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 أ 

 إ�داء
 

،  يناصرون لغة القرآن الكر�م، و�سعون وراء �عّلم�ا و�عليم�امح�� اللغة العر�ية؛ الذين  ��إ

الباحث�ن الذين أس�موا �� انجاز �ذا الكتاب؛ من ال�يئة التدر�سية �� قسم اللغة العر�ية  

   ،وآدا��ا؛ ب�لية معارف الو�� والعلوم اإل�سانية

، الذين تحدوا الصعاب �� الولوج إ�� عالم  -�� الناطق�ن بالعر�يةغ-ا����دين وإ�� الطالب 

 العر�ية والوصول ألعماق�ا دون منازع... 

 وإ�� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا ع�� ما تقدمھ من دعم للمعرفة والفضيلة.. 

 . ��د��م جميعًا.... �ذا ا���د ا��م��

 

  



 

 ب  

 شكر وتقدير 
 

الكتاب� العر�ية وآدا��ا بحاأل   ذا  اللغة  �عا��    ث أساتذة قسم  هللا  �عد  وجود  لھ  ي�ون  إال  لن 

وإ��  بج�ود والتقدير،  الشكر  آيات  أس��  إل��م  نقدم  الذين  الو��    الباحث�ن  معارف  �لية 

شكران  �� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا، وال سيما األستاذ  والعلوم اإل�سانية   الدكتور 

عمي الرحمن  ال�لية  عبد  تحت  د  الكتاب  �شر  ع��  السر�عة  باملوافقة  تفضلھ  ،  ال�ليةع�� 

 والشكر موصول كذلك إ�� من أس�م �� إخراجھ تنضيدًا ومراجعة وترت�بًا. 

  



 

 ج 

 مقدمة الكتاب 
أجمع�ن.  ا��مد � وكفى والصالة وال  امليام�ن  الغر  وآلھ و��بھ  املصطفى  سالم ع�� رسولھ 

 و�عد؛

يقرأ؛ للوقوف ع��    ئ أن يتعمق �� ف�م ما إطار اللغة، وع�� القار   إن األدب عمل ف�� خاص ��

أسرار اللغة، و لي�سّ�� لھ التمكن من قنص معان��ا وإدراك محتوى خزائ��ا، واختيار ما يلزمھ  

وأصول، فإن  من أسالي��ا لتناسب موقف تقوم ع�� قواعد  لغة  العر�ية  لغتنا  ھ وحديثھ، وألن 

ط�ن الزم�ن للكتابة، وإن قيمة اللغة تكمن فيما تبعثھ فينا من  ف�م�ا والعمل ��ا يصبحان شر 

بھ   تمّدنا  وما   ، ُعليا  تنمية  قيم  ع��  و�ساعدنا  و�شر�ع،  ولغة  وأدب  وتار�خ  وحكمة  علم  من 

ا أن نقدم ألولئك الناطق�ن بلغة الضاد، وغ�� الناطق�ن ��ا  الروابط وتقو�ة األواصر، وحس�ن

فصوال متفرقة يجمع�ا غرض واحد و�دف واحد، وع���     �� �ذه الصفحات من �ذا الكتاب؛

نحو �ذه اللغة وآدا��ا، ولعل من أ�م ما يحق لنا    بذلك أن ن�ون قد قمنا ببعض ما يجب علينا

نو  من  الفر�دة  التجر�ة  �ذه   �� بھ  نفخر  الواحد، أن  الفر�ق  بروح  التعاون  �ذا  �و  ع�ا؛ 

ة، �� أقصر وقت ح�� يظ�ر �ذا الكتاب  وا��رص البالغ، ومجا�دة النفس الستقطاع أك�� �م

ف خالصة �ل ما يتطلبھ الذي  ع�� أجمل ش�ل، وأكمل مضمون، فقد جّمعنا �� �ذه القطو 

 االستمتاع.ي�شد املعرفة لي�ون �ذا الكتاب أقدر ع�� التعّلم، واملؤا�سة، و 

  ا أن ي�ون إن مجال البحث اللغوي رحب وال ي�ت�� بمقدار؛ مادام اإل�سان يقرأ و�كتب، وحس�ن 

البحث العل�� معّ��ا عن تجر�ة عملية، أو نظر�ة علمية؛ �سلك طر�ق التعب�� املباشر الوا��، 

ا��قل   �� اإل�سانية  التجر�ة  عن  املع��  العمل  فإن  والعل��،  العق��  املنطق  بحدود  ا��دد 



 

 د 

��اجتنا    األد�ي �سلك طر�ق األسلوب الف�� �� التعب��، ومن �نا انطلقت فكرتنا ل�ذا الكتاب،

إ�� االطالع ع�� �ذه التجر�ة امل�مة �� زم��ا، املتجددة دائما بإعادة قراء��ا، وتأمل�ا وتحليل�ا؛  

اللغة   �� قّيمة  بحوث  من  املنتخبات  �ذه  جمع   �� الضرورة،  �ذه  أفرزتھ  ما  بانتقاء  وذلك 

لعر�ية، �ذه  ء اللغة اواألدب، و�عليم اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن ��ا؛ ملا لدور�ا الكب�� �� إثرا 

ت��ل   ال��  العر�ياللغة  امل��م  الكتاب  من  �ذا  بحوث  إعداد  طر�قة   �� جليا،  ذلك  و�ظ�ر   ،

وكتاب��ا، واست�تاجا��ا؛ حيث تبدو املواضيع موزعة بانتظام، �غلب عل��ا الطبع، وت�تعد عن 

ة العاملية  اإلسالمي  الت�لف، ملا ل�ا من واقعية ثابتة مجر�ة؛ ع�� الطالب الدارس�ن �� ا��امعة

ينا أن نز�ن �ذا الكتاب بمواضيع قيمة، يأخذ أول�ا بيد آخر�ا، ل�س�م ��  أو�كذا ارتبمال��يا،  

الثقافة والفكر. القراء، متنوع  ��يل كب�� من  الفكري  الكيان  ن�ون   �ش�يد  أن  نرجوه  و�ل ما 

ب��ة ��  الصفحات كقد قمنا ببعض ما يجب علينا نحو �ذه اللغة وآدا��ا، وإن لم تكن �ذه  

��م�ا؛ إال أ��ا تحمل �� طيا��ا علما ن�ت�� بھ إثبات ا��قيقة �� تأمل الذاكرة الثقافية، ال��  

إلنتاج   ا��تلفة  األساليب  تقديم  ع��  والعمل  ع��ا،  التعب��  وإعادة  باس�يعا��ا،  اللغة  تقوم 

ال ف��  املت  أف�ار�ا،  العطاء  فرص  ت��ء  وإنما  واحد،  أسلوب  عند  فا�تجمد  ��  عددة،  �ميل 

وحل  التطو�ر  بدافع  التطبيقية  الدراسة  إ��  التنظ��  من  انطلقت  مواضيع  �نالك  أن  األمر؛ 

ا��لول   ومواضيع�ا  مشكال��ا  من  است�تجت  إحصائية؛  دراسات  بوصف�ا  الطالب،  مش�لة 

مثمرة   �انت  أ��ا  إال  الكث��،  ا���د  من  استغرقت  العملية  �ذه  أن  من  الرغم  وع��  القيمة. 

 . جديةوم
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 دور األدب العر�ي �� ��ذيب األخالق والسلوك اإل�سا�ي 

 *ين إبرا�يم أحمد حس�نالد نصر 

 مقدمة

نحن دائما ��تم بالتعليم، و�عطي القليل ملوضوع ال��بية، ولذا انحصرت محاضرة دور األدب  

اإل�سا�ي، فقد لعب األدب العر�ي منذ زمن �عيد دورًا فاعًال  العر�ي �� ��ذيب األخالق والسلوك  

�ق وسائلھ ا��تلفة؛ شعرًا  �� ��ذيب الشعوب عامة، والنفس ال�شر�ة خاصة؛ وذلك عن طر 

ا ال��ذيب  و�ذا  ن��ًا.  عن  أل أو  للبحث  اإل�سان  دفع  الذي  �و  اإل�سا�ي  السلوك  وذاك  خال��، 

جمعاء، و�و الذي جعل اإل�سان يطالب بحقوقھ    حر�اتھ، وت��يح املسار لدى شعوب العالم

صادقة نبع من    املسلو�ة، و�عّ�� عن طموحھ وآمالھ، وعواطفھ ا��ياشة، فجاء التغي�� رغبة

إحساسھ وشعوره باملسؤولية أمام أمتھ وشعبھ. و�ش�لت �عب��اتھ اإلبداعّية ال�� رصدت لغتھ  

بل بأش�ال ٌعّدة، م��ا التعب�� شعرًا    فاعلھ مع ا��دث بأش�ال مختلفة متنوعة،وفنھ، ومدى ت

لعب األدب �ذا    أو ن��ًا، التعب�� عن الذات عن اآلمال امل�شودة، والطموحات املستقبلّية. وقد

�ذه،  أيامنا   �� وا��ة  بصورة  و�رز  األو��،  العر�ي  األدب  عصور  منذ  بل  القدم،  منذ  الدور 

منذ   -سعت صور �ذا السلوك ال��ذي��عوب إ�� أن ل�ا حقًا تطالب بھ. وقد ا� عندما وعت الش 

ودفع�ا    فتناولت جوانب ش�� لعب ف��ا الشعر دورًا ال ُ�س��ان بھ �� ��ذيب النفوس،  –القدم  

 
علوم اإل�سانية، ا��امعة اإلسالمية  أستاذ النقد والبالغة واألدب، قسم اللغة العر�ية وآدا��ا، �لية معارف الو�� وال* 

 العاملية بمال��يا.  
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إ�� األمام، و��ذ ال�مم، وكذلك الن�� من وصاياه، ورسائلھ، وخطبھ. وعندما ت��ذب السلوك  

إل�سانّية، ي��ّذب �ل ���ء، حيث ُيص�� الطا��، و�قّوم املعوج، و�ستقيم ا��ياة ع�� أحسن ا

و�عا��:   سبحانھ  هللا  خلقھ  كما  مكّرمًا  معّززًا  اإل�سان  و�ع�ش  مْ ﴿حال،  َكرَّ َقْد 
َ
دَ َول

َ
آ َبِ��  َم َنا 

َباِت  ّيِ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال   َوَحَمْلَناُ�ْم ِ�� اْلَ�ّ�ِ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُ�ْم ِمَن الطَّ ْلَناُ�ْم َعَ�� َكِث�ٍ� ِممَّ .  ﴾ َوَفضَّ

   َك نَّ إِ وَ ﴿تأدي��"،    أحسَن ف  يب�� ر�ّ "أدّ   و�كذا �ان الرسول  
َ
ي�� اإل�سان، م﴾،  يِظ عَ   ٍق لُ � ُخ َ� عَ ل

ا��ميدة،   ،خالقباأل  األخالق  ع��  قائم  والدين  الشعوب،  ��ّذب  ال��   �� أل��ا  يموت؛  وعل��ا 

وحكم  طر�فة  معا�ي  من  يحملھ  وما  الشعر  ب�ن  موزعًا  بح��  سيأ�ي  ولذا  املستقيم.  والسلوك 

وأمثال، تدعو إ�� ��ذيب النفس، ودفع اإل�سان للتفاعل مع الواقع وا��ياة. والن��، وما فيھ  

ئل، وخطب ت�ّث ا��ماس �� نفوس الشباب الطامح، واألمل والرجاء والسؤدة.  ورسا  من وصايا،

 وسوف نبدأ ببعض الوصايا. 

 أوال: الوصايا. 

َمامةوصّية -1
ُ
 ب�ت ا��ارث. أ

من ر�ات الفصاحة والبالغة والرأي والعقل، و�� زوجة عوف بن محلم الش�با�ي، و�انت من  

قد خطب ا��ارث بن عمرو ملك كندة ابن��ا أم  ي، و الرأ ال�ساء الال�ي عرفن بالتعقل وحسن  

�ا ع��   إياس ب�ت عوف بن محلم الش�با�ي، فزوج�ا أبو�ا منھ، وملا حان وقت زفاف�ا حرصت أمُّ

 تزو�د�ا ببعض النصائح فقالت: 
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، ُتِركْت لذلك منك، ولكّ��ا تذكرٌة للغافل، ومعونٌة  "أْي ب�ّية: إن الوصّية لو ُتركت لفضل أدب

��ما إل��ا، كْنِت أغ�� الناس ، ولو أنَّ امرأًة استغنْت عن الزوج لغ�� أبو��ا، وشّدة حاجللعاقل

منھ   الذي  ا��وَّ  فارقت  إّنك  ب�ّية:  أْي  الّرجال.  ُخِلَق  وُل�نَّ  ُخلقن،  للرجال  ال�ساَء  ولكن  عنھ، 

لفيھ، فأصبَح بمِلكھ لُعشَّ الذي فيھ َدرْجِت، إ�� وْكٍر لم �عرفيھ، وقر�ن لم تأَخَرْجِت، وَخّلفت ا

كْن لِك عبدًا وشي�ًا. يا ب�ّية: احم�� ع�� عْشَر ِخصاٍل تكن  عليك رقيبًا وملي�ًا، ف�و�ي لھ أمًة، ي

ُد   ملوقع عينھ،  لِك ُذْخرًا وِذكرًا، ال��بُة بالقناعِة، واملعاشرُة بحسن الّسمع والطاعة، والّتَع�ُّ

منك عيُنھ  تقُع  فال  أْنِفھ،  ملوضع  ُد  وال  والتفقُّ قبيح،  والكحُل    ع��  ر�ٍح،  أْطيَب  إالَّ  منِك  َ�َشمُّ 

طعاِمھ، والُ�دُّ عنھ عند مَنامھ،   لوقت  أحُسن ا��ْسِن، واملاُء أطيُب الطيب املفقوِد، والّتَعّ�ُد 

ٌة، واالحتفاظ بب�ْتھ ومالھ، واإلرعاء ع�� نفِسھ  فإّن حرارة ا��وع َمل�َبٌة، وَتْنغيص الّنوم مْغضبَ 

وعيا اوحشمھ  ع��  واإلرعاء  التقدير،  ُحْسُن  باملال  االحتفاظ  فإنَّ  جميُل  لِھ،  وا��شم  لعيال 

ه، لم تأم�� َغْدَره،   � لُھ سّرا، وال َ�ْع��� لھ أمرًا، فإنك إن أْفشْ�ت ِسرَّ ُحْسِن التدب��، وال ُتف��ِ

االكتئاب عنده إن �اَن ْرِت صْدَره. ثم اّتقي ِمْن ّذلك الفرح إْن �ان َتِرحًا، و وإْن َعصْ�ِت أَمره، أوغَ 

ال من  األو��  ا��صلَة  فإنَّ  لھ َفِرحًا،  ت�ون�ن  ما  أشدَّ  و�و�ي  الّتكدير،  من  والثانيَة  تقص��، 

لك إكراما، وأشدَّ ما ت�ون�ن لھ موافقًة، يكن أطوَل ما ت�ون� َن لھ إعظامًا، يُكْن أشدَّ ما ي�ون 

ثري رضاه ع�� رضاك، و�واه ع�� �واك  مرافقًة، واعل�� أّنك ال تصل�ن إ�� ما ُتحب�ن، ح�� تؤ 

 .1يخ�� لك"  فيما أحب�ت وكر�ت، وهللا

 
،  العقد الفر�دة ب��وت، الطبعة األو��، دون تار�خ. وكذلك: ابن عبد ر�ھ، ، طبع142،ص 2جمجمع األمثال ،أنظر: امليدا�ي-1

 ��نة التأليف وال��جمة، الطبعة األو��، مصر. ، طبعة 223،ص3ج
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و�� أوًال   العمل،صدرت الوصّية من أم مجّر�ة ل��ياة، ل�ا حنكة وخ��ة طو�لة أّ�ل��ا ملثل �ذا  

وآخرًا تحرص ع�� أن تحقق السعادة وال�ناء البن��ا، ال�� ال خ��ة ل�ا بتلك ا��ياة، و�ان �دف  

 ذه الوصّية تحقيق السعادة الزوجّية والسكينة والطمأن�نة. األم من �

تحرص ع��  ال��  العاقلة  للمرأة  بن��ا، و��  تحرص ع�� سعادة  أم  ألي  ُ�عت�� دستور  والوصّية 

د��ا، و�ناء بي��ا ع�� دعائم قو�ة، ومت�نة ح�� تدوم سعاد��ا مع زوج�ا أبد ا��ياة. وحبذا  سعا

وطّبق��ا �� بيو��ن دون حساسّية إذًا لرأينا السعد يرفرف ع��    لو حفظت فتياِتنا �ذه الوصّية،

أ أرادت  السن�ن،  تجارب  أفن��ا  أم  من  حكيم  نص  ف�و  �ا ن تضمن البن��ا ال�ناء �� بي�بيو��ن، 

ا��ديد " تو�� ل�ا ا��ياة ال�� لم تألف�ا من قبل، ثم ت�تقل إ�� سرد ما يتوجب ع�� املرأة نحو  

ل جامعة، خالص��ا: القناعة، والطاعة، واالعتناء باملظ�ر اعتناء  زوج�ا فتوص��ا �عشر خصا 

راعاة  ب��، وا��افظة ع�� السّر، ومال يخرج عن ا��ّد املطلوب املعتدل، والنظافة، وحسن التد

وإن �انت �ذه النصيحة المرأة جا�لية، إال أ��ا سبقت عصر�ا ��ذه    .1حالة الزوج النفسّية" 

 بل�ا املرأة العصر�ة، ح�� ال تختل مواز�ن األسرة وا��تمع. الوثيقة، ال�� يجب أن تتق

 وصية ذي األصبع العدوا�ي البنھ أسيد.  -2

بوضع خ��ا��م   حنك��م التجارب، وصقل��م األف�ار،�انت من عادات ا��ا�لي�ن أن ��تم الذين  

صلوا إ�� ما  وز�دة أف�ار�م، ونتاج عقول�م إ�� أبنا��م وقوم�م، ليفيدوا من ذلك �� حيا��م، و� 

من   ��ا  يمدون  ال��  ا����ات  و�ذه  وسؤدة.  وشرف  ومجد  ومنعة  عّز  من  آباؤ�م  إليھ  وصل 

 
 م، الطبعة األو��، الر�اض.1978، مطبعة املنار، عام األدب ا��ا���ر معبدى، أنظر: عبد هللا العشري، ومحمد بد-1
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ن �� الوصية ال�� تصاغ �� جمل قص��ة محكمة ال���، تحمل من األف�ار أغزر�ا، ومن  دو ير�

 املعا�ي أسما�ا وأجمل�ا، وت�سم بالوضوح وال��ك��. 

�ون مليئة  لت�ون دافعًا للشباب، ��ياة جديدة قد تومن ثّم استخدم القدماء أسلوب الوصايا  

الوصايا   والوصايا  باملغامرات وا��اطر، ف�ذه  شأ��م.  و�ص��  الطر�ق،  ل�م  ين��  ن��اسًا  ت�ون 

عل��ا   توافر  ال��  ا����ات  وتلك  ل�ا،  وممارس��م  ا��ياة،   �� تجار��م  من  ا��طباء  �ستخلص�ا 

لتق للشباب  املديدة. و�� دفع  اإل�سا�ي  طوال حيا��م  السلوك  و��ذيب  وا�ُ�لق،  ا�َ�لق،  و�م 

و��� ابنھ أسيدًا، و�قّدم لھ �عض الصفات الكر�مة  وتقو�مھ. ف�ذا �و ذو األصبع العدوا�ي يُ 

 ال�� تقوده دون أد�ى شك إ�� ا��د والسؤدة، فقال: 

، وعاش ح�� سئم الع�َش، وإ�ي ُموصيك بما إْن   حِفظَتُھ َبلْغَت  "يا ب�ّ�! ِإنَّ أباك قد َفِ�َ� و�و ��ٌّ

وك، وت اضع ل�م يرفعوك، وا�سط  و �� قومك ما بلغُت، فاحفْظ ع��: أِلْن جاِنبك لقومك ُيحبُّ

كَباَرُ�م،   تكِرُم  كما  صغاَر�م  وأكْرم  ُ�سّودوك،  ����ء  عل��م  َ�ستأثر  وال  يطيعوك،  وج�َك  ل�م 

وا بمالك،  واسمْح  ِصغاَر�م،  مودتَك  ع��  وَ�كُ��  كباُرُ�م،  جاَرَك،  ُيْكرْمَك  وأعْزز  حرَ�مك،  ْحِم 

ال  �� ال��ضَة  وأسرع  ضيفك،  وأكرم  بك،  استعان  َمن  َ�ْعُدوك، وأِعْن  ال  أجًال  لك  فإّن  ر�خ،  صَّ

 . 1وصن وج�َك عن مسألة أحٍد ش�ئًا، فبذلك يتمُّ ُسْؤددك"

إن الرجل �انت حياتھ مليئة بالتجارب ا��تلفة املتنوعة ال�� عاش�ا ز�اء عمره، فتعّلم   

الوج�ة  م� وتوج���م  للشباب،  دفعًا  الوصايا  �ذه  مثل  وت�ون  يضّر.  وما  ينفع،  ما  الكث��؛  �ا 

 
م.)، 1987، (ا��رطوم: دار ال�شر ال��بوي، الطبعة الرا�عة، عاماألدب والنصوصآخرون،  محمد عثمان محمد مو��� و   -1

 . 46ص
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ث السلوك ا��ميد �� ا��تمع الذي يحيا فيھ. ولذا  ال��يحة املستقيمة، لبناء أوطا��م، و� 

�انت �ذه األمور ال�� أو��� ��ا ذو األصبع العدوا�ي أبنھ أسيد ليأخذ ��ا، و�عت���ا ن��اسًا �� 

حياتھ. و�ان شرطھ �� الوصايا أن �ع��ا أبنھ، و�طبق�ا �� حياتھ ح�� يص�� إ�� امل��لة ال�� وصل  

 وسيادة.  إل��ا أبوه �� حياتھ، من م�انة

ونجد ما ذكره ذو األصبع العدوا�ي يليق بصفات القائد، وما يجب أن يتمّثل بھ ا��اكم العادل.  

ف يختارون حّ�ام�م، وما �� الصفات ال�� فجر ا��ا�لية كي  –منذ    –�ذا وقد عرف العرب  

القو�م با��لق  إذن  املعا��.  إ��  ��ا  و�سمو  �شعو��م  يرقوا  ح��  ��م،  لصيقة  ت�ون  أن  ، يجب 

 والسلوك املستقيم، يمكن أن ُيصَ�� ا��اكم، ُفتصَ�� األمم، والشعوب. 

 ثانيًا: ا��كم واألمثال. 

الشب توجيھ   �� بارزًا  دورًا  لعبت  واألمثال  واملثابرة،  ا��كم  والكّد  العمل  ع��  وحّس�م  اب، 

�م ع��  اد، ودفع��م لتحّمل أنماط مختلفة من ا��ياة، �سلبيا��ا، وايجابيا��ا، وحّمس�واالج��

امل��� ُقدمًا �� مشوار �ذه ا��ياة. وأننا �نا سوف نختصر بذكر �عض�ا بوصف�ا مثاًال �ساعد  

مال والطموحات، �ذا بجانب ��ذيب  آل يق ا�� دفع روح الشباب نحو التقّدم واالزد�ار، وتحق

 األنفس، وسلوكيات األفراد. 

 قال ا��ما���:-1

 ُ�غاث الط�� أك���ا فراخًا     وأمُّ الصقر ِمْقالٌت نزوُر 
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ولكن   الكم،   �� املسألة  فل�ست  االختيار،  حسن   �� وأ�مي��ا  النوعّية،  إ��  �ش��  الشعر  و�ذا 

بالنوعية، ولذا خ�� الكالم ما قّل  ة الشباب لال�تمام  الكيف أمر م�م جدًا. ومن �نا جاءت دعو 

ودّل، ولم يطل فيمل. فاألدب �عّلم اإل�سان حسن االختيار، أي السلوك املستقيم الذي يجب  

 أن ي�بعھ، و��ناسب مع ميولھ وطبعھ، وحاجاتھ الضرور�ة.

 قال طرفة بن العبد: : جاء �� فصل املقال-2

 1باألخبار من لم تزودو�أتيك     س�بدي لك األيام ما كنت جا�ًال 

إن مص�� األيام أن تكشف لإل�سان ا��قائق ال�� ُخفيت عنھ، أي ال�� �ان يج�ل�ا، وال �علم  

ع��ا ش�ئًا، أو �انت غائبة عن ذ�نھ، أو لم يكن يفّكر ف��ا، أو يصدق أن تحدث، أو لم يكن 

�ق لم يكن يتوقعھ، ألمر عن طر يتوقع�ا أو يحسب ل�ا حسابًا. ور�ما جاءت ا��قيقة أو ُكشف ا

أو ي�تظر أن يأ�ي عن طر�قھ. فيجب ع�� اإل�سان أن يتمالك نفسھ كث��ًا، وال يحزن أبدًا، ف�ل 

 ���ء متوقع حدوثھ، فعليھ أن يتعّلم من األيام.

 .2قال أبو عبيد، قال األصم��: ومن أمثال�م (ل�ل جواد كبوة، ول�ل عالم �فوة) 

فعال األمور ا��ميلة، ثم ت�ون منھ ال�فوة والزلة. واملع��  لب عليھ أوذلك مثل الرجل ي�ون الغا

من ذلك أن الكمال � سبحانھ و�عا��، فم�ما يكن فاإل�سان ال يخرج من دائرة أنھ �شٌر يخطئ  

  و�ص�ب، فا��واد عندما ينطلق �� السباق ال يكبو، ولكن أحيانًا قد يحدث و�ذا االحتمال،

 
(السودان: الطبعة    ح كتاب األمثال، فصل املقال �� شر عبد ا��يد عابدين، وإحسان عّباس  أبو عبيد البكري، تحقيق  -1

 . 243م.)، ص1958األو��، عام 
 . 39املصدر السابق، ص-2
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يخطئ، ولكنھ ��فو، أي تفوت    العالم الكن مع ذلك يحدث، وكذلك  �س�تھ ال ت�اد تذكر، ول

 .عليھ �عض األمور، إذن من السلوك اإل�سا�ي أّال يتكّ�� اإل�سان ع�� أقرانھ وزمالئھ

 قال النا�غة الذبيا�ي:

 1الرجال امل�ذب؟ولست بمس�بق أخًا ال تلمھ     ع�� شعث، أيُّ 

سقطتھ.  �ان الغالب ع�� الرجل اإلحسان اغتفرت    أي ل�س أحد يخلو من عيب ي�ون فيھ، فإذا

أي إذا أنت لم �غفر لصاحبك، و�عذره فيما ارتكبھ من أخطاء غ�� مقصودة، فسوف تخسر  

و�ذا   الطّيب.  والسلوك  األخالق  األدب  من  نتعّلم  �كذا  ورفاقك.  وأحبابك  أصدقائك  جميع 

 فق مع قول �ّشار بن برد ح�ن قال: يت

 ق الذي ال �عاتبھ عاتبًا     صديقك لم تلإذا كنت �� �ل األمور م

�لُّ امرىٍء معّرٌض ألن ��فو أو ُيخطىء، وقد ي�ون ذلك عن غ�� َعْمٍد، فإذا كنا �عاتب أصدقاءنا  

ل وإذا  ح�ن،  �عد  حينًا  ونحاس��م  املرة،  تْلو  املّرة  أخطا��م  أو  �فوا��م  ا  ع��  منَّ �لُّ  �سامح  م 

حيدًا، وال صديَق لھ �� �ذا العالم. ولذلك صدق قول  اآلخر، و�صفح عنھ، فإنھ سيجد نْفسھ و 

 دق ح�ن قال: الفرز 

 يم��� أخوك فال َتْلقى لھ خلفًا     واملال �عد ِذ�اِب املاِل ُمْك�سُب 

 
 . 39ص  املصدر السابق،-1
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منيٍة للمرِء �� حياتھ، الصديق الصدوق، واألخ الو��. فإذا فقده، فقلما �ستطيع أن  إن أعّز  
ُ
أ

خُذ و�ستعاد. ول�ذا، فإن ا��فاظ ع�� األصدقاء والتمسك  ؤ ة تُ يجد مثلھ. أّما املاُل فإّنھ عار�ّ 

 ��م أشدُّ حاجة من ا��فاظ ع�� املال 

 : املتن��يقول ابو الطيب   -3

 1��رح بميٍت إيالم  ال�واُن عليھ     ما من �ُ�ْن �سُ�ُل 

، و�ذا  لم با��راحةأيت  إذا �ان اإل�سان �ّينًا �� نفسھ س�ل عليھ احتمال ال�وان �امليت الذي ال 

��  دفع   يصمتوا  اّال  أن  للشباب  ودفع  املس�بدين،  الطغاة  ا��ّ�ام  من  حق�ا  تنال  أن  لشعوب 

ي ال تحر�وا    ألغراض�م ا��اصة، فالشعوب التوجھ الطغاة الذين يأخذون أموال الشعوب  

 ساكنًا، وتتغافل عن حّق�ا، تضيع حقوق�ا، وت�شرد وت�سول، وت�ون منبوذة من اآلخر.

ْحِل ْقياَن املعاُتِر�ديَن لُ  �ِد من إَبِر النَّ  2�� َرخيَصًة     وال ُبدَّ ُدوَن الشَّ

يدر�وا املعا�� رخيصة دون أي ج�د    أن ُيخاطب بھ الشباب الذين ير�دون أن  -أيضا    - و�و يجوز 

أو �عب أو مثابرة، أو دون أن �عّرض نفسھ لأل�وال، وصروف الد�ر. واملعا�� ال تدرك كذلك، 

اج حاول  من  مرارة  فإن  بمقاساة  إال  العسل  حالوة  يبلغ  وال  النحل،  لسع  قا���  الش�د  تناء 

 ا قال الشاعر: للشباب أن ي��ض و�عمل و��افح و�ج��د، أو كم تحف�� اللسع. و�ذا 

 وما نيل املطالب بالتم��    ولكن ُتؤخذ الدنيا غالبا 

 
 . 217، ص4، مطبعة السعادة، د.ت.)، ج، (القا�رة: املكتبة التجار�ة الك��ى شرح ديوان املتن��عبد الرحمن ال��قو��،  -1
 .4، ص4املصدر السابق، ج-2
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ُفوُس ِكبارًا     �ِعَبْت �� ُمَراِد�ا األجساُم    1وإذا �انِت النُّ

العلم،  املتن��  و�ش��   ب�ن  الشباب  يفّرق  أن  و��  الشباب،  إل��ا  �س��  أن  يجب  م�مة  غاية  إ�� 

 فالعلم مغنمة، وا���ل مفسدة، وذلك ح�ن ي�شد:

�ي ع�� َقْدِر الِكَراِم امل�اِرم 
ْ
�ي العزائُم     وتأ

ْ
ْ�ِل الَعْزِم تأ

َ
 2ع�� َقْدِر أ

�مة قوي العزم �ان األمر الذي  من �ان كب�� الإن العزائم إنما ت�ون ع�� قدر أ��اب العزم، ف

يأتيھ من   �ان ما  أكرم  �ان  أ�ل�ا: فمن  ت�ون ع�� قدر  إنما  امل�ارم  �عزم عليھ عظيمًا، وكذلك 

املكرمات أعظم. واملع�� أن الرجال قوالب األحوال، فإذا صغروا صغرت م�ارم�م، وإذا ك��وا  

 ك��ت م�ارم�م. 

 يقول أحمد شو��: -4

َعر     ة للزماِن فدع �ل طاغيّ   3فإن الزمان يقيم الصَّ

أن يص��   طاغّية ال بّد  أي أن الزمان ُيص�� من امليل والعوج من ك�� أو غ�� ذلك. و�ل حاكم 

بالعدل،  ا���ام  يل��م  أن  ذلك  من  وال�دف  لإلصالح.  كث��ة  وسائل  وللزمان  الزمان،  حالھ 

 واملساواة، ف�� املنجاة ل�م من غضب شعو��م.

 د شو��:يقول أحم

 
 . 64، ص4جاملصدر السابق، -1
 . 94، ص4املصدر السابق، ج-2
حسن،    -3 وشو��عباس  وموازنة،  املتن��  ونقد  املعدراسة  دار  (مصر:  عام  ،  الثالثة،  الطبعة  املعارف،  دار  مطا�ع  ارف، 

 . 360م.)، ص1976
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 1ولقد يقام من السيوف ول�س من     ع��ات أخالق الشعوب قيام 

إن السيوف تقّوم، إذا أعوجت، ولكن من يقّوم أخالق الرجال وقد شّبوا ع�� الفساد، والظلم، 

 و�ضم حقوق الغ��. وكذلك يقول: 

 2فا��د كسب، والزمان ِعَصامُ   ودُعوا التفاخر بال��اث وإن غال   

صام ا��ر���، و�و رجل يضرب بھ املثل �� االعتماد ع�� النفس  �� �نا إ�� ع �ش�� أحمد شو

 وإبالغ�ا أع�� املنازل، دون أن لھ �سب أو حسب آخر. إذن االعتماد ع�� النفس فضيلة.

 يقول أحمد شو��:

 ق ولألوطان �� دم �ل حّرٍ     يٌد سلفْت، وديٌن مستح

َج   3ٍة ُيَدقُّ ول��ر�ة ا��مراء باٌب     ب�ل يٍد ُمَضرَّ

أن الشباب  من  بّد  فال  العدم،  من  ُتب��  ال  و�شيد    األوطان  بنا��ا،   �� ج�د�م  ُقصارى  يبذل 

حضار��ا، وعمرا��ا. فالوطن ديٌن مستحٌق �� رقاب الشباب. ونيل ا��ر�ة من املستعمر يحتاج  

حر�ر  ��سدي، و�ذل الدماء رخيصة من أجل األوطان، فالتإ�� ا���اد، واالستعداد النف��� وا

يحدث   ما  ولعل  س�ًال،  أمرًا  ل�س  الطغاة  دليل من  ل�و  وغ���ا  العر�ّية  البالد  من  كث��   �� اآلن 

 حاسم. ع�� ما نقول. 

 
 . 360صاملرجع السابق، -1
 املرجع السابق. -2
 املرجع السابق. -3
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 ثالثًا: األشعار.

(ص): "إنما   الرسول  األخالق" قال  م�ارم  ألتمم  فإذا ف�منا أن التتميم إضافة ال�س��    1�عثت 

� فإن  و�كمل،  ليتم  ج�سھ  من  الكث��  ال���ء  ��  ع��  العرب  أن  يفيدنا  الشر�ف  ا��ديث  ذا 

أ ع��  مب��  حضاري  تراث  أ��اب  �انوا  فجاء  جا�لي��م  والعدل.  واملروءة  ا��لق  من  سس 

م، وملا تخلوا عن تلك القيم وتحللت أخالقيا��م، اإلسالم، ف�ّذب تلك القيم ف�ان سّر تفوق�

 2و�نوا و��زوا عن حماية أنفس�م، سقطوا مستعبدين لغ���م.

ـ يحمل �ذا املف�وم �� كث�� من موضوعاتھ و�تغ�� ��ا، مما يحملنا ع�� القول أن    األدبو�ان  

مف�وم وإن  اإل�سانية،  ا��تمعات  وإصالح  ال��ذيب،   �� األصل   �� األدب  عامة    غاية  األدب 

 والشعر خاصة يدور حول �ذا املع�� ال ينفصل عنھ بأية حال من األحوال. 

يث، حيث صّوروا لنا األدب  ق�ن، والباحث�ن �� العصر ا��دو�ذا ل�س كما زعم �عض املس�شر 

والضالل   الرذيلة  إ��  داعيًا  ا��لقي،  ا��انب  نطاق  عن  خارجًا  تصو�رًا  ا��ا���  العصر   ��

جانب من جوانبھ، وزاو�ة من زواياه، "حيث عملوا جا�دين للنيل من القدرات  والفساد، �� �ل  

�أ �عض�م إ�� �دم �ل دليل ينقض ا��اما��م، فأنكروا  ا��لقية العر�ية قبل اإلسالم و�عده، و�

 
البنا  -1 الرحمن  عبد  أحمد  أحمد  اإلمام  مسند  حنبل،  للطباعة  19/75،  بن  القلم  دار  مطبعة  الش�اب،  دار  (القا�رة:   ،

 ؛ دار الفكر للطباعة وال�شر والتوز�ع. 4/256، ام مالكموطأ اإلم وال�شر)، وانظر: الزرقا�ي،
 . 13ـ12م)، ص1984، 1، (دار الناصر لل�شر والتوز�ع، طكتاب ا��انب ا��لقي �� الشعر ا��ا���ز�دي ص��ي ا��واجا،  -2
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  �� وتمادوا  فيھ،  وشك�وا  ا��ا���،  متوحشة  الشعر  أمة  فصورو�م  العر�ي،  ا��لق  �شو�ھ 

 1موغلة �� ا��رائم ا��لقية، وتصور �عض املسلم�ن أّن ذلك إعالء لشأن اإلسالم". 

 النا�غة ا��عدي. -1

 أ�شد:، وما ف��ا من فضائل وقيم وأخالق ح�ن لي��م أصغوا إ�� قصيدة النا�غة ا��عدي 

 را ولم �ستلب إال ا��ديد املسمَّ                    ملكنا فلم نكشف قناعًا ��ّرة

 كرائم�م فينا تباع و�ش��ى             ولو أننا ش�نا سوى ذاك أصبحت 

 2قرا وآباء صدق أن نروم ا��                         ولكن أحسابا نمتنا إ�� العال

"أدب�� ر�ي وعندما جاء اإلسالم، �انت للعرب �� رسول هللا أسوة حسنة، فقال عليھ السالم:  

بن   عمر  �و  و�ذا  الشعر.  سيما  وال  باملأثور،  التأدب  ع��  املسلم�ن  وحّض  تأدي��"،  فأحسن 

ا��طاب يو��� ابنھ بقولھ: "يا ب�� ا�سب نفسك تصل رحمك، وأحفظ محاسن الشعر يحسن  

فإنھ    أدبك". و�ذا  األع���،  شعر  برواية  "أد��م  أوالده:  ملعلم  يقول  مروان  بن  امللك  عبد  �و 

 هللا ما �ان أعذب بحره، وأصلب ��ره".  قاتلھ

 الشر�ف الر���. -2

 
 .50املرجع السابق، ص-1
خليف،  -2 ا��ا���  يوسف  العصر   �� الصعاليك  طالشعراء،  املعارف،  دار  طبعة  (مصر:  ص2،  النا�غة 106)  وانظر:  ؛ 

 م. 1953حرف "الراء"، مار�ا نالينو، روما، عام  ،ديوان النا�غة ا��عديا��عدي، 
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أن  البّد  حرجة،  مرحلة  ف��  شبابھ،   �� املرء  ��ا  يمر  ال��  املرحلة  تلك  املراحل،  أخطر  من  إن 

ذات الدنيا، وا��ري  �� مرحلة االنطالق وراء ملنحسب حسا��ا. فل�س مرحلة الشباب بالطبع  

إ�� املعا��  حياة ا��د والعمل والتّطلع  وراء الش�وات، والع�ش ع�� نمط من السلبيات، وأن 

ا��ياة،  الذين أغر��م  الشباب  الكث�� من  ظّن  املرحلة، و�ذا �و  �عد �ذه  تأ�ي  إنما  ؤدد  والسٌّ

ف وضعف  الباطل،  وغل��م  الفحشاء،  والش�امة،  ��م ا��ق، وضاعت ف��م املر وتصّيد��م  وءة 

الباطل،   أمام  شوك��م  وضّل   واعوجتوانكسرت  لد��م،  القو�م  السلوك  وتاه  أخالق�م، 

مان، نحو  سامر�م. �ؤالء يجب أن يقفوا ع�� الصفات ا��ميدة ال�� تبحر ��م إ�� شاطئ األ 

 ، نحو املعا��، وعلو ال�مة.  ةطر�ق ا��د والفخار والسؤد 

ضّم��ا الشر�ف الر��� �عض قصاَئده، يخطط ف��ا للشباب  ض النصائح ال��  نجد �ع  ومن ثّم 

�� بناء األخالق، وتقو�م السلوك. ف�و يرى طر�قًا    بّناءً   اً لعب دور   –قديمًا    -طر�ق ا��د، فاألدب

لك   يفتح  الذي  الطر�ق  �ذا  املعا��،  إ��  يقود  الذي  الطر�ق  و�و  شبابھ،   �� يتمثلھ  واحدًا 

عن  مستقبًال   الناس  يبعد  ال�� ال ز ت�بع  مشرقًا،  الشائنة  وتأن�بك ع�� األعمال  التك، ولومك 

 تليق بك، ف�و يقول: 

ُب     ولوال العال ما كنُت �� ا��بَّ أرغُب  جنُّ  لغ�� العال م�� الِق�� والتَّ

ُب      فيما ترومھإذا هللا لم �عذرك   فمــا   الّنــاس إال   عــاذل   ومــؤنَّ

�ش  صفةفالشاعر  إ��  و��    ��  أساس�ا  حميدة،  الصفة  و�ذه  األخالق،  سيد  وا��لم  ا��لم، 

الذراع�ن،  مفتول  يمتلك�ا  أو  يدرك�ا  أن  �ستطع  لم  صفة  ف��  السليم،  والتصرف  العقل، 
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إال لھ بالرغم أن الشاعر لم يزل يافعًا، لم �شتد عوده �عد، ولم تقو، فما زال �� سّن ا��لم  

 القلب املدرب يمتلك �ذه الصفات:   يقوده إ�� ا��د، واملعا��، و�ذاخ��ة، وفراسة وقلب مدّرب  

 ملكت بحل�� فرصة ما اس��ق�ا     من الد�ر مفتول الذراع�ن أغلُب 

ُب   فإن تك سّ�� ما تطاول باُع�ا   ف�� من وراء ا��د قلٌب مدرَّ

 ّر املعا�ي محبُب فحس�� أ�ي �� األعادي مبغض     وأ�ي إ�� غ 

 ا     ولكن أيامي   إ�� ا��لم   أقرُب ول���ل مثُل�    ول��لم أوقاٌت 

عرُب 
َ
 يُصول ع�ّ� ا��ا�لون واعت��     وُ��َ�ُم   ��َّ   القائلون    وأ

ھ إال غرُّ املعا�ي، وحلم الشاعر ال �ستوي مع ج�لھ، ألنھ   فالشاعر مبغض لألعادي، ال تأخذ بلّبِ

ن، وإن �ان قّلة ال تذكر، إال أنھ  �األحاي  يفضل ا��لم و�ؤثره لنفسھ، وال ينكر ا���ل �� �عض

ل�ن، �� خاتمة املطاف ف�و �شر، والكمال � سبحانھ و�عا��. وحلمھ يجعلھ �عيدًا عن ا��ا�

ألنھ �عيد عن توافھ األمور. أّما القائلون فيھ، فل�س لد��م ما يثّ�ت   ف�و ي��ّفع أن ي�ون مثل�م،

ا���ل   يقرع  فصيح  لسان  للشاعر  ألن  صفات  ����م،  يمتلك  والشاعر  والدليل.  با���ة 

 أخرى مكملة ل�ذه الصفات الن�يلة؛ وتدرك ذلك �� قولھ: 

ةً  غضُب   و�ز�ُدُ�م    يروَن احتما�� ُغصَّ
َ
�� لسُت أ  لوا�� ِضغٍن أنَّ

 وال أعرُف الفحشاَء إّال بوِصف�ا     وال انطُق العوراَء والقلُب ُمغضُب 

ُب إذا     لسا�ي حصاٌة يقرُع ا���َل با�َ��ا   نال مّ�� العاضھ املتوّثِ



 

58 

 عزاِئ��     ُفضاالُت ما ُ�عطى الّزماُن وَ�سِلُب ولست براٍض أْن َتُمسَّ 

�ر �عَم املُؤدُب   غرائُب آداٍب حبا�ي بحفِظ�ا     زما�ي وصرُف الدَّ

منھ   الغضب  يص�ب  وأال  ذلك،  أمكن  ما  عليھ  و�ص��  األذى،  يتحّمل  أن  القائد  صفات  ومن 

وا��  موطنًا. بحساده،  املباالة  وعدم  فالص��،  حّساده،  بھ  �غيظ  ما  اقدين ع�� نجاحھ  و�ذا 

 وتفوقھ عل��م، مما يجعل حياة حّساده مليئة بالغ�ن والغصة.

ذلك، إ��  إال    باإلضافة  �عرف�ا  ال  إذ  الفحشاء،  اجتناب  و��  فر�دة،  بخاصّية  يتمتع  فأنھ 

لغضب ال يفقده صوابھ، وال يخرجھ  بوصف�ا، وكذلك تماسك نفسھ عند ساعات الغضب، فا

شاب  عن طوعھ. ولسانھ دليلھ ومنطقھ و�و  وا���الء،  ا���ل  مقارعة   �� قاطع  سيف  و�و   ،

و�خلص   وابتالئھ.  ونكباتھ،  وصروفھ  الزمان،  مسالب  أمام  العز�مة  قوي  النفس،  متماسك 

فصيحة،   بليغة  �عبارة  قولھ  و�ختتم  �ذا  �ل  من  تتمثّ   يفا�� الشاعر  القارئ  قولھ:  ��ا   �� ل 

تفرده    (غرائب ع��  يدُل  مما  �ذا  –آداٍب).  زمانھ  الد�ر،    –  ��  ��ا  الذي حباه  الصفات  ��ذه 

ووّ�ل �و بحفظ�ا. ولعل �ذا السلوك القو�م يمثل نمطًا فر�دًا تمّثل �� آداب الشعوب. فاألدب  

القو�م با��لق  الشباب  ُيدّعم  الذي  و�و  العالم،  شعوب   �� والتأث��  للتأثر  ، والسلوك  مدعاة 

 ب حقوق�ا. املستقيم، و�ذه املبادئ الكر�مة �� ال�� تحفظ للشعو 

ا ابو ما���. -3  إيليَّ

تجديدًا �� ال�لمة    –كما يرى كث�� من النّقاد واألدباء    – أحدث شاعر امل��ر إيلّيا ابو ما���  

من  الشعر�ة، جعل�ا ت�سع ملضام�ن ا��ياة االجتماعية والفكر�ة والنفسية من غ�� أن تخرج  
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إطار ال�ساطة والوضوح. و�ان إيلّيا ابو ما��� صاحب تأمالت �� كث�� من أشعاره، وقد رسم  

ال��صية  لت�ّون  كر�مة  صورًا  أشعاره  �عض  تتمتع   ��  الصور  و�ذه  للشباب،    النموذجّية 

بالسلوك الرفيع، ول�ا من األدب والسلوك القو�م، وال��ذيب قسط وافر، ولذلك نجده يرسم  

قصيدتھ املش�ورة " أنا"، و�� قصيدة بما تحمل من صفات أصيلة، وسلوك  ��    �ذه ال��صّية

صفات   ما���  ابو  إيلّيا  وضع  فقد  ذكر�ا.  سبق  ال��  الر���  الشر�ف  بقصيد  تذّكرنا  مّ��ن، 

، يحب ا��ر�ة، واألحرار، ونفى عن نفسھ الغواية   جميلة للشباب، بدأ�ا با��ر�ة، فإنھ رجل حرٌّ

 ل�� �عا�ي م��ا ا��تمع، وذلك �� قولھ: اض اوالتعّصب، و�� من األمر 

 1حرُّ ومذ�ُب �ل حّر مذ���     ما كنت بالغاوي وال املتعصِب 

من   ينال  من  ع��  ينصب  فغضبھ  ��صھ؛   �� ��ا  تمّثل  راقية،  جميلة  صفات  بذكر  يبدأ  ثم 

ذا  م �الكر�م، و�و ال ير�� إ�� م�انتھ، و�غضب و�لوم من يقف صامتًا، أو ال يحرك ساكنًا أما

�انوا  لو  ح��  ورفعة  شأن  لھ  للم�ذب�ن  وتقديره  حّبھ  أصبح  صفاتھ،  �ذه  �انت  وملا  املش�د، 

ذي  ؤ �ؤالء خصومھ، وغضبھ ينصب ع�� �ؤالء الذين ال خالق ل�م. ومن خاللھ الطّيبة أنھ ال ي

أحدًا، ألن ذلك من طباع العقرب، فالعقرب تلسع اإل�سان وتختفي، ف�� مؤذية وجبانة، ومن  

و ال يرّد اإلساءة، ألن أخالقھ ت��فع أن تفعل ذلك، ف�ذا من صفات ا��مقى وا���الء، ف�  ثّم 

إ�سان �شر ال شك أنھ يتألم   لألفعال الشائنة ال��    –�� نفسھ  –ألن املُ��� �� خاتمة املطاف 

 تصدر عنھ، وقد جمع �ذه الصفات �� قولھ: 

 
 . 99م.)، ص1977ة ا��ادية عشرة، عام ، (ب��وت: دار العلم للمالي�ن، الطبعا��داول إيلّيا ابو ما���،  -1
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 لم �غضِب  إ�ي ألغضب   للكر�م   يُنوشھ     َمن دونُھ وألوم من

 وأحّب �لَّ   م�ّذٍب ولو   أنُھ     خص�� وأرحُم �لَّ غ�ِ� م�ذِب 

 يأ�ى فؤادي أن يميل إ�� األذى     حّب األذيِة من طباع العقرِب 

 �� أن أرّد مساءًة   بمساءٍة      لو ان�� أر��� ب��ٍق خّلِب 

 1�� سّرِه: يا ليت�� لم أذنِب ومقالُھ      ُامل���ء شعورهَحْسُب 

إيلّيا ابو ما��� عن مدى إخالصھ لصديقھ، ومحبتھ إياه، وإخالصھ لھ ووقوفھ معھ    شفيك

�� الّسراء والّضراء، و�رى محاسنھ حرصًا ومحبة، وإن لم تكتب، و�تغافل عن مساوئھ، و�أّن 

تكن. ما���    لم  ابو  إيلّيا  ا��الل  و�ختتم  ��ذه  يتمسك  أن  سوي  شاب  �ل  مذكرًا  قصيدتھ، 

ات الكر�مة ح�� ي�ون �� معقل متفرد بأخالق سامّية، �س�� بھ �� موكب  ا��ميدة، وتلك الصف

 ا��ياة، �� حاضر�ا ومستقبل�ا، �ساعد �� بناء األمة، و��ضة األوطان. 

 أبو القاسم الشا�ي.  -4

ألساليب الدن�ئة والسياسة ا��ب�ثة ما يحقق بھ  إن ا��اكم الظالم من شأنھ أن �ستخدم من ا

الواقعة تحت ظلمھ واستعباده أال �س�سلم،  أ�دافھ ومطامعھ، ولكن   ع�� الشعوب نفس�ا 

من أجل حياة حّرة كر�مة. ومن ثّم نجد الشا�ي قد ا�تدى إ�� أن الكفاح ر�ن بتلك   وأن ت�افح 

إراد الرا�عة:  اإل�سانية  النفسية  ف  ة ا��قيقة  أن  ا��ياة.  اإل�سانية  النفس  طبيعة  شأن  من 

 
 .100- 99املصدر السابق، ص -1
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�ل وقت دافعان؛ دافع    �� إل�سان �� عنفوا��ا ما  ا��ياة، ودافع املوت. وتظل حياة ا ي�نازع�ا 

املوت دام لدافع ا��ياة �� نفسھ الغلبة ع�� دافع املوت. فإذا ضعف دافع ا��ياة �� نفسھ �ان  

 أو�� بھ، أو �انت حياتھ أشبھ بامليت.

ھ دافع  لقد نقل الشا�ي أن الشعب لن يخرج من حالة املوات إ�� عنفوان ا��ياة إال إذا �شط في

طر�قة عفو�ة، بل ��  ا��ياة، إال إذا "أراد" حقًا أن ي�ون شعبًا حّيًا. و�ذه اإلرادة ال تتحقق ب

ت إزاء ا��ياة. فإذا اشتعلت �� نفسھ �ذه األشياء  ر�ن بمدى قوة األشواق واآلمال والطموحا 

دليَل اإل�ساِن  تولدت اإلرادة، و�غّلب فيھ دافع ا��ياة ع�� دافع املوت، وعندئذ يصبح الطموُح  

إ�� املغامرة. فإذا َخِمدت أشواق ا��ياة، �� نفس اإل�سان، فقد الطموح، وكف عن املغامرة،  

. و�� �ذا يقول أبو القاسم الشا�ي أبياتھ املش�ورة من    أو ميتًا �أنھ  وصار حّيًا �أنھ ميٌت، ٌّ��

 قصيدتھ "إرادة ا��ياة" : 

  أن �ستجيب القدر إذا الشعُب يومًا أراد ا��ياَة     فال بّد 

 وال بّد لّليل أن ينج��     وال بّد للقيِد أن ينكسْر 

�ا واندثر   1ومن لم �عانقھ شوُق ا��ياِة     تبّخر �� جّوِ

الشا�ي ليؤكد حقيقة ال بّد أن يف�م�ا الشعب؛ أن تحقيق الطموح مقرون بر�وب    ولكن �عود

 ا��طر، ح�ن يقول ع�� (لسان األرض): 

 
الشا�ي،  -1 القاسم  القا  أبو  أ�ي  الشا�يديوان  (ب��وسم  وتقديم  دراسة  إسماعيل،  عزالدين  تحقيق  العودة، عام  ،  ت: دار 

 .  406م.)، ص1972



 

62 

 ومن �ستلذ ر�وب ا��طر أ�ل الطموح     أبارك �� الناس 

 ا���ر والعن من ال يما��� الزمان     و�قنع بالع�ش ع�ش 

 امليَت م�ما ك��  و�حتقر          ال�ون ��ُّ يحبُّ ا��ياةَ �و 

 1يلثُم ميَت الز�ر فال األفق يحضُن ميَت الطيوِر    وال النحل 

 ثم يبّ�ن الشا�ي كيفية الوصول إ�� الغاية: 

 رِكبُت املُ�� و�ِس�ُت ا��ذر      طمحُت إ�� غايٍة إذا ما 

 ا��باِل     �عْش أَبَد الد�ِر ب�ن ا�ُ�فر ومن ال يحبُّ صعوَد 

 2إذا طمحْت ل��ياة النفوُس     فال بّد أن �ستجيِب القدر 

اآلالم،  و�سكن  الشعوب،  حياة  ف��ا  وت�بدل  �شرق،  شمس  من  بّد  ال  أنھ  الشا�ي  يؤكد  و�نا 

   الصباح ا��ديد، يحمل أر�ج االستقالل، و�نقشع فيھ ضباب األ���، وتمخر وا��راح، و�طّل 

 فيھ سفينة ا��ر�ة، وُ�ودع فيھ الظلم والعبودية:  

 ��ون   اسُك�� يا جراح    واسُك�� يا 

 مات ع�ُد النواح     وزمان ا��نون 

 

 
 .408املصدر السابق، ص-1
 . 413-407املصدر السابق، ص -2
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 1وأطّل الصباح    من وراء القرون

 اندحار الظلم والظلمة، ا��بابرة، الفراع�ن  و�ذا �و الصباح ا��ديد، صباح ا��رّ�ة، صباح

الذين اس��ل�وا شعو��م، بل الذين أذاقوا شعو��م ن�� الظلم واالستعباد، واالس�بداد، ال بّد 

الشمس، و�ست�شق الشعوب العظيمة أر�ج ا��رّ�ة واالستقالل. �كذا �ان الشعر،    أن �شرق 

ولعب دوره  و�كذا � األدب،  الشعراء، و�كذا سار  �� ��ذيب األخالق والسلوك اإل�سا�ي.  انوا 

وامل�سلط�ن، وال��   ا��بابرة  وق�رت  الباطل،  وز�قت  ا��ق،  دنيا  إ��  الشعوب  قادت  بدور�ا 

 عظيمًا؟ق�رت الظلم واالس�بداد. والذي ال خالق لھ كيف يحكم شعبًا 

 أحمد محمد صا��: -5

و�ذا �و الشاعر    الع��.  دمشق؛ ماض��ا، وحاضر�ا، نجد التار�خ �س�نطق  ملأساةوإذا عطفنا  

أحمد محمد صا�� �س�نطق غيبًا قد م���، و�ستقبل حاضرًا قد �ان. و�أنما �ان يرى بفراستھ  

واس�بداٍد،   ق�ٍر،  من  اليوم؛  دمشق  إليھ  آلت  �لما  نفسھ؟    واستعباٍد.  التار�خ    إّن (أم  �عيد 

للن  الوطن  با��ماس شباب  يدفع  الشاعر  يل من املس�بد  املصائب تجمعنا املصاب�نا)؟ ف�ذا 

 مستعمرًا �ان أو حاكمًا ظاملًا مس�بدًا �شعبھ. 

 ي�شد الشاعر قائال:

 ص��ًا دمشق ف�ل طرف با�ي     ملا است�يح مع الظالِم حماِك 

 
 .395املصدر السابق، ص-1
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 رُح العرو�ِة فيك جرٌح سائٌل     بكت العرو�ُة   �لُ�ا لب�اِك ُج 

 اِك جزَعْت عمان   ورّوعْت   �غداد     وا���ت ر�ى صنعاَء يوَم أس

 شا�ي  ّنةوقرأُت �� ا��رطوِم آيات األ���     وسمعُت �� ب��وت أ

 الزعفران   مشت   عليھ   �آبُة     ملا اس�بد السيُف �� مضناك 

 1والروضُة الفيحاُء ُرّوع   ركُ��ا     ملا   �عّفر   بال��ى    خداك 

بأ�ِل دمشق وُس�اِ��ا، ثم �ش�� أحمد محمد صا�� إ�� اس�بداد ا�ُ�ّ�اِم، وظلم�ِم، وما فعلوه  

تنفُر منھ النفوس وتقشعّر لھ ا��لود، وترتجف    من و�الت العذاب، واالضط�اد والظلم. ���ّ 

 القلوب، فالشاعر �عيُد ماٍض بحاضٍر يقول: 

 ضر�وك ال متعفف�ن سفا�ًة     لم تأت إثّمًا يا دمشُق يداِك 

 2ورماك جباٌر ي�يھ بحولھ     ُشّلْت يم�ن الع�ِ� ح�ن رماِك 

الشعرا ألن  األمل،  يفقد  ولم  عز�مُتھ،  ُتخمد  لم  الشاعر،  �م ولكن  الشعوب،  ُقداحة  �م  ء 

نحو   �م  و�عدٌّ الشعوب،  ��ّذب  ال��   �� الطّيبة،  فال�لمة  ا��رّ�ِة،  وشمِس  األمل،  إ��  دافعو�ا 

 مستقبٍل أفضل.

 علم: و�وكد الشاعر أحمد محمد صا�� جانب األخالق و��ذيب ال�شء، فاألخالق تتقدم ال

 
االجتماعية، الطبعة األو��،  مع األحرارأحمد محمد صا��،    -1 وزارة اإلعالم والشئون  م.)، ص  1969عام  ، (ب��وت: الناشر 

93 . 
 املصدر السابق.-2
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 وعلموا ال�شء علمًا �س�ب�ن بھ     سبل ا��ياة وقبل العلم أخالقا

 أحمد شو��: -6

األدب الطموح   -أحياناً   -يوجھ  ولكن  طامح،  فالشباب  ال��يح،  الطر�ق  إ��  الثورات  شباب 

واآلمال،   األحالم،  وتضيع  الثورة،  فتتال���  ال��ّور،  درجة  إ��  يصل  ال  معقوًال،  ي�ون  أن  يجب 

الفورات الوطنية، وال الثورات القومّية من جماح الشباب، و��ور املست�يح�ن  لم حيث "ال �س 

من غالتھ؛ فيع�سفون خططًا شاذة، أو يأتون أعماًال غ�� مشروعة، قد تضر قضية الوطن،  

فوقعت   الشطط؛  �ذا  من  مراحل�ا  �عض   �� ��ضة  �سلم  ولم  املسئول�ن.  زعمائھ  إ��  و����ء 

أنكر� مختلفة،  سياسية  م�افح��ا  �ا  جرائم   �� ا���ومات  و�ذلت  مق��ف��ا،  من  و�رئت  األمة، 

. وقد  1والقضاء عل��ا �ل ما تبذل ح�ومة جادة، �عرف واج��ا، وتقدر تبعا��ا �� اإلدارة وا��كم"

ا��وادث   ما���  ر�ط  حيث  السديد،  برأيھ  فيھ  وج�ر  املوضوع،  �ذا  شو��  أحمد  تناول 

بأش�ال مختلفة، وإفادة ا��اضر من املا��� ���ء ن  بمستقبل�ا، فا��وادث تتكرر، وُ�عاد، ولك

 م�م. فقال �� قصيدة (ال��ملان):

 أع�� �وى الوطِن العز�ِز عصابًة     ُمس����ين إ�� ا��رائِم ساروا 

 يا سوُء   سّن��م   وقبَح   غلّوِ�م      إن العقائَد   بالغلّوِ   ُتضار 

رفُع    ِملًة    وقضّيًة      مِ 
َ
ُھ اإلضراروا��قُّ   أ

َ
 2ن أن ي�وَن رسول

 
 . 315م.)، ص 1964، عام 3، (القا�رة: مكتبة ��ضة مصر، طالدين واألخالق �� شعر شو��ع�� ا��ندي ناصف،  -1
 .205، 1(القا�رة: الطبعة الثانية، د.ت. )، ج، ، الشوقيات أحمد شو�� -2
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القائم�ن  طر�قة  و�متدح  مزاياه،  و�عدد  فيصفھ  البالد،   �� الشورى  ��كم  يخلص  �نا  ومن 

عليھ، �أنما ير�د أن ينفي العذر عن امل��ور�ن، و�ز�د تبع��م بالتورط �� ال��ور، فما دام األمر  

كرام��ا، يصون  الذي  النحو  وع��  إراد��ا،  وفق  تدبره  األمة،  غ��    بيد   �� مصا���ا،  و�حفظ 

 . و�نا ي�شد شو�� قولھ: 1وال استغالل، فعالم ال��ط؟ وفيم العدوان؟   طغيان

ستوِر    واِإلكبار             ا��قُّ أب�ُ� والكنانُة ُحّرٌة       والعزُّ   للدُّ

ٌط      فيھ وال   يطَ�� بھ جّبار  2األمُر شورى ال   �عيُث   ُمسلَّ

محّدثًا واصفًا، يقّص األنباء، و�عرض الوقا�ع �� �دوء  بھ ما ي�ون شو��  و�� �ذه األبيات، أش

بيان ووضوح  صدق  و��  وحاضر�ا،  3وأناة،  ماض��ا،  الوط��؛  مصر  تار�خ  لك  يح�ي  و�أنما   .

 ،��  �� الفكرة  ولكن  واألدوار،  األش�ال  �غّ��  مع  �انت،  كما  األدوار  وتمّثل  ُ�عاد،  فاألحداث 

ومع ذلك، فإن األخالق والسلوك القو�م   ��صّيات.�ت األزمان وال واملوضوع �و �و، وإن �غ�ّ 

خالق، ولذا  أل عند شو�� �و من أسس بناء شباب الوطن، فالوطنية واإلصالح رجٌع للسلوك وا 

 أ�تّم أحمد شو�� ��ذا األمر حينما أراد اإلصالح. و�و القائل:

 4�م ذ�بوا وإنما األمُم األخالُق ما بقيْت     فإْن ُ�ُم ذ�بْت أخالق

 
 .163- 315، صالدين واألخالق �� شعر شو��ع�� ا��ندي ناصف،  -1
 .316، صالشوقياتأحمد شو��،  -2
 . 316، صالدين واألخالق �� شعر شو�� �� ا��ندي ناصف،ع -3
 .267، 1، جالشوقياتأحمد شو�ي،  -4
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بق بقيت،  فإذا  األخالق،  بصالح  السلطة  وتبقى  ا��كم،  فسد    ي�ع�ش  فسدت  وإذا  ا��كم، 

 الدولة، ولذا يقول شو��: وا��ارت ا��كم،

 1كذا الناُس باألخالق َيْبَقى صالُح�م     و�ذ�ُب ع��م أمُر�ْم ح�ن َتذ�ُب 

 د��ا، ومرشد�ا،  ن الدولة الراشدة، �� ال�� تجعل األخالق ديو�ؤكد أحمد شو�� أ

 و�و القائل: 

 2ول�س �عامٍر ُب�ياُن قوٍم     إذا أخالُق�م �انت َخرابا 

م�ددة   ح�ومة  ف�ذه  ا��اكم،  سلوك  وانحرفت  الدولة،  رجال  عند  األخالق  فسدت  وإذا 

 وعرضت لثورة الشعب، وتصفية النظام. يقول أحمد شو��:  ،باال��يار

ص�ب القوُم �� أخالق�م     فأِقْم 
ُ
 3 عل��م مأتمًا وعو�الوإذا أ

ن عنوان معامال��ا مع  ومن �نا، يجب أن ي�ون الشرف وا��د، �و ديدن ا���ومة، وأن ي�و 

 شو��:شع��ا، ومع اآلخر، ولذا يقول أحمد 

 4ا��ُد والشرُف الرفيُع ��يفٌة     ُجِعلْت ل�ا األخالُق �الُعنواِن 

 
 . 30، ص 1املصدر السابق، ج-1
 . 54، ص1سابق، جاملصدر ال-2
 .224، ص1املصدر السابق، ج-3
 .157، ص3املصدر السابق، ج-4



 

68 

األمة، وإ�� املادة ال�� اد إ�� طر�قة لبناء  ون��ظ أن الغرض من �ذه الصور ا��تلفة ��: اإلرش 

القوة،   وأسباب  الكيان،  ع��  وا��افظة  التماسك،  ووسائل  األمور،  وعالج  البناء،  م��ا  ي�ون 

ورفعُ��ا.  الدول  وشموخ  الوطن،  شباب  وتجديد  �ان    وعّزة  الروح،  غذاُء  �و  زال  وما  األدب 

 وب. الفكر، وانطالق للشباب والثائر�ن لنيل حّق�م املسل

 

 والتوصيات النتائج  

 أكد البحث أن األدب �و الطر�ق ال��يح ل��ذيب الشعوب واألمم. -1

والدافع للشعوب لنيل    ،وّ�� البحث أن األدب وما يحتو�ھ من فنون مختلفة �و الشعلة-2

 حقوق�ا.

 وذج األمثل.ممن ا��تمع، بوضعھ الن  �� األدب ��صيات مح��مة ومقّدرة  يقّدم البحث-3

 من املشكالت ال�� تجابھ األسرة، أو ا��تمع أو الوطن بحكمة وتأ�ي. لكث��  األدب ايحّل -4

التعامل    -5 حسن  األمة  شباب  من  ا��ديد  ا��يل  لتعليم  منطلق  ا��ميد،  والسلوك  األدب 

 الذي أشار إليھ اإلسالم: (الدين املعاملة). 
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 ) استخرج أر�ان ال�ش�يھ من ا��مل اآلتية:٢

 الرقم  ا��مل

 .١ عة ا��طاب مثل األسد �� ال��اعمر بن 

 .٢ أنت �البحر �� السماحة  

 .٣ كالمھ �العسل

 .٤ قلب أ�ي ج�ل �شبھ ا���ارة قسوة وصالبة 

 .٥ خالقك �� لطف�ا �سيم الصباح �أن أ

 .٦ �� �شبھ البدر حسنا وضياء ومناال 

 .٧ أنت نجم 

 .٨ ا��ندي �شبھ ا��صن منعة وقوة 

 .٩ إنما الدنيا كب�ٍت 

 ١٠ املعلم مصباح من�� 

 

 قة.دموضوع أر�ان ال�ش�يھ ب  الطلبة يف�مون ل اإلجابات ��يحة، و�ذا �ش�� إ�� �ل � -
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اإلجابة غ��  توافر  ل  ؛عض الطلبة لم يف�موا موضوع أغراض ال�ش�يھن �ناك �: إالقول   خالصة

ر�ق ب�ن أنواع ولك��م يقدرون ع�� التف  ؛قسم األول (األسئلة االختيار�ة)ال��    ال��يحة خاصةً 

؛ لذلك األسئلة املوضوعية (القسم الثا�ي) بإجابة ��يحة  عن  أل��م يجيبون ؛  انھال�ش�يھ وأر�

ع  فإن يقدرون  الطلبة  وتطبيقيامعظم  نظر�ا  ال�ش�يھ  درس  ف�م  �ستعملوا    ،��  أن  و�مك��م 

 ال�ش�يھ �� الكتابة والكالم أيضا.

النتائج كما  ل ال�� �ساعد ع�� عرض وشرح  ا��داو   لقد تم جمع �ذه النتائج وتحليل�ا، وقدمت

 :أ�يي

 �سبة مئو�ة (%)  عدد الطلبة  املستوى  الرقم

 ٨٥ -١٠٠ ٧ ممتاز  .١

 ٦٥،٠٠ -٨٥،٠٠ ٣ جيد .٢

 ٥٠،٠٠ -٦٤،٠٠ - متوسط  .٣

 ٤٠،٠٠ -٤٩،٠٠ - مقبول  .٤

 ٠ -٣٩،٠٠ - ضعيف .٥

 ختبار الثا�ي ) ن�يجة اال 1(                                 

، لنا الن�يجة من التدر�ب الثا�ي (األسئلة االختيار�ة واملوضوعية)ومن ا��دول السابق، ي�ب�ن  

- ١٠٠�� (االدرجة العالية حو طلبة �ؤالء حصلوا ع��  والالطلبة ممتازون،  من    7ونالحظ أن  
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لبة �� مرحلة املاجست�� �� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا  أن معظم الط  �ع��و�ذا    ؛%)  ٨٥

ا املستوى    ؛ل�ش�يھ (�عر�فھ وأغراضھ وأر�انھ وأنواعھ) �اماليقدرون ع�� ف�م موضوع   �� أما 

يحصلون   ٣�ناك  ف�يد،  ا� الطلبة  (  ع��  من  الدرجة  �ع��%).  ٦٥،٠٠  -٨٥،٠٠�ذه  أن    و�ذا 

؛ ولذلك ع�� �� موضوع أغراض ال�ش�يھ  ھ �لھ خاصةً �عض الطلبة لم يف�موا موضوع ال�ش�ي

من اإلكثار  املعلمة  أو  اإلضافي  التدر�بات  املعلم  ملساعدة  وال�شاطات  تذكر  ة  ع��  الطلبة 

 وضوع ال�ش�يھ وأمثلتھ. م

 ا��اتمة:

 ّ�ن لنا األمور اآلتية: �� ضوء �ذا التحليل تب

ن�يجة �انت  �يجة الطلبة �� درس القواعد �عد تطبيق طر�قة ا��ر�طة الذ�نية  إن ن .1

 جيدة جدا.

 اس�يعاب د الطلبة ع��  ساع� ن �عليم ال�ش�يھ باستخدام طر�قة ا��ر�طة الذ�نية  إ .2

ان ال�ش�يھ وأر�انھ وأغراضھ وأنواعھ وأمثلتھ من خالل الصور والرمز واأللو بالتعر�ف  

 ا��تلفة واملتعددة. 

ل�م اإن   .3 يقدم  أن  �عد  الطلبة  لتقو�م  اإلضا�� �ما ش�ئان م�مان  وال�شاط  لتدر�بات 

 الدرس.

عملإن   .4  �� ومالئمة  مناسبة  الذ�نية  ا��ر�طة  طر�قة  والتعلم استخدام  التعليم   ،ية 

 �� �عليم موضوع ال�ش�يھ.  خاصةً 
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ت  لطلبة ع�� تخز�ن �ل املعلوماا  و�ساعد  ،ن ا��ر�طة الذ�نية �� الطر�قة املمتعةإ .5

 �� ذ���م.

يتمتعون  إن   .6 التعلم، و�مك��م بالطلبة  �� عملية  الذ�نية  استخدام طر�قة ا��ر�طة 

 نفس�م. أم ا��ر�طة الذ�نية بيصمت

 التدر�بات.  ع�� إجابة معظم أسئلة  لھ القدرةو  ،رك �� �ذه ا��صة�ل متعلم �شاإن  .7

وضوع ال�ش�يھ ع�� ا��ر�طة الشرح مل درس أثناء  الطلبة ي�ت��ون و�ركزون كث��ا �� الإن   .8

 الذ�نية. 

 التوصيات 

الذ�نية   .1 ا��ر�طة  طر�قة  املعلم�ن ع�� استخدام  وتمك�ن    �� عملية ���يع 

 وسر�عة وممتعة.   أل��ا طر�قة س�لة ؛التعليم والتعلم

املت   حّث  .2 التعليمية  الوسائل  استخدام  ع��  مثلاملعلم�ن  برنامج    :عددة 

 ية التعليم.البور�و��ت �� عمل

طر�قة  تيس��ا�� اال بحث  ال���يع الباحث�ن ع��   .3 غ��  األخرى  ا��ديثة  جيات 

 ا��ر�طة الذ�نية ع�� الطلبة.
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 ف�رس محتو�ات الكتاب 

 أ إ�داء 

 ب شكر وتقدير 

 ج مقدمة الكتاب 

 1 ف العر�ية وصعو�ة نطق�ا عند املت�لم�ن �غ���ا ا��رو 

 1 *نجّية حس�ن ال��امي                                                                  

 1 *نصرالدين إبرا�يم أحمد حس�ن                                                                   

 19 ع�� الداللةآثار االختالفات الصرفية �� قراء�ي الكسا�ي وعاصم 

 19 ن ب�ت مصطفى �ئ حنا                                                                     

 19 ز�ر الدين عينا مرضية ب�ت                                                                      

 43 يب األخالق والسلوك اإل�سا�ي دور األدب العر�ي �� ��ذ

 43 *نصرالدين إبرا�يم أحمد حس�ن                                                                   

 69 ت�بعية تار�خية �� قصص األطفال العر�ية واملاليو�ة وأثر�ا ع�� �شأ��ا وتطور�ا رؤ�ة 

 69 عبد ا��ليم بن صا��                                                                   
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