد     ـوراء ح  قبساً    أو  جمالَك     ود    ـدق
 وَأمـرده

    تُبعثُ      لو       َها ید  مقَطِّعة   كـلُّ      ـمـنَّـتْ وت
 تَـشْهده

واختتمت بطائفة من األوصاف الحسية على صورة مقسم بها، أجمل ما فيها 
  :المبالغة التي انطوت عليها

  اليـاقـوت   َـسـم ق  لؤلئها   بـثـنـايا     ـسـماً ق
 مـنَـضده

   يـقَـبـل      كان     لو   له    يحج       كاد      بخاٍل و
 أسوده

        والرمح       نسبًا   له   الغصن    يروي     ٍ وقوام
 يـفـنِّـده

 تـبـّدده     الھـجـر    وعـوادي  جلَدي    من    َأوھن     وبخصٍر

  :)35(أحمد عبد الستار الجواري

مطبوعة لشاعر مقلٍّ غير معروف، فالجواري عرف باحثاً  )36(هذه قصيدة
ووزيراً ال شاعراً، ولكن قصيدته تعطي انطباعاً إيجابياً كونَتْه طريقة تناول الفكرة، 

  :والقوالب التي صبتْ بها، والتراكيب اللغوية المميزة التي أبرزتْها

    كَلَف    ذي    عن     ونأى  سـودهَأ   َتـطـاول    اللـیـل
 غده
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    للـولـهـان     َـنم  يعلِّلُه    للمـشـتـاق      َـنم
 يهدهده ؟

فالمقسم به : وفي المقطع الثالث من القصيدة قَسم تعدد فيه المقْسم به والمقْسم عليه
والتجلّد حذر العذول، وخوف جفاء الطَّرف والثغر والسنا والطيف، والمقسم عليه الهوى 

  :المحبوب، واللوحة الشعرية رسمتْها هذه المفردات باقتدار بخطوط وألوان زاهية
 وأرصـُده       وجَّـْھـَت       أّنى  أرقـُبـھ    بَطْرفَك      أقـسمت

 منضَّـُده        الدرَّ        ویحـاكي  بسمتھ     تعبق     وبـثـغـرَك
    بـعـيني       ـقَـر وَي  سحرا     ـني يطرق     وبطیفك 

 مشهده

    لقـلـبـي      ـمـر وَي  بي   يبرح    جفاك      وأخاف 
 مورده

  :)37(بشارة الخوري

  :)38(مطلع قصيدته

    َـعـرِكبـش     واللیل  َأرصـده     ِكبـثـغـر     النجم
 أعـبـده

والشاعر يوحي لقارئه منذ المطلع بأنه ينحو نحو الوصف الحسي الذي يجيده 
  :وتطفح به أشعاره

 َّـدهأتـصـي    ال     ولـعـیـنـِك  َأْعـَلـُقـھ     لجیدِك     والظبي

وها هنا معنى لطيف، يرى فيه أن تورد خديها مستمد من دمه المسفوح 
  :المستباح

 يـؤيـده     ُواللحظ       بـدمـي  مـعـتـرفٌ   ُّكخـد    موالتي

 مهنَّده      َاھـتـّز      َأْدُن      إْن  بدمي     ٌّحق      ولي      فعالم

  :معارضتهوفي أحد أبيات قصيدته ينظر إلى بيت شوقي في 
      سلمتْ     َهاضیَّع      قد  یده     في     وروحي     موالي

 !يده 

  :فيقول
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يده      قُطعتْ      ضيعه       قد  يده     في    َصلُكوو     مضناك
! 

  !!فانظر أي الفريقين أحق بسالمة اليد أو بقطعها 

  :)39(جمیل صدقي الزھاوي

هذه القصيدة من أطول قصائد المعارضة، وأوشكت أن تقترب من قصيدة 
  :)40(الحصري من حيث عدد أبياتها ومطلعها

  أم   بـه    ُـقـر أت  َأنْشُده     ٌّحق      عندك      لي
 تَـجـحـده

باب حول العشق والمعاناة، والوقوف على ) 18-1األبيات (تدور مطالع القصيدة 
  :المحبوب وبثّه الشكوى واستجداء حبه وشوقه

 تُـبـعـده ؟    أم    ِبـهأتـقـّر  مـنـتـظـر     ُّكمحب    بالباب

  :في بغداد يبث أشواقه ويتمنى لقاءه" أخو الشغف"ويستمر 
 َـده ؟تـتـفـّق     ال     بالك      ما  شغٍف    أخو    بغداد    في     لَك

 يـسـعـده      لُكوخـیـا       إّال  یشقى     ما      بفراقَك      صبٌّ
 مـوعـده     والليلةُ     ٌطـیـف  أغفى      إذا      منك       یأتیھ

فهو ينعى شبابه وال يتقبل مشيبه قبوالً حسناً، وهو ) 30-19(وفي المقطع الثاني 
  :في هذا الحال تتطارحه الهموم وتتقاذفه اآلمال

 َأسوده      رأسي     فارق       مذ  حزنٍ    من    عيني      َتْابیّض
 أحمده     إن     ما      فـبـیـاٌض  استولى     وقد      شیبي      أما

  !سلمت يده، قطعت يده، تبت يده، عبارات يكررها المعارضون

فهو يجمجم فيه وال يبوح بمكنون نفسه، ويرى أن ) 45-31(أما المقطع الثالث 
  :لهب الشعور ويثير المشاعرشعره سي

    َنم     بلدي     في     ھل  يؤلمني    جرح     يقلب      في
 يضمده

      ضاع       قد       ٌّحق  ونھضتھا     بغداد     في      لي
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 وَأنْشُده

نظرات في اإلنسان والكون والحياة، يتطرق فيها ) 64-46(وفي المقطع التالي 
  :واالختيار، وأن اإلنسان يخلِّده عمله، واأليام تحركه، والموت يهددهإلى مبدأ الجبر 

 َـدهیـتـعـّم     فـیـما     حـرا  مارى     وإن     اإلنسان     لیس

   ـثـقِّـفُــهوتـ  ِكُـهتـحـّر    األیـام     وھـي
 وتُـــَؤوده

الداء وال كله تعبير عن اليأس والبؤس، واستشراء ) 77-65(والمقطع األخير 
  :شفاء

 ِدهیـشـّد      اللـیـل      وظـالم  نفسي  یا    أعضل    قد     دائي

 غده     متى     الصّب      لیل      یا  َـبـنـيفـغـّي  اللیل   طال  قد

هكذا فالقصيدة تدور في مجملها حول الشكوى والحرمان، واليأس والقنوط، 
  .وغلبتْ على شاعريته أحياناًويغلّفها فلسفة طغَتْ على منطق الشاعر، 

ولئن عبر كلٌّ من الحصري في قصيدته، والزهاوي في معارضته، عن ألمه 
  .ومعاناته، فإن األلم والمعاناة هو ما يلفّ القصيدتين ويؤلف بينهما القاسم المشترك

  :)41(خیر الدین الزركلي

  :)42(مطلع قصيدته

 َیْضمده      وصالك      غیر       ما  تَـعـهده   ٌجـرح    بـفـؤادي

  :والزركلي محبوبه قبلة كل العاشقين، وملهم الشعر للشعراء

 وتُـبـعـده    هـواه  ُـدنـيـكي  ولَه     أخي    كل    ِبلةق      یا

 سجده      لجمالك        وعـَنـْت  ركََّعه     لك    هوتْ      الحبُّ

 ويـنْـشـده  بالشعر    ـشـدو ي  فغدا   له     الشِّعر     ُ أوحیت

والقصيدة في مجملها تدور حول العشق والغرام، وما يعانيه المتيم من ضروب 
 ،دد، والشعر المسودود، وهي تختتم بأبيات في الوصف الحسي للخد المورالهجر والص

  :، والريق المعسول، وبياض اللون وسحر اللواحظوالقامة الممشوقة

 يده     صنعتْ     ما     أجمل       ما  مكونه     سـبـحـان     ٌرشـأ
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 مـجـعـده   الفـرع     َدمـسـّو  مـورده   الخـد    ُمـحـمـّر
 تَعبده       َتْھّم       األنجم       في  لواحظھ     سحر     أطلق      لو

  :)43(رشید أیوب
هذا شاعر مهجري كان ينعت بالشاعر الشاكي لكثرة ما وقع في نظمه من شكوى 

  :)44(عنت الدهر، وانعكس ذلك في معارضته بدءاً من مطلعها

 يرصده    ومـثْـلـي    ُوالنـجـم  يسهده   ِـثْـلـيوم    اللـیـل

  :ومروراً ببعض أبياتها
 تـرّدده       الـدوح        ورقـاء  نوح     ولي     األیام     تـفـنى

  :وترتد شكواه في قصيدته هذه إلى ما يعانيه من مكابدته العشق ومكاتمته الدمع

 أتـكـبـده    مـا   َسـمـعـتُـمأ  ُبربكم      العشق      أھل       یا
 أعـھـده     كـذلك      والـدمـع  فوشى    ھًوى    الدمع     كاتمت

 تـجـلُّـده    القـلـب     فـخـان - الحب    َاحمّي     القلب     وسقیت

ويلتقي الشاعر مع شوقي في مقاربة عبادة المحبوب لفرط حبه وشوقه، يقول 
  :شوقي

 وُأوصـده    السـلـوان      َبـاب  لي    یفتح     العاذل     بال     ما

 أعـبـده    وأوشـك     :فـأقـول  به  ُجـنت  تـكـاد   :ویـقـول

  :ويقول الرشيد

 أعـبـده   الكـعـبـة     َبوكـر  له    أحج    ُأوشكت     من     یا

  )45(فوزي المعلوف

إلى وحٍل غاص فيه، وإلى  )46(هذا شاعر أبعد النجعة، وارتحل بقارئ قصيدته
فهي في وصف الوحل في . بلدية تقاعست في إزالته، وتحدث عن ليل أسود ال نور فيه

ليلة ممطرة، ال يربطها بقصيدة الحصري رابط من معنى، وال يصلها بها صلة، إال ما 
وغلب عليها ما غلب على شعر المهجريين . ن وقافية مشتركةكان بين القصيدتين من وز

من هلهلة النسج، وسهولة األلفاظ واللغة وقربها من العامية المتداولة مع تراكيب مقتبسة 
  :ساذجة

 أتـوسـده  تـحـتـي     َحـٌل و  فوقي   مطَر     حولي     ُظَلٌم 
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 )غده   متى    الوحُل   ليُل    یا (  ولَهي  من     أغنِّي    ُ وشرعت

  :)47(عیسى اسكندر المعلوف

" تشطير"بل هي ! ال وحل فيها وال ظالم )48(فقصيدته! كان األب أرشد من ابنه
لقصيدة الحصري؛ ذلك بأن يأخذ بيت الحصري فيجعل صدره أول األشطار، ويجعل 
عجزه رابع األشطار، وينظم هو الشطرين الثاني والثالث، ويستمر على هذه الصورة في 

  :ذا استهل قصيدتهوقد اقتصر التشطير على أبيات مقدمة القصيدة الغزلية، فهك. كل األبيات

 َأسـوده    ُـمـدكي     فـالحـرب  )غده   متى   الصب   ُلیل     یا(

 )مـوعده   السـاعـة   ُأقـیـام(  ِمةٌس     لھ     بالـویل    َوَغـٌد

  :وهكذا اختتمها

 أرشده     بـعـدًا      أو      قـربًا  )أنا    ذويه    أعـفُّ     الحب(

 )ُـفـسدهي    بالباطـل    غـیـري(  يعـززه   بالحـقِّ   ِـثْـلـيم

وما دام قد ألزم نفسه تشطير القصيدة، فبدهي أن تدور معاني قصيدته كلها في 
فلك المعاني األصلية، وأن ال تخرج عن إطارها وال تنسلخ عنها، على ما في ذلك من 

  :الشكل الرباعي المطلوبالتكلف والحشو أحياناً، لضرورة استكمال بناء القصيدة على 

      قـام        لـعـدوٍّ  )سيفاً    ُقْلَتهم     من      ینضو(
 يـهـدده

   نـعـاسـاً  َّوكـأن(  نصٍل     في    يسطو     نجٍوبغ
 )يـغـمـده

  :وانقياد األلفاظ والتراكيب ووقوعها مواقعها أحياناً أخرى

 فَـتُـرقـده    ِالقلب    مـنـكـوِب  )ضنى  َداویت   لو    ضرك    ما(
  ُـدنـيـكي   صـبٌّ(  یردى     أن     بشرعك     أیجوز

 )وتُـبـعـده

  :)49(محمود بیرم التونسي

  )50(مطلع قصيدته

 وسيـده   رالـدھـ    مـصـبـاح  ُهمولد     األسـعـد     الـیـوم
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، وتعداد بعض خصائله  rوهذا المطلع يشي بموضوع القصيدة، وهو مولد النبي محمد 
  :وفضائله وما جاء به

       تَمثَََّل      َحین        في  َأخْشَنَه   َـروالعـیـش تـخـّي
 َأرغَده

      َالحیران      ویرى  فـيـكْرِمه    َالمسكین     ویرى
 فـيـرشـده

  :وأن العقل أساس شريعته، والموؤودة رحمتْ به، واإليمان عال به
 َـقْـصـدهم    األبـلـج    والحـق  شریعـتـھ    أساس    العـقـل

 يـده    َّـدهاتـتـعـھ    وحـبـت  ُحمتر    قد     الموؤودة     وبھ

 َـدهوفـرق     اإلیـمـان     وعـال  وطُغْمتُه   الكـفـر   َّوانـحـط

ولئن هم الذين اتخذوا من الغزل موضوعاً لقصيدهم، أن يسجدوا لمن يحبون، 
صنيع شوقي ومن شايعه من الشعراء، فلقد اختتم التونسي قصيده بما يالئم موضوعها من 

  :انجلت ظلمات الكفر وسطع نور الحق واليقينالسجود هللا، وقد 

 تـعـبده   للخـالـق  َـتْومـض  َتْانتبھ    الجھل    من     والناس

 ُـمـجـدهت     الـعـرش     إللـھ  َتْسجد    وقد    العرش     فاھتز

  :)51(مسعود سماحة

  )52(مطلع قصيدته

 َتـْعـَھـُده     لمحـبٍّ     عـیـٌن  رقَدتْ     وما    َقَدتَر     موالي

وحملت القصيدة في مطالعها معاني الصدود والمعاناة، والحنين والوجد، واألمل 
  :في الغد علَّه يتحقق فيه وعد الحبيب

 يـسعـده    ٌمحـبـوب     مـنـھ  یدنو    ال    المغرم    أشقى     ما

 غَده     وعـداً     أبـلـى    َكَمول  غده    في    ََلأّم     وعدًا     كم

 تجلُّـده     فـات      قـد      َنفد  مضنًى   على    يزيد    ُوالوجد

  :وهو في ختام قصيده يلحق بركب الضالين إذ أوشك على عبادة رب الحسن

 مـعـبـده    ُـيـدش     للـعـّزة  ُأس    على   الحسنِ    ُّرب    ھو
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 وَأعبده    َضلُّأ    لـكـنـُت     ش  العر     وإلھ     دیـنـي     لوال

ويلتقي في هذا بشوقي ورشيد أيوب وأضرابهما من الهائمين في كل واد، 
  :والتصنع ظاهر في الفكرة واألسلوب في مثل قوله

 تُـسـوده      الحـظُّ       ـإالم ف  بناصيتي  الشََّعر   َـيـضـتَ ب

 تُـبـعـده  بـوصـاٍل   ـتـماً ح  حـتْـفي  لي   تُـقَرب   وإالم 
  :مظاھر مشتركة

هذه التجارب الشعرية تضعنا أمام نماذج مثيرة تدور حول العشق والغرام، 
  .والمعنوية وأحوال العاشقين المادية والنفسية، وأوصاف المعشوقين الحسية

وكأن شعراء المعارضة اتخذوا من المطلع الغزلي للقصيدة األم موضوعاً 
  .لمعارضاتهم، ولم يلتفتوا إلى ما سوى ذلك من القصيدة وموضوعها الرئيسي

ولعل مجال اإلثارة في هذه التجارب المختلفة التي تتناول موضوعاً واحداً، أنها 
. ى طرق مختلفة في األداء وتناول الموضوعتتيح للناظر فرصة فريدة في االطالع عل

في كثير من الحاالت، سواء في " وقوع الحافر على الحافر"وطبيعي أن ذلك يقود إلى 
  .تشابه الفكرة أو تماثل األسلوب والتركيب اللغوي

فمن امثلة توارد األفكار واتفاق الخواطر ما تكرر عند بعض الشعراء مما ) أ(
  :ى وتحمل تبعاتهيعانونه من مقاساة الهو

  :)53(فهذا نسيب أرسالن عصاه تجلُّده وأنهك جسده وتهامس عوده

 ُنْجدهم     بعـطفـك     أنت     ھـل  ُّدهتجل    عـصاه    مـضـنـاك

 مـرقـده     األضـلـع    حـناءأ  ٌكمد     بھ      الجسم      منھوك

 عـوده    يـتـهـامـس   َنـفد  في     فعزاؤك     َهجرهت      إن

وهذا إسماعيل صبري يحتاج إلى رقْية الصريع، وتعهد اآلسي، وفسحة األمل، 
  :)54(ويد المنقذ

 َّدهیـتـعـھ     آٍس     من     ھـل  ھًوى  لصریع    راٍق    من    ھل

 َتـَجـدُّده    األحـشـاَء    ُیـبـلي  كـمـد    يـسـاوره   َـامحـّت

 ْـعـدهوُیـق    یـقـوم    ھـمَّ    إن  أمـٌل     یـصـارعـھ     وإالم
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 ُهددهي       ھـواك       بات       ما  َمقير     من     بحیاتك      أدِرْك

  :)55(وهذا مسعود سماحة يشكو السهاد والجفاء، والبعاد ووعوداً تبلى
 تَـعـهـده      لمحب      ٌعـیـن  رقَدْت     وما     رقدَت     موالي

 حسده   ليـنـعـم   ْـقـيـهُیـش  حظاً      له      جفاك     َتوترك

 يـسـعده    ٌمـحـبـوب    مـنـھ  يدنو   ال   َالمغرم    أشقى     ما

      وعـداً      أبلى     َكَمول  غده   في     َمَلأ     وعدًا     كم
 غَـده

  )56(وهذه عاتكة الخزرجي تقسم بغير اهللا، ثم تؤكد القسم به

 َكِّـدهُأؤ        بـاهللا         َقـَسـٌم  ودولـته     بـالحـب     سماًَق
 َدهمضـّم     عـزَّ     قـد     مرًمى  كبدي     من     أصابت     عیناك

 تُـصعـده   َالیـوم    َتـْقـوى  ال  َنَفسًا    إال    بھا     ُتـْبـِق    لم

  :)57(وإصابة الكبد بسهام المحبين معنى قديم في الشعر العربي

 قُروحِ ؟    بذات   لیست    كبدًا    بھا  يبيعني  من  مقروحةٌ  َبِدك  ولي
 بصحیح ؟  علٍة   ذا    یشتري    ومن  الناس ال یشترونھا   ویأبى  أبیع

والشاعر القديم يحاول أن يستبدل بكبده العليلة أخرى سليمة، فال يجد من يرضى 
  !أنفاسها بكبد أتلفَتْها العيون فال تقوى على ذلك بهذه الصفقة، وشاعرتنا تحاول أن تصعد 

وعبادة المحبوب معنى يتناقله الشعراء، يتلقونه بألسنتهم، ويقولونه ) ب(
فهذا رشيد . بأفواههم، بعلم أو بغير علم، وإن لم يفعل أحدهم هم أن يفعل

  :)58(أيوب يقول

 َأعـبـده     الكـعـبـة     ِوكرّب  له   َأحج    أوشكتُ    َنم     یا

 تَـعـدده        َادالُعـّو        كـاد  فقد   هواك   )59(ّىبمعن     رفقًا

  :)60(وهذه عاتكة الخزرجي تقول

 أعـبـده  أنـيبـ    لـجـھـرُت  مـبـدعـه    ولـوال   َهـواهأ

  :)61(ومسعود سماحة يقول
 وَأعبده    َأضلُّ    لـكـنـتُ   ِش  العر     وإلھ     دیـنـي     لوال
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  :)62(ومصطفى خريف يقول

 تُــردده       ُواألیــام        دي  نشيـ   لأليـام    ِـيسـأغـّن
 وأعـبـده       أھـواه        أنـي  خبرًا     ِحّبي      على      وأعید

والحصري في القصيدة األم كان أكثر ألمعية وذكاء؛ فلم يقع في فتنة عبادة 
  :)63(فُتن به فَهوِيهالمحبوب الذي تَمثَّله صنماً، بل اكتفى بأن 

 َـدهأتـعـّب        وال        أھـواه  منتصب   للفـتـنـة   ٌصـنـم

  :)64(وقد لفت نظرنا توريةٌ لطيفة في معارضة ولي الدين يكن، في قوله) ج(

 ُأجـدده    رثََّ    إن      َكـَلـفـي  كَلَفاً      َزددأ      تیھًا      زیدي

 يؤكده     ُرتُج      إن      )صبري(  يضاعفه    ِنْتُب     إن     )شوقي(

وواضح أن التورية يراد بها أحمد شوقي وإسماعيل صبري، وكالهما معارض 
  .للقصيدة األم

التراكيب اللغوية التي تكررت في غير قصيدة، ما جاء في أخيراً فمن ) د(
  :، من قول األول)65(قصيدتي شوقي، ومسعود سماحة

 يده      سلمتْ     َيعهاض       قـد  َدهي     في     وروحي     موالي

  :وقول الثاني

      ومـلـجـاً      ُإّاله  أمٍل    من     لي     وما    موالي
 َأقْـصـده

 يده   سلمتْ   ْـعـمُیـن    لم     أو  يده   في   روحي     ْعمُین     إن
 النتائج:

معارضاتهم، مأخوذين بخفة وزنها، وتفرد  –قدماء ومحدثين  –نظم الشعراء 
واستهوى ذلك المغنِّين، فَجرتْ أبياتها على . قافيتها، وسالسة موضوعها ولصوقه بالنفوس

  . ألسنتهم

أن بعضها اتفق مع  –مجملة ومفصلة  –ظهر من استعراض قصائد الديوان 
  .لغزل، وأن قليالً منها خالف عن ذلكالقصيدة األم في الموضوع، وهو ا

وتراوحت موضوعات القصائد في األهمية؛ ففي حين سلك أكثر المعارضين 
مسلكاً تبعياً اتبعوا فيه موضوع مقدمة القصيدة األصلية، وهو الغزل، تناول بعضهم 
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، وتناول بعضهم موضوعاً تافهاً وهو وصف الوحل في  rموضوعاً قيماً وهو مولد النبي 
  .)66(ليلة ممطرة

ووقع كثير من التشابه والتماثل في األفكار المتناولة في موضوعات الغزل، وهي 
كما أدى ذلك إلى استخدام كثير من . بطبيعة الحال موضوعات مشتركة لكل قصيدة غزلية

ند عدد من الشعراء، وكثيراً ما كانت التراكيب األلفاظ والتراكيب اللغوية المشتركة ع
ولكن بعض الشعراء سلك مسلكاً متفرداً، . اللغوية للقصيدة األم محطَّ التكرار واالستخدام

  .بإيراد الفكرة مزدانة بالتركيب اللغوي المميز، والصورة الشعرية المقربة

قصيدة األم التي وأخيراً ليس من قصيدة من قصائد المعارضة ماثلت في طولها ال
  .)67(وقعت في تسعة وتسعين بيتاً، عدا واحدة

 المراجع
 .1979األعالم، خیر الدین الزركلي، بیروت  -
بردة البوصیري، قراءة أدبیة وفولكلوریة، الدكتور محمد رجب النجار، حولیات  -

 .1986كلیة اآلداب، جامعة الكویت 
 .1984بیروت تاریخ األدب العربي، الدكتور عمر فروخ،  -
، )قسم األندلس(القصر وجريدة العصر، ابن العماد الكاتب األصفهاني،  فریدة -

 .تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم، القاهرة بال تاريخ
 .دیوان مجنون لیلى، جمع وتحقیق عبد السّتار أحمد فراج، القاھرة بال تاریخ -
تور إحسان تحقیق الدك الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، ابن بسام الشنتریني، -

 .1979عباس، بيروت 
 .1950شرح دیوان كعب بن زھیر، صنعة أبي سعید السكري، القاھرة  -
 .الشوقیات، أحمد شوقي، نسخة مصورة، بیروت بال تاریخ -

 احلواشي

 .عرض :لسان العرب، مادة (1)
 .226المدائح النبویة، ص (2)
 .1/195دیوان شوقي،  (3)
 .بردة البوصیري :المدائح النبویة، والدكتور محمد النجار :زكي مبارك .دراسة د (4)
، وجمع فیھ ناشراه القصائد التي 1976صدر عن الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس،  (5)

عورضت بھا قصیدة الحصري القیرواني حتى سنة نشره، وقد تفضل الجیالني بن الحاج 
عارضات القصیدة في المجموعات وقبل ھذه النشرة ُنشرت م .یحیى بإھدائي نسخة منھ

 :التالیة
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  جمعھا عیسى اسكندر المعلوف،  (یا لیل الصب)معارضات قصیدة
 .1921مطبعة الھالل، القاھرة، 

  ،1919معارضات قصیدة الحصي، جمعھا محیي الدین رضا، القاھرة ،
 .1924والطبعة الثانیة 

  یا لیل الصب ومعار ضاتھا لكبار شعراء العربیة، دار إحیاء الكتب
 .1951العربیة، الطبعة الرابعة، القاھرة، 

، 14:39، ومعجم األدباء 245 :4ترجمة الحصري القیرواني في الذخیرة  :انظر (6)
وانظر  .300 :4، واألعالم 50 :4 (قسم األندلس)، والخریدة 331 :3ووفیات األعیان 

 .وما بعدھا 707 :4تاریخ األدب العربي  :أیضًا
ومعجمة  (أي خالیة من اإلعجام)من آثاره النثریة رسائل إخوانیة متكلفة عاطلة  (7)
المعشرات وھي مقطعات في الغزل كل منھا  :ومن آثاره الشعریة .(منقوطة الحروف)

  .عشرة أبیات على جمیع حروف الھجاء
 وع من الشعر في رثاء ولده عبد مجم :اقتراح القریح واجتراح الجریح

 .الغني، وھي قصائد على حروف الھجاء أیضًا
 قصائد في مدح المعتمد بن عباد :مستحسن األشعار. 
 تاریخ األدب العربي  :، انظر(یا لیل الصب)منھا قصیدة  :متفرقات

4:709. 
 .ھـ455ومدحھ الحصري سنة  (ھـ471 – 451)محمد بن طاھر صاحب مرسیة  (8)
 .17-12ن یا لیل الصب ص دیوا (9)

 .ارتفع ماؤه :طمى البحر (10)
 .صاحب بثینة (ھـ 82 -)جمیل بن عبد اهللا بن معمر  (11)
، (فاعلن)بحر من بحور الشعر یدور حول تفعیلة واحدة مكررة ثماني مرات  :الخبب (12)

نوع  وسّمي بذلك ألنھ إذا ُخبن أسرع بھ اللسان في النطق، فأشبھ الخبب في السیر، وھو
بھ  "تدارك"من العدو، وسمي المتدارك ألن األخفش زاده على البحور الخمسة عشر و 

 .170علم العروض والقافیة، ص :انظر .على الخلیل
 .الذھب :والعسجد .الباطل، المغشوش :البھرج (13)
 .یشتري منھ كثیرًا حتى یروج :ینفقھ (14)
 .لم یوردھا الدیوان كاملة (15)
 .من الدیوان 50لجمیل أحمد الكاظمي، ص 21القصیدة  (16)
من  165، 32ألحمد بن محمد األنصاري، ومحمود الناظر، ص 79، 8المقطعتان  (17)

 .الدیوان
، 57، 53، 24ھم حسین الظریفي والشیخ علي عقل وفخري ناجي الحارس، في القصائد  (18)
 .من الدیوان 125، 117، 64ص
، 70، 56الشیخ علي البازي في القصیدتین ھما عیسى اسكندر المعلوف ومحمد  (19)
 .من الدیوان 150، 122ص
 .من الدیوان 145، ص67ھو محمد أسعد والیة في القصیدة  (20)
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ھم الطاھر القصار، ومحمد مھدي البصیر، ومھدي األعرجي، والقصائد على  (21)
 .في الدیوان 179-177، 159-158، 97-94، ص 86-85، 75-74، 42-41التوالي 

 .179، 159وكل منھما ستة أبیات، وھما في الدیوان ص  86، 75ھما القصیدتان  (22)
 .من الدیوان 106ص  46القصیدة  (23)
 .من الدیوان 165ص 79القصیدة  (24)
على  84، 83، 65، 60، 57، 54، 53، 46، 45، 34، 4، 1وھي القصائد  (25)

، 171، 140، 130، 125، 118، 117، 106، 102، 83، 22، 18صفحات الدیوان 
173. 

 .من الدیوان 183، 160، 94، ص89، 76، 42القصائد  (26)
 .من الدیوان 156، 147، 32، ص73، 69، 8القصائد  (27)
 .من الدیوان 68، 21، 179، 159، 158، ص26، 3، 86، 75، 74القصائد  (28)
 .من الدیوان 142، 70ص 66، 27القصیدتان  (29)
 .من الدیوان 79، 128، 46على الترتیب، ص 32، 59، 18القصائد  (30)
تخرج من الجامعة الزیتونیة ثم من  (م1934-1906)أبو القاسم بن محمد الشابي  (31)

الخیال الشعري عند العرب، وبعد وفاتھ ُنشر  :مدرس الحقوق، وصدر لھ في حیاتھ
 .أغاني الحیاة، وفي شعره نفحة أندلسیة :دیوانھ

 .دیوان، وتقع في ثالثین بیتًامن ال 81ص  1القصیدة  (32)
 :أمیر الشعراء، لھ آثار مطبوعة أبرزھا دیوانھ (م1932-1868)أحمد شوقي  (33)

 .الشوقیات، ومسرحیاتھ الشعریة، وأھمھا مسرحیة مجنون لیلى
، وأبیاتھا في األول ثمانیة 2:121من الدیوان، وھي في الشوقیات  27ص 2القصیدة  (34)

 .عة وعشرون، وقصیدتھ ھذه ُمغناةوعشرون، وفي الثاني سب
عراقي، تقلب في وظائف التعلیم حتى أصبح  (- 1924)أحمد عبد الستار الجواري  (35)

 .1963وزیرًا للتربیة سنة 
 .وھي خمسة عشر بیتًا 29، الدیوان ص 6القصیدة  (36)
أشھر شعراء لبنان في العصر الحدیث،  (1968 – 1885)بشارة عبد اهللا الخوري  (37)

 .كان یذیل شعره باألخطل الصغیر، لھ دیوان الھوى والشباب، وشعر األخطل الصغیر
 .، وأبیاتھا أربعة عشر بیتًا45، الدیوان ص 17القصیدة  (38)
عراقي، ینحو نحو الفالسفة، من طالئع  (1936 – 1863)جمیل صدقي الزھاوي  (39)

 .یامشعراء النھضة، ومن آثاره المطبوعة دیوانھ، ورباعیان الخ
 .، وھي سبعة وسبعون بیتًا57، الدیوان ص 22القصیدة  (40)
شاعر سوري فحل، عرف باحثًا ومؤرخًا أكثر  (1976-1893)خیر الدین الزركلي  (41)

 .منھ شاعرًا، أشھر مؤلفاتھ معجم األعالم ودیوانھ الشعري
ول تسعة ، وأبیاتھا في األ67، وھي في دیوانھ، كذلك ص74، الدیوان ص29القصیدة  (42)

 .عشر بیتًا، وفي الثاني ثمانیة عشر
 .، شاعر مھجري من لبنان، استقر في نیویورك ومات فیھا(1941-1871)رشید أیوب  (43)
 .، وھي اثنا عشر بیتًا78، الدیوان ص31القصیدة  (44)
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شاعر لبناني مھجري، سافر إلى البرازیل عام  (م1930-1899)فوزي عیسى المعلوف  (45)
 .فیھا ومات 1921

 .، وھي ثمانیة عشر بیتًا128، الدیوان ص59القصیدة  (46)
مؤرخ وباحث لبناني، وھو والد الشعراء  (م1956-1869)عیسى اسكندر المعلوف  (47)

 .المعالفة الثالثة فوزي وشفیق وریاض
، وأبیاتھا ستة وأربعون بیتا متضمنة قصیدة الحصري 122، الدیوان ص56القصیدة  (48)

 .تشطیرًا
من أدباء مصر وأصلھ من تونس، عاش في  (م1961-1893)محمود بیرم التونسي  (49)

 .مصر وتوفي فیھا
 .، وھي اثنان وعشرون بیتًا160، الدیوان ص76القصیدة  (50)
لبناني، ھاجر إلى الوالیات المتحدة ثالث مرات،  (م1946-1882)مسعود سماحة  (51)

تجارة والصحافة، واستقر في نیویورك وانخرط في الجیش األمریكي، ثم اشتغل بال
 .وتوفي فیھا

 .، وأبیاتھا أربعة عشر بیتًا170، الدیوان ص82القصیدة  (52)
 .85، الدیوان ص35القصیدة  (53)
 .34، الدیوان ص10القصیدة  (54)
 .170، الدیوان ص82القصیدة  (55)
 .98، الدیوان ص43القصیدة  (56)
 .77ص الشعر لمجنون لیلى في دیوانھ (57)
 .78، الدیوان ص31القصیدة  (58)
 )ھنا، وقد ُیستبدل بھ لفظ (معنى)كذا في الدیوان، والبیت منكسر الوزن، وال یصلح لفظ  (59)

 .إلقامة الوزن (صریع
 .99، الدیوان ص43القصیدة  (60)
 .170، الدیوان ص82القصیدة  (61)
 .176، الدیوان ص84القصیدة  (62)
 .12الدیوان ص (63)
 .187، الدیوان ص90القصیدة  (64)
 .170، 28، الدیوان ص82، 5القصیدتان  (65)
من  128، 160لمحمود بیرم التونسي وفوزي المعلوف، ص 59، 76القصیدتان  (66)

 .الدیوان
من  50ص 21ھي قصیدة جمیل أحمد الكاظمي، وقعت في مئة وستة وعشرین بیتا، رقم  (67)

 .الدیوان
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اإلسالمي وأسباب ركودها احلياةالعقلية يف التراث العريب  
 *حممدابوذرخليل

Abstract 
 Phenomena of Rationalism in Ancient Arabs Legacy 

A profound study of human history in perspective of its various civilizations 
reveals that every civilization has contributed to the promotion of intellectual and 
material advancement of human beings, though they differ in quality and quantity. 

In this context the Greek excelled all the nations. Arabs are considered to 
be the main agent of transferring Greek science, civilization and culture from West 
to East. Admittedly Modern Europe is indebted to the Arabs in its present 
civilization. 

Some modern writers are of the view that ancient Arabs were devoid of 
philosophy and rational thinking. 

In this article I expressed my view that the said opinion is not correct. I 
believe that Arabs likewise other nations have contributed their best to the 
promotion of and wellbeing of humanity. They did not lagged behind altogether. 
However I tried to analyses the situation and pointed out the reasons of their 
backwardness in fields of science, knowledge and civilization in the later periods. 

  :احلياةالعقلية يف العصر اجلاهلي
هذا البحث الفكرة اخلاطئة والصورة الىت استقرت يف كثري من األذهان عن احلياة  بةالباعث على كتا  

اخلطاء،فالذي يقرأ ما كتب ويكتب عن اجلاهلية،خييل اليه أن األمة العربية ،فيها كثري من العقلية عندالعرب
كانت أمة جهل وعمى،قد عزلت عن العامل وعاشت غارقة يف حبر من البداوة والفوضى والتوحش،وليس هلا 

  )1(ماض جميد يشدها اليه،وال حاضر قومي حيىي فيها معاين املروءة واهلداية
شرقيني ومستشرقني يرددون تلك األقوال السقيمة على الرغم من ومازال بعض الباحثني من    

 .تعاقب األعصار،يقول خدا خبش غامراً شرف العرب
لقد كانت الناحية اخللقية عند اجلاهلني يف أشد أوقات جزرها قبيل اإلسالم فلم يكن إخالص   

  )2(الرجل لزوجته شديداً وكان يدعوها إىل معاشرة غريه من الرجال
إن العصر اجلاهلي عصر ظالم :ويقول آخر)3(فيجرد العرب من كل مكانة سياسية وثقافية ودينية )انرين(أما

 )4(حالك

________________________________________________________  
  .أستاذ مساعد اللغة العربیۃ وآدابھا،جامعة بھاءالدین زكریا،ملتان*
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األوربني،فشهدوا بعراقة تلك احلضارة وأثرها فيما حوهلا من وقدأشاد املعنيون باحلضارة الشرقية من 
ملا كان لعرب اجلنوب من قالع وحصون ونقوش،وأثر )هومل(يدهش:األمم يقول جواد علي يف هذا الصدد

  )5(حضارم ىف العربانيني واليونان

ذائل، وهلا مث إن العرب أمة من األمم هلا فضائلها ورذائلها مثلما لكل األمم والشعوب فضائل ور
كذالك نصيب من احلضارة واملعرفة يف عهدها الغابر،فقد ورثت اجلزيرة تراثا جليال خلفته األجيال العربية، 
حيث جند املعامل الناطقة باد العريق،وخباصة ىف القسم اجلنويب من بالد اليمن فقد قامت دول معني وسبأ 

 -كفى به شاهدا -ازدهرت دولة األنباط، والقرآنومحري،ويف احلجر حيث وجدت حليان ومثود، وىف بطرا 
﴿ لقدكان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني :يصف دولة سبأ وما كانت عليه من ترف ونعمة، قال تعاىل 

  )6(ومشال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور﴾
الً عن حضارم لقدكان العرب اجلاهليون على صلة وثيقة حبضارة العامل القدمي فض  

العريقة،وقدكانت الصالت قائمة بني العرب وغريهم من فرس وروم وهنود،وكان من مظاهر ذلك أمارة 
املناذرة يف العراق والغساسنة يف الشام،اللتان أتاحتا لثقافة الفرس والروم أن تدخل اجلزيرة ومتتزج بثقافة 

فمن ذلك  فيدون من خربات األمم األخرى وعلومهم،العرب،وقداتيح للعرب الكثري من الوسائل اليت جعلتهم ي
األسواق واملواسم اليت كانت تقام يف أحناء خمتلفة من اجلزيرة،كانت األسواق ملتقى العرب على اختالف :

فيكون األخذوالعطاء وتبادل املتاع ، ومن البديهي أن تلتقى .منازهلم وثقافتهم يقصدهاالتجار من العرب والعجم
  .قول، فيفيد بعض من بعض من اخلربة والصناعة والعلم،وحىت العادات والتقاليدالثقافات والع
إىل دبا،وكانت إحدى فرض )من صحار(مث يرحتلون منها:ويقول ىف هذا الصدد أبوعلى املرذوقي  

العرب جيتمع ا جتار اهلند والسند والصني وأهل املشرق واملغرب،فيقوم سوقها آخر يوم من رجب يشترون ا 
  )7(وع العرببي

والعرب أنفسهم كانوا يسافرون إىل بالدالروم والفرس واألحباش، منهم التجار الذين حيملون 
بضائهم إىل أقاصى البالد ومن اولئك جتار قريش كهاشم وكان متجره إىل الشام وقد مات بغزة، وعبد مشس 

راق، وهوالء هم أصحاب اإليالف ومتجره إىل احلبشة وعبداملطلب ومتجره إىل اليمن ونوفل ومتجره إىل الع
  )8(من قريش

مث كان من العرب من ساح ىف األرض طلبا للهداية والعلم، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، الذي شك   
واحلارث ابن كلدة الثقفي الذي تعلم )9(يف األوثان ورحل يطلب دين ابراهيم حىت بلغ املوصل وحال ىف الشام

  )10(الطب وضرب العود بفارس واليمن
كان من أسباب التمازج احلضاري ىف اتع اجلاهلي اجلاليات األجنبية اليت كانت تفد اجلزيرة 
فتمكث فيها زمانا،وقد يتخذ بعضها اجلزيرة موطنا ومقاما، وطبيعي أن هؤالء من جنسيات وأديان خمتلفة، 



 
اإلسالمي وأسباب ركودها الحياةالعقلية في التراث العربي  

281 
 

حلبشي والفارسي وعقليات وثقافات متباينة،فمنهم النصراين واليهودي واوسي ومنهم الرومي وا
ومن تلك الصالت، وذلك التمازج البشري بني العرب واألقوام األخرى، أفاد  العرب وكسبوا )11(واهلندي

  .كثريا من الثقافات األجنبية والعقليات املتباينة
وهكذا قدظهرت عند العرب مجلة علوم كان أمهها معرفتهم بالنجوم ومواقعها وانواعها، والرياح    

ومهاا وقد غنيت اللغة العربية بأمساء املطر والسحاب، وألفوا كتبا كثرية يف ذلك كما برعوا بالطب والبطرية 
لم واسع بالتاريخ واألخبار واأليام وإن خالطت اخلرافة بعض علومهم، وكان هلم بصربالفراسة والقيافة وهلم ع

منذ أقدم األزمنة، أما األنساب فقد برعوا مبعرفتها وضبطها فعرفوا أصول كل قبيلة وفروعها واخبارها وأيامها 
وقدظهرت لديهم احلكم واألمثال اليت يصح أن نستدل ا على رقي عقليتهم ونضج جتارم ونظرم الصائبة 

  .إىل احلياة
ومن القدماء ممن يذكر :حظ مجهورا من حكماء العرب وذوي الدهاء واللسن، فقالوقدذكر اجلا  

لقمان بن عاد ولقيم بن لقمان وجماشع بن درام :بالقدر والرياسة والبيان واخلطابة واحلكمة والدهاء والفكر
يفي أكثم بن ص: ولؤى بن غالب وقيس بن ساعدة وقصي بن كالب، ومن اخلطباء البلغاء واحلكام الرؤسا

  )12(وربيعة بن حزار وهرم بن قطبة وعامر بن الظَّرب ولبيد بن أيب ربيعة
وهكذا كان للعرب علم بالنجوم ومواقعها ومسالكها وانواعها ومطالعها وعرفوا منها أوقات   

وعرفوا األنواء وجنوم اإلهتداء، ألن من كان با لصحاصح :قال اجلاحظ.اخلصب ومهب الرياح وسقوط املطر
مضطر إىل التماس ما ينجيه ويؤديه وحلاجته  -حيث ال أمارة وال هادي مع حاجته إىل بعد الشقة -يسإال ما ل

إىل الغيث وفراره من احلدب وضنه باحلياة اضطرته احلاجة إىل تعرف شأن الغيث، وألنه يف كل حال يرى 
يكون منها راجعا  السماء وما جيري فيها من كوكب وما يسري منها جمتمعاوما يسري منها فاردا، وما

  )13(.ومستقيما
وكان للعرب إملام بالطب والبيطرة، وهي مجلة معارف وخربات توارثها الناس خلفا عن سلف،   

الذي تعلم الطب يف بالد )هـ13توفّى (وقد عرف منهم بعض األطباء احلاذقني، كاحلارث بن كلدة الثقفي
أطب من ابن :"يف خربته ومهارته بالطب فقالواوكذلك ابن حذمي التيمي الذي ضرب املثل ) 14(.فارس
  )15("حذمي

كثريا ما يبتلون بالناب واملخلب، : وأما البيطرة فقد حتدث اجلاحظ عن معرفة العرب بالبيطرة فقال  
وباللدغ واللسع والعض واألكل فخرجت م احلاجة إىل تعرف حال احلاين واجلارح والقاتل وحال اين عليه 

تول، وكيف الطلب واهلرب،وكيف الداء والدواء،لطول احلاجة ولطول وقوع البصر مع ما واروح واملق
  )16(.يتوارثون من املعرفة بالداء والدواء



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 11, 2013 

282 
 

وكذا كانت عناية العرب باألنساب ومعرفة األصول واألحساب، قد فاقت كل معرفة حيث دعتهم   
ودغفل : وأخبارهم،وقدعرف من مشهوري نسابيهمالعصبية إىل أن حيفظوا بدقة كل ما يتعلق بأنسام وأيامهم 

بن حنظلة الشيباين، وزيد بن الكيس النمري وابن لسان احلمرة، وغريهم كما عرف أبوبكر الصديق علمه 
  )17(.باألنساب واأليام

ومن مجلة معارف العرب يف العصر اجلاهلي الذكاء، وخصب القرحية، وصفاء الذهن   
إلستدالل مبظهر اإلنسان وشكله وسالمة أعضائه على أخالقه وصفاته وطباعه، ا:فالفراسة. والفراسةوالقيافة

تتبع األثر يف األرض ملعرفة آثار اإلنسان أو احليوان وهلم يف ذلك حذق وبراعة، فكانوا يعرفون أثر من :والقيافة
واملصادفة  ومن معارفهم اليت يداخلها الظن....ضل منهم أو من حيوام أو طريق عدوهم حني يهرب منهم

مبعرفة حركات الطيور والتيمن ا أو التطري  -كالكهانة-العيافة والزجر والطرق باحلصى، وهي ضرب من التنبؤ
وأصل التطيري من الطري إذا :منها، وقد اشتهر منهم بنو أسد وبنو هلب، وقد أوضح اجلاحظ جانبا من ذلك فقال

إذا عاينوا األعور من الناس أو البهائم األعضب أو األبتر مر بارحا وساحنا أو رآه يتفلى وينتف، حىت صاروا 
  )18(...زجروا عند ذلك وتطريوا

قد اتضح من ذلك كله صورة العصر اجلاهلي من الناحية العقلية وماكان عليه العرب من العلوم   
يف كثري من  واملعارف الرائجة يف عصرهم، وكما تبني من ذلك بأن األمة العربية مل تكن أمة جهل كما استقر

األذهان عن العصر اجلاهلي، بل اا كانت تقضي حوائجها املتعلقة ذا العامل كبقية البشر وكانت توجد ا 
صالحية التغيري حسب احلوادث والوقائع، فما من يغري طرأ على الطبيعة وما من حضاره قامت، وما من انتصار 

ن نظرية وضعت، إال وتدين هلذا العامل الذي هو عنوان جمد حتقق وما من تقدم أحرز، وما من اختراع مت، وما م
اإلنسان،فالعقل واإلنسان صنوان ال يفترقان، فاإلنسان هو أشقى الكائنات، وما ذلك إال ألنه يفكر فليس 

  :سوى اإلنسان من يتأمل بالعقل وليس سواه من يشقى بالتفكري ولذلك صدق الشاعر حني قال
  )19(وأخواجلهالة يف الشقاوة ينعم  عقلهذوالعقل يشقي يف النعيم ب

فهو ال : ومن املالحظ أن ابن املقفع ال يبدوا متأثرا يف موضوع العقل بالثقافة اإلسالمية تأثرا ذا بال     
يذكر اآليات املتضمنة معىن العقل وال حييل على أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال توجد يف مؤلفاته ذكر 

وقد ورث :عليه وسلم وال عرج على اخللفاء الراشدين مع ما ينسب لعلي من بليغ احلكمة اسم حممد صلى اهللا
العرب أيام ابن املقفع بعض األقوال يف العقل تنسب إىل عهود قدمية من اجلاهلية وما بعدها ال يبدو أن ابن 

إىل التثبت ىف األمور وقال املقفع تأثرا ونسبت اليهم امثال موجودة متجدالعقل فأكثرهم ابن صفي التيمي دعا 
  )20(...العدم عدم العقل ال عدم املال وآفة الرأي اهلوى ودعامة العقل احللم:

وكان للعرب يف جاهليتهم ميل إىل تعليل األشياء والبحث يف أسباا والعرب على صفاء قرائحهم   
  .األمم املتخضرة ىف تاريخ البشريف جاهليتهم مل يعرفوا بتأمل نظري ىف العمل كما كان األمر عند اليونان و
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  :احلياة العقلية عند العرب ىف صدر اإلسالم
وما قصدى مبا ذكرت يف سالف الذكر أن أضفى على العرب أكثر مما لديهم وأصفهم بصفات   

ليست فيهم، بل القصد به إزالة األوهام اليت كانت وما تزال توجد جتاه عرب اجلاهلية بأن حيام كلها كانت 
سوداء ال خري فيها وال نفع يف أهلها ومن املعلوم ان العرب أمة من األمم هلا فضائلها ورذائلها،مثلما  مظلمة

  .لكل األمم والشعوب وهلا كذلك نصيب من احلضارة واملعرفة ىف عهدها الغابر
صلى اهللا عليه (هذه كانت حال العرب إذ ظهرت فيهم حركة جديدة اليت جاء ا حممد  

ركة ليست حركة دينية حبتة وإمنا هي حركة حضارية وحدثا عامليا ضخما ترتبت عليه نتائج وهذه احل)وسلم
هائلة مل تقف عند احلدود اجلغرافية للبالد اليت شهدت بوادره األوىل، بل لقد جتاوزت هذه احلدود إىل ما 

عصر حىت فرضت نفسها وراءها، واستمرت تفاعالا الفكرية والروحية تنتقل من بلد إىل بلد ومن عصر إىل 
  .على تطور احلضارة العاملية وأصبحت إحدى الظواهر األساسية لتطور احلياة واتمع

مث إن الرسالة اليت جاءت ا هذه احلركة اجلديدة يف صورة القرآن فإا حترر عقل اإلنسان وتفكريه   
عقل عن تفكريه والقلب عن إحساسه وحتطم األغالل املتراكمة املوروثة عن األجيال املاضية واليت عزلت ال

فاالقرآن هو الذي  خياطب العقل ويدعوه إىل التأمل والتفكري كما خياطب القلب والضمري والوجدان ويهز 
  .املشاعر واإلحساس، جاء القرآن ينبه العقل من سباته وميجده ويدعوه إىل التفكري يف خلق السماوات واألرض

آن يقدس العقل احلر والتفكري اجلري وينعى على التقاليد اجلامدة أجل أن القر:يقول الدكتور مرحبا  
واملعتقدات املوروثة، فلقد أنكر على القوم حماكام آباءهم فيها بغري علم وال هدى وال كتاب مبني، وجادهلم 

  .باليت هي أحسن
وبذلك فقد وكم اشاد القرآن باحلكمة ولفت أنظارهم إىل أحداث العامل وحثهم على التفكري فيها   

تبلورت احلقيقة اإلنسانية عند العرب وعاد إليها اعتبارها بعد أن قضى القرآن على األسباب والعوامل اليت 
لقد أكد القرآن وحدة اهللا وكرامة اإلنسان وقوة عقله وسلطانه على مجيع . مجدت روح اخللق واإلبداع عندهم

يف تاريخ الفكر اإلسالمى خاصة والفكر اإلنساىن  املوجودات وسيكون لذلك كله نتائج خطرية بعيدة املدى
  )21(.عامة

  :القرآن والعقل
وقد حث القرآن على استعمال العقل يف مواضع كثرية ورفع مكانته ودعا إىل الربط بني العلم   

آية  46والعمل ليفوز اإلنسان يف الدارين، واآليات املتعلقة با لعقل الواردة يف القرآن الكرمي عددها حواىل 
 كلها حتث على استخدام العقل يف أمور احلياة صغريها وكبريها وتدبري أمور الدنيا واآلخرة، جاء يف القرآن

وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ ولَا  ﴿وقوله تعاىل )22(﴾أَفَلَم يِسيروا فى الْأَرضِ فَتكُونُ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها﴿
عنَيومالا إِلَّا الْعلُه23(﴾ق(  
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وألن العقل أشد ما ينشط يف الصعوبات واملعضالت والغوامض وال سيما إذا كان ذلك يف جمتمع   
صحي سليم وهكذا فسيكون للقرآن تأثري وأى تأثري يف توجيه التفكري يف بالد اإلسالم وسيكون منطلقا 

  )24(حلركات عقلية جديدة هي وليدة القرآن
والقرآن يدعوا إىل أسهل العقائد وأقلها غموضا وأبعدها عن التقليد باملراسم والطقوس : ليقو  

وأكثرها حتررا من الوثنية والكهنوتيه، فقد أبطل القرآن سلطان األحبار والرهبان والوسطاء بني العبد والرب، 
أو صاحب قداسة مطاعة فال ومل يفرض على اإلنسان قربانا يسعى به إىل احملراب بشفاعة من ويل أو متسلط 

فاخلطاب يف القرآن إمنا .ترمجان بني اهللا وعباده ميلك التحرمي والتحليل والغفران ويقضى باحلرمان أو بالنجاة
  )25(يتجه إىل عقل اإلنسان حرا طليقا من سلطان اهلياكل واحملاريب وسلطان كهاا وسدنتها

ك أنه مل يكن ذا أثر فعال حاسم يف تطور التفكري وإذا مل يكن القرآن كتابا فلسفيا فليس معىن ذل  
على حنو ما جند يف كتب ...الفلسفي، ان القرآن ليس فيه نظرية حمددة واضحة يف طبيعة اهللا والكون واحلياة

ان مل تكن ...الفلسفة لكنه حيتوى يف نفس الوقت على طائفة من األفكار واآلراء تتصل باهللا والكون واحلياة
 اإلصطالحى فمن املمكن جدا أن توجه الفكر الفلسفي وجهة معينة خاصة ماكان ليتجه اليها فلسفية باملعىن

لوال القرآن فكل مفكر، وكل عامل، وكل فيلسوف سيحسب حسابا للقرآن يف كل ما يقول ويكتب، ومن هنا 
نشاط لقد كان العمود فإن القرآن سيكون حمورا حلركات شىت فهو مبثاله املولِّد الكهربائي الذي حيرك ويثري ال

القفري لألمة اإلسالمية كلها فكل عناية املسلمني كانت متجهة اليه حفظا له وحمافظة عليه وتطبيقا لتعاليمه، 
فقد درسوا مجلة مجلة وكلمة كلمة، ويف بعض األحيان حرفا حرفا، بغرية وتقوى وورع ال نظري هلا بني املنقبني 

حليل نفوسهم لتمرينات املناطقة وحتليالت الفالسفة وبراهينهم يف ظلة نشأت يف النصوص الدينية، فأعد هذا الت
ال عن املذاهب  -وكانت علوم القرآن أول تأليف يف اإلسالم فعنه ...العلوم اإلسالمية املتنوعة ومن أجله قامت

دت صدرت كل فرقة ويف سبيل فهمه قام كل مذهب، انه كا لساق قامت عليه الفروع وامت -الفلسفية 
  )26(األغصان أو كالشمس دارت من حوهلا الكواكب

فأما إن الشرع قد دعا إىل اعتبار املوجودات ): فصل املقال( وهكذا يقول ابن رشد يف مطلع كتابه  
فَاعتبِروا يا ﴿بالعقل وتطلب معرفتها به فذلك ظاهر يف غري ما آية من كتاب اهللا تبارك وتعاىل، مثل قوله سبحانه

وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي والشرعي معا، وكقوله تعاىل  )27(﴾لْأَبصارِأُولى ا
وهذانص باحلث على النظر يف مجيع )28(﴾أَو لَم ينظُروا في ملَكُوت السموات والْأَرضِ وما خلَق من شئ﴿أيضا

وإِلَى السمآِء كَيف أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت﴿من قائلاملوجودات، عاليها وسافلها، وكقوله عز 
تعفوكقوله أيضا مشيدا بالذين يذكرون اهللا ويتفكرون يف خلقه ﴾ر﴿  واتملْقِ السخ ينَ فوفَكَّرتيو

  )30(إىل غري ذلك من اآليات ال حتصي )29(﴾والْأَرضِ
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  :والسرية النبويةالعقل 
، وما أعطاه من مرتلة، هو خري دليل إيل أن بعد ما ذكرنا ما حثه القران إيل استخدام العقل

  .فأسلوب القران اخلطايب هو الدليل إيل ما حنن بصدده. املخاطب األول يف القران هو أصحاب العقول والنهى
والطريقة احملمدية، فإا كذلك حتترم العقل وأما إذا ما نتصفح يف السرية النبوية فنجد السنة النبوية   

الشفاء ( واملعرفة مثل ما احترمه القران الكرمي، واجلدير بالذكر يف هذا الباب ما رواه القاضي عياض يف كتاب
سألت رسول اهللا صلي :  من حديث سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، قال) يف بيان حقوق املصطفي

املعرفة رأس مايل، والعقل أصل ديين، واحلب أساسي، والشوق مركيب، وذكراهللا : ته، قالاهللا عليه وسلم عن سن
أ نيسي، والثقة كرتي، واحلزن رفيقي، والعلم سالحي،والصرب ردائي،والرضاغنيميت، والعجز فخري، والزهد 

  )31(حرفيت واليقني قويت، والصدق شفيعي، والطاعة حسيب، واجلهاد خلقي، وقرة عيين يف الصالة
واحلديث من أعظم أصول اإلسالم، وأصل األصول يف املوضوع، وللمزيد يف هذا الباب، والشرح   

البن القيم اجلوزية الذي هو يف احلقيقة شرح لكتاب ) مدارج السالكني(هلذا احلديث ميكن الرجوع إيل كتاب
ن الفائدة الرجوع إيل للشيخ اهلروي الذي هو أحد اعالم صوفية اإلسالم، كما ال خيلو م) السائرين(

شرح شرح العقائد للعالمة حممد عبد العزيز الفرهاروي عند كالمه عن العقل واعتباره قوة ) النرباس(كتاب
  .القوة

وأما قول بعض الناس من املسلمني بأن الشارع عليه السالم قد عارض العقل وخالفه، فلعل هذا   
الدين ال عالقة له بالعقل، ولذا جندهم يقولون يف عقيدة  بأن: الرأي من تأثريات معتقدات النصاري القائلني

التثليث بأا قد أقيمت علي أساس ال يدركها العقل، وهي ما وراء الفهم اإلنساين، ويقولون عند تعليم طالم 
  )32(وأوالدهم عقيدة التثليث، ال بدلكم أن تقبلوا هذه العقيدة، ولوال يثبتها العقل السليم واملعرفة الصحيحة

: مع أن اإلسالم قد جمد العقل وأعظمه وتتضح جليا أمهية العقل وأصحابه يف اآليات اآلتية ذكرها  
ولقد تركنا منها آية بينة :( ويقول تعايل] 28:روم)[كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون:( يقول اهللا عزوجل

جيعل و: ( مون عقوهلم، قائالوقد ذم القرآن اولئك الذين ال يستخد] 35:سورة العنكبوت) )[لقوم يعقلون
  ]100:يونس[ )الرجس علي الذين ال يعقلون

وما : ( العلم والعقل ال يفترقان و بإتصاهلما تستنتج النتائج الصحيحة حيث يقول اهللا سبحانه وتعايل  
  ]43:سورة العنكبوت) )[يعقلها إال العاملون

القرآن وخيالفه وأن جيعل العلم نقيضا أن يعارض ) والعلم سالحي: (فكيف ميكن للرسول القائل  
قد اتضح من ذلك كله بأن استخدام العقل هو السنة النبوية والطريقة احملمدية، . للعقل، إذا كان خلقه القرآن

  .ولذلك قال فية أن العقل أصلي ديين
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  :العقل ورئاسته لدى الفالسفة العرب املسلمني
املعمور، وملا فرغوا من هذه الفتوحات استقرم األمر أخذ فتح املسلمون جهات كثرية من العامل   

عقلهم يتفلسف يف الدين وينظر يف بعض اآليات القرآن املتشاة، وحاولوا أن يوفقوا بينها، وقد اختلفت 
ا وما يهلكُنا إِلَّ﴿وجهات نظرهم يف تأويلها، مث إن القرآن تعرض لبعض الفرق امللحدة كالدهرية الذين يقولون

اُدع إِلَى سبِيلِ ﴿حيث أمر النىب صلى اهللا عليه وسلم أتباعه بالرد على املخالفني باملوعظة احلسنة)33(﴾الدهرِ
نسأَح ىه ىبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح بِّك34(﴾ر(  

خاصة أنه قد دخل يف اإلسالم كثري من فشغل املسلمون بالبحث يف هذه املشكالت اجلديدة، و
النصارى واليهود والفرس والدهريني والصائبة والربامهة، وأثاروا عدة مسائل كانت يف ديانام القدمية من 

وجد املسلمون أنفسهم أمام خصوم أقوياء جيادلوم باملنطق ويدعمون حجتهم . اخل....جربواختياروتناسخ
إىل درس الديانات املختلفة كي يتعرفوا مواطن القوة والضعف منها، كما  بالفلسفة فاضطروا إزاء كل هذا

جلاءوا إىل الفلسفة يتخذون منها عونا ضد خصومهم، وتعلّموا املنطق ليقرعوا احلجة باحلجة، والربهان 
  .بالربهان

فاعلت ولئن نفذت إىل الثقافة اإلسالمية تيارات خمتلفة اجتمعت فيها وت: ويقول فيه الدكتور مرحبا
انه نبات عريب . إال اا مع ذلك أنبتت نباتا جديدا طيبا ال هو باليوناين وال هو بالفارسي وال هوباهلندي

اسالمي له طابعه اخلاص الذي ال يقلل من شأنه إنه يسري يف تيار الفكر اليوناين أو الفارسي أو اهلندي، ألن 
ملفاهيم واألدلة والغاية وليس هذا اخلالف من وجهة نظر الفالسفة اإلسالميني خيالفون الفالسفة اليونان يف ا

  )35(...الدين وحده، بل يف بعض املسائل الكربى خالف عقلي فلسفي من الطراز األول
كذلك احلياة العقلية يف اإلسالم، ففيها أروع الذخائر، وأمجل املفاخر، وأجل األمساء يف : ويقول

واحلق أن عباقرة . هؤالء وأقل منهم شأنا، وفيها من هم بني ذلك الفكر اإلنساين كما فيها أيضا من هم دون
وعلى كل حال، إن ما ....اإلسالم مل يربزوا يف ميدان الفلسفة كما برزوا يف ميادين احلياة العقلية األخرى

أعطاه املسلمون يف عصورهم الذهبية كان القدر الذي يسمح بسواه فهو كل ما كانت تتسع له طاقات الفكر 
  )36(راتهوقد

فهذه األسباب جمتمعة، كونت أول مجاعة مفكرة يف اإلسالم أال وهي علماء الكالم، مث أظهر 
املسلمون حرصاً شديداً على كل ما نقل اليهم من لغات األمم القدمية، فأخذوا يدرسونه ويتفقهون كنهه 

ايا الفلسفية اليت تلقوها عن ويعقلون عليه، وظهر منهم فالسفة وكونوا األنفسهم نظريات خاصة يف بعض القض
إنه إمام أول مذهب فلسفي إسالمى ) ماسنيون(اليونان فمن هؤالء يعقوب الكندي الذي يقول فيه العالمة 

  )37(ببغداد
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وهو فيلسوف من فالسفة النهضة بعد الكندي ) -Curdanكوردان(إن : فيه دى بور لويقو
كان يف القرون الوسطى يعترب واحدا من مثانية هم أئمة  واحدا من اثىن عشر يعتربون أنفذ الناس عقال، وأنه

  )38(العلوم الفلكية
مث جاء الفارايب بعدها فصحح تراجم كتب أرسطو وشرحها، ومهد لنهضة الفلسفة اإلسالمية اليت 

وهو أكرب فالسفة املسلمني ومل يكن منهم من بلغ رتبته من فنونه، : تكاملت بعده، وفيه يقول ابن خلكان
  )39(يس أبوعلى بن سينا بكتبه خترج، وبكالمه انتفع يف تصانيفهوالرئ

ومن أجل ) إحصاء العلوم(مث إن أبا نصر الفارايب هو أول من عىن بإحصاء العلوم، وترتيبها يف كتابه 
  )40(ذلك يعترب بعض الباحثني أبا نصر أول واضع يف العامل لنواة دوائر املعارف

 تاريخ الفلسفة اإلسالمية أن نذكر أنه أول من فصل الفلسفة من وحسبنا لتبيان أمهية الفارايب يف
لقد نوقش الفارايب وفندت آراؤه، لكن أثره كان من القوة حبيث أن أحدا ال يعرف ما كان ....علم الكالم

  )41(.عساه أن يكون الفكر الفلسفي يف اإلسالم لوال الفارايب
ة، وباملترمجني وآرائهم، وبالفارايب يف إحصائه وقد تأثر إخوان الصفا بالكندي يف فلسفة الطبيع

للعلوم، ووضعوا رسائلهم هي أشبه بدائرة املعارف اليت معروفة يف أيامهم، واحلياة العقلية لدى العرب وال شك 
تشمل كل انواع العلوم واآلداب وأصناف الفنون والصناعات، وإذا درسنا احلياة العقلية عند العرب مل جند فنا 

العلم اليت عرفها األقدمون وال ضربا من ضروب اهلزل واجلد اليت اشترك فيها الناس، إال وقد أخذ من فنون 
العرب منه حبظ غري قليل، أخذوا منه حبظ موفور أضافوا عليه صبغتهم، وطبعوه بطابعهم، ولونوه بلوم 

ن العرب املسلمني قد نقلوا اخلاص، فليس فيه ما يدل متكلف أو مستعار ولوال أن التاريخ نفسه يدلنا على أ
  .فنون العلم عن األمم اليت سبقتهم إىل احلضارة خليل إىل الباحث أن العلم فيهم قدمي

ال ميكن يف هذه العجالة أن نتكلم عن مجيع فالسفة العرب املسلمني وعن نواحي النشاط العقلي 
  .مساء بعضهم على سبيل املثال ال احلصرعندهم يف عصرهم الذهىب من التأريخ اإلنساىن، وإمنا حسبنا أن نقدم أ

ومن أراد ثبتا بفالسفة العرب املسلمني وما ألفوا من كتب، وما ترمجوا من رسائل، فليلتمس ذلك 
  :يف فهرست ابن ندمي، وتراجم احلكماء للقفطي، وطبقات األطباء البن أىب أصيبعة، وأشهرهم

  )م950:870-هـ339-257(الفارايب .1
  )م1037:980-هـ428:370( ابن سينا .2
  )م1057:973-هـ449:362(أبوالعالء املعري .3
  )م1111:1058-هـ505:450(اإلمام الغزايل .4
  )م1198:1126-هـ595:520(ابن رشد .5
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 )م1406:1332-هـ808:732(ابن خلدون .6
و , حيث قد عـاجل كـل مـن هـؤالء مشـكلة العقـل يف الرسـائل و الكتـب املختلفـة املسـتقلة           

خنص بالذكر منهم الفـارايب النـه قـد عـاجل هـذه القضـية يف مواضـع متفرقـة مـن كتبـه و زاد           
  ۔تبحث فی معانی العقل ةخاص ةمستقلعلى ذلك بان وقف عليها رسالة 

  عقل علی أربع درجات؛ال ہنا جعلھاملعانی  ہذھمنا من ھوالذی ی  
  ةعقل بالقو  ۔أ

  عقل بالفعل  ۔ب
  عقل مستفاد  ۔ج
  عقل فعال  ۔د

ــالقوھفالعقــل الــذی  أو  ةمعــد ہمــن قــوی الــنفس أو شــئ مــاذات ةو قــوھ ةو ب
ا ھا کــلھا، فتجعــلھا دون مـواد ھا وصــورھیــات املوجــودات کـل ھألن تنتــزع مـا ةمسـتعد 
ــور ــورا لھل ةص ــور ھا أو ص ــک الص ــمی ھا، وتل ــوالت، ویس ــا ھی املعق ــل أیض ذا العق

 ہاألولـی التـی تقبـل مجیـع الصـور، والصـور تنـتقش فـی         ةاملـاد  ہشب ہیوالنیاً، ألنھعقال 
ا فقـط  ھتقبـل الصـور فـی سـطوح     ةإال أن املـواد اجلسـمانی  کما ینتقش الرسـم فـی الشـمع،    

 ہذھعــن صــور املعقــوالت، بــل  ةا متمیــزھالــذات لیســت تبقــی ذات ہذھا وھدون أعمــاق
  ا تصیر تلک الصورھالذات نفس

حـول الـنفس    ہاملعـانی للعقـل کمـا بسـط قـول      ہذھالفارابی قد فصل القـول حـول   
عنــد  ر إنســاينھی جــوھ ةفــالنفس العاقــل: ا وفــی األخیــر یقــولھیــتھومـا 

ــق، ان ــوھالتحقی ــارق ل  ھا ج ــدن، مف ــاین للب ــیط مب ــانی بس ــائم ہر روح ، ق
  )42(، ولیس عرضاً من أعراض اجلسمہبذات

  :العقل ورئادته يف األدب العريب
نظرنا إىل التأريخ احلضاري على العموم واحلياة العقلية على الوجه اخلصوص لدى العرب جند  وإذا

فنا من فنون العلم، إال وقد شارك فيه العرب وقدموا من خدمات قد شاهدت ا الدنيا، وما يزال يشهد ا 
األديب وعلوم البالغة، والتفسري العلماء إىل يومنا هذا، وأقل نظرة إىل العلوم العربية كالنحو واللغة، والنقد 

كل ذلك تدل على النضج العقلي، وعى . وأصوله والتأريخ واجلغرافيا، والتطور ىف الصنوف الشعرية والنثرية
  .عظم التراث الذي خلفه العرب

كان من املفروض هنا اإلحاطة جبميع النواحي العقلية يف األدب العريب بقدمية وحديثة، ولكن نكتفى 
األقوال يف مكانة العقل لبعض جهابذة األدب العريب، وذلك على سبيل املثال ال احلصر، أمثال ابن بذكر أهم 

  .املقفع واجلاحظ واملعري وكل ذلك من خالل أعماهلم األدبية
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  :العقالنية عند ابن املقفع
اإلسالمية تأثرا ذا الباحث يف أعمال ابن املقفع يالحظ أنه ال يبدو متأثرا يف موضوع العقل بالثقافة   

بال، فهو ال يذكر اآليات املتضمنة معىن العقل وال حييل على أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال يوجد يف 
مؤلفاته ذكر اسم حممد صلى اهللا عليه وسلم وال عرج على اخللفاء الراشدين مع ما نسب لعلي بن أيب طالب 

رب أيام ابن املقفع بعض األقوال املنسوبة إىل العرب يف العهود رضي اهللا عنه من بليغ احلكمة وقد ورث الع
  .القدمية

وقد يكون القصد من التثبت  )43(أن أصل العقل التثبت ومثرته السالمه: جنده يشري إىل ذلك قائال  
 تساعد هذا جتميل السلوك أو حتصني املعرفة أو إدراك حقائق األمور اليت تلتبس على الربايا ومن بني األمور اليت

على العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر أيهما : على حسن التصرف أن جيعل اهلوى خاضعا للعقل وفيه قوله
  )44(.الصواب أن ينظر أهوامها عنده فيحذره

أحق الناس بالسلطان أهل املعرفة وأحقهم بالتدبري : وهو يؤثر أهل املعرفة بالسلطان ويقول     
إين وجدت : الذي قال) بيدبا الربمهي(ن املقفع الكالم ناسباً إىل الفيلسوف اهلندىوقد ذكر اب )45(العلماء

األمور الىت اختص ا اإلنسان من سائر احليوان أربعة أشياء وهي مجاع ما يف العامل وهي احلكمة والعفة والعقل 
  )46(والعدل

لقد رأى  )47(األمور بالبصر وهكذا جنده أنه يفتتح كتابه األدب الصغري بامارة صحة العقل اختيار  
ابن املقفع الدنيا طريقا لآلخرة بل رآها زواال يؤدى إىل بقاء دون أن يصل هذا التضارب بني العقل واإلميان، 

  )48()من ال عقل له فال دين له وال آخرة:( يقول
لشبيه باملنطق ويعرض ابن املقفع للدين ويقيم موازنة بينه وبني الرأى فيعمد إىل اإلستدالل املنطقي ا  

فصل ما بني الدين والرأى أن الدين يسلم باإلميان وأن :الصوري ليوضح طبيعة العالقة بني الفرد والدين ويقول
الرأى يثبت باخلصومة فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدين رأيا ومن جعل الرأى دينا صار شارعا ومن 

  )49(كان هو يشرع لنفسه فال دين له
  :جلاحظالعقالنية عند ا

واألعجب من ذلك أن . وهكذا جند املعرفة عند اجلاحظ أا تصل بني العقل والعقيدة والعلم والدين  
املعرفة عنده تنفتح على اآلخر وتعترف حبضارة اإلنسان وبأن احلكمة ضالّة املؤمن يأخذها حيث جيدها لذلك 

احلكيم وتبقى كتبه ويذهب العقل ويبقى أثره  فقط ينمى اجلاحظ األجيال املتالحقة للمعرفة اإلنسانية قد يذهب
حىت شاهدنا ا ما غاب عنا وفتحنا .....ولوال ما أودعت لنا األوائل يف كتبها وخلّدت من عجيب حكمتها

  )50(...ملا حسن حظنا من احلكمة وضعف سبيلنا إىل املعرفة....ا كل مستغلق



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 11, 2013 

290 
 

ت األخرى، وعند اجلاحظ تبعاً لفهمهاهللا وهكذا يتجدد تصور كل ثقافة بانفتاحها على الثقافا  
واإلنسان والعامل لذلك انطوى كتاب احليوان على تصور للخالق ورؤية شاملة ملرتلة اإلنسان يف الكون واتمع 

: الكون مبا فيه:وعلى تصور للمعرفة لسبلها وأسباا وذا املعىن فإن العقلي يف الكتاب سيكون يف مستويني
احظ يف كتابه هذا حماولة لبيان جتلي العقل يف الكون ويف القرآن فالكون مبا فيه دليل قائم وعمل اجل. والقرآن

ووجدنا كون العامل مبا فيه : على حكمة الباري والقرآن كالم مبني و دليل ناطق حبكمة اخلالق يقول اجلاحظ
حلكمة وشئ جعل شئ جعل حكمة وهو اليعقل احلكمة وال عاقبة ا: حكمة ووجدنا احلكمة على ضربني

فاستوى بذلك الشئ، العاقل وغري العاقل يف جهة الداللة على أنه ....حكمة وهو يعقل احلكمة و عاقبة احلكمة
  )51(حكمة واختلفا من جهة أن أحدمها دليل ال يستدل واآلخر دليل يستدل

مث . التفكري وغايته واجلاحظ أنه قد التزم منذ البداية ذلك املهاد النظري مدخال لعلمه واعتربه منطلق  
ولعمري إن العيون لتخطئ وإن احلواس ال تصدق : جند أنه قد أنشأ مناهج لوسائل املعرفة، منها العقل ويقول

  )52(وما احلكم الصادق إال للذهن وما اإلستبانة الصحيحة إال للعقل
ه الذهن إىل وكما أن الشك عند اجلاحظ منهجي حيتزر يف قبول األخبار وال يرفضها حىت ينتهى ب  

  )53(حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول والعقل هو احلجة:لألمور حكمان:احلكم القاطع ذلك أنه
قد قدم للعرب املسلمني يف تأرخيهم احلافل باإلنتصارات واهلزائم أداتني ) احليوان(مث إن كتابه  

العقل، ألن مع عدم الفكرة يكون  أوال التطهر من األساطري ثانياً إعمال:إلستشراف ركب احلضارة اإلنسانية
  )54(...عدم احلكمة
ويف النهاية اإلعتبار عند اجلاحظ يرد إىل مرجعية دينية والقصد منها الربهة على حكمة اخلالق فيكثر   

واإلنسان وإن أضيف إىل الكمال، وعرف بالبالغة وفاتش : العجب ومشتقاته يقول اجلاحظ):احليوان(يف كتاب
كمل أن حتيط عامة بكل ما يف جناح بعوضة أيام الدنيا ولو استمد بكل نظار واستعان بكل العلماء فإنه ال ي

  )55(فالعقل عند اجلاحظ ال يتجاوز أكثر مما كتب له إدراكه...حباث واع
  :العقالنية عند املعري

يف يف الرتاعات، وىف املنهج كما جتلت عقالنيته ) األصيل(دعا املعري إىل حتكيم العقل الفطرى  
  .غياب الذاتية يف نقده، فكانت آثاره ذات طابع عقلي يف النهج واملوضوع

الباحث يف أفكار املعري جيد أن لديه إهتماما واضحاً بالعقل وقضاياه وباملعرفة وموضوعها، فهو   
  :يقول
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  ناطـق يف الكـتيبة  اخلرساء    يرجتى الناس أن يقوم إمام
  صبحه واملساءالعقل مشري يف     كذب الظـن ال إمام سوى
  )56(الرحـمة يف املسري  واألرساء        فـإذا  ما أطـعته جـلب

إن اإلنسان إذا مسع ما خيالف الشرع به دله : بالقول) زجر النابح(ويوضح مفهوم اإلمام يف كتابه 
ديين العام وهو يف هذا ال خيرج عن الرأي ال )57(عقله على فضله فكأنه إمام له وليس هذا انتقاضا بإيام املسلمني

  :يف العقل وهو ال يتناقض مع قوله
  نه فكل عقل نيبـفاسأل     أيها الغر إن خصصت بعقل

  :وبسبب احترامه العقل أو رأيه الديين فيه هاجم السفسطائية اليت أنكرت احلقائق قائالً
  فهل أثبتوا أن ال شقاء وال نعمى  وقال أناس ما ألمر حقـيقة

  )58(ويعلم رب الناس أكذبنا زعـما       فنحن وهم يف مزعم وتشاجر
وجاء املعري ليقاوم التقليد يف املعتقد وليحكم العقل فيكشف الزيف والتناقض واألغراض اخلسيسة   

إخضاع كل شئ مليزان العقل أو العزلة واإلنفراد لتحصني العقل من شعور الناس : ويدعوا إىل أمرين ال ثالث هلا
  :عندئذ األضداد ويصبح اجلهل خبارا مشروعا وأمراض اتمع حىت ال تستوى

  جتاهلت حىت قيل إين جاهل    فلما رأيت اجلهل يف الناس فاشيا
  :وقوله

  )59(والكيس الفـطن الـكائس       واللب حرف واجلهالة نعمة
يعتقد املعري أن من اتبع عقله مل يضل، هذا إذا كان له : ويقول الدكتور عمر فروخ يف هذا الصدد  

ا إذا مل يكن له عقل فهو يعمل أعماله بالتقليد، أو يساق إليها كالعجماوات ومل يكتف املعري بأن أم! عقل
و تربر هذه . حيكم العقل يف األمور اليت حرت العادة بتحكيمه فيها، بل أراد أن يكون العقل حكما يف كل شئ

حىت يف العبادات، وهو : املعري يف لزومياته الدعوة إىل اإلهتداء بنور العقل والفكر يف أكثر األغراض اليت تناوهلا
ولذلك تراه يتلقى كل خربمروي أو كل : التقليد واألحبار املروية: يف كل ذلك يزدرى شيئني ازدراء شديداّ

  )60(..عادة شائعة مبيزان العقل
إن املعري يهاجم املعتزلة، مع ام يفضلون العقل على النقل : وقد يعجب أحدنا فيقول: ويقول  

كما يفعل هو هنا، أجل أنه ليس معتزليا وإن كان يرى رأيهم يف تفضيل العقل على ما روي يف الدين من 
أخبار، وإمنا هو يهاجم من املعتزلة أولئك الذين يضيعون أوقام وأوقات غريهم باجلدل العقيم، ال الذين حيلون 

  )61(العقل مرتبة سامية
  :جنده يقولولقد بالغ املعري فجعل العقل نبيا حيث 
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  فالعقل خري مشري ضمه النادي  فشاور العقل اترك غريه هدرا
  )62(إذا مل يؤيد ما أتوك به العـقل    فال تقبلن ما خيربونك ضـلة

الطبع يدفع إىل :ويف رأي أيب العالء أن الفضائل والرذائل موضوع جتاذب دائماً بني الطبع والعقل  
الفضيلة، لكن النفس ىف اعتقاده، نزوعة إىل الشر، أمرة بالسوء، مؤثرة الشر والرذيلة والعقل يدعوا إىل اخلري و

للغريزة احليوانية، ولذا تغلبت أبدا على العقل، وكان نصيب العقل الفشل التام يف ما حياول من إصالح النفس 
قال يف  :وصقل الطبع وذا يعلل أبو العالء ضآلة الفضائل وانتشار الرذائل يف مناحى احلياة اإلجتماعية

  :استفحال النضال بني العقل واهلوى
  طبع يقاتله اجلحى ويـحارب  ولسيد األقوام عنـد حجـابة 

  )63(والشر يف اجلد القدمي غريزة   يف كل نفس منه عرق ضارب
  :و من أحسن ما قاله يف العقل وهوى النفس

  وطبعي إليها بالغريزة جاذىب  اين عقلي عن أمور كثرية
  )64(تكذيب صادق  على خربة منا، وتصديق كاذب وما أدام الرزء

  :ويرى أن النضال بني العقل واهلوى مستمر ال ينتهى إال باملوت
  )65(فالعقل والطبع حىت املوت خصمان  اللب حارب تركيبا جياهده

  :واليد العليا فيه أبدا للطبع على العقل
  وعامل سوء ليس فيه رشـيد    إىل اهللا أشكو مهجة ال تطيعىن
  )66(وجهل كمسكون الديار مشيد    حجى مثلُ مهجور املنازل دائر

  :ومن خري ما له ىف املعقول واملنقول
  ويهود حارث واوس مضلله  هفت احلنيفة والنصارى ما اهتدت
  )67(دينٍ وآخر دين ال عـقل لـه  إثنان أهل األرض، ذوالعقل بـال

ال ما يثبته العقل، ويؤيده الربهان وهذا مبدأه، ليس ذهب أبوالعالءيف تفكريه نزعة مشائية فال يقبل إ
يف شئون احلياة اإلجتماعية وحدها، بل ويف عقائده الدينية، إذا هو حيكم ا العقل إال يف مواقف قليلة، تستوىل 

  :فيها عليه احلرية، فيقر باجلهل ويستسلم للعاطفة أو العقيدة التقليدية قال مؤمنا دى العقل
  )68(فليس يظلم قلب وفيه للب جذوه  للنسك منهجاً فاحذ جزوهالعقل يوضح 
وقد يغايل يف اإلستسالم إىل منطق العقل ارد فيحمله على التشكلك يف الكتب الدينية،ويف ما جاء   

فيها من أخبار األولني، ورمبا اعتربها مما وضعه األولون يرومون به فرض أنفسهم على الناس، ومجع حطام 
  :الدنيا قال

  دياناتكم مـكر من القدماء   أفيقوا أفـيقويا غـواة فإنـما
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  )69(وبادوا، وماتت سنة اللؤماء   أراد ا مجع احلطام فادركوا
  :ويف النصوص التالية يلفت األنظار إىل أمهية العقل يف لغة خطابية و واعظية  

  )70(شيئا ومنه بنو األيام تغترف    والعقل كا لبحرماغيضت غواربه
  :وقوله

  )71(فالعقل خري مشري ضمه النادي   شاورالعقل واترك غريه هدراًف
  :وقوله

  )72(مبيتك يف ليل بعقلك مشمس   وإنك إن تستعمل العقل ال يزل
  :وقوله

  )73(فـيه تدبـر كلها و تدار  اللب قطب واألمور له رحى
  :وقوله

  مع الناس مني يف األحاديث والنقل    وكم غرت الدنيا بنيها وساء ين
  )74(وأرحل عنها ماأمامى سوى عقلي    سأتبع من يدعواإىل اخلري جاهدا

فهو يشك بقيمة الفكر اإلصطالحي و يؤمن جبوهر العقل دون مادة التعقل الكثيفة باألوهام، 
  :واملتناقضات فاطراح كل معرفة سابقة هي املقدمة لكل معرفة صادقة

  )75(ضاامن الفكرإال وارتقيت ه    لعمرك ماغادرت مطلع هضبة
  :وقوله

  )76(فإنّ صدقى بغمي أعذب  إن عذب املني بأفوافكم
هذه هي قصة العقل يف تراقنا العرىب، وما قصدي ا إال رفع الستار عن احلقيقة وإزالة اخلفاء عن 

  .احلق املبني الذي سلك عليه رواد أدبنا العريب واختذوه طريقا للوصول إىل غايام األدبية
  :اإلسالمي كة العقلية يف التراث العريبأسباب ركود احلر

بدءاً من العصر اجلاهلي إىل العقل يف التراث العريب  قصةهذه هي حملة موجزة و وقفة قصرية حول   
جوا مالئما مناسبا نشأ  ہوجد فی احضان ہحیث أناضمحالل احلركة العقلية بني األوساط العلمية واألدبية 

وذلك بسب ضعف حركة اإلبداع والتأصيل،  ہی سنتھکما  ہمث فارق ہوترعرع حتی وصل أوج ثریا
ومخدت بعد انطالقها الرائعة يف عصر االزدها و تسهيال للبحث ميكن اختاذ حدثني سياسني كمنحيات تأرخيية 

ايار السيادة العربية واحنساراملد اإلسالمي يف املشرق العريب بسقوط عاصمة العلم واملعرفة : اوهلما: للتدهور
) هوالكو(عند مازحفت جحافل ) م1258(كمة دارالسالم بغداد، وذلك يف العاشر من شباط سنةواحل

  .على املدينة فقتلت و شردت ما ال حيصره عد أو حساب) جنكيز خان(التتارى، حفيد 
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زوال احلكم العريب اإلسالمي واياره يف املغرب العريب وذلك بسقوط قرطبة لؤلؤة : وثانيهما  
  )77(وذلك على أيدي برابرة النصارى) م1237(ليوم التاسع والعشر من حزيزان سنةاألندلس يف ا
وإىل جانب هذا اإلحنسار السياسي الذي لعب دورا اساسياً وجوهريا يف ركود احلركة العقلية، فان   

الفكري، مثة عوامل أخرى، سابقة عليه، أو مرافقة له، أو ناجتة عنه سامهت بدورها جمتمعة يف اجلمود والركود 
العارمة على )ھ505ت(ردود الفعل السلبية العنيفة اليت رافقت وتولدت عن هجمة اإلمام الغزايل: من ذلك

ري فالسفة اإلسالم يف مجلة فالتراث الفلسفي العقلي، خباصة يف جوانبه اإلهلية واليت بلغت ذروا وغايتها بتك
  .وتبديعهم يف قضايا أخرى: أمور معروفة لطالب الفلسفة

لقد فتحت هذه احلملة أبواب النقد والتهكم والتشنيع على الفلسفة أمام الالحقني لإلمام الغزايل   
فشمر املتكلمون عن سواعدهم يف تثبيت هذه التهمة وتأكيدها وتقريرها وذلك قرنا بعد قرن ممثلة يف كتابات 

ن صالح واب) ھ632ت(والسهروردي البغدادي ) م548ت(مشاهريهم أمثال الشهرستاين 
  .وغريهم) ھ911ت(وجالل الدين السيوطي) ھ728ت(وابن تيمية احلراين ) ھ643ت(زوريرالشه

كذلك فإن احلملة الىت بدأها الغزايل واستمرت من بعده بال انقطالع، بل يف سيالن مستمر و دائم،   
تمد الكشف عيحدسي، صويف، عرفاين، : سبب حتول التيار الفلسفي بنهجه العقلي واملنطقي، إىل منهج

الصدق واليقني واالطالق باعتبارها معرفة معصومة ال : والبصرية واإلهلام وسائل ملعرفة صارت تدعى لنفسها
ع ملقوالت العقل املنطقي وأحكامه، من حيث اا ليست من نوع املعارف املكتسبة ضيرقى اليها شك، وال خت

  .ث أو درس أو عن مطالعة وقراءةواملتعارف عليه من العلوم و الصنائع وال تتآتى عليه حب
سة على اإلشراق اإلهلي والفيض الرباين، واملدد الروحاين طريق الفهم سوهكذا أصبحت احلكمة املؤ  

الصحيح واليقني الصادق واحلقيقة املطلقة اليت ال ترى فيها عوجا وال امتا، ىف حني غدت املعرفة الفلسفية 
احلرية واإلضطراب والشك : ن طريقا ينتهى، بل ويؤدى ال حمالة إىلاملؤسسة على املنطق واإلستدالل والربها

  )78(س والقنوطأوالندم، والي
وهذا التحول عن املنهج العقلي الذي يفضى بطبيعته إىل معرفة إنسانية حتمل معها قابلية النماء   

ا ميكن للعقل أن حيكم للنقد والتوجيه واملراجعة، باعتبار أن قضاياه عامة، مم :ا ختضعأوالتجدد، من حيث 
العصمة واليقني واالطالق فال ختضع : فيها سلبا أو اجيابا، إىل معرفة هي نتاج ملكة خارقة وتدعى تبعا لذلك

وإن هذا التحول كان السبب حتديا لإلبداع، والعامل األقوى اثرا يف  -حيث ال منهج-ملقوالت املنهج العقلي 
أفضل حاالت طالب ) اجلمود والركود واخلمود( ، يرى أنصاره يفسيادة فكر، سلطوي وثوقي،قطعي الداللة

  .املعرفة مع شيخه ومعلمه وأستاذه
بدال من أن تصطبع العالقة بني طالب املعرفة وأستاذه بروح املناقشة واحملاورة واإلستنتاج الصحيح،   

حبسب هذا (ت املريدبال رؤية وال تبصر من عقل وجتريب ذلك أن أفضل حاال) السماع(اختذت صورة تقليد
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مع شيخه، أن يكون بني يديه كامليت يقلبه كيفما شاء،بال إرادة واىن له ذلك، وبداية الطريق تعىن فناء ) الفهم
  )79(إرادة املريد يف إرادة شيخه

خصوصية لغة الفلسفة وصعوبتها وعسرها، :ومما أعان على هذا الركود واجلمود الفكري أيضا  
صطلحاا الفنية اليت مل يكن من السهل على عامة املثقفني اإلحاطة ا يف يسر، فظلت خباصة ىف مفهوماا وم

لغة خاصة اخلواص ال يقدر على استيعاا وإدراك جزئياا إال القلة، فصارت : لغة اخلواص، بل إن شئت فقل
عن اجلو الثقايف ) عربتها(وأعان على تأكيد وتقرير ) عجمتها(وكأا ثقافة متعالية عن مجهور الناس مما زاد يف

اليت  وإن انتبست إىل العلم فهي ال ) املهجورة(أو املموهة واملنتحلة أو ) العلوم الدخيلة( العام، باعتبارها من
  )80(متت بصلة عضوية أو جتانس روحي إىل روح األمة وفكرها وإىل العلم الشرعي الثابت بالوحي والنبوة

يومذاك كانت من أشد التهم اثراً يف هذا اخلصوص، فقد بدأ  وهذه التهمة عن جمموع أهل العلم  
خرين التمييز عن األقران واآل(اإلمام الغزايل هجمته ا وسار على أثره الالحقون ممن وجهو الفالسفة دعوى 

  )81(....مبزيد الفطنة والزكاء
، نظرم إىل املاضي وكذلك من أهم األسباب اليت أدت األمة العربية اإلسالمية إيل الركود الفكري  

سة والعبادة، مث عدم الرغبة يف دانظرة اعتبار وعظة، واإلكتفاء مبا فعله القدماء، بل وظنهم فيهم وأفكارهم بالق
صنعه أيدى البشر وعقوهلم من اجلديد من املوجودات وما وراء تالتحول مبقتضيات العصر احلاضر، والقبول مبا 

  .املنظور
ىف هذا الصدد، حيث تتضح به حقيقة األمر، وقصة ) ديكارت(أنقل ما قاله  ال يفوتين يف األخري أن  

  :مخود احلركة العقلية يف التراث العريب اإلسالمي فيقول
بدأ التخلف والركود يف احلياة العقلية عند العرب املسلمني، ملا أخذوا الغزايل ومنهجه، وتركوا ابن 

 )82(اهليثم ومنهجه يف باب العلم واملعرفة
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