
  
  
  
  

  الحكمة في معلقة زهير بن أبي سلمی

ي ضيغمي و عل١رأبوالفضل رضاييودکتال
*٢  

  ياستاذ مساعد بجامعة الشهيد بهشت. ١
   مرحلة الماجستير بجامعة طهرانيطالب ف. ٢

  )٢٨/٩/٨۵:  ؛ تاریخ القبول١٢/۵/٨۵: تاریخ الوصول(

  اخلالصة
كان هناك يف العصر اجلاهلي حكماء مشهورون من الناثرين و الشعراء ؛ بعضهم َمن نظر يف احلياة و تأّمـل يف                     

ن انصرف إىل احليـاة     مسبحانه و تعاىل و بعضهم      ... مصري الناس و غاية احلياة و اعترب باملاضي و قد جلأ أخرياً إىل ا             
 فكان للحكمـة يف  .له و يلهو باملتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجه لوينظر يف يومه بل يف ساعته يتمّتع بامللذّات ما حي    

زهري بن  «  حاولنا أن نستعرض جانباً من احلكمة اجلاهلية عن طريق الشاعر اجلاهلّي             .العصر اجلاهلي جوانب خمتلفة   
  .الذي ميثّل فئة املؤمنني باحلياة األخرى النازعني نزعةً روحية» أيب سلمى 

  کلمات الرئيسة
    الشعر اجلاهلي، احلكماء ، زهري بن أيب سلمى، العصر اجلاهلي،حلكمةا
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  مجلة اللغة العربية و آدابها
  م١۴٢٧/٢٠٠۶السنة الثانية، العدد الرابع ربيع و صيف 
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  ةمقدم
كان منذ جميئه إىل الكرة األرضية و بدايـة         ذو فکرة و رأي و تأمل       إنّ اإلنسان موجود    

حياته االجتماعية يفكّر يف حياته و ماضيه و مستقبله و مصريه ؛ حاول ِمن خـالل هـذه                  
ستنتج بعَض األمور و األسس الكلية اليت ِمن شـأهنا أن تـساعَد             التفكّرات و التأمالت أن ي    

اآلخرين يف عيشة ُمثلى ؛ و قد تكون هذه األسس الكلية يف شكل عظة نافعة أو مجلة قصرية                  
  .يقوهلا شخص حكيم ذو خربة ؛ و قد يشتهر قوله فتكون مثالً سائراً بني الناس

 حكماء اشتهروا بدقة التفكري و أصالة       و يف األدب العريب كان هناك منذ العصر اجلاهلي        
الرأي فكانت جتري على ألسنتهم احلكمة البليغة الرائعة كلّما حدثَ حادثٌ أو نزل خطٌب أو 

 و بني هؤالء احلكماء َمن نظر يف احلياة و تأّمل يف مصري الناس و غاية                .أخذ رأيهم يف مسألة   
بحانه و تعاىل و َمن انصرف إىل احلياة ينظر         س... احلياة و اعترب باملاضي و قد جلأ أخرياً إىل ا         

 .يف يومه بل يف ساعته يتمّتع بامللذّات ما حيلوله و يلهو باملتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجـه                 
و حاولنا يف هذا البحث أن نوفّر بـضاعة         . فكان للحكمة يف العصر اجلاهلي جوانب خمتلفة      
الذي ميثّل فئة املؤمنني    »  زهري بن أيب سلمى      «مزجاة حول احلكمة يف معلّقة الشاعر اجلاهلّي        

  .باحلياة األخرى النازعني نزعةً روحية يف العصر اجلاهلي
فوّضحنا يف البداية حول احلكمة لفظاً و اصطالحاً مثّ حول احلكمة يف العصر اجلاهلي و               

وَء علـى   من مثّ ذكرنا حياة زهري الشخصية و األدبية كما ذكرنا أقسام معلّقته و ألقينا الض              
 و نرجو أن نكون قد ُوفّقنا إىل حـدٍّ مـا يف             .حكمته اخلاصة به فجئنا بنماذج من حكمته      

 و احلمد هللا أوالً و آخراً على ما أنعم به علينا من التوفيق يف مجـع هـذا                   .إيصال ما نويناه  
من حيث مل حنتسب و إن أسأنا فهو        ... ا فهو فضل ا   ّن، فإن أحس  الرطب و اليابس و إخراجه    

  . عندنا عاملني أّنه ليس أول خطأ وقع فيه اإلنسان ألنّ الكمال له وحدهمن

  كمةاحل
جاء يف اللغة َحكََمه أي َمَنَعه ّمما يريد و منه َحكََمةُ الدابة ألهنا تذلّلها لراكبها و متنعها من                  

و منه اشتقت احلكمـة     . اجلماح و قيل للحاكم بني الناس حاكم ألّنه مينع الظامل من الظلم           
احلكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفـضل        «  و   .هنا متنع صاحبها من اآلثام و الرذائل      أل
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 الكالم املـوجز    «:  و قد عّرفها النقّاد بأهنا     )ابن منظور، لسان العرب مادة حكم     (» العلوم  
 و قـد    )٩، ص   ١٤١٤السطوحي عبد السّتار علـي،      (» البليغ الذي حيوي عظة نافعة و علما مفيداً         

 فاحلكمة كما يعّرفها الدكتور عبـداملنعم       .هر فتكون مثالً سائراً و قوالً ذائعاً بني الناس        تشت
قول بليغ موجز صائب يصدر عن عقل و جتربة و خربة باحليـاة و يتـضّمن             « :خفاجي هي 

 و  )١٤١ص  ،  ١٩٧٣الشعر اجلـاهلّي،    (» حكماً مسلّماً تقبله العقول و تنقاد له النفوس و املشاعر           
استكمال النفس اإلنسانّية باقتباس العلوم النظرية و اكتـساب         «   :يف عرف العلماء  احلكمة  

امللكة التامة علی األفعال الفاضلة على قدر طاقتها و قد أصبحت هذه الكلمة مرادفة لكلمة               
دائـرة  ( »الفلسفة وأطلقت يف األصل للداللة على الفلسفة اليونانية اليت نقلت إىل اللغة العربّية      

   )١٤، ص ٨ارف اإلسالمية، ج املع
سبحانه و تعاىل َمن يشاء ِمن عباده       ... احلكمة ضالة املؤمن يلتقطها أّنى وجدها، يؤتيها ا       

فهي النور املـضيء    ) ٢٦٩ ،البقرة (﴾َو َمْن ُيؤَت احلكمةَ فَقَد أُوِتَي خرياً كثرياً َو ما يذكّر إال أولو األلبابِ              ﴿
 احلكمة خالصة جتربة و معاناة و نظرة إلی الكون و اجملتمع ..للعقل حينما تلتبس األمور دونه

يوّجه إلی األجيال   .. .يطلقها صاحبها بكالم موجز و دقيق ليعّبر عن حقيقة أو رأي أو مبدأ            
الصاعدة لالّتعاظ و اإلرشاد ؛ و شروطها أن تكون عاّمةً و شاملةً و لكي يكتب هلا اخللـود                  

 و هذه   )١٤٦، ص   دون تاريخ فّواز الشعار،   ( . زمان و مكان   جيب أن تنطبق علی كل الناس يف كلّ       
إنّ ِمن البيان لسحراً و إنّ      « : احلكمة قد تكون شعراً أو نثراً و قد جاء يف احلديث الشريف           

 غري أّنها إذا كانت شعراً فهي أكثر        )٩ص،  ١٤١٤ السطوحي عبد السّتار علي،   ( »ِمن الشعر حلكمة ً   
و احلكمة يف األدب    .  بالقلب ملا للشعر ِمن موسيقى و وزن       استجابة للحفظ و أقوى لصوقاً    

العرّيب قد وردت يف الشكلني و كان منذ العصر اجلاهلّي حكماء عديدة مـن الـشاعرين و                 
 الشعر احلكمي هو الشعر الذي يعّبر عن جتربة ذاتّية أو مشاهدة عاّمة بتأّمل أو وعي                .الناثرين

ك إنسان أو جمتمع و السمّو به إلی ما يعود إلی خريه            و اهلدف منه تقرير مبدأ أو توجيه سلو       
و صون كرامته أو يوّجه إلی األجيال الطالعة يف مجلة مواّد اإلرشاد األخالقـي و التعلـيم                 

 يشمل هذا الشعر القصائد و املقطوعات و األبيات اليت يودعها الشعراُء خالصـةَ              .التربوّي
ماعية و املصريية إلذاعتها يف الناس تعبرياً عن موقف         جتارهبم يف احلياة و عصارة معاناهتم االجت      

 و هكذا يتحّدد الشعر احلكمي بأّنـه خالصـة          .و رسالة تعليمية و تربوية يّتعظ هبا املتعظون       
نظرية تقوم علی التبّصر يف شؤون احلياة عامة و استخالص العربة منه و صـوغها الـصياغة                 
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مبا يتيّسر هلا من عطش الفكرة و القيم اإلنسانية و من           الفنية املمكنة اليت تتمّتع بإمكان البقاء       
   )١٤٨و ١٤٧ص ص دون تاريخ، فّواز الشعار، .(التعبري و مجالية الشكل يف آن

  احلكمة يف العصر اجلاهلّي
ومضت احلكمة يف العصر اجلاهلي ومضات سريعة تلتمع هنا و هناك يف كل األغـراض               

غري ذلك من األغراض األدبية اليت عرفها العـرب         من مدح إلی هجاء إلی رثاء إلی فخر إلی          
 و حكمة هذا العصر سطحّية الفتقار العرب يف هذا العصر إلی الفلسفة و العلوم و ال                 .آنذاك

نستطيع أن نعّدها فلسفة بل خاطرة فلسفية بسيطة ألنّ الفلسفة تقتضي نظاماً بسيطاً يتسلسل              
 و  .دمها و هذا ما ال جنده عند الشعراء اجلاهليني        تسلسالً منطقياً يشمل احلياة و املوت و ما بع        

خالصة احلكمة اجلاهلية أنّ احلياة ميدان جالد و كرامة و أنّ احلق فيها للقّوة و أنّ زينة املرء                  
شرفه و هكذا حاولت هذه احلكمة أن تعاجل حسن التصّرف يف حياة العرب أحسن طريقـة                

و احلفاظ علی الشرف الذايت و القبلي و للحفـاظ          ممكنة للحفاظ علی احلياة الذاتية و القبلية        
 و منبع هذه احلكمـة  )١٤٨نفس املصدر ص ( .علی ألسنة الناس.. .علی الصيت احلسن و احلياة  

يف العصر اجلاهلي جتارب الدهر و حوادثه و النظرة الصحيحة الواقعية إلی األشياء مل تكـن                
 تلك العبارة التجريدية اليت تصيب      –إذن   - فاحلكمة   .وليدة العلم الصحيح و التفكري العميق     

املعنی الصحيح و تعّبر عن جتربة احلياة أو خربة من خرباهتا و يكون هدفها عادة املوعظـة و                  
النصيحة و احلكمة هبذا املعنی ال تصدر إال عن أولئك الذين متّتعوا بقسط موفور من الذكاء و 

فاحلكمـة يف هـذا      )١٥١، ص ١٤١٤ين جعفر،   احلسي( .نفاذ البصرية و فصاحة العبارة و بالغتها      
وليدة التجربة املفيدة و البصرية املستنرية والعقل الذكي و اخليال الصايف و الصورة             « العصر  

املنتزعة مبا حييط بالشعراء مع سهولة املعىن و جزالة اللفظ و متانة السبك و فنية الـصياغة يف                  
على هامش التأثر بعقائد األمم احمليطـة هبـم و          إجياز بليغ مفيد و مع تأثّر ال يعدو أن يكون           

ثقافتها كاهلند و إيران و الروم و إن كان ألول وهلة أنّ البداوة كانت يف معزل عـن هـذه    
 فقد عرفت احلياة اجلاهلّية كثرياً من احلكماء        )١٢، ص   ١٤١٤السطوحي عبد السّتار علـي،    ( »األمم  

 الرأي و بعد النظر ودقة الـتفكري و         ةالذاعت حكمتهم فاشتهروا يف عصورهم و بعدها بأص       
النظر الصائب والفهم الصحيح للحياة و أحداثها وجتارهبا فتجري على ألـسنتهم احلكمـة              
البليغة الرائعة كلما حدث حادث أو نزل خطب أو أُخذ رأيهم يف مسألة و كـان العـرب                  
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شاكل اليت تواجهها بل يلتجئون إىل هؤالء احلكماء يف اخلصومات واملفاخرات واملنافرات و امل
 قس بن ساعدة :كان يف كل قبيلة حكيم تستضيء برأيه يف مجيع شؤون حياهتا ؛ من أشهرهم

و قصي بن كالب و لقمان بن عاد و أكثم بن صيفي من الناثرين و لبيد بن ربيعة و زهري بن                   
 أيب الصلت أيب سلمى و طََرفة بن العبد و عبيد بن األبرص و عدي بن زيد العبادي و أمية بن       

  .و أوس بن حجر و حامت الطائي ِمن الشعراء
و إذا ما استعرضنا أشعار هؤالء احلكماء تبني لنا أن بعضهم َمن نظر يف احلياة و اعتـرب                  

... باملاضي و بعضهم َمن تأّمل يف مصري الناس و غاية احلياة و بعضهم قد جلـأ أخـريا إىل ا                   
نهم َمن قّص و أخرب قصصاً دينية عـن الكُتـب           سبحانه و تعاىل  كما فعل زهري و لبيد و م          

السماوية املاضية كأميه بن أيب الصلت و منهم َمن يئس و تشاءم و هام و بكى كعدي بـن                   
زيد و منهم َمن انصرف إىل احلياة ينظر يف يومه بل يف ساعته يتمتع بامللذات ما يطيب له و                   

  .فة بن العبديلهو باملتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجه اخلاص كطََر
احلكمة اجلاهلّية كغريها من احلكم دليل على رقي عقلية الشعراء و طـرق تفكريهـم و                

هي كانت نظرات يف احليـاة و املـوت و     « مدى فهمهم لقضايا اإلنسان و أسرار الدهر و         
انطباعات و تأّمالً يف أمور الدنيا و أسرار الكون و حماوالت لوضع نظم أخالقية يتبعها الناس                

 لذلك كانت   ،ما يرتضونه من صفات محيدة أو ما ينكرونه من أفعال قبيحة و عادات رديئة             في
احلكمة و مل تزل حقائق جمردة يف متناول الفطرة السليمة متليها التجربة الشخصية و املشاهدة               

 )١٤٩ ، ص    ١٤١٠الدكتور حسني احلـاج حـسن،       ( » الفردية وفق املثل العليا السائدة يف كل عصر       
ة اجلاهلّية هي صدًى لتأّمالت الشعراء اجلاهلّيني و مشاهداهتم تأيت يف بيت من الشعر              واحلكم

اجليد أو عبارة من النثر األنيق املوجز و تصبح فيما بعد أمثاال جتري على ألسن الناس على مّر                  
  .العصور

لّي نوينا يف هذه املقالة أن نستعرض جانباً من احلكمة اجلاهلّية عن طريق الشاعر اجلـاه              
مثّ نقارنه  الذي ميثّل فئة املؤمنني باحلياة األخرى النازعني نزعةً روحية          » زهري بن أيب سلمى     «
  .بعض املقارنة» طرفة بن العبد«كمة الشاعر اجلاهلي اآلخر حب

  حياة زهري بن أيب سلمى و نشأته
بـوه  كان أ «.  م يف جند   ٥٣٠ولد حنُو سنة    . هو زهري بن أيب سلمى املزين من قبيلة مضر        
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ربيعة قد ترك قومه و أتى غطفان وتزّوج من أم عمرو يف قومها فكان له منها زهري الذي نشأ          
و كان يف غطفان شيخ حكيم غين برجاحة العقل امسه بشامة الـشاعر             . و ترعرع يف غطفان   

خال ربيعة والد زهري؛ فلزمه زهري و حفظ له وأخذ عنه الشعر و الرصانة والرغبة يف إصالح                 
لقبلي مث تتلمذ زهري لزوج أمه أوس بن حجر زعيم املدرسة املضرية أو األوسـية يف                جمتمعه ا 

سـكن شـاعرنا يف     ) ١٤٩ ص   ،١٣٨٣،  الفاخوري حنـا  ( »اجلاهلّية فاختذ زهري طريقته يف الشعر     
 االمرأة األوىل هي أم أوىف اليت مل تنجب له طفال           ،غطفان وتزوج هناك من امرأتني على األقل      

 كعـب   : أن تزوج عليها كبشة و قد أجنبت كبشة له ولَدْين شاعَرْين مهـا             فطلقها زهري بعد  
حياة زهري من الوجهة األدبية طريفة فقد        « .املشهورة و جبري  » بانت سعاد «صاحب قصيده   

كان أبوه شاعراً و كذلك خاله و اختاه سلمى و اخلنساء و ورث عنه الشعر ابناه كعـب و                   
  )٣٠٣ص ، ١٤٢٦ضيف شوقي، ( »زهري
قطع زهري لسيد شريف امسه هرم بن سنان ملا عرف من كرمه و اشتهاره حبب اخلري و                 ان

السالم فخصه بأحسن شعره حىت املعلّقة اليت ضمنها مدحه و مدح احلـارث بـن عـوف                 
أولع هرم بن سنان بشعر زهري      . لتوسطهما بالصلح بني قبيليت عبس و ذبيان يف حرب السباق         

ك أن زهرياً عاش يف اجلاهلّية سيدا كثري املال حليماً معروفا           فأغدق عليه العطايا فكان من ذل     
بالورع فنحن ال جند يف ديوانه عامة و املعلّقة خاصة قصائد أو أبيات ميتدح فيها األغنياء طلباً                 

زهـري  «  : و يثين عليه النقّاد من أهل زمانه و غريهم ؛ فكان عمر بن خطاب يقول               .للعطاء
ل يف الكالم و كان يتجنب وحشي الشعر و مل ميدح أحدا إال مبا              شاعر الشعراء ألنه ال يعاظ    

 املعاظلة بني الكالم هي املداخلة فيـه        )٣٣٧، ص   ١٠، مج   ١٤٠٧األصفهاين أبو الفرج، األغاين،     ( »فيه
  .حبيث ال ينضد نضداً مستوياً

 ضـيف شـوقي،   ( »من غري شك كان وثنياً مثله مثل قومه       « قال شوقي ضيف بأن زهرياً      
و ذهب بعض النقاد احملدثني إىل أنه كان مسيحيا غري أننا كل ما نستطيع أن                )٣٠٣ ص   ،١٤٢٦

نؤكّده هو أنّ األفكار املسيحية كانت قد أثّرت فيه و هي أفكار ال شـك يف أن العـرب                   
  )دائرة املعارف اإلسالمّية(. اجلاهلّي كان الجيهلها

رزيناً حليماً ناصحاً مبا فيـه       قضاها   ، سنة ٩٧ م يف عمر يناهز      ٦٢٧مات زهري حنو سنة     
  .اخلري و السالم
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   فنهشاعريته و
طبع زهري على التعقل و الرصانة و نشأ يف كنف بشامة الشاعر الذي كـان ذا حـزم و            
حكمة و رزانة فتخلق زهري بأخالقه و أحّب االستقامة يف القول و العمل كما مال إىل احللم                 

فمثّـل  « شذوذ غري مألوف يف احلياة االجتماعّية         و قام بالوعظ الكرمي و حماربة كل       سلمو ال 
زهري الناحية العاقلة املتعففة املهذبة اليت كان عليها فضالء العرب كما مثّل امـرؤ القـيس و            
طََرفةُ الناحيةَ املتهتكة و الشباب الالهي و هكذا استحق أن يسمى شاعر الرصانة ألنه كـان                

 )١٥١ ص ،١٣٨٣،  الفاخوري حنـا  ( »ياته و يف شعره   رجل العقل و  جعل للعقل احملل االول يف ح         
فكان زهري يف شعره يرمي إىل النفع و ال ينظم إلرضاء الفن الصايف و ال إلرضـاء احلاجـة                   
الشعرّية فيه و هو من أجل ذلك يأخذ شعره بالتثقيف و التنقيح و الصقل و كأنه يفحص و                  

 يتعب يف هذا التحـضري تعبـاً        ميتحن كل جزء من أجزاء مناذجه فهو يعين بتحضري مواده و          
سنة (اليت هي قصائد كان يقضي الشاعر حوالً كامالً         » احلوليات  « شديدا و قد نسبت إليه      

فهو يتطرق إىل احلقائق الراهنة و      . يف نظمها مث يف هتذيبها مث يف عرضها على أخصائه         ) كاملة
ِمن احلواس و جتعلها ملموسـة      يتناوهلا بعقله قبل خياله مث يستعني خبياله ليكسوها حلة تقرهبا           

مادّية و إن كانت معنوية وذلك مبعزل عن كل اندفاع عاطفي شديد و عن كـل انطـالق                  
خيايل رحيب و هو كثريا ما يقصد يف تعابريه األسلوب اخلطايب الذي حياول فيه اإلقناع فيأيت                

 أن يظهر شناعة    على سبيل املثال عندما أراد    . يف كالمه باحلجج و الرباهني و جيادل و يصور        
احلرب فقد بني أهواهلا و نتائجها بالعرك و اإلنتاج و اإلغالل و ما إىل ذلك مما يقنع الـذين                   

التعقل عند زهري جينح به عن فضول الكالم و اإلطناب الـذي ال             « . جربوها و عرفوا شرها   
 و ألفاظه منتخبة    فائدة فيه و من مث ميتاز شعره باإلجياز و املتانة التركيبية و البعد عن السخف              

مفهومة يف جمملها تتابع يف رصانة و جزالة بدون صخب و اضطراب إال يف بعض املواقـف                 
  )١٥٣نفس املصدر ص ( »العنيفة كما يف وصف احلرب حيث تثري يف حركة شديدة سريعة 

  قتهمعل
بني نظمت على اثر انتهاء احلرب      .  بيتا ٦٤هي ميمية على البحر الطويل يبلغ عدد أبياهتا         

قبيليت عبس و ذبيان و الغرض منها مدح املصِلحني بني القبيلَتْين هرم بن سنان و احلارث بن                 
  .أكثر زهري يف معلقته ِمن املوعظة للكّف عن األحقاد و الرجوع عن سفك الدماء. عوف
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  :قسم املعلّقة إىل قسمني كبريينتن
 اجلاهلّية لبدء القصائد     قسم غزيل يصف فيه الشاعر األطالل و الرحيل على الطريقة          -١

)١٥-١(  
مدح فيه املصلحني هرم بن سنان و احلارث بن عوف و قص كيف             :  قسم إصالحي  -٢

 -٢٦(مث نصح املتصاحلني و وصف احلرب و حذر قبيلة عبس منها            ) ٢٥-١٦(عقدا الصلَح   
مث جاء بطائفة من    ) ٤٧-٣٦(مث اعتذر عن قبيلة ذبيان وذكر قصة حصني بن ضمضم           ) ٣٥

و حنن حاولنا أن نركز على هذا اجلزء مـن معلقتـه و             ) ٦٤-٤٨( و األمثال العامة     احلكم
نعّرف حكمته إىل حٍد ما مث نقارنه حبكمة طََرفة بن العبد اليت متثل جانبا آخر مـن احلكمـة       

  .اجلاهلّية

  حكمته
عاش زهري أكثر من مثانني عاما فعرف احلياة و جّرب مرها و حلوها فجاء بآراء حكمية                

« .  على اإلصالح القبلـي    عصبيتهعة نتيجة شيخوخته احلكيمة اهلادئة و خربته الواسعة و          رائ
فحكمة زهري وليدة الزمن و االختيار و العقل املفكر اهلادئ الذي يتطلع إىل احليـاة تطلـع                 

، حمرابيان صادق، الشعراء احلكماء يف العصر اجلـاهليّ       ( »رصانة و تقيد بسنن األخالق اخلاّصة و العامة       
 كان زهري الرجل العاقل الذي يفكر و ليس الذي حيلل و يبين ذلك ألنه قريب                )٤٠، ص   ١٣٧٨

نتيجة تعمل و معاناة يعيشهما الشاعر و يبثهمـا يف          « من البداوة و الفطرة و كانت حكمته        
يوسف فران حممد،   (»ثنايا شعره عندما تتاح له فرصه التحدث عن أمر جلل أو مدح رجل عظيم             

  )١٠٠، ص ١٤١١

  أسلوبه يف حكمته
أسلوب زهري يف حكمته أقرب إىل األسلوب التعليمي يف هدوئه و رصانته و جفافـه و                
ميكننا ان نلمس الرصانة يف الوزن الشعري و يف حسن اختيـار األلفـاظ و العبـارات ويف                  

 فجعل زهري من حكمته هذه دستورا مفصال لتهـذيب          .الوضوح الفكري و السهولة األدائية    
  . حسن التصرف يف السياسة االجتماعية البدوّيةالنفس و
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  عر اإلصالحزهري شا
كان زهري يسعى يف إصالح جمتمعه القبلي و حيب كل من يعمل اخلري و يسعى يف توطيد                 
السالم بني الناس كما كان ينصح كل ذي غواية حىت يرجع عن غوايته فاصطبغ شعره هبذه                

يصرح بالنصح إىل املتصاحلني حىت ال يرجعوا إىل        الصبغة اإلصالحية فنسمعه على سبيل املثال       
  :احلرب فيقول

  
ــسمِ    أال أبِلــغ األحــالَف عّنــي رســالةً ــلَّ مق ــسمُتْم ك ــلْ أق ــانَ ه  و ذبي

ــتمنَّ ا ــال تك ــكم...ف ــا يف نفوِس ــُتم ا     م ــا يك ــى و مهم ــِم..ليخف  يعل
ــدِّخر ــاٍب في ــع يف كت ــؤخَّر فيوَض ــنق     ي ــل في ــساِب أو يعجَّ ــوم احل  مِ لي

  )٧١و٧٠ص ، دون تاريخ، ديوان الشاعر (
مث يصف احلرب يف صورة بشعة قبيحة حىت جيتنب عنها الناس عامة و القبائل املتـصاحلة                

  :خاصة فنراه يقول يف معلقته
  

ــرجَّم   و مــا احلــرُب إال مــا علمــتم و ذقــُتم ــها باحلــديِث امل ــو عن ــا ه  و م

 إذا ضـــريتموها فتـــضرِمو تـــضر   مَتــى تبعثوهــا تبعثوهــا ذميمــةً

ــا ــى بثفاِله ــرَك الرَّح ــرككم ع ــئمِ     فتع ــتج فتت ــشافاً مثَّ تن ــح ك  و تلقَ

ــم ــأم كلّه ــانَ أش ــم غلم ــتج لكُ ــتفطمِ      فتن ــع ف ــاٍد مثَّ ترض ــأمحر ع  ك

ــها ــلّ ألهل ــا ال تغ ــم م ــل لك ــٍز َو درهــم    فتغل ــن قفي ــالعراِق ِم  قــرى ب
  )٧٢و٧١ ص ،نفس املصدر (

  هن حكمتمناذج م
  : كتمان السر-١

سبحانه و تعاىل يعلم ما يف صدور الناس و هو عامل باخلفيات و الـسرائر               ... يقول إن ا  
  :فيقول... فيجب عليهم أن ال يضمروا الغدر و نقض العهد ألهنم إن أضمروها علمه ا

  
ــتمنَّ ا ــال تك ــكم..ف ــا يف نفوِس ــتم ا    م ــا يك ــى و مهم ــم...ليخف  يعل

ــا ــع يف كت ــؤخَّر فيوض ــدَّخري ــنقم      ٍب في ــل في ــساب أو يعج ــوم احل  لي
  )٧١و٧٠ ص ،نفس املصدر (
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  : من عّمر طويال ملل-٢
ــْش ــن يع ــاِة و م ــسأم      ســئمُت تكــاليَف احلي ــك ي ــا ل ــوالً ال أب ــانَني ح  مث

  )٧٥ ص ،نفس املصدر(

  : الغد و ما خيبئه-٣
أكده زهري فقال أنا     هذا ما    – جل جالله    -الغد غيب خمبأ ال يعلم سره إال عالم الغيوب        

اعلم ما حدث يف األيام املاضية و ما حدث اليوم غري أنين ال أدري ماذا سيحدث يف األيـام                   
  :املقبلة

ــه ــِس قبلَ ــوم و األم ــا يف الي ــم م ــا يف غــد عــم   و أعل  ولكــّنين عــن علــم م
  )٧٥ ص ،نفس املصدر (

  : املوت كالناقة العشواء-٤
لى غري نسق و ترتيب و بصرية كما أن الناقة العشواء           رأيُت املنايا تصيب الناس ع    : يقول

تطأ على غري بصرية فمن أصابته املنايا أهلكته و من أخطأته أبقته حياً حىت بلغ الشيخوخة و                 
  :فيقول يف معلقته. اهلرم

  

ــرم     رأيُت املنايـا خـبط عـشواء مـن تـصب ــر فيه ــيء يعم ــن ختط ــه و م  ُتمت
  )٧٥نفس املصدر ص  (

   يف األمور املداراة-٥
يقول من مل يصانع الناس و مل يدارهم يف كثري من األمور قهروه و غلبوه و أذلوه و رمبا                   

  .قتلوه كالذي يضرس باألنياب و يوطأ باملنسم
  

 يــضرس بأنيــاٍب و يوطــأ مبنــسم      و َمــن مل يــصانْع يف أمــوٍر كــثرية
  )٧٦ ص ،نفس املصدر (

  : من بذل املعروف صان عرضه-٦
 جعل معروفه ذاّباً ذمَّ الرجاِل عن عرضه و جعل إحسانه واقياً عرَضه وفـر               من« يقول  

 فمن بذل معروفه صـان      )٨٠، ص   ١٤٢٥الزوزين،  ( »مكارمه و من اليتق شتم الناس إياه ُيشتم       
  :و هكذا يقول. عرضه و من خبل مبعروفه َعَرَض ِعرَضه للشتم و الذم

ــره   و َمن جيعـل املعـروَف ِمـن دون عرِضـه ــشتم يف ــشتم ي ــق ال ــن ال يت  و َم
  )٧٦ ص ، دون تاريخ،ديوان الشاعر (
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   البخيل عند قومه مذموم-٧
فيقـول زهـري يف     .  عنه و ذم   یمن كان غنيا فبخل و مل يعط أحدا شيئا من ماله استغن           

  :معلقته
  

ــضِله ــضل فيبخــل بف ــُك ذا ف ــن ي ــذممِ    و َم ــه و ي ــستغن عن ــه ي ــى قوم  عل
  )٧٦ ص ،نفس املصدر(

   أوىف بعهده مل يلحقه ذم من-٨
  

ــد ــن يه ــذمم و م ــوف الي ــن ي  و م
قل

ــتجمجم    ــرب ال يـ ــئن الـ  إىل مطمـ
  )٧٦ ص ،نفس املصدر(

فمن أوىف بعهده مل يلحقه ذم و من هدي قلبه إىل بر يطمئن القلب إىل حسنه و يسكن                  « 
  )٨٠ ص ،١٤٢٥، الزوزين (»إىل وقوعه موقعه مل يتمتع يف إسدائه و إيالئه 

   خاف دالئل املوت نالته من-٩
يقول من خاف من دالئل املوت نالته و مل ُيجده خوفه نفعا و لو فّر منها إىل السماء ال                   

   .ميكنه الفرار من املوت فهو حيل عليه ال حمالة
  

ــه ــا ينلَْن ــباَب املناي ــاَب أس ــن ه ــسلم     و َم ــسماءِ ب ــباَب ال ــرَق أس  و إن ي
  )٧٦ ص، دون تاريخ،ديوان الشاعر (

   اإلحسان يف غري موضعه-١٠
من أحسن إىل من مل يكن أهال لإلحسان إليه ذمه ذلك الشخص و مل حيمده و ندم ذلك                  

  :فيقول يف معلقته. احملسن الواضع إحسانه يف غري موضعه
  

ــه ــِري أهِل ــروَف يف غ ــل املع ــن جيع ــدم      و م ــه و ين ــاً علي ــُده ذم ــْن مح  يك
  )٧٦نفس املصدر ص  (

  لته احلربمن أىب السلم ذل -١١
  

ــه ــاج فإّن ــراَف الزج ــص أط ــن يع ــذم     و َم ــلّ هل ــت ك ــوايل ركب ــع الع  يطي
  )٧٧نفس املصدر ص (

 »َمن عصي أطراف الزجاج أطاع عوايل الرماح اليت ركبت فيها األسنة الطـوال             « :أي
  . ذللته احلرب و لّينتهالسلم فمن مل يقبل )٨١، ص ١٤٢٥الزوزين، (
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  حلرمي الدفاع عن ا-١٢
  

ــن ــسالحهو م ــه ب ــن حوض ــذُد َع ــم    مل ي ــاَس يظل ــم الن ــن ال يظل ــدم و م  يه
  )٧٧ديوان الشاعر ص (

   من اغترب حسب األعداء أصدقاء-١٣
  

ــرْب حيــسْب عــدوا صــديقه  و مــن مل يكــرم نفــسه مل يكـــرم      و مــن يغت
  )٧٧نفس املصدر ص (

   إن األخالق ال ختفى إىل األبد-١٤
  خليقــةو مهمــا تكــْن عنــد امــرئ ِمــن

قة ل
ــم    ــاس تعل ــى الن ــى عل ــا ختف  و إن خاهل

  )٧٧نفس املصدر ص(
  كلم تظهر زياد اإلنسان أو نقصانه يف الت-١٥

ــا ــكيو ك ــامت ل ــن ص ــرى م  زيادتـــه أو نقـــصه يف الـــتكلم     ن ت
  )٧٧نفس املصدر ص (

   لسان الفىت و قلبه-١٦
  و الــدمفلــم يبــق إال صــورةُ اللحــم   لــسانُ الفــىت نــصٌف و نــصف فــؤاُده

  )٧٨نفس املصدر ص(

   سفاهة الشيخ و الشاب-١٧
إذا كان الشيخ سفيها مل يرج حلمه ألنه ليس بعد الشيب اال املوت و لكن الفـىت و ان                   

  :  فيقول زهري.كان سفيها اكسبه شيبه حلما و وقاراً
ــده ــَم بع ــشيخ ال حل ــفاه ال ــم      و إن س ــسفاهِة يعل ــد ال ــى بع  و إنّ الفَت

  )٧٨ر صنفس املصد (

   كثرة السؤال سبب احلرمان-١٨
ــيحرم    ســـألنا فـــأعطيتم و عـــدنا فعـــدمت ــا س ــسآل يوم ــر الت ــن أكث  و م

  )٧٨نفس املصدر ص(

   ويالت احلرب و أهواهلا-١٩
ــتم ــتم َو ذق ــا علم ــرُب إال م ــا احل ــرجم    و م ــديِث امل ــها باحل ــو عن ــا ه  و م

ــةًَ ــا ذميمـ ــا تبعثوهـ ــىت تبعثوهـ ــريتموها   مـ ــضر إذا ضـ ــضرم و تـ   فتـ
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 و تلقــح كــشافا مث تنــتج فتئــئم      فتعــرككم عــرَك الرحــى بثفاهلــا

ــهم ــأم كل ــانَ أش ــم غلم ــتج لك  كـــأمحر عـــاد مث ترضـــع فـــتفطم   فتن

ــها ــلّ ألهل ــا ال تغ ــم م ــل لك ــم     فتغل ــٍز و دره ــن قفي ــالعراِق ِم ــرًى ب  ق
  )٧٢و ٧١ ص،نفس املصدر(

  من حكمة طرفة بن العبدمناذج 
ولد حنو  . بد بن سفيان بن سعد امللقب بطََرفة، من قبيلة بين بكر بن وائل            هو عمرو بن ع   

العبد البكري الـشاعر و     :  م يف البحرين على اخلليج الفارسي ِمن أبوْين شريفَْين         ٥٤٣سنة  
 و نشأ طرفة يف بيئة شاعرة فجّده و أبوه و عماه املرقشان األكـرب و                .وردة بنت عبد املسيح   
 مات أبوه و هو طفل صغري فكلّفه أعمامه غري أّنهـم            .س كلهم شعراء  األصغر و خاله املتلم   

  .أساؤوا تربيته و ضيقوا عليه فهضموا حقوق أمه البعيدة عن قومها
مل يكد طََرفة يفتح عينيه للحياة حىت قذف بذاته يف أحضاهنا يستمتع مبلذّاهتا ِمن غري ما                «

الفـاخوري حنـا،    ( » ال يريد االرعواء     حرج فلَها و سكر و لعب مبذّراً حىت اإلسراف مكابراً         
  )٩٨تاريخ األدب العرّيب ص 

   الرضا بالقضاء و القدر و املوت-١
 . به ينتهي اإلنسان و يرجع إلی التراب       . فاملوت ال بّد منه    ،عرف اإلنسان املوت منذ كان    

 و  . معاً و قد اعترب العرب القدامی املوت مظهراً طبيعّياً كما رأوه و هو فناء اجلسد و النفس               
 و ال يعلم أحٌد متی حيني أجلُه و يشّد          ،املوت يرصد دوماً اإلنسان و هو قريٌب منه أينما كان         

  ) ١٥٣ملحس ثرّيا عبد الفتاح، القيم الروحّية يف الشعر العريب، ص  (.رسنه
و قدره يف كثري من أمورنا اجلوهرية اليت ليس فيها اختيار لإلنسان            ... جيري علينا قضاء ا   

 مـربم و    ءالد و املوت و ما يرتل بنا من كوارث و مصائب ال حميص لنا عنها ألهنا قضا                كاملي
 ال مفّر عنه و يؤمن حبتميـة    حمتومكأمر  شاعرنا طََرفة بن العبد ينظر إليهما       فنرى  . قدر غالب 

فيجب على اإلنسان أن ينتهز هـذه  .  منهواملوت يف حينه املقّدر و إنّ الشخص احلذر ال ينج         
  :فنراه يقول يف معلقته. لقصرية و يتمتع بامللذات و يفعل ما حيبالفرصة ا

ــوغَى ــضر ال ــي أح ــذا الالئم  و أن أشهَد اللذاِت هـل أنـَت خملـدي            أال أيُّه
ــييت ــَع من ــستطيُع دف ــَت ال ت ــإن كن  فدْعين أبادرهــا مبـا ملكــْت يـدي         ف
ـــياته ــَسه يف ح ــرّوي نف ــرٌمي  ي ـ          ك  ا الـصدي  ستعلُم إن متنـا غـداً أينـ
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ــٍة  و ما تـنقص األيـام و الدهــر ينفـد             أرى العــيش كــرتاً ناقــصاً كــلّ ليل
ــصطفي ــام الكــرام و ي  عقيـــلة مــال الفاحـــش املتـــشدد   أرى املــوت يعت
 لكالطـــول املرخـــى و ثنيــاه باليــد   لعمرك إنّ املـوت مـا أخــطا الفَتـى

  )٣٤ – ٣٢ص دون تاريخ،  ،ديوان الشاعر (
اعر يف هذه األبيات خياطب العذّال و الذين عّيروه علی اقتحام املهالك و اإلقبال علی               الش

 أنّ االبتعاد عن تلك األعمال و االمتناع منـها ال تـدفع املـوت و                : هلم قائالًاللهو و اللذة    
 و يف القسم اآلخر مـن  .خواطره و ال ختلّد اإلنسان فلماذا ال يبادر األجل مبا هو يف مقدوره        

 األبيات يشري إلی خواطر املوت و احلياة فهو يغتنم احلياة و يشفي نفَسه مبا يستلذّه مـن                هذه
و الطائرة حتی ال خيرج من قربه       » هامته  «  و يرّوي اليوم     .اخلمر قبل أن تفنی باملوت كلها     

 و كما رأيناه يصّور لنا املوت بريشة فنان عبقري و           .غداً عطشان و يصيح دائماً من العطش      
تسلّل رويداً رويداً حىت يفاجيء اإلنسان الذي ارتبط به حببل غليظ متني منـذ حلظـة                هو ي 
  .ميالده
   الشكوى من ظلم ذوي القرىب-٢

يعترب طََرفة ظلم ذوي قرباه أشد تأثرياً يف هتييج نار احلزن و الغضب من أثر السيف القاطع 
  : فنراه يقول يف املعلّقة. احملّدد أو املطبوع باهلند

ــُم ــدُّو ظلــ ــرىب أشــ   ذوي القــ
ةً ا

 علـى املـرء ِمـن وقْـِع احلـساِم املهّنـد        
  )٣٦ ص ، دون تاريخ،ديوان الشاعر (

   الدهر يظهر األمور اجملهولة-٣
إن طََرفة يعتقد بأنّ الدهر سُيبدي األمور اجملهولة لإلنسان عاجالً أم آجـال و يفـاجيء                

  :لقته حول ذلكقال يف مع. اإلنسان باألخبار اليت ال يتوقعها
ــاُم مــا كنــَت جــاهالً  و يأتيـــك باألخبـــاِر َمـــن مل تـــزوَّد   ســتبدي لــك األي
ــه ــع ل ــن مل تب ــار َم ــك باألخب ــد     و يأتي ــت موع ــه وق ــضرب ل ــاً و مل ت  بتات

  )٤١ ص ، دون تاريخ،ديوان الشاعر(

  نمقارنة بني احلكمَتْي
 و االختبار الشخصي و االنـدفاع       ةمما مّر يظهر لنا أن حكمة طََرفة بن العبد وليدة الفتو          

العاطفي غري ان حكمة زهري كانت وليده الزمن و االختبار الشخصي و العاملي البعيد عـن                
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ثورة العاطفة و اندفاع االهواء كما كانت وليده العقل اهلاديء الذي يرقب األحوال و الناس               
  . احلياة اجلاهلّيةةو يستخلص الدروس اليت توصل إىل سعاد

زهري إىل احلياة نظر َمن تعَب منها لطوهلا و غموض مستقبلها و خلبط املوت فيها               ينظر  «
ـ  خبطا أعمى ال متيز فيه بني الصاحل و ال         ا و ان كـان  شّرير و الكبري و الصغري فهـو يكرهه

 فقد بقـي يف حـد التـأوه و مل    ةأما كرهه للحيا) ١٥٧الفاخوري حنا ص    (»متمسكاً هبا 
كره طََرفة احلياة أيضاً ألهنا ال تدوم غري أن كره طََرفة مل يقتـصر              و كما مر سابقا     . يتجاوزه

على التأوه بل أدى إىل مهامجة املوت و استغالل احلياة القصرية ألنه حسب املوت هناية كل                
ميثّل طََرفة فئة العابثني الساخرين الذين يـشكّون يف         «. شيء فجاء حبكمة أو فلسفه متشائمة     

و احلاضر والذين يريدون مع كل ذلك احملافظه على الصفات العربّية           كل شيء ال يكون املادة      
 و إن كانـت الـروح       - النازعني نزعة روحية     ،أما زهري فيمثّل فئة املؤمنني باحلياة األخرى      

فالـسعادة يف   ) نفس املصدر  (»  املتمسكني بالفضيلة البدوّية العفيفة     -عندهم غارقة يف املادة   
طََرفة يف تتبع األهواء و استثمار احلياة بل هـي يف الـصلح و   نظره ليست كما كان يف نظر     

  . السالم و الفضيله
هي فلسفة حية ال ختلو من رفعة فهي قاعدة حياة الشاعر و صورة هلـا               « حكمة طََرفة   

تنبض فيها عقيدته الشخصّية و تنفخ فيها أهواؤه القوية و هي من ناحيتها االجتماعّية و من                
و هي مؤثرة ألهنا تبدو يف الظاهر موفقـة         . فيها الرتعة العربّية رفيعة مجيلة    الناحية اليت تتجلى    

 غري أن هذا التوفيق بني نزعات .بني نزعات اجلسد و نزعات النفس موفّرة لكل منهما حاجته
اإلنسان املختلفة ومهيٌّ ألنه ال ميكنه أن يتّم و يتحقق إال بتضحية القوى السفلى للقوى العليا                

 و قد ال يتم هذا اإلخضاع إال بتـضحية          ة اإلنسان عما سواه من احليوانات األرضي      اليت متّيز 
بعض الرتعات الشهوانية للحفاظ على نواميس عليا تتعلق هبا قيمة الشخص اإلنساين العاقـل              
زد على ذلك أنّ التفاين يف سبيل الغري و التعرض للمخاطر يف سبيل اخلري العام و ما إىل ذلك                   

نفس املصدر ص   ( »ق ال تفّسر تفسريا وجيها باإلحلاد و إنكار احلياة األخرى           من شريف األخال  
مل يشعر هبذا التناقض ألنه ال يعتقـد        « فهي حكمة متناقضة واهية األساس، و إن طََرفة          )١٠٨

باخللود و جيعل جمرد الشك برهانا لكفره و الشك عنده مؤسس على العاطفة وحـدها دون                
نفـس   (» عميق و من مث فعدم إميانه ال يقوم على أساس ثابت           تفكري علمي صحيح و حتليل    

ألهنـا ال تفهـم     « فاحلكمة اليت ال تقوم على عدم اإلميان هذا واهية فاسدة مفسدة            ) املصدر
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 اليت ال ختضع هلوى منحرف و إن رافق ذلك اهلوى خصال ةاحلياة على حسب نواميسها الثابت  
أساس اجملتمع و جتعل منه ميدانا للسكر و العربدة          و هي من شأهنا ان تدّك        .يف النفس محيدة  

  )١٠٩نفس املصدر ص ( »و الفجور و أن تقود إىل اليأس
 »حكمة زهري بن أيب سلمى أوسع نطاقا من حكمة طََرفة بن العبـد            «فيمكنتا القول بأن    

ألن صاحبها يعتقد باملاوراءيات و عامل آخر عالوةً على هذه الدنيا و لكـن              ) نفس املصدر (
دون حكمة طََرفة   « و لكن حكمة زهري     . كمة طََرفة بن العبد تقتصر على هذه الدنيا فقط        ح

 و علم يرسـلها     ة و هي ساذجة يف أكثرها بعيدة عن كل تفكري عميق و ثقاف            ،حياة و تاثريا  
 ة جاف ة تعليمي ةالشاعر ارساال و ال يربط بني خمتلف اآلراء فيها و هو إىل ذلك يوردها بطريق              

 العصيان و هكذا كـان      ةم كل رأي من آرائه بربهان هو نتيجة املخالفة و عقوب          و حياول دع  
  )١٥٨نفس املصدر ص ( » .دستور البدوي تاما يتضمن نظام العمل و نظام العقوبات

  نتيجة
نستخلص من هذا البحث أنه كان هناك يف العصر اجلاهلّي حكماء كانوا يفكّـرون يف               

م إىل حكٍم رفعية عالية بالنسبة إلی عصرهم و معاصريهم و أمور الدنيا و وصلوا نتيجة تأّمالهت
إنْ بعضهم ضلّوا الطريق و خرجوا عن الصراط املستقيم ؛ كما ُيثبـت لنـا أنّ الومـضات                  
احلكمية يف الشعراء ال تصنعها األعماُر الطويلة فقط بل تصنعها الظروُف النفسية للشعراء ؛ و               

طريق و خرج عن الصراط املستقيم غري أّنه كان خامـة           نفهم أنّ طرفة بن العبد و إنْ ضلّ ال        
فيلسوف كبري و كان بإمكانه أن يأيت بآراء حكمية كبرية إال أنّ األجل مل ُيمهله أكثر مـن                  

 کما نستخلص أن حكمة زهري بن أيب سلمى أوسع نطاقا من حكمة طََرفة بن العبد ألن   .هذا
هذه الدنيا و لكن حكمة طََرفة بن العبـد         ن  فضالً ع صاحبها يعتقد باملاوراءيات و عامل آخر       

  .تقتصر على هذه الدنيا فقط
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