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 Abstract 

     Nostalgia to native land is still one of the main themes tackled from ancient ages in Arabic 

literature. Poetry of nostalgia in the pre-Islamic period is restricted to the remains of the 

beloved's and the tribe's homeland but in the Islamic era, the concept of poetry of nostalgia 

develops. This research attempts to tackle the theme of nostalgia represented by nostalgia to 

the beloved, native land, and the patriotic verse such as pride poetry and the elegies of martyrs 

with examples from the most famous poets such as Ilia abu Madhi, al-Kansa, Jameel bin 

Mamar, Tameem bin Abi Mukbel, al- Nabiga al- Juadi, Hassan bin Thabit al-Ansari and 

others. It is observable that nostalgia becomes clearer in this era. 

  الممخص
القديمة في األدب العربي، كڇاف شعر التكؽ كالحنيف مازاؿ الٌتكؽ إلڎ الكطف األـٌ مف المكضكعات األساسية منذ األزمنة    

إلڎ الكطف األـٌ يقتصر قبؿ الفترة اإلسبلمية عمڎ األطبلؿ كالٌدمف التي قد بقيت مف ديار الحبيبة كالقبيمة، كلـ يتجاكز 
 مفيكـي الكطف عف الحٌي كالقبيمة؛ أٌما في العصر اإلسبلمي فإٌتسع نطاؽ شعر الحنيف إلڎ الكطف.

، كاألشعار في     ىذه المقالة نحاكؿ أف نصٌكر ىذا المكضكع كتجٌمياتو؛ ڇالحنيف إلڎ الحبيبة، كالحنيف إلڎ الكطف األـٌ
إيميا أبي ماضي، الكطنية ڇالفخر كرثاء الشيداء في األدب اإلسبلمي، كنأتي بنماذج مف األشعار ألشير الشعراء يعني 

. إفَّ المبلًحظ في كنابغة الجعدم، كحٌساف بف ثابت األنصارم كغيرىـ جميؿ بف معٌمر، كتميـ بف أبي مقبؿ،الخنساء، ك ك 
 ىذه المقالة يری أٌف بصمات الحنيف إلڎ الكطف قد راجت أيضان في ىذا العصر.

 .الكطف، التكؽ، الحنيف، األدب اإلسبلميالکممات الرئيسّية: 
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 المقدمة:
ؿ مف مڇاف إلڎ  مڇاف آخر لمحصكؿ عمڎ مكارد العيش أسمڎ سمات العرب في العصر الجاىمي، ىي الترحاًمف    

كاختبلؼ الثركات بيف الثىًرم كالفقير كتنٌكع مكارد الڇسب عندىـ. إٌف البعض منيـ طيًردى مف ًقبىؿ األسرة كالقبيمة بسبب 
في الفمكات كيرزقكف اختبلؼ القبيمة كالتعصب في الٌدـ منيـ الصعاليڇ اٌلذيف ثاركا عمڎ  قبائميـ كڇانكا يقكمكف باإلغارة 

كيعيشكف بيذا الطريؽ. ىذا ليس بمعنڎ أٌنيـ ڇانكا ينسكف قبيمتيـ كأسرتيـ بؿ رأينا عمڎ أساس ما طالعنا في ڇتب مختمفة 
بأٌف العرب رغـ أٌنيـ دائمنا ڇانكا في السفر لڇنيـ يبرزكف حنينيـ إلڎ مڇاف مكلدىـ كاألماڇف التي ڇانكا يقضكف مٌدة مف 

ك مرَّت منيا حبيبتيـ. إٌف شعر التكؽ كالحنيف في ىذا العصر يقتصر عمڎ األطبلؿ كالدمف بسبب أٌف مفيـك أياميـ فييا أ
الكطف بمفيكمو الذم يطرح في عصكر أخرل يتجاكز في ىذا العصر عف الحي كالقبيمة؛ فبل غرك أف نسمع ڇذلڇ ڇاف 

ثت في ىذا العصر إتٌسع مفيـك الكطف رغـ ركاج الكضع في العصر اإلسبلمي ىكذا، كلڇف بسبب الفتكحات التي قد حد
االختبلفات الڇثيرة في العقيدة كالديف كىاجركا مف مڇاف إلڎ آخر بأسباب سياسية كدينية، لڇف نشاىد أشعارنا ڇثيرة تعٌبر 

 القمكب. عف شكقيـ كلكعة أنفسيـ ًلبيعد حبيبتيـ ككطنيـ كأسرتيـ كيذرفكف الٌدمكع عمڎ آثار المحبكب بحيث تطير نحكه 
مع ىذه المقدمة المكجزة سنقـك بالبحث عف الحنيف إلڎ الكطف األـٌ في األدب اإلسبلمي كلڇف قبؿ أف نتطٌرؽ إلڎ    

البحث األصمي سنتحٌدث عف مفيـك الحنيف كالكطف كالغربة، كالحنيف إلڎ الكطف في العصر الجاىمي كالعصكر بعد اإلسبلـ 
 حث ڇثيرنا.مكجزنا حتڎ تضيء أمامنا الطريؽ لمب

 :التوؽ والحنيف لغةً  واصطبلحاً 
قاننا: ىَـّ     التكؽ مصدر مف تاؽ يتكؽ: اشتاؽ إليو كنزع، كيقاؿ: تاؽ الشيءى: اشتاقو كنزع إليو، كتاؽ إلى الشيء تىكقنا كتىكى

قة(. )أنيس، إبراىيـ،  ، كتاؽ عميو: عطؼ كحرص عمى إصبلح أمره، فيك تائؽ )ج تىكى ( كأٌما 90:ىػ.ش1372بفعمو كخؼَّ
بالنسبة إلڎ مفيـك الحنيف فيك الٌشديد مف البكاء كالٌطرب، كقيؿ: ىك صكتي الطَّرب عف حزف أك فرح، كالحنيف: الشكؽ 
كتكقاف الٌنفس كالمعنياف المتقارباف، حٌف إليو يحفُّ حنينان فيك حاٌف. كاالستحناف: االستطراب. )ابف منظكر، أبكالفضؿ جماؿ 

( اٌما الحنيف في االصطبلح يعني الشكؽ كاالشتياؽ إلڎ الكطف بما فيو مف األسرة، كاألصدقاء، 367ـ: 1988، 3الديف، ج
با كغيرىا. كىذا مف طبيعة اإلنساف أف  يميؿ إلڎ ما يحٌبو كالمكاف اٌلذم يعشقو.  كعيد الطفكلة كالصّْ

 :الوطف عند العرب لغًة واصطبلًحا
في المعاجـ المختمفة سنصؿ إلڎ ىذه الٌنتيجة أٌنو بمعنڎ المنزؿ الذم يقيـ  المغكم« الكطف»في البحث عف مدلكؿ كممة    

يستعمؿ أيضان كقد  )949ـ: 1988 ،7ج ابف منظكر، أبكالفضؿ جماؿ الديف،(فيو اإلنساف، كىك مكطف اإلنساف كمحٌمو. 
ك »بقكلو: «  أساس الببلغة»ي كزمخشرم ف« لساف العرب»أشار إليو ابف منظكر في ، كىذا مػا قد «مرابض» ڎمجازان بمعن

كىك بمعنڎ « ميطاف»أخذت منو كممة كقد  )503زمخشرم، جار ا، د.ت:(« مف المجاز: ىذه أكطاف الغنـ: لمرابضيا.
المكضع اٌلذم ييكٌطفي لترسؿى منو الخيؿ في الٌسباؽ كىك اٌكؿ الغايًة، كالميتاء كالميداء آخر الغايًة؛ كفي رأم األصمعي: ىك »

، بفتح الميـ مف األٌكؿ ككسرىا مف الثٌاني.المىي  )949ـ:1988 ،7جابف منظكر، أبكالفضؿ جماؿ الديف، (« داف كالًميطافي
جاء « المعجـ الكجيز»كفي  )303ـ:1995الرازم، محمد بف أبي بكر، (األرض.  ڎكفي مختار الٌصحاح: الكطف بمعن

( كفي االصطبلح يطمؽ 674ـ:1990)مدڇكر، إبراىيـ، « يكلد. مڇاف إقامة اإلنساف كمقٌره، إٌما كلد فيو أـ لـ»بمعنڎ 
يرتبط مفيـك الكطف »يحٌس فيو اإلنساف باألمف كالقرار كقيؿ أيضان: الكطف عمڎ مڇاف لو عبلقة بعقيدة اإلنساف كأف 

يضـٌ األرض اٌلتي  ڎيصٌغر حتٌ بعبلقات كقيـ عقائدية كاجتماعية كفڇرية، كڇٌمما اٌتسعت ىذه المفاىيـ اٌتسع مفيكمو، كقد 
)بيره جڇمي، « يٌتسع حٌتڎ يشمؿ ڇٌؿ أرض يرتبط أىميا بعبلقات مشترڇة.يعيش عمييا المرء، كتحٌدىا حدكد مشترڇة كقد 

 (41زينب:
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 :في األدب العربيالتوؽ والحنيف إلی الوطف األـّ 
االغتراب يسٌبب الشكؽ إلڎ الكطف كىك الذم الننسى أٌف تكٌممنا سابقان عف مفيـك التكؽ، كالحنيف، كالكطف كالبٌد أف    

، كىك قديـ قدـ الشعر كاجيو اإلنساف مف القديـ. أىـٌ سمات ىذا النمط مف االغتراب لـ يكف إاٌل الحنيف إلڎ الكطف األـٌ
ٌكز العربي نفسو. ككاف مف أحد المكضكعات اٌلتي خٌيمت في ساحة الٌشعر العربي منذ الجاىمٌية حٌتڎ المعاصر. ىنا سنر 

 نعالجيا مختصران لضيؽ المقاـ. عمڎ تجمٌية ىذا الحنيف في أشعار بعض الٌشعراء كسنحاكؿ أف 
كما نعمـ أٌف العرب في العصر الجاىمي دائمان ڇانكا يذىبكف مف مكاف إلڎ مكاف آخر طمبان لمكارد العيش كالحصكؿ عمى    

تثير مشاعرىـ اران بحيث حينما يمٌركف عمييا فيما بعد، العشب كالكؤل، كاليستقٌركف في مكاف كاحد كيترككف خمفيـ آث
في صكرة عصبية القبيمة، التفاخر، كمدح حڇماء القبيمة، كأيضان  ڎأٌف الكطف عندىـ في البداية قد تجمٌ  یكعكاطفيـ. ىكذا نر 

حنينيـ بالنسبة إلييا. لنا في ذلؾ  بقيت مف ديار حبيبتيـ، كىـ عٌبركا عنيا كأبرزكابصكرة األطبلؿ كالٌدمف اٌلتي قد  ڎقد تجمٌ 
 نماذج كثيرة منيا قكؿ إمرئ القيس اٌلذم يقكؿ:
بيبو كمىنًزؿو   كمىؿً ًبًسقًط المّْكىی بىيفى الدُّ       ًقفا نىبًؾ ًمف ًذكرىی حى  خكًؿ فىحى

تٍ             يىعؼي رىسمييا فىػػتيكًضحى فىالًمقراًة لىـ شىمأىؿً ًلما نىسىجى نػكبو كى  يا ًمف جى
فَّ ًشفػاًئيى عىبٍ  ؿً ػكا  رىةه ميػيىػرىاقىةه                   فىيىؿ ًعندى رىسـو داًرسو ًمٍف ميعىػكَّ

 (      111-110القيس، ديكاف:إمرؤ( 1
 أك قكؿ عنترة العبسي: 

فػتى الػدَّ            دَّـً        أـ ىىؿ عىرى  ارى بىعدى تىكىىُّـً ىىؿ غادىرى الشُّعىراءي ًمف ميتىػرى
كاًء تىكىمَّػػمي            باحان  دارى عىبمىة كاسمىًمي        يا دارى عىبمةى ًبالجى  كًعًمي صى
ـً           ةى  المتىمىػػػكّْ قىفػتي ًفييا ناقىًتي ككىأنَّيػا            فىدىفه ألقًضيى حاجى فىكى

 (   149-147ـ:2004)تبريزم، الخطيب،  2
ما بڇاء لؤلطبلؿ كالديار إاٌل الصكرة الثابتة ليذا »شكقي ضيؼ في ىذا العصر، كىك  نكتفي بيذا القكؿ مف الدڇتكر   

 )45ـ:1989حٌكر، إبراىيـ،(« عمڎ مٌر الزمف كاختبلؼ المنازؿ كاألمڇنة.« أم العرب»الحنيف الذم نمي معيـ 
ليو فييما؛ ألفَّ الفتكحات كانت نقدـ خطكة كنصؿ إلڎ العصر العٌباسي كعصر االنحطاط؛ ازداد الشعر الكطني كالحنيف إ   

فَّ المتصٌفح لدكاكيف شعراء ىذيف العصريف لير  أٌنيا مميئة بيذا  یڇثيرة في ىذيف العصريف بالنسبة إلڎ العصكر األخری، كا 
الحنيف إلڎ »النكع مف الشعر كالسٌيما في العصر العٌباسي الثاني. تدٌؿ ليا آثار ڇثيرة حكؿ الكطف كالحنيف إليو مثؿ 

لمجاحظ. كلعٌؿ أركع ما قيؿ مف ىذا النكع مف الٌشعر ىك قكؿ أبي فراس الحمداني اٌلذم أصبح أسيران في أيدم « كطافاأل
، فماطمو سيؼ الٌدكلو بالفداء:  الرـك

تا ىىؿ تىشعيريفى ًبحاًلي؟أقيكؿي كقىد  مامىةه               أيا جارى ٍت ًبقيرًبي حى  ناحى
تا ماأنصىؼى الدَّىري   تىعىالىي أيقاًسميؾى الييميكـى تىعالىي               بىينىنا  أيػا جارى

عيفةن                تى  كحان لىدىمَّ ضى دَّدي في ًجسـو  ييعىذَّبي  باًليتىػعالىي تىرىم ري  )126)أبكفراس، ديكاف:  رى
ٌشجرة؛ يخاطب الحمامة كيتكٌمـ جمس قرب الشيٌباؾ كحمامة فكؽ ال ما أجمؿ تصكير الشاعر مف ألمو في غربتو، إٌنو قد   

 أثارت الشكؽ كالحنيف.  تشارڇو اليمـك كتقاسمو إياىا. كىذه الحمامة ىي اٌلتي قد عف ألمو كغربتو، كيريد منيا أف 
ىذا أبكتماـ شاعر العصر العٌباسي كىك كثير التَّجكاؿ في بمداف مختمفة؛ منيا مصر كالشاـ كالعراؽ، يبٌيف حنينو بأجمؿ ك    

 ة؛ إليؾ ىذه األبيات منو:صكر 
يثي ًشٍئتى ًمفى اليىكىل  ؿً                نىقٍّْؿ فيؤادىؾى حى  ما الحيبُّ إاٌل ًلمحبيًب األكَّ
ٍنػًزؿو في األىٍرًض يىٍألفيوي الفىتىى  ٍنػًزؿً                كىـ مى ًؿ مى نيػنيو أبدان ألكَّ  )408أبكتماـ، ديكاف:(  كىحى

شاعر األندلسي الٌشيير، اٌلذم أسر عمڎ يد الرـك كسجف في مدينة بطمميكس، لو أشعار كطنٌية مميئة كىذا ابف زيدكف، ال   
بالشكؽ إلڎ الكطف؛ اٌتسـ شعره بصدؽ الٌشعكر كظرافة العاطفة. نراه في ىذه القصيدة يذكر قرطبة كأٌياـ ًصباه فييا، كيشكؽ 

 اه كيقكؿ:إلييا كيتذٌكر أيضان األماكف اٌلتي قضي فييا أٌياـ صب
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قاتىنىشَّؽى ًمف عىرٍ  با فىتىشىػكَّ دىهي ًذكري الصّْ با ما تىنىشَّقا            كعاكى  ًؼ الصَّ
ٌتى تىدىفَّقاكما              زاؿى لىمػعي البىػرًؽ لما تألَّقا            يىيًيبي ًبدىمًع العىيًف حى

 كيخاطب قرطبة كيقكؿ:   
رَّل ًلبىٍينً أقيرطىبةي الغىٌرا                  ًؾ تينقىعي ءي! ىىؿ ًفيًؾ مىطمىعه            كىىؿ كىًبده حى
ميدىًة مىرًجعي؟                                         )12-18)ابف زيدكف، ديكاف:           كىىؿ ًلمىياليًؾ الحى

ارية مف عيكنو، ىك اٌلذم يتذٌكره بأٌياـ الٌصبا. شاعرنا كاف بعيدان عف حبيبو، كالنسيـ كلمعاف البرؽ في الٌسماء، كالٌدمكع ج   
كىذا ابف نباتة المصرم اٌلذم كاف يعيش في عصر االنحطاط، كقد قاسى في غربتو الٌشدائدى فمذلؾ كاف دائـ الحنيف إلڎ 

 مصر ككثير الشكؽ إلڎ معاىدىا؛ إليؾ مقتطفات مف قصائده:
بلًببا                 كاءً ًبأبي الخدكدى العػارياًت ًمفى البيػ              ريًر جى  اىلبٌلًبساًت ًمػفى الحى
    ًبديػار ًمٍصرى مىراًتعان كمىبلًعبا   رى كأىٍرًض ًمٍصرى ككىيؼى ًلي                آىان ًلًمصٍ             

 (26)ابف نباتة، ديكاف:
 كيتذٌكر مراتعو كمبلعبو.إٌف الشاعر يذكر أٌف كٌؿ شيء في مصر يككف جميبلن كيتأٌكه لبعده عنو    
نقكؿ إٌف دائرتو كانت محدكدة في تمؾ العصكر كلكف في عمى ضكء ما تكٌممنا عف الٌتكؽ كالشكؽ إلڎ الكطف نستطيع أف    

العصر المعاصر كفي أشعار الميجرٌييف يٌتسع كيشمؿ أمكرنا كثيرةن بحيث يختمؼ معو في كيفٌيتو ككٌمٌيتو، ككاف أٌكؿ مف 
في ىذا الباب ىك أحمد شكقي اٌلذم لٌقب بأمير الٌشعراء؛ أجمؿ ما قاؿ فيو أحمد شكقي ىك حنينو إلڎ مصر يمفت الٌنظر 

ينفى مع أسرتو إلڎ اإلسباف كأقاـ في فندؽ برشمكنة، ينشد فييا شعران في الحنيف إلڎ  مسقط رأسو كمربع صباه، بعد أف 
 يقكؿ:

ـى أينًسي         اختًػبلؼي الٌنياًر كالمَّيًؿ ينسي            با كأٌيا  ايذكيرا  ًلي الصّْ
ًصفا ًلي ميػبلكىةن ًمف شىبػابو                كُّراتو كمىسّْ       كى كّْرىت ًمف تىصى  صي

مىرٍَّت                با المَّعيكًب كى فىٍت كىالصَّ مػسً   عىصى مىكةن، كًلػٌذةى خى  ًسنةن حي
سىبل ًمصرى ىىؿ سىبل القىمبي عىنيا     وي الٌزمافي الميؤىسّْي؟            كى أك أسا جيرحى

3 
 (285-284ـ:1998, 1ج)شكقي، أحمد, 

يريد الٌشاعر أف يبيف كٌؿ ما عاناه مف غربة ككحدة قاسية كالشعكر بالشكؽ إلڎ أىمو ككطنو كىك كحيده في منفاه كيحٌف    
ينسڎ الكطف كلك ينساه الكطف، كىك كاف متكٌجعنا  يستطيع أفإلڎ  كطنو كيقكؿ: إفَّ مٌر الٌزمف يذٌكره أٌياـ الٌصبا كاألنس كال

يداكم جرحو  مف الظمـ اٌلذم يعانيو كطنو كيبكي عمڎ مبلعب شبابو كعيد صباه، كيشير أيضان إلى أٌف الٌزماف اليستطيع أف
 يداكيو ىك مصر فقط.  بؿ الشيء الذم يستطيع أف

، كيقكؿ:  إليميا أبي ماضي، نراه« لبناف»إليؾ قصيدة      يعٌبر عف حنينو إلڎ الكطف في صكرة حمـ بديعو
 لبنافي كاىألمىؿي الٌػًذم  ًلذكيو   ييبميًيػما                 إثناًف أعيػا الدَّىرى  أف 

يػؼي  فىكؽى ًىضاًبًو                  كنيًحبُّوي كالثَّمػجي ًفي كاًديػوً    نىشتاقيوي كالصَّ
ػدُّ لىػوي ذي   الًعقيػاًف تىستىغػًكيوً  ًبقىبلئػدً        كػاءي ًحبالىيا                كى إذا تىمي

ـً  الزَّىػراًء  تىستىرًضيوًباألىنٍ       كى إذا تىنىقَّػطيوي السَّمػاءي عىشػٌيةن                   جي
بايا ًفي الحي  كفى ضحكان الى كىمُّؼى فً قكًؿ كىزىىًرىا                كى إذا الصَّ  يويىضحى

مىقفى ًلي اليىػكىل                 ىيٌف الٌمكاتي قىد   ٍحرى  اٌلذم أسقيوً كسىقىينىني السّْ  خى
مىى األىيَّاـً أف   تىطكًيػوىىذا اٌلًذم صافى الشَّبابى ًمفى الًبمىى               كأبىى عى

 (793)أبكماضي، إيميا: 
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 مي:الّتوؽ إلی  الوطف األـّ وتجمياتو في األدب اإلسبل
نقاذ المظمكميف مف أيدم     ڇما نعمـ أٌف اإلسبلـ ديفه شعاره ىك الجياد في سبيؿ ا، كاإلعانة عمڎ المستضعفيف، كا 

الظالميف كالدفاع عف الكطف أماـ المستڇبريف. كا تعالڎ قد أشار بمٌرات إلڎ اليجرة كالخركج عف الكطف كالجياد في 
ـٍ الى »سبيمو، كما قاؿ:  ا لىكي مى بَّنىا أى  كى اًؿ كالنّْسىاء كاٍلًكٍلدىاًف الًَّذيفى يىقيكليكفى رى ٍخًرٍجنىا ًمٍف تيقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ الٌمًو كاٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الرّْجى

ًليِّا كاٍجعىؿ لىنىا ًمف لىدينؾى نىًصيرنا ( كفي آية أخری قد أشار إلڎ 75نساء/)ال« ىىػًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلـً أىٍىمييىا كاٍجعىؿ لىنىا ًمف لىدينؾى كى
ـٍ »منزلة المياجريف كالمجاىديف كبٌشرىـ بعطاء عظيـ عنده كقاؿ:  كا كجاىىديكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًبأىٍمكاًلًي ري الًَّذيفى آمىنيكا كىاجى

كفى ) ـي اٍلفاًئزي ةن ًعٍندى المًَّو كأيكلًئؾى ىي ـي دىرىجى ـٍ أىٍعظى ـٍ ًفييا نىًعيـه ميًقيـه )( ييبىشّْريىي 20كأىٍنفيًسًي نَّاتو لىيي ـٍ ًبرىٍحمىةو ًمٍنوي كًرٍضكافو كجى ( 21ـٍ رىبُّيي
)التكبة( كآيات أخری أيضان مكجكد في ىذا الصدد كلڇف بسبب خركج  «(22خاًلًديفى ًفييا أىبىدنا إفَّ المَّوى ًعٍندىهي أىٍجره عىًظيـه )
 الڇبلـ عف إطار البحث نڇتفي بيذا المقدار.

ٌنو لجدير بالشاعر أف ينطؽ بالحنيف كاالشتياؽ المبرح كالمكعة القاسية بعد مركر السنيف، كيجب أال نغفؿ حقيقة     كا 
بأٌف ڇٌؿ شيء في الغربة مسٌبب لمحزف كمؤٌد إلڎ اإلحساس بالكحدة كالضياع  كالغربة كيتجٌمڎ تأثير ىذه الغربة بشڇؿ 

، كالحبيبة، كاألشعار الكطنية ڇالثكرة عمڎ المستڇبريف،  الحنيف إلڎ الكطف بأنكاع خاصة، منيا: الحنيف إلڎ الكطف األـٌ
 كتحريض القـك عمڎ الڇفاح معيـ، كالحرية، كالحنيف إلڎ األىؿ كاألصدقاء كغيرىا. 

يعتقد شكقي ضيؼ بأفَّ إحساس الشكؽ كالحنيف ىك نزكع شعكرم بالنسبة إلڎ ما افتقده اإلنساف كميؿ عجيب إلڎ     
 (293ـ:1988نيا اإلخبلص كالكفاء كالحٌب. )ضيؼ، شكقي، كصالو كم

 بعد ىذا العرض جدير بأف نشير إلڎ أنكاع ىذا الحنيف في شعر شعراء العصر اإلسبلمي.   
 :إلی الحبيبة الحبّ 

ٌب المرأة أك الحبيبة عبر العصكر الماضية ثـٌ      لعٌمو مف المفيد في ىذا البحث اإلشارة كلك ڇانت سريعة، إلڎ حي
إٌف الحٌب إلڎ الحببية شيءه ممحكظ عند شعراء العصر اإلسبلمي. البحث عف شكقيـ إليو كالسٌيما في شعر إلڎ  التطٌرؽ 

الشعراء العرب منذ أقدـ العصكر، كاليخفڎ عمينا بأٌنو مف المكضكعات اٌلتي ڇانت مع اإلنساف منذ ڇاف، كمٌما يجدر ذڇره 
از حٌبيـ إلڎ حبيباتيـ بصكرتيف، إٌما بصكرة الغزؿ العفيؼ، كىك اٌلذم يقكمكف بكصؼ في ىذا المقاـ بأٌف العرب يقكمكف بإبر 

ٌما  عفالمرأة بذڇر صفاتيا الحميدة دكف أف يخرجكا  نطاؽ العٌفة؛ كىك يشمؿ الشڇكی مف فراقيا كاألمؿ في الكصكؿ إلييا، كا 
يكجد ىذاف امرؤالقيس حكؿ حبيبتو. يبدك أٌنو قد بصكرة غير العفيؼ، كىك كصؼ المرأة دكف رعاية حدكد العفة مثؿ ما قاؿ 

 النكعاف في جميع العصكر. 
أٌف الحبيبة ڇانت مف إحدی الٌرمكز »ننتقؿ إلڎ نقطة أخری كىك  أف قبؿىناک نقطة أخری نحبُّ أف نشير إلييا    

خٌمفيا كراءه في الكطف، إٌنما يحٌف في اٌلتي انطكی تحتيا أسڎ الحنيف إلڎ الكطف رٌبما أٌف الٌشاعر يًحفُّ إلڎ حبيبتو اٌلتي 
يقتصر الحنيف إلڎ الكطف عمڎ ڇٌؿ ما أشرنا اليو في السطكر لـ ( ك 298ـ:1967، داككد، أنس« )الحقيقة إلڎ كطنو ڇمٌػو.

ا بسيطنا رائعنا؛ كىذاالماضية بؿ إٌف المغتربيف قد  المفيـك ىك  برعكا فامتزجكا الحنيف إلڎ الكطف بالحنيف إلڎ الحبيبة امتزاجن
يبدأ بمقٌدمة غزلية عمڎ « لقاء كفراؽ»؛ إليڇ بعض األبيات مف قصيدتو تحت عنكاف «عمر بف أبي ربيعة»اٌلذم نراه لدم 

 غرار األقدميف، نقتطؼ منيا:
 مررتي عمڎ أىطبلؿ زينبى بعدىىا            فأعكلتييا لك ڇاف إعكاالن يغني                    

 (264ديكاف: )عمر بف ابي ربيعو،
 تذڇار ىند كالتفڇر حكليا سبب زكاؿ عقمو كىيمانو، يقكؿ:                                              أفٌ كفي مڇاف آخر يتذڇر الشاعر    

ـي  األحزافً  ـي العىقػًؿ دائػ  فىبحسػبي  أٌني بذڇػرة  ىندو           ىائ
 عضى ما شىٌفنيي كما قد شجانيكى إذا أحببتيػيا ألشػڇيك إلييا           بى 

 ًمفى الحيبّْ عىقًمي          كعىصاًني ًبذاًت نىفًسي ًلسػاًني ڎىبتيا كازدىىى 
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 كنسيتي الذم جمعتي ًمفى القكؿ          لدييا كغاب عٌنػي بيػػػاني                     
 (273)نفس المصدر:

 اـ الماضية، كذڇرىا يحزنو كيمؤل قمبو مف الحزف كالشجف كيقكؿ :نشاىد أيضان أٌنو شٌبو حبيبتو بظبية كيعاكده األي   
ػڎ ًفي زىماًني                             عادىني أحزاًني             كتىذىٌڇػرتي ما مىضى  إنًَّني اليػـك ى
دىعى القىٍمب ى                               ًذٍڇػريىا فىشىجػىاًنيكتىػذىڇَّرت ي ظىبيةن أيَـّ ًرٍئـو              صى

 )290نفس المصدر:(
     كفي قصيدة أخری يری الشاعر كطف المحبكب كطننا لنفسو كيقكؿ:                                                                        

زى   ناىؿ تعرؼ الٌدارى كاألطبلؿى كىالدّْمىنا            ًزدفى الفيػؤادى عػمڎ  ًعبٌلًتو حى
ػؿُّ ًبيا            كأنتى إذ ذاکى  إذ ڇانت لىنا كطنا  داره ألسماءى قىد ڇانىتٍ   تىحي

سىنا لـ يحببً  بّْڇيـ             كلىـ تىػرى العىيفي شىيئنا بىعدىڇيـ حى  القمبي شيئنا  ًمثؿى حي
ا إٍف  أيبػاًلي إذا ما الٌموي  قىٌربىڇيـ             مىٍف ڇافى شىطَّ ًمفى األى   حباًب أكظىعىنىامى

ف دىنىٍت داريڇيـ ڇيٍنتيـٍ لىنا سىڇىنا  فىإف نىأيتـي أىصابى القىٍمػبى نأيڇيـ              كا 
 (306)نفس المصدر:

زنان كيتحٌدث معيا كيتذٌڇر أيامو اٌلتي اقتضاىا بالجزؿ     كفي مڇاف آخر يمٌر الٌشاعر عمڎ أطبلؿ الحبيبة كتىزيدهي حي
 :كالفرح كيتحٌسر عمييا

بعه ميحػًكؿي     ننا            رىسـه كرى زى  قىد زادى  قىػمبي حى
بعه ًلينػدو  ميقًفػره            قىد ڇاف حيػنان يكىىؿي      رى
ػذَّؿي      ما إف بو ًمػف  أىًمًو            إاٌل الظّْبػاءي الخي
 (          330-331لمصدر:)نفس ا      قىد ڇينتي فيًيـ ناًعمان            ألييك بيػـ كأىجػذىؿي    

   :  كحٌساف بف ثابت ىك الشاعر اآلخر في األدب اإلسبلمي، يبيف أسبابى البيڇاًء كيعتبر فقداف الحبيب بىميةن كيقيكؿي
ّـّ إذامػا نىٌكـى النَّاسي ميسًيري       تىأٌكبىني لىيػؿه ًبيثػربى أعسىػري            كىى
بيبو ىيجىت ثىَـّ عىبرى       ةن            سىفيكحان كىأسبابي البيڇاًء التَّذىٌڇري ًلذڇری حى
بيًب  بىميػػةه            كڇىـ ًمف ڇىريـو يبتىمىي ثيَـّ يصًبري       بىبلءه كًفقدافي الحى

 (107)حٌساف، ديكاف:
 كحينما طىٌمؽى امرأتو عمرة يقكؿ حكؿ حٌبو بالنسبة إلييا كيحٌف إلييا:   

ان  ٍرمى ًصرٍ  أىجمىعىٍت عىمرىةي صى  فىابتىًڇٍر             إٌنما يػدًىفي ًلمقىمًب الحى
بِّا ظاًىػرنا            ليسى ىىذا ًمنًڇ يا عىٍمرى ًبًسرٌ يال  ٌبًڇ حي  ڇيٍف حي

ػٍر  ٌسػافى ًمٍف أخكاًلو            إٌنما يسأىؿي ًبالشىيًء  الغيمي  سألىٍت حى
أخكالي بىنكڇىعػبو إذا            أسمىـى  األ  بطاؿي عىكىراًت الدُّبيرٍ قيمت ي

ًصٍر  ػرًتو             سىًبًط الڇفيًف في يكـً الخى ريبَّ  خاؿو ًليى لىك أبصى
4 

 (123)نفس المصدر:
كالشاعر اآلخر ىك جميؿ بف معٌمر الذم عيًرؼى بالغىزؿ العذرم، إٌنو يستعمؿ أدات االستفياـ كيخاطب الناس بأٌنو    

 قكؿ:قد فقد صبره في فراؽ الحبيبة كي
بًر!  ؟ ما لي عىف بيػثينةى ًمف صى ـي األيػًڇ ًمف فىقًد إلًفًو         كأصبًػري ما  أيبڇي حى
ما ًلي ال أبًڇي كًفي األيًڇ ناًئحه          كقىد فارقىتني شىختةي الڇىشًح كالخىصرً    كى

 (            76)جميؿ بف معٌمر، ديكاف:                                                                                     
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 كالشاعر أيضان يرٌد قكؿ اٌلذيف بأٌنو مسحكر كيقكؿ إٌنو ال ينساىا أبدان كيشبو حٌبو إلييا بحٌب اإلنساف إلڎ  الخمر:   
نكفو كال ًسحًر!    فُّ ًبًذڇًرىا         كىأقًسـي ما ًبي ًمف جي  يقكلكف: مىسػحكره يجى
مىٌمػعًة  قىفػرً كىأقًسـي الأ     نساًک مػا ذىرَّ شاًرؽه         كما ىىػبَّ آؿه في مي
ـه ًفي الٌسماًء ميعىٌمؽه         كما أكرىؽى األغصافي ًمف فىنىًف الٌسدرً     ما الحى نىجػ  كى
مرً     ، ًبالخى  لىقىد شيًغفىت نىفًسي بيثيفى ًبًذڇًرڇيـ         ڇىما شيًغؼى  المىخمكري يا بيثيفى

 (76)نفس المصدر:                                                                                         
 يبرز حنينو إلييا بمكعة كيقكؿ: القصيدةكفي نياية    

ػكراًء المداًمًع ڇىالبىدرً      ا           عمڎ ڇىؼّْ حى  ذىڇىرتي مىقامي لىيمىةى الباًف قاًبضن
 ىىؿ أبيتػىفَّ  لىيمىػةن           ڇىمىيمىتنػا حٌتڎ نىری ساًطػعى الفىجرً  ى فىيا لىيػت    
دتي ًبيا إف ڇافى ذًلڇى ًمف أمرم كلىك سىأىلىتٍ      ياًتي بىذىلتييا           كىجي  ًمٌني حى
يػاتي خاًلدنا  آًخػرى الٌدىرً      يري بىينىوي            كبىيفى حى ، لىك أخى  مىضڎ ًلي  زىمافه
فمًة الكاشيف ثيـٌ اقطعىكا عيمرم     : ذىركني ساعىةن كبيثينػةى            عمڎ غى  لىقيمتي

 (  77)نفس المصدر:                                                                                            
نينو إلڎ الحبيبة    كالكطف في اسمكب رائع كجميؿ كيتذٌڇر األماڇف اٌلتي  كمف الطريؼ أيضان أٌف ىذا الٌشاًعر يندىًمج حى

 قد مٌر عنيا مع الحبيبة زمنا كيريد منيا أف تتذڇٌرىا:
بيثىػينىػةي لىٌمػا رىأت           فينػكنان ًمفى الٌشػعًر األحمىرً       تىقػكؿ ي
، أال فاقػصيرم!     :بيثىيفى  ڇىبرتى جميؿي كأكدىم الٌشبابي           فىقيمتي
نىا ًبذىكم األجػفىًر؟     ػنا ًبالٌمكم            كأيػامى  أتىنػسىيػفى  أيامى

يكىرً      ػػٌرةن             لىياًلي، نىحػفي ًبذم جى رتىني مى  أما ڇنًت  أبصى
؟ بىمي فىاذڇيرم!      لىيػاًلي أنتيػـ لىنػا جيػرىةه             أال تىذڇريفى
ذا أنا أغيدي غىضُّ الشَّبابً      رً               كا   أجيرُّ الػٌرداءى مىعى المئػػزى

 (86-85)نفس المصدر:                                                                                 
 : الّتوؽ إلی الوطف األْـّ 

ا دائمي الٌتكؽ إلڎ مسقط رأًسيـ يؤانسكا مع أكطانيـ الجديدة، كلڇٌنيـ كانك الريب أفَّ الشعراء في االغتراب يمكف أف    
يتخٌمي الغريب عنو كينساه، ڇما يشير إليو كيًحٌنكف اليو حٌنان شديدان، ألفَّ الكطفى األـٌ لو قيمة كثيرة، كاليمكف بسيكلة أف 

ا حياة عربية يحيك تعٌمقيـ الشديد بالكطف أتاح ليـ أف »قائبلن: « تاريخ الشعر العربي»محٌمد عبد العزيز الڇفراكم في ڇتابو 
( رٌبما ىناؾ 206،ص4)الڇفراكم، محمد عبد العزيز، د.ت،ج« كسط ما تقع عميو أعينيـ مف حياة حديثة كمدنية جديدة.

تترؾ فراش دكرىا تترؾ التحميؽ في األجكاء أك أف  تطرح ىذه االسئمة عمڎ ذىف القارئ البارع؛ ىؿ مف الممكف لمنسكر أف
يتذٌكر كطنو األـٌ كلك تصٌفحنا دكاكيف الشعراء  مكف أف يعيش اإلنساف في كطف آخر دكف أفحكؿ الٌزىكر؟ بالٌطبع ال؛ الي

تخمك مف ذكر الكطف، العرب في جميع العصكر لىكجدناىا ممئية بذكر األكطاف ككصؼ جماليا كالتعٌمؽ بيا، كاليمكف أف 
بككف عمڎ األطبلؿ كيبينكف شكقيـ إلڎ الكطف ككما أشرنا إليو في مقدمة البحث أٌف في العصر الجاىمي كاف الشعراء ي

 كالحبيبة.
تكف كمف الٌطبيعي أفَّ اإلنساف يرتبط بمكاف مكلده كيحٌبو كيفٌضمو عمڎ غيره مف األماكف، رٌبما أٌف الظركؼ لـ   

حسب ىذه مبلئمة مع أفكاره، كلكف أجمؿ مكاف لو كطنو األكؿ اٌلذم نشأ كترعرع فيو، فكاف مرتع طفكلتو كصباه بحيث ت
تعكد مٌرة أخری، كيمؤل قمبو شكقان كمحٌبة كاحترامنا حينما يشاىد أٌم شيء  قضاىا كيتمٌنػڎ أفاألدكار مف أجمؿ األياـ اٌلتي قد 

 كأٌم مناظر يشبو بكطنو.
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لحساف بف ثابت في ىذا الصدد قصيدة رائعة تصٌدؽ عمڎ ىذا األمر، إٌنو يستفيد مف أسمكب التڇرار كيتمٌذذ مف    
 تڇرار اسـ كطنو األـٌ كبيذا التڇرار ڇأٌنو يريد أف يمتفت اإلنتباه إلڎ ما يمؤل قمبو مف ألـ كحسرة البعد عف الكطف؛ يقكؿ: 

ذا التبسى األمري  ميزانييا ـي أنَّا ًبيا             كا   كى يثًربي تىعمى
طى  القىطري نيػكآنييا ـي أنَّا ًبيا             إذا قىحى  كى يثربي تىعمى
ـي أنَّا ًبيا             إذا خافًت األكسى جيرانييا  يثًربي تىعمىػ

 (248)ديكاف:
تستمر ظاىرة الحنيف إلڎ الكطف األـٌ في شعر الشعراء في األدب اإلسبلمي، كخير شاىد عمڎ ىذا القكؿ، ڇثرة    

 األشعار التي نيًظمت في عذا العصر؛ منيا قكؿ جميؿ بف معٌمر:
طىني             فيو ىىكم نىفسي كفيو شىجني ي أنا جميؿ ه كالحجاز  كى

 (81ـ:1993)ديكاف جميؿ، 
      كمنو قكؿ ابف مڇتـك كىك آخذ بذماـ ناقة رسكؿ الٌمو كقت اليجرة فيذڇر كطنو مٌڇة كيقكؿ:                                              

بَّذا مٌڇةى  ًمف كاًدم          أرضه ًبيا أىمي   كأكالًدميا حى
 (45ـ:1989حٌكر، ابراىيـ، )        أرضه بيا ترسىخي أكتارم          أرضه أمشي ًبيا ًببلىاًدم

مج الحٌب كالٌتكؽ إلڎ الكطف بذڇر االماڇف كالحبيبة كأياـ شبابو كىذا جميؿ بف معمر يمٌر عمڎ أطبلؿ الحبيبة كيند   
 كيقكؿ:

ىٌيػجىتٍ     كاًبي  أطػرابي        إٌف المنػازؿ ى  كاستعجمىٍت آياتيػيا ًبجى
يًف ڇىأٌنيا         أنضاءي رىسـو أك سيطػكري ًڇتابً قىفرىان تىميػكحي ًبذم المي      جى
قىفت بيا القىمكصي  تىبادرت         ًمٌني الدُّمكعي، ًلفيػرقىًة األحباًب      لىٌما كى
ذىڇىرتي عىصران، يا بيثىينةي، شاقىنىي         كذىڇىرتي      خى شىباًبيأياًمي كشىرٍ كى

 (14)ديكاف:
ىناک الشاعر  یمٌما ال شٌڇ فيو أٌف صكرة األطبلؿ كالٌدمف كالحنيف إلييا ليست مقصكرنا عمڎ الجاىميٌيف بؿ نر    

ماڇف التي قد ڇانت فييا حبيبتو، كىذه يقؼ متأٌمبلن أماـ األطبلؿ كالٌدمف الٌتي قد بقيت مف آثار القبيمة، كيسأؿ عف األ
 عة الرائعة قد تڇكف خير ما نظـ تميـ بف أبي مقبؿ:القط

ڇىيؼى سيؤاؿي أخبلًؽ الٌديارً   ًقفا في داًر أىمي فىاسأالىا          كى
 دىكاًثري بىيفى أرماـو كغيػبر و          ڇىباًقي الكىحي في البىمًد الًقفارً 

 (142ـ:2009)بديكم، أنس،
 :األشعار الوطنية

ا عف ىذا  ىذا المكضكع في أشعار الشعراء، يجب عمينا أفقبؿ الغكض في البحث عف     نقٌدـ تعريفنا جامعنا كاضحن
نمٌيز األشعار الكطنية كمكضكعاتيا في أشعارىـ. يتحٌدث الدڇتكر أنكشو في المكضكع حٌتڎ نستطيع في مراحؿ أخری أف 

ر يڇتب حكؿ حٌب الكطف، كتڇريـ كتبجيؿ ڇٌؿ أثىر منظـك أك منثك »عف الكطنية كيقكؿ: « أدبي فارسي دانشنامو»ڇتابو 
 القيـ، كالفخر، كاالڇتئاب كالتحٌسر أًلجؿ فقد ىذه القيـ، يٌسمڎ الكطنية، كىي تنقسـ إلڎ قسميف: 

( المڇتكبات اٌلتي تڇتب كتنشر حينما يصاب الكطف بالمخاطرة، كمكضكعاتيا: الحسرة كالتأٌسؼ عمڎ فقد القيـ الكطنية أ
 كالتذڇير كالتڇريـ. 

( كقد جاء في كتاب 1418: 2ىػ.ش، ج1376)أنكشو، حسف،« ب( األشعار التي تنشد أًلجؿ تذڇار الكطف كتبجيػؿ قيمو.
ك ىذه النزعة أم الحنيف الطاغي إلى الكطف كأىمو كأحٌبتو كانت نزعة إنسانٌية أصيمة في نفس »ىكذا: « شعراءالعصبة»

 (                                                          203ـ: 1987)الدقاؽ، عمر،« العربي مف نتاج ذلؾ. اإلنساف ككاف تكطيد الشعكر القكمي في نفس اإلنساف
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ڇثرما يشاىد ىذا النكع في شعر شعراء في ىذا العصر مصٌكريف في أشعارىـ آماؿ ببلدىـ كآالميـ، كيقكمكف    
ئب الببلد، كرثاء الشيداء، كاستنياض اليمـ، كغيرىا. البٌد بالبحث عف قضايا الكطف مثؿ التشجيع بالحرب، كتذڇار مصا

حتمان في  یأٌف الكطنيات ىي تيحسب مف ضركب الحنيف إلڎ الكطف. إٌف القارئ لدكاكيف ىكالء الٌشعراء لىير  ڎأف الننس
قائيـ كلـ تذبؿ أشعارىـ ىذا النكع مف الحنيف بشكؿ كاضح، كيشاىد أٌنيـ لـ يخب سعير حنينيـ إلڎ أىميـ كببلدىـ كأصد

 جذكتو. مف أىـٌ المكضكعات الكطنية التي قد كصمنا إلييا بعد دراسةو في دككايف شعراء ىذا العصر، ىي:
 :أ( استنياض اليمـ والحّض عمی الثورة   

ىك أٌف اإلسبلـ لقد غرس ىذه الركح اإلضطيادية كالڇفاح مع األعداء في نفكس  ڎالشيء الذم يجب أف الينس   
اىتـٌ الرسكؿ األڇـر )ص(  أٌڇد عمييـ بأف اليصمتكا أماـ الظالميف كيجب أف يقارعكا معيـ كيدافعكا عف بمدىـ. قدأبنائو ك 

ا لممسمميف في ذلڇ الزمف، بالكطف ڇثيرنا؛ قكليو:  خيري شاىد عمڎ ىذا القكؿ؛ « حبٌ الكطف مف اإليماف»الذم قد بعث زعيمن
جانبيا،  ڎفي قكؿ أصحابو؛ منيـ نابغة الجعدم حينما طمبت زكجتو منو أف يبق فيما بعد تأثير االىتماـ بالكطف یحيث نر 
 منشدنا:

ًني            ڇيرىنا كىىؿ أمػنىعفَّ  الٌمو مػا بىذىال  يا بنتى عىٌمي ًڇتابي الٌمًو أخرىجى
بّْي فابتػغىي  بىدىال ف لىًحقىػتي ًبرى عىني             كا   فىإف رىجىعتي  فرىبُّ الٌناًس أرجى

 ما ڇينتي أعرىجى أك أىعمىڎ فىيعذيرني             أك ضارعنا ًمف ضنڎ لىـ يستطع حكال
 (114ىػ:1385)آذرشب، محمد عمي،                       

كنشاىد شاعرنا آخر يتأٌلـ مف أكضاع بمده كيتأٌكه بتمڇ األياـ كيشفؽ عمڎ أىميا مف شٌدة البرد فييا بحيث الناس    
بصكرة غير مباشرة عمڎ قياـ الناس لنجاة قكمو مف الڇكارث كالمصائب كمف ضيؽ  كيحٌرضفي جيكبيـ يضعكف أيدييـ 

                                       العيش إلڎ الرفاه؛ إليڇ بعض األبيات مف قصيدتو:                                                                                
 ری ًبمىرك الشاىجاف تىنىڇَّرىت            أرض تتابع ثمجيا المذركركىأ 
 إذ ال تىػرىی ذا بىزَّة مىشييػكرةو            إال تىخػاؿ ڇىأٌنوي مقػركر 
 ڇمتا يديػو ال تزايػؿ ثكبىػوي            ڇيؿَّ  الشتاء ڇأٌنو مأسػكر 

 (115ىػ:5،1399)الحمكم، ياقكت، ج
يتذٌڇر حاؿ األمـ الغابرة قد ىانت بعد عٌزتيـ حٌتڎ يعتبركا مف أكضاعيـ كييقضكا مف غفمتيـ؛  الجعدمكىذا نابغة    
 مف قكلو:

 يا أييا الٌناسي ىػؿ تركف إلڎ            فارسى  بادىت كخٌدىا  رىغما 
ميما   أمسكا عبيػدنا يرعىكفى شاءڇـ           ڇأٌنما ڇػاف  ممڇييـ  حي
 إذ            يبنػكف مف دكف سيمو العىرماأك سػبأ الحاضريف مأربى  
 فىميٌزقكا في الًببلًد كاغترفكا الػ            ىيكفى كذاقكا البأساء كالقدما 

 (132ىػ: 1385)آذر شب، محمد عمي، 
الجعدم تشٌربت باإلسبلـ فترک قكمو كبقي في المدينة كجاىد بسيفو كلسانو كصٌكر جياده كتقكاه  ركحكيظير أٌف    

، قائبل:في   أبيات أضافيا إلڎ رائعتو التي أنشدىا الرسكؿى
 كىجاىىدتي حٌتڎ ما أحسُّ كمىف معي            سيييبلن إذا مػا الحى ثىٌمتى غٌكرا   
را    ڇىنتي ًمف الٌنار المىخكفىًة أكجى  أقيـ عمڎ الٌتقػكی كأىرًضڎ ًبفعًميا            كى

 (132)نفس المصدر:
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 ب( رثاء الشيداء
بذلكا أنفسيـ في سبيؿ  حقيؽ بنا أف نتعرؼ بأٌف مف أجمؿ األشعار الكطنية ىي رثاء الشيداء كمدحيـ اٌلذيف قد   

الكطف كالقبيمة كقيميا كىك التعبير عف لكعة فراؽ األحٌبة الذيف جاىدكا كاستشيدكا. كمف األفضؿ أف نستمع إلڎ قكؿ اميف 
)الريحاني، « دم الكطنيكف بحياتيـ مف أجميا أٌمة حية ال تمكت، ىي أٌمة خالدة.إٌف األٌمة اٌلتي يفا»الريحاني الذم يقكؿ: 

 (231ـ:1987اميف،
ال بٌد أف الننسڎ أٌف الرثاء قد يڇتـ فيو نكع مف الشكؽ بحيث ىـ يرثكف قبيمتيـ كيتأٌلمكف لما أصابيـ مف النڇبات    

ثاء لبعض الشعراء، منيـ الخنساء في ديكانيا ترثڎ أخاىا كالمصائب. لمشاىدة األڇثر يجب أف نأتي بنماذج رائعة مف الر 
بڇممات حزينة بحيث ننفعؿ بيا انفعاالن شديدنا، ىي في قصيدتيا الزالت تتذٌڇر في ألـ كحسرة ما أصابيا مف فراؽ أخييا كما 

 أصاب أخييا مف اآلالـ:
ػعى األحزا قيني التٌػذڇُّر حيفى  أيمسي            فىيردىعيني مى  ًف نيڇسييؤرّْ

مػًس  خرو            ًليكـً ڇىرييىة و كًطعاًف خى خرو كىأم فىتنڎ ڇىصى  عمڎ  صى
زءنا إلنػس ً  ػع ًبًو  ري زءنا ًلًجػفٍّ           كلىـ أسمى ػع  ًبًو ري  فىمىػـ أسمى

ؿى في الخيطكًب بغىيرً لىبس ً   أشىػدَّ عمڎ صيركًؼ الٌدىًر آدنا           كأفضى
 (190)الخنساء، ديكاف:

 كتخاطب صخر قائمةن:   
تي كيشىؽَّ رىمسي خري ال أنساکى حٌتڎ               أيفاًرؽى مييجى  (190نفس المصدر:)       أال يا صى

كليا أبيات تسيؿ حزننا كألمان كرغبة جارفةن، رثت مف خبلليا أخييا معٌبرةن عف حنينيا الجارؼ إليو، راحت تسرد    
 أبياتنا:

خرنا           كأذڇيريه ًلڇيؿّْ غيركًب شىمًس يذٌڇرني طيمكعي الشٌ   مًس صى
ػكًلي           عمڎ إخػكاًنيـ لىقىتىمتي نىفًسي  فىمكال ڇىثرىةي البػاًڇيفى حى
ػكالن           كنائػحةن تىنيكحي ًليػكـً نىحس ً   كى لًڇف ال أزاؿى أرىی عىجي

 (191)نفس المصدر:                                                                                        
ىناک قٌدمت الشاعرة صكرة حزينة بحيث تقطع القمكب، كتفٌتت األڇباد كتذيب النفكس حسرة. كفي قصيدة أخری،    

فع عف تكاصؿ الشاعرة نفث مشاعرىا الحاٌرة باڇيا لفراؽ أخييا كأبطاؿ الحرب كتتحٌدث عف شجاعة أخييا بأٌنيا ىك الذم دا
 ءى األمكر العظيمة عف قكمو في مصائبيـ؛ إٌنيا تخاطب عيكنو أف تجرم الٌدمع ألجؿ فراؽ أخيو كتقكؿ:قبيمتو كحمؿ ًعبٍ 

ػكدم ًبالٌدمك               عً   المستىًيبٌلتً  السَّكاًفحً       يا عىيفي جي
ا     ك               بي الميترىعىاتي ًمف ى ا ڇىما فاضى الغيػري  لٌنكاًضحً فىيضن
ريحػًة كالٌصفاًئحً       فأبػڇي ًلصخرو إذ ثىكىی               بىيفى الضى
اًجحً      حى ْـّ الجى احي كابفي                الٌسػادىًة الشي حجى  السيدي  الجى
المًمٌماًت الفىػػكاًدحً       الحػاًمؿي الًثقؿى المػيـ َّ                ًمف ى

 (193-192)نفس المصدر:                                                                                        
 ىي تختـ قصيدتيا بيذه األبيات الجميمة كالمنفعمة في تكصيؼ فضائؿ أخيو كتقكؿ:   

كائحً      اٌلذم ڇيٌنا بو                نىشفڎ المريضى ًمفى الجى  كذاک ى
 ػديكّْ                كنىخكىةى الشًَّنًؼ  المڇاًشحً نىػريدُّ باًدرىةى العى     

 (194)نفس المصدر:                                                                                              
 نمحظ في ىذا البيت شدة الحسرة كالمكعة التي تنبعث مف أعماؽ القمب الذم يڇابد ألـ الفراؽ.   
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 ر بالقبيمة:الفخ
إفَّ المبلحظ في دراسة مكضكع في ذلڇ األدب يری كجكد المكقفيف؛ المكقؼ األٌكؿ: اإلحساس بالغربة كالحنيف    

إلڎ الكطف كاألطبلؿ كالٌدمف، كالمكقؼ الثاني: الفخر بالقبيمة. جدير بالذڇر أٌف الكاحد مف مضاميف األشعار الكطنية اٌلتي 
. فإٌف الفخر كالتعصب إلڎ القبيمة كالقـك ىك التعبير عف نزعة فطرية لمعٌزة ليا تأثير في النفكس، ىي الف خر بالقبيمة كالقـك

كالڇرامة، كما ىك كسيمة لدفاع الفرد عف القبيمة أماـ الظمـ. ال بٌد أف الننسڎ أٌف ذڇر المحاسف كالصفات الجميمة لمقبيمة 
، كالحنيف إلييا قد يڇكف قالبان كاسعان لدی الش عراء كىي أعٌز شيء في الكجكد بحيث ىي أىـٌ ظاىرة يبلحظيا الباحث كالقـك

المتأٌمؿ في أدب ڇٌؿ العصر. رٌبما ابف خمدكف ىك أٌكؿ شخص يتحٌدث عف العصبية بمثابة تحڇيـ حٌس التڇبر القكمي 
 (744ىػ.ش: 1371كالكطني. كباعتقاده العصبية تكٌثؽ العبلقة بيف افراد القبيمة. )الفاخكرم، حنا،

يڇكف مف أسمڎ الصفات الجاىمية كيعتبر نكعنا مف مٌما ال شٌڇ فيو أٌف الفخر إلڎ القبيمة كالتعصٌب بيا قد    
حبٌ الكطف؛ ألٌنو في العصر الجاىمي كاف االىتماـ بالقبيمة ڇثيران بحيث نستطيع أف نقكؿ إٌنيا تعتبر كطنيـ األٌكؿ، ڇما 

ف مڇاف إلڎ مڇاف آخر كاليستقٌركف في مڇاف ثابت حتڎ يعتبركنو كطننا، بؿ سبؽ ذڇره بأٌف عيشيـ قد بني عمڎ الترحاؿ م
نحف نشاىد نماذج مف الفخر في الشعر الجاىمي، ىا ىك عمرك بف ڇمثـك يتمٌذذ مف الفخر بالقبيمة الميـٌ عندىـ القبيمة. 
 كيصؼ قبيمتو قائبلن:

ٌنا الناًزليك      يثي ًشئناًبأٌنا ميطًعميكف إذا قىدىرنا           كا   فى ًبحى
ينا     ٌنا العاًزميكف إذا عىصى دنىا           كا  ٌنا الماًنعيػكفى لما أرى  كىا 

 (136ىػ.ش: 1385)أفراـ البستاني، فؤاد،                                                                       
ذا تأٌممنا في نبلحظ ىذه األبيات الجميمة تغمب عمييا مسحة الٌتكؽ كالش    . كا  كؽ كلكعة الفراؽ بذڇر أمجاد القـك

 ، دكاكيف الشعراء العرب في األدب اإلسبلمي لرأينا حساف بف ثابت يفتخر بقبيمتو كببعض فضائؿ أخبلقية كمعنكية ڇالڇـر
ا ىك كسيمة لمدفاع عف الكطف. في ق عانة اآلخريف اٌلتي ليا قيمة ڇبيرة بحيث ىذا الفخر أيضن صيدة لو بعنكاف كالشجاعة، كا 

 المكضكع:أشار بيذا قد« ىٌمـ إلينا»
يؼي يكمان ألىـٍ   أكلئڇ قىكًمي فىإف تىٍسأىًلي            ًڇراـه إذا الضَّ
 ًعظاـ ي القيديكًر ألىيساًرًىـ             يڇيبُّكفى فييا الميًسفَّ  السًَّنـٍ 

 ظيًمـٍ  إفٍ  يكاسيكفى مىكالىيـ في الًغنىڎ            كيحميكفى جارىىيـ
ًشـٍ   ڇانيكا  ميميكڇنا ًبأرًضػيـ             يبىاديكفى غىٍضبان  ًبأٍمرو غى

 (  220)ديكاف:                                                                                 
 ؿ عنيـ صفة البخؿ كيقكؿ:إٌنو أيضا في قصيدة أخری يعتبر قبيمتو أفضؿ ممكک قبؿ الرسكؿ األڇـر )ص( كيزي   

ڇاف ى لىنا الفىضٍ  مَّدو             فىمىٌما أىتىڎ اإلسبلـ ي  ؿي كى ڇينَّا ميميػكکى النَّاًس قىبؿى ميحى
ا لىيػا شىٍڇؿي  ػٍت مى نػا الٌمو ي اٌلذم لىيػسى غىيرىهي             إلوه ًبأياـ مىضى مى  كىأىڇرى

ًبأىسػًرًىـ      يري  قىـك و  ؿي كلىيسى عمڎ مىعركًفيـ أبػدنا قيفٍ         أكلئڇ قىكًمي خى
فىقىكمي لىوي أٍىؿي  ير و كؼى مىف مىضڎ            فىما عيػدَّ ًمف خى كؼ مىعري  يربُّكفى ًبالمعري

 ؿي إذا اٍختيًبطكا لىـ يٍفًحشيكا ًفي نىًديًيـ             كليسى عمڎ سيؤَّاًليـ ًعندىىيـ بيخٍ 
 ( 193)نفس المصدر:                                                                                  

كىذه الخنساء بعد ما تشڇك مف الٌدىر بما أصابيا مف الببليا تتحٌسر مف فقد قبيمتيا كىذا األمر يؤلميا ڇثيران    
 كتتذٌڇر عٌزة قبيمتيا كتحٌف إلييا بمكعة تحرؽ القمكب، حينذاک تفخر بقبيمتيا كتقكؿ: 

عىني الٌدىري  قىٍرعان كغىٍمزىا         زِّا                كأىٍكجى قىًني الٌدىري نىٍيسان كحى  تىعىرَّ
 كأىفنىڎ ًرجاًلي فىبادكا  مىعىان                 فىأصبىحى قىمبي  لىييـ ميستػػىفىٌزا        
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 ذاکى مىٍف عىزَّ بىٌزاڇأٍف لـ يڇيكنكا ًحمنڎ يتَّقي                إذ الٌنػاسي إذ         
 كڇانكا سىراةى بني مػالڇو                كزىيفى العىشػيرىًة مىجدان كًعزَّا        
فزىا         ـي  مىنىعيكا جارىىيـ كالٌنسا                ءي يحًفزي أحشاءىىا الخكؼي حى ىي

5 
 (  156-155الخنساء، ديكاف: )                                                                                     

خكانيا الديني في ساحة الحرب كتقكؿ:      كىي في قصيدة أخری تفتخر بشجاعة أبييا كأخكييا كا 
ػكديىىا ميُّ  ىيجي ـى الخى ػزيرىة و             قىميػؿو إذا نا  أيبىػٌڇي أبي عىمػرنا ًبعىيفو غى

فيػكديىىاكى ًصنػكىم الأنسڎ ميعاكيػةى ا ٌرتيًف  كي  ٌلذم             لىوي ًمف سىػراًة الحى
خرنا كمىف ًتو األبطاؿي قىػزـه يقكديىىاكى صى  ذا ًمثؿي صىخرو إذا غىدا             ًبسػاحى

 6أكلئػڇى أىػؿي المجًد ًمف آؿ غالبو             كفي الًعزّْ ًمنيا حيف تيثنىڎ عديديىىا
 (217)نفس المصدر:                                                                                         

كڇعب بف زىير يقكؿ في قصيدة تنبعث عف عاطفة صادقة كتتدٌفؽ عف كجداف سميـ عف شجاعة قبيمتو    
 كتضحياتيـ:

طَّ        ارً كالذائديفى الٌناسى عف  أديانيـ             ًبالمشػرفي كًبالقىنػا  الخى
ٌبػارً        كالبػاًذليفى نيفيكسىييـ  ًلنىبيبيـ             يكـى الًييػاج كقيٌبػًة الجى
ًت  النجكـي فىإٌنيـ             ًلمطػائفيفى الٌسػائميفى مىقارم      كى  كىىيـ إذا خى
ػكَّعي فػأرةي العىٌطارً        كىيـ إذا انقمبػكا ڇأفَّ ثيابىييـ            ًمنيػا تىضى
ڇاليضاب ًعشاًر )نفس المصدر:       (135الميطعمكف الضيؼى حيفى ينكبييـ             ًمف لىحـً ڇيـك و

نختـ الڇبلـ بأف المتتٌبع لدكاكيف الشعراء كالدارس فييا في ىذه الفترة سيجدىـ عڇكفيف عمڎ  الكطف كيدرم بأنيـ    
 كحنينيـ إلڎ كطنيـ قيد أنممة.  تكقيـلـ يتغير 
 شاليوام

 معنى الممغات والمصطمحات:
: الرمؿ الممتكم/ الٌدخكؿ كحكمؿ: اسما المكضعيف/ تكضح كمقراه: اسما ی.سقط: منقطع الرمؿ المستدؽ مف طرفو/ الٌمك 1

 المكضعيف/ لـ يعؼ: لـ يمح/ سفحتيا: صببتيا/ معٌكؿ: معتمد.
 .الجكاءى: اسـ بمد في نجد/ فىدىف: القصر/ المتمٌكـ: المتمكث.2
 ة: فتره قصيرة مف زمف/ تصٌكرات: تخٌيبلت/ مس: الجنكف/خمس: أخذ في خفة كخفيفة..مبلك 3
ؿ، كقكلو إٌنما يدىف لمقمب الحصر يريد إنما يدىف 4 .الصـر بفتح الصاد كضٌميا اليجر ضٌد الكصؿ كقكلو فابتڇر يريد عجّْ

ميف كيصانع/ عمر ترخيـ عمرة القمب الحصر فأدخؿ البلـ عمڎ القمب لمضركرة كيدىف يظير خبلؼ ما يضمر أك ي
كسأؿ سائؿ بعذاب  ڎكالسٌر الخالص الحسف/ قكلو يسأؿ بالشيء الغمر يقكؿ إٌنما يسأؿ عف الشيء الغمر ڇما قاؿ تعال

أم عف عذاب كالغمر مف قكليـ فبلف مغمكر أم ليس بمشيكر/ قكلو إذا أسمـ األبطاؿ عكرات الدبر يقكؿ إذا انيزمكا؛ 
طاؿ فإٌف أخكالي بنكڇعب أم معركفكف بالنجدة كاإلقداـ/ قكلو سبط الڇفيف تقكؿ فبلف سبط الڇفيف يعني إذا انيـز األب

بيف السبكطة سخي سمح الڇفيف، كاليـك الخصر الشديد البرد يريد حساف أٌنو ريٌب خاؿ لي جكاد سمح في كقت الشدة 
 كالجدب. 

خذ بأطراؼ األسناف/ غمزا: أم نخسا كجسا كعصرا/ .تعرقني: أم أخذ ما عمڎ عظمي مف لحـ بأسنانو/ النيس: األ5
مستفزنا: مف فعؿ استفٌز إذا استخٌفو كاستدعاه كأعجزه/ مف عٌز بٌز: المقصكد بو مف غمب سمب/ حفزنا: مف حفزه أم حثٌو 

 كحٌرڇو كطعنو.
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: ىي أرض ذات حجارة .الصنك: ىك القريف، كىنا بمعنڎ الشقيؽ، كىك إٌما أف يڇكف مفعكؿ أبڇي أك مقسـ بو/ الحٌرتاف6
: صغير الجثة  نخرة سكد ڇأنيا أحرقت بالنار أك قد أرادت ىنا مڇاف بعينيا، كرٌبما ڇما ناصرة سميـ كحٌرة كاقـ/ القـز

 قصير القامة اٌلذم ال غناء عنده.
/ قيٌبة الجٌبار: .يحمكف الناس كمعتقدىـ في دينيـ بسيكفيـ المشرفية )صناعة الشاـ( كبالرمح )القنا( الميتٌز )الخٌطار(7

:ڇناية عف انقطاع المطر  الڇعبة؛ يبذلكف نفكسيـ رىينة في الحماية لرسكؿ ا )ص( كلبيت ا الحراـ/ إذا خكت النجـك
ُـّ مف ثيابيـ رائحة  یكالجدب، فإذا ڇاف ذلڇ ڇانكا ىـ أىؿ الًقر  ذا عادكا مف ميداف القتاؿ التيشى كالضيافة )المقارم(/ كا 

نياتيـ اٌلتي  ڎكلڇف رائحة المسڇ )فىأرة العٌطار(/ إذا نزؿ بيـ الضيؼ لـ يبخمكا عميو بأفضؿ كأسم الدماء أك العرؽ
ميكِّا كسيمعةن حٌتڎ  المعٌشرة منيا )الحامؿ(.  تكازم الًيضاب عي

 النتيجة:
 قد ڇشفت ىذه الدراسة عف نتائج متعددة، منيا:

 .سبلمي قد تبدك في أشعار الشعراء ڇالقدماءاٌتضح لنا بأٌف األطبلؿ كالٌدمف في بدايات العصر اإل  .1
إٌف اإلنساف ڇاف مؤمننا ككاعينا اشٌد الكعي بقضايا الكطف كأٌمتو، كىذا األمر يحٌرضو عمڎ سبيؿ تقٌدـ الكطف بأسباب  .2

 .مختمفة
ببلدىـ أك  إٌف الشعراء يميمكف في تكقيـ كحنينيـ إلڎ نزعات كاٌتجاىات مختمفة، منيا االٌتجاه المكاني ڇحنينيـ إلڎ .3

اإلنساني في الحنيف إلڎ الحبيبة كاألشعار الكطنٌية ڇاستنياض القـك في سبيؿ الدفاع عف الكطف، كرثاء الشيداء، 
 .كالفخر بالقبيمة

ىذه األشعار الكطنية التكجد في شعر شعراء ىذا العصر فحسب بؿ كرد مثميا في أشعار الصعاليڇ اٌلذيف طردكا  .4
 .مف القبيمة بدالئؿ مختمفة

ڇثيران ما يمٌكف ىؤالء الشعراء حنينيـ إلڎ الكطف بألكاف مختمفة مف الشعر الكطني ڇما قمنا كبعض الجكانب اإلنسانية  .5
الحض عمڎ الثكرة كالڇفاح مع االستبداد كغيرىا اٌلتي تكجد في أشعارىـ ڇثيرنا، كليا لكعة ڇثيرة بحيث القارئ  مثؿ

 . نولدكاكينيـ يتأٌثر بيا كتجرم الدمكع مف عيك 
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 ، دار القمـ.     الوطف في األدب العربيـ(، 1962، )األبيارم، ابراىيـ .4
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 .         (، طميعة النكر1)المجمدالمجاني الحديثة  ىػ.ش(،1385أفراـ البستاني، فؤاد، ) .7
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