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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم وعلی الفطرة السليمة وكّرمه بالعقل واإلدراک   

اخلناق ،ثم الصالة والسالم علی من وأعلی قدره وجعل نفسه مكانًا مهّامً ضيّقت عليها الرذائل 
 . إلمتام مكارم األخالق أرسله اهللا

هات، ولذلک أقدم فقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي بعون اهللا عز وجل و بمساعدة عدة ج 
 يستاذاللغة العربية وأدهبا، كأ قسم رئيس خالصة الشكر إلی سامحة الدكتور قيس آل قيس ،

املستشار، و سامحة الدكتور علريضا مريزا حممد ،األستاذ املرشف علی هذه الرسالة  ملساعدهتم 
 .بالرأي واملشورة وتبادل وجهات النظر واإلرشاد إلی املصادر واملراجع املعينة

ه من اهتامم وجهد بقراءة هذه الرسالة وتقويمها لتظهر تملا أول ة  زينة عرفت بور و  سعادة الدكتور
 . توفيق اهللا يف أقوم صورة وأحسن هيئة وأدق معلومةب
كانوا حيرصون كل احلرص علی  و أصدقائي الذينكام أين مل أعدم مساعدة أرسيت و زوجي  

 . مساعديت لتخرج هذه الرسالة إلی حيز الوجود
 .لكم مني الشكر اجلزيل والعفو والدعاء لكم يف خري، واحلمد هللا أوالً وآخراً  
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 البحث ملخص
هذه الرسالة تتناول بالدراسة والتحليل القيم والقضايا اخللقية املمثلة يف نصوص املعلقات 

 . السبع ومقارنتها مع القيم اخللقية يف القرآن الكريم
 فتبني يل أن اممدی العالقة بينهاألدب وو قد رأيت أن أبدأ الرسالة هذه بدراسة مفهوم األخالق و

ثم أدرس . اة صاحلة حفظت لنا مظاهر وصور األخالق حيةوأداألدب ما هو إال وعاء آمن 
 ، اجيابًا وسلبًا،بواعث األخالق عند اجلاهليني املتمثلة يف الفطرة والبيئة ،وقد تتبعت اجلانب اخللقي

( بمظاهره وصوره املتعددة التي ترجع يف أصول األخالق األربعة يف نصوص املعلقات السبع 
و كشفت لنا أن مظاهر الفضيلة عند كل شاعر هي األغلب مما ) ةالعف - العدل - الشجاعة - العقل

 .يؤكد أن األصل يف اإلنسان حّب الفضيلة ومكارم األخالق
ورأيت أن ومقارنتها مع األخالق يف اجلاهلية ثم تناولت القيم والقضايا اخللقية يف القرآن الكريم  

  . نيمن أخالق العرب اجلاهليحيرض علی الفضائل وكيف يرفض اجلانب املرذول كيف القرآن 
.القرآن الكريم  املعلقات السبع، ، األدب، الشعر اجلاهيل،ألخالقا: الكلامت الرئيسية
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٦  

 املقـدمة
 

نری الباحثني والفالسفة قد ال شّک أن األخالق هي الدعامة األولی حلفظ كيان األمم وهلذا  
 .اتفقت كلمتهم علی رضورهتا للفرد لصالح نفسه وللمجتمع يف مجلته

وإن الدعوة إلی األخالق الفاضلة تعد الدعامة األولی يف بناء كل جمتمع سليم، واملجتمع العريب 
 "باجلاهلية اجلاهيل كغريه من املجتمعات وجد فيه اخلري والرش، وحري بنا أن نقف عند املقصود 

هي احلال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من اجلهل باهللا سبحانه ورسوله ورشائع الدين 
وليس معنی ذلک أن عرب  )٥٥٧البيضاوي،ص( "واملفاخرة باألنساب والكرب والتجرب وغري ذلک

 ما قبل اإلسالم مل تكن عندهم أخالق كريمة ومن اجلور أن نحكم عليهم بذلک وهم أحفاد
يؤكد أهنم كانوا علی ) ص(إبراهيم واسامعيل عليهام السالم، وهناک حديث ورد عن رسول اهللا 

 ."إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق ":كثري من األخالق الكريمة حيث يقول
إن األخالق تتدخل يف كل نشاط إنساين، من هنا تكون العالقة القوية بني الشعر واألخالق 

. قويم النفس و كالمها حياول أن يسمو بالفعل اإلنساين إلی درجة املثاليةعلی ت له تأثريفكالمها 
 )٨ص :م١٩٨٩احلارثي،(

وسوف نقف مع  - خصوًصا الشعر- بني األخالق واألدب الصلةفإننا نتناول يف هذا البحث     
املعلقات السبع باعتبارها أطول عمل أديب وأصحه وأجوده مما وصلنا من العرص اجلاهيل وقد وقع 

  ، اإلختيار عليها بأهنا ستنقل صورة واضحة عن النشاط األخالقي لدی اإلنسان اجلاهيل
لعرب اجلاهلية خاصة وهي مرآة صافية قات أعلی تراث لغوي للعرب عامة وأن املعل حيث

ونحن عندما نتطلع بنظرة ثاقبة إلی تلک  الثقافية وأخالقهم أيضًا،لظروفهم االجتامعية وبيئتهم 
وعند ، يفصح لنا عن القيم األخالقية عندهم  اهليةجلعرب اشعار السامية ونتعرف علی حياة األ

دل علی األخالق والصفات احلميدة التي تبعث ت اً ألفاظ دُ جِ نَ النظر يف دواوين الشعراء السبعة 
 سيئة التي تبعث علیعلی املدح والثناء و أخری تدل علی األخالق والصفات الرديئة وال
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إظهار املمدوح يف أحسن صورة ختلع عليه الصفات  به فاملدح غرض كان يقصد ،  الذم واهلجاء
والفخر كان هيدف إلی إعالء الفرد أو القبيلة بسبب ما . احلسنة التي تعيل مكانه، وتربز مآثره

والرثاء كان نوع منه يبني أن السبب يف شدة اللوعة . ينفرد به عن غريها من الصفات املثلی
واهلجاء . ت بفقده واندثرت بموتهدَ قِ ال حممودة فُ واحلرسة علی الفقيد هو ما يتحلی به من خص

ن الشخص ليبدو للعيان شخًصا منفرًدا ال تطمئن إليه مسلب الصفات اجلميلة كان هيدف إلی 
 .النفس وال ترس به العني

سنبحث يف هذه الدراسة يف اإلطار اخللقي يف املعلقات السبع و األخالق يف القرآن ومن ثم  
 . مقارنتها مًعا

العلوم  أكاديمية - األكاديمية هفقد كتب اهللا يل وّرشفني بااللتحاق بالدراسات العليا يف هذ 
 - لغة القرآن - فعقدت العزم علی أن أبحث فيام خيدم لغتنا العربية - االنسانية و الدراسات الثقافية

دير ميل يف نفيس وتوجيهات سديدة من أستاذي الق رغبة و فوقع اختياري بتوفيق من اهللا ثم
دراسة وحتليل ( د علی اختيار موضوع رسالتي هذهآل قيس والدكتور مريزا حمم قيس الدكتور

 ) القيم اخللقية يف املعلقات السبع واملقارنة مع األخالق يف القرآن الكريم
 

 خلفية البحث   . أ
إن البحث يف اجلانب اخللقي يف شعرنا العريب مل ينل ما يستحقه من اهتامم الباحثني واألدباء     

والنقاد رغم أن الدراسات احلديثة اختذت من األخالق موضوعًا رئيسا ً فقد وضع أمحد أمني مؤلفًا 
ان ويعترب ابن مسكويه أكرب باحث عريب يف األخالق وله كتاب بعنو) كتاب األخالق( أسامه 

، كام تعرض للجانب اخللقي يف )مكارم األخالق(والبن أيب الدنيا كتاب ) هتذيب األخالق(
عيار (األدب العريب كثري من األدباء والنقاد العرب قديًام وحديثًا ضمن مؤلفاهتم كابن طباطبا يف 

( يف وابن رشيق ) مسائل االنتقاد(وابن رشف القريواين يف )  نقد الشعر(وقدامة يف )  الشعر
 ويف العرص احلديث نجد كتب النقد واألدب تشري إلی األخالق )  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه



 

٨  

أّسًا من األسس اجلاملية يف  ومدی التعبري عنها يف األدب حتی أن منهم من نجده يضع األخالق
األسس اجلاملية يف النقد  (النقد العريب كام نری ذلک عند الدكتور عز الدين إسامعيل يف كتابه 

إال أهنم مل يتطرقوا إلی القيم اخللقية يف القصائد اجلاهلية و املعلقات السبع خاصة وأيضاً ).  العريب
 . مل يقارنوهنا مع القيم اخللقية يف القرآن الكريم

 أسئلة البحث   . ب
 :  هي رئيسة يف هذا املجال السئلة األو 
 ما القيم األخالقية يف األدب اجلاهيل و خاصة يف املعلقات السبع ؟  .١
      يف املعلقات السبع و القرآن الكريم ؟ هل يوجد تشابه بني القيم اخللقية  .٢

 أهداف البحث    . ت
 :  هي  الوصول إليها يف غُب و األهداف الذي أر    
 .اً و اجياب اً اخللقية يف املعلقات السبع سلب معرفة القيم .١
يم مع األخالق يف القرآن الكريم و حماولة القول احلكيم يف تأييد تلک القيم أو مقارنة هذه الق .٢

 .رفضها
 البحث   ومصادر منهج  . ث

 فلذا حتتاج إلی املكتوباتاملنهج الوصفي  فيها استخدمتهو دراسة مكتبية و هذا البحث    
فاملصادر . املصادر الرئيسية و املصادر الثانوية: تنقسم إلی قسمني البحثوإن مصادر

و أما املصادر الثانوية .املعلقات السبع والقرآن الكريم الرئيسية مأخوذة من دواوين شعراء
قة هبام كتواريخ األدب العريب و رشوح الدواوين و كتب األخالق و علّ تمن الكتب امل

 .تفاسري القرآن الكريم
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فقمت علی التحليل العميق عن القيم األخالقية يف املعلقات  املطالبأن مجعت  و بعد  
وقد خرجت الرسالة كام . املتمثلة يف القرآن لكريم ةالسبع و مقارنتها مع األخالق اإلسالمي

  :ييل 
       هيكل البحث  . ج

 : علی يتوحتو قدمة امل -
  .وهيكل البحثخلفية البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث ومنهج البحث 

 : الفصل األول و قد احتوی البحث يف  -
العرب و الباحثني  قدماءتعريف األخالق واألدب لغًة واصطالحًا عند   . أ

 .املعارصين
  . بواعث األخالق عند اجلاهليني   . ب
        . والنقاد علامءتأطري األخالق عند ال  . ت

  : البحث يف الفصل الثاين وقد احتوی -
 . التعريف باملعلقات السبع  . أ

 . دراسة املعلقات وتبيني اإلطار اخللقي فيها  . ب
  :  الفصل الثالث  -

  .املضامني األخالقية يف القرآن الكريم  دراسة  . أ
  .مقارنة املضامني اخللقية يف املعلقات السبع مع القيم اخللقية يف القرآن الكريم   . ب

 .اخلامتة  -
 .فهرس املصادر -
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 األخالق واألدب
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  : صطالحاً و إ غةاألخالق ل عريفت
ن و الدي ق هبا اإلنسان و هولخي ة التيعيالطب معنیضم الالم و سكوهنا بب) اخللق(اللسان  جاء يف  

: لق، أيو ُخ ق ألُ خالق مجع ُخ واأل) خلق: ماده ابن منظور ،(خالق ألاو اجلمع  ةسجيالطبع و ال
  .ةجيالس و الطبع و ن و العادةالدي

 .  مةعادة عظي علی،  أراد  )٤/القلم( " مٍ ظيعَ  ٍق لُ ُخ  علیک لَ وإنّ  " :تعالیو من قوله    
  :قالنها فمكارم األخالق و النهي عن كل ما يشيب بالرتغي علیعظم و قد حرص الرسول األ   
بن حنبل، او أمحد  ۲۷٦ ص: التا  مالک بن أنس،(  ."لقهه ُخ سبُ ه،  و َح ه عقلُ ه و مروءتُ نُ دي املرء مُ ركَ  "

   )٣٦٥ ص :م١٩٨٥
كن توقع مو ي ز الفرد و جتعل أفعاله ثابتةي متيتثل الالعادات و العواطف و املُ  جمموعة لقواخلُ      

  )٦٥ص  :م ١٩٧٤،  وهبة( . صدورها عنه
ابن ( . ا أمراهللا به مطلقاً ن اجلامع ملِ فهوالدي) ص(لق العظيم الذي وصف اهللا به حممدًا و أما اخل   

  )٦٥۸ص  : ۱۰ج  ق،١٤٠١ ،ةتيمي
بعض  و اخللق قد يكون يف ارو الإختي ةيأفعاله بالرؤفعل اإلنسان لق هو حال للنفس به ياخلُ     

م  ١٩٨٥ ، بن عدي یحيي( . تهادجو اإل اضةال بالريكون إ، و يف بعض الناس اليو طبعاً  زةغريالناس 
  )٤۷ص : 

صدرعنها تاسخة للنفس فر ئةيلق هن اخلأ إلی فاتالتعري يفاجلرجاين محد بن أ علیو ذهب      
الندور،  علیل املال صدر منه بذن يمَ  نّ أل ةيفكر و رؤ إلی  حاجةو يرس من غري األفعال بسهولة

إن احللم : قالن تكلف السكوت عندالغضب بجهد، اليعترب السخاء من أخالقه و كذلک مَ الي
ئا م شيقدّ ن يع أطيسته اليلكنّ  سخّي  شخص ّب فقط فرس رهن بالفعل و اخللق لي. هخالقمن أ

 )۱۰٦ص : م ١٩٨٥ ، اجلرجاين(  .ة مالهلقلّ 
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 اً لغًة وإصطالح دباأل تعريف
نفسيًا خلقيًا  معنی، ثم محلت بعد ذلک الدعاء  للمأدبة  علی العرص اجلاهيل األدب يف دّلت كلمة

معناها  إلی ا من معناها احليسنتقل هبالتي يبدأ معناها حسيًا ثم يُ  یامت األخرلشأهنا شأن الك
 : بقول طرفة  معناها احليس املاّدي علی اخللقي و نستشهد النفيس
 نتَِقر يَ     فينا  اآلدَِب       یالَترَ                            یاملَشتاةِ  ندعو اجلََفل  يف  نحنُ             

 )٥٥وان، صالدي(                                                                     
ـ األدب ) أدب(كلمة  ا ـ أيمعناها فاشتقوا منه ثم توسعوا يف ":  يقول الدكتورأمحد حممد احلويف

املحامد و ينهاهم عن املقابح  و  إلیه يأدب الناس لة؛ ألنّ النبي او السجاي مةخالق الكرياأل معنیب
الّزاد حة العرب حييون يف بادية مقفرة شحي قة ألنّ ـ احليس و اخللقي ـ صلة وثي نيعنيبني امل

خترق فيها بعضهم فكان من الطبيعي أن  حتیبالضيف  احلفاوة يف ، و بالغوا یفتمدحوا بالِقر
ص :ق ١٣٩٢  ، احلويف(  ." النفيس اخلُلقي عنیذلک امل إلی املادي األدب احلّيس  معنینتقلوا من ي
۸(  

 عنیيف العرص اجلاهيل هبذا امل )األدب( و ربام ُاستخدمت الكلمة ": فوقول الدكتور شوقي ضي
ة ستخدمت يف اجلاهليأّهنا اُ  إلینو اليو ذهب ن. اخللقي غري أنه مل تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن

آداب كام  علی» دأبًا « فقد مجع العرب » دأب « ا مقلوب أّهن ة اآلباء مفرتضا ً ة و سرينَّ الُس  معنیب
لساهنم كام  فدارت يفآراء ، ثم عادوا فتوّمهوا  أن آدابًا مجع أدب  علیًا آبار و رأي علیجعلو بئرًا 

و فرض و ه. محماسن األخالق و الشي علیوا هبا ة، و دلّ ة والسرينَّ الُس  معنیدارت كلمة دأب ب
و  ذهني معنی إلیالطعام   إلیو هو الدعوة  حّيس  معنیون الكلمة انتقلت من د و أقرب أن تكبعي

تستخدم أوالً يف  التي ةلامت املعنوية الكن بقيذلک شأ املحامد و املكارم، شأهنا يف إلی هو الدعوة
 )۸ص  :التا ضيف ، (  ." ذهني جمازي معنی إلیحيس حقيقي ثم خترج منه  یمعن

 بيقول النّ أدب تعني اخللق احلسن، ي اإلسالم وجدنا أن كلمة األدب يفو إذا ما تتبعنا مفهوم 
  )٣ص :ق١٣١١،ابن األثريو  ٣٣٦ :٢،ج ق١٤٠١ة ،تيمي ابن( ."ديبيأدّبني رّيب فأحسن تأ  ") : ص(
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خمتلفة فقد  معانٍ  علیعندالعرب للداللة » أدب«استعملت لفظة  ": فاخوريالالدكتور حنّا  قال
بيل اخللق الن علیة و اإلسالم ت يف اجلاهليّ املأدبة، كام دلّ  إلیالدعاء  علیة اجلاهليت يف عهد دلّ 

هتذيب النفس و  علی ثم أطلقت اللفظة. ا ة العامة واخلاصةيف احلي رتكه من أثرالكريم و ما ي
القرن التاسع و ما بعد استعملت للداللة  و يف. املحامد و املعارف و الشعر م املرء ما ُأثِر منعليت

 و أخبار و أنساب و شعر و طّب  ءاو فلک و كيمي ةلة العلوم و الفنون من فلسفة و رياضيمج علی
عرش  و ملّا كان القرن الثاين. ةفعل يف حتسني العالقات اإلجتامعية تو غري ذلک من معارف سامي

و  صل هبام من نحو و علوم لغة و عروض و بالغةتيف الشعر و النثر و ما ي» أدب« استعملت لفظة
يها ذلک الفن و من ثم ف ؛ واآلثار التي يتجيلالكتابة فنّ :  وم أمراناليدب و املراد باأل. نقد أديب

 التي يتجيل فيها العقل اإلنساين األدب هو جمموعة اآلثار املكتوبة«: داألدب بقولنا يمكننا حتدي
 )۳٤ص  : م١٩٩٨،الفا خوري(  " .»الكتايب  باإلنشاء او الفنّ 

هذالعلم ال ": قول إذ ي  تهمقدم  األدب ما قام به إبن خلدون يف معنید حتدي  حماولةا  خريو أمّ 
. "املنظوم و املنثور يفنَّ  يف اإلجادة ند أهل اللسان ثمرته و هيو إنام املقصود منه ع... موضوع له 

  )٦۱۲ص  :، التا ابن خلدون(
إن األدب ": ق فقالوابدأ بشكل سطحي ضيّ  عرصنا هذا لوجدنا أنه مفهوم األدب يفو لوتتبعنا 

ثم األخذ من كل  نثر اخلطب و الرسائل و املقامات و األمثال السائرة: هو الشعر والنثر الفني أي
 )٧ص  :التامندور ، (  ."ء بطرف يش

أدب  من حيث صياغتها فحسب، وإنام هي ةلفنيتلک األشكال ا علیس لي» أدب « فإطالق كلمة 
كان األدب الذي إحتواها أدبًا ملتزمًا رفيعًا  دةمحي ملِا تتضمنه من أخالق و آداب فإن كانت أخالقاً 

كان األدب الذي إحتواها أدباً  مةذمي الناس الفضائَل ، وإن كانت أخالقاً  ينرش و يريب يف اً حقيقي
 ناالتي تثري في ةلغويكون األدب شامًال كافة اآلثار اللک يالرذائل و بذ علیرخيصًا جيّر الناس 

 .إحساسات مجالية ة او اطفيغتها إنفعاالت عثم بفضل صيا ةبفضل ما احتوته من جتارب أخالقي
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ياغة األدب ص ":  ايلالتخذ التعريف و من تعريفاهتم فأُ  ةف الغرب األدب بتعريفات كثريقد عرّ  
  )٩ص : مندور، التا (  ."ةة برشية لتجربفني

حماولة البرش لتصوير االيقاع الذي يتلقونه  ": و يعّرف حممد قطب  الفنَّ و من ضمنه األدَب  بأّنه
 )۱٥ص : م  ١٩٩٣قطب،(. "يف حّسهم من حقائق الوجود يف صورة مجيلة مؤثرة

الذخر اإلنشائي الذي جادت به قرائح األفذاذ من أعالم البيان  ": و هناک من يعّرف األدب بأّنه
 )١٣ص: م  ١٩٨٣،  أمحد( . "و عّربوا به عن خلجات النفس 

الشايب (. "الكالم الذي يصّور العقل و الشعور تصويرًا صادقاً  ": و يعّرفه أمحد الشايب بأّنه 
 )۳۱ص : م ١٩٩٤،

األدب  كثري من األدباء و النقاد غري أننّا نقف عند تعريف نراه شامًال لكّل التعريفات و قد عّرف 
صياغة لغوية مجالية مؤثرة تعرب عن التجربة بمفهومها الواسع ذاتيًا و ": و هو أن األدب یاألخر

و ترصد ما خيلفه إجتامعيًا و إنسانيًا حسيًا و عقليًا و وجدانيًا تتأثر بالواقع املعاش زمانًا و مكانًا 
من آثار يف نفس األديب بحيث تكون قادرة علی إثارة املتلقي و إدهاشه و إقناعه بصورة خمتلفة و 
علی أشكال متباينة و األدب أجناس متنوعة تدخل يف إطار نوعني متميزين مها الشعر و النثر و 

  )۹ص : ق  ١٤١٥الشنطي ، (. "كل نوع يتفرع إلی أشكال فنية متعددة
 
 األدب و األخالق بني صلةال

هم العرب و املسلمني و عند غري و مفهوم األدب عندكّل من مفهوم اخللق  علینا قفو بعد أن و 
أن  يعني»  عادة اإلرادة« فام األخالق إّال " األخالق و األدب ؛ بني الصلة  تضح لنامن األمم ي

االعطاء  علیاملّسامة باخلُُلق، فإذا اعتادت اإلرادُة  العزَم  إذا اعتادت شيئًا فعادهتا هي اإلرادة
ظهر اخلارجي اليشء خارجي أما امل ةاخللق صفة نفسي... خلق الكرم  ، هذهت عادة اإلرادة يُسمّ 

 )۶۳ص : م ١٩٧٤، أمني( ."ل اخللق و مظهره ک دلياو معاملة و السلو» سلوكاً « للخلق فيسّمی
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 اغةصياإلرادة و عادهتا و إن كانت األخالق حممودة فتصورها تلک الصّور تلک فاألدب ي
أما إذا كان اخللق . ق فاضالً جتلب الناس عن تلک األخالق ، هذا إذا كان اخلل حتیًال مجي راً تصوي

و قد . يكرهه الناس فيجتنبوه حتیيحًا دًا قبدها جتسيّس و ذلک التصوير جي اغةذميًام فإن تلک الصي
و ليس غري األدب بام فيه من . لة إذا كان من دعاة الرذائليف صورة مجي حاً بيخلقًا ق بد األديّس جي

ذهن امللتقي  إلیانت لتصل ك اخللق أياً  تعّربها صورة التي ذلک فهو القناة یتولصياغة و تصوير ي
ه رّ املحامد و األخالق و يك إلیالناس  أدببحكم أّنه ي كون األدبعندما ية رائعة،  يف صورة أدبي

ات ابح من خالل ما حتمله ألفاظه و صياغته الفنية التي تعّد إطارًا حيوي تلک األخالقيهم املقإلي
 .بمختلف أنواعها

تلفة ـ شعرًا و نثرًا ـ لتشّق ة قناة خمة اختذت من الصياغة األدبيالياألخالق إال مضامني رس فام 
 .أذهان الناس و قلوهبم إلیقها طري

 
  :لينياجلاه عند   خالقواعث  األب

   )ةالطبيع( لبيئة اجلغرافية ا -
. ظروفها الصعبةل و سلي) ةئلک البيابن ت( اإلنسان العريب التأثري الكبري يف  العربيةكان للصحراء 

   )١٥٦-١٥٧ ص:م  ١٩٩١ سامل ،(
 ةيالعربخالق األ يف  اً قوي العرب كانت باعثاً  رةاسية و الصعبة يف جزيالق ةروف الصحراويإن الظ

ه شدة تعها، و قد علماملكاره مجي علیصل يف نفسه خلق الصرب و الظمأ فتأ اجلوعَ  ل العريبُ فقد حتمّ 
ه املنقطعون عن لدائم بام يعانيحساس انفسه اإل يف ث استقرّ كرم حيو خلق ال ضاً يو اجلوع أ الفاقة

نفسه  املوحشة  أّصلت يفء و قطع الفيايف و القفار أهلهم و املحرومون، كام علمته ظروف الصحرا
من ماء  ةتلک الظروف و تلک العنارص البيئي نّ من بألنا نؤعفيه ممّا جي صبحت طبعاً أ التي الشجاعة

و ظمأ كل تلک  رّي  و شبع و جوع  من وو أرض و سامء و خوف و أاء و ضي و هواء و شمس
الصلة الفطرية بني ه ن هذأ حتیالعرب و طبعت أخالقهم بطابع خاص أثرت يف  العنارص جمتمعة
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تخذ منها قنوات جعلته ي حتی اته توجيهه و ضبط حيثرت يفو مشاعر اإلنسان أ عةظروف الطبي
بن  قول طرفة ؛ذلک  علی من األمثلةر  و شبَّه فأبلغ و فمثَّل و صوّ  سه يف التبعري عن أحاسي فعالة
 : العبد

     دِ دَّ خَ تَ يَ    مل   ونِ اللَّ   قِي نَ  ه علي                      هاداءَ ت رِ لقَ أ مَس الّش  كأنّ  جهٍ وَ و             
  )٢٤وان، صيالد(                                                                              

و نقاء  ةالوجوه يف اجلزيرة العربية من وسامة العافي علیما ختلعه الشمس الوهاجة  ذا يعنيو ه 
 )١٥٢ص:م ١٩٩١ ،سامل( .اللون

اض مل تشوه مجاله الشمس و هو وجه أبيض نقي البي شعة كأهي ذات وجه مرشق منري " یو املعن 
 )٥٣ص:م  ١٩٩٩،طرفة بن العبد( ."الغضون و الشقوق

  
    ة جتامعية و  السياسيئة اإلالبي

مكان  إلیحل من مكان العرب الرت علیفرضت  العربية السالفة الذكر التي عة الصحراءبيط إنّ  
فمجتمع القبيلة  "بوجَهيه االجتامعي والسيايس هم العيش يف املجتمع الِقبَيلعليقد فرضت 

 : تألف من ثالث طبقاتي
 .  ة و األرشاف و عملهم القتال حلامية احلّي تتشكل من الساد طبقة األحرار التي
و  عملهم الرعي و السقيبالرشاء و االختطاف و ن مجعهم األرس و االسرتقاق طبقة العبيد الذي

 . االحتالب و االحتطاب و خدمة األحرار
األحرار و دون  و منزلتها بني بني، فهي ة هباالتي كانت تلوذ بالقبيلة القوية مستجري إلیطبقة املو

  )٣٢- ٣١ص :التا، طليامت و األشقر (  ".فوق العبيد رشفًا و عمًال 
ل أخالقية ثُ لة مناقب و مُ اجلاهليني حيث أصبح لكّل قبي و قد كان هلذا النظام القبيل أثره يف أخالق

رة العرب فقد الشكل السيايس الوحيد يف جزي - شيوعه علی - مل يكن النظام القبيل  "ا و علي
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ندة التيشهدت بالد  كان  ُحجر ، والد امرئ القيس ،آخر أمرائها  العرب إمارات صغرية كإمارة كِ
  )٣٢، صنفس املصدر(  ."ختوم الروم والفرس  علیو املناذرة الغساسنة  و إمارات كبرية كإماريت

كون التضامن و أوثقه ، و هو تضامن أحكم عراه ما ي  أشدّ كانوا متضامننيلة إن أفراد القبي 
خري كلمة جتمعها  مة لعّل األخالق الكري الرشف و قد تكونت حوله جمموعة من علیحرصهم 

ة اجلار و سعة الصدر و ل احللم و الكرم و الوفاء و محايمناقبهم من ُمثُ  تضمّ  هي كلمة املروءة التي
و قد بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية و  ٠٠٠العوراء م و الغض عن اإلعراض عن شتم اللئي

  )٦٧ص :التا  ،ضيف( . "ها من إجداب و إحمالما في
 یمله هذا املفهوم من معنّل ما حيبك ةة العربية اجلاهليئأن البي هذا اجلانب هو ول يفالق خالصة و

 ننا نودّ  أ، إّال اً او سلبيّ  اً جيابي إن ذلک التأثرياسواء أ ك يف أخالق اإلنسان العريب اً ريكب اً ثريأثرت تأ
ه ـ الذي سادت في ةع العريب يف اجلاهلياملجتم ذلک املجتمع القبيل ـ و هو الغالب يف علیالرتكيز 

العداء بني القبائل يف أغلب األحيان و لكن هذا  مناصبة إلی یدّ ا أو السلب ممّ  احلروب و الغزو
 مر قائامً ، فقد كان ذلک األبداً  القبائل و األفراد أعالقات بني تكن هناک صداقات ونه مل أ اليعني

لم و التذكري بويالت احلرب دعوات للّس   منهم، كام كانت هناکء و احلليمني العقالبني و خاصة
  :یسلم زهري بن أيب معلقة جلّيًا يفكام نجد ذلک 

لَم واِسعً : و قد ُقلتُام           بِامٍل و معروٍف من الَقوِل َنسلَمِ          ا             إن ُندِرِک السِّ
 )٦٩ص:م٢٠٠٣زهريبن ابی سلمی،(

 و هو ء األمنيتنكشف لنا من خالل ذلک الوعا نسان اجلاهيلأخالق اإل يف ئةآثار تلک البي إنّ 
 .مة اجلاهليني و ما تتضمنه من أخالق محيدة أو ذمي اةي حفظ لنا حيالشعر و النثر الذ

لثأر، و الفخر باإلنتصار و صف الوقائع و احلروب و املدح باألخذ بابو هيلفقد ملئ الشعر اجلا
و ... و املال  اةاحلي علیم احلرص لرشف، و عدا علیو احلرص  عتزاز بالقوةو اإل األنفة من املذلة

  .و كرم و وفاء ة من شجاعةحلربيخالق ااأل ادةنوع من احلياة أثر طبيعي، وهو سيلكان هلذا ا
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و  سكندري اإل(  .و هو املروءة معاً اج سامً و سّموها إ دحها و عدوها عنوان الرجولةم يف افأطنبو
  )۳ص : م١٩٩٤رون، آخ
من املبادئ و القيم و  اً ثريك نسان العريباإل لت يفأّص  ةنوعة يف اجلاهلياملت ةن الظروف البيئيو إ

 ةتهم القبليشمعي"ا ذلک أن عليو املثل ال أغلبها من األخالق و و املبادئ األخالق التي كانت يف
قبيلة كانت بمنزلة دولة  فكّل  ،و العفاف ءو بالوفا مانةتضت تعاملهم بالصدق و العدل و األاق

  )۳۶ص :التا ، دةصمي(  ."رة ئل اجلزيقبا ةعن مجيع بقي مستقالً  كمها حكامً هلا حاكمها حي ةصغري
 

      : الفطرة 
 إلیه من معرفة حياة اجلاهليني  و تأثري البيئة يف أخالقهم يمكننا أن نشري إليمن خالل ما وصلنا 

هم أن تتوفر في علیكانوا حيرصون آخر و هو الفطرة ، فلقد ذكرنا من قبل أن العرب باعث 
ة أخالقهم  أن القول بفطريإّال  رنحرافات و هتوّ ما كان يشوهبا أحيانًا من إاألخالق الفاضلة رغم 
ه السالم الذي قال اهللا عليورثوا تلک األخالق الفاضلة من أبيهم إبراهيم أمر مسّلم به ذلک أهنم 

ًة قانتًا هللاِ َحنيفًا َو َمل َيُک ِمنَ  ": فيه  ال ريب أن و "، و )١٢٠/ النحل(  "املُِرشكنيَ  إنَّ إبراهيَم كاَن ُأمَّ
ا و املبادئ عليتقديس القيم الروحية و املثل ال علیإمعان العرب يف الفضائل يقطع بأهنم طبعوا 

 علیبوا حبّها ، و بغض الرذائل الدنية و هذه املزية هي أجّل مزية متيز هبا العرب أرش حتیة اخللقي
 )٢٩ص: التاصميدة ، ( . "ةمجيع األمم اإلنساني

 إلیا ما خرج منها مّ ، و أهم يف اشعار اجلاهليني ما يؤكد بأن األخالق احلميدة ُطبَِع في و قد ورد 
األخالق الذميمة فإّن له أسباب قد يكون للظروف االجتامعية و السياسية و الطبيعية نصيب كبري 

 خلق فطري یضحًا أن السامحة و الندمورم بن سنان  مدح هَ  يف یفيها ، و يقول زهري بن أيب سلم
 : هيف
  قاُخلُ  یَتلَق الّسامَحَة منه  و النّدَ                       ِعّالتِِه  َهِرماً   علیومًا  إن َتلَق  ي           

 ) ٤٠وان، صيالد(                                                                            
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 األخالق األربعةأصول 
و نحن نبحث اآلن يف حتديد اإلطار اخللقي يف املعلقات السبع، و تأطريًا لدراسة اجلانب اخللقي 

ن أمهات األخالق و الفضائل النفسية التي تتمثل يف أصول شعر املعلقات فقد وجدت أ يف
و تلک  املعلقات السبع لامء و النقاد متثل اإلطار اخللقي يف من العاألخالق األربعة عند كثري

 : األصول األربعة هي
 حممودو   ٦٦ص: التاقدامة بن جعفر، ( . العّفة  - ٤. العدل - ٣. جاعة الش - ٢) . احلكمة( العقل - ١
 )٣ص: ق ١٤١٨،

ألصل مظاهر متعددة لكّل ا أصول  األخالق األربعة يف  علیبع و قد اشتملت املعلقات الس
   . ةالتطبيقيسنبّني ذلک يف الدراسة 

حالة للنفس هبا يدرک الصواب من اخلطأ يف مجيع األفعال ) : احلكمة( عقل بال نعني "و
  . ةاالختياري

 . إقدامها و إحجامهاكون قوة الغضب منقادة للعقل يف : و الشجاعة 
احلكمة و  یمقتض علیحالة للنفس و قوة هبا تسوس الغضب و الشهوة و حتملها : و العدل 

 . حسب مقتضاها علیاالسرتسال و االنقباض  تضبطهام يف
 )٣٣- ٣٢ص :ق١٤١٨، حممود(  .  "ب العقلتأديب قوة الشهوة بتأدي: و العّفة 

ها تصدر ألصول االربعة تصدر األخالق اجلميلة و من إفراط أو التفريط فيو من اعتدال هذه ا
 . األخالق املرذولة

لصدع اسة و اثقابة املعرفة و احلياء و البيان و السي: سام العقل و من أق ": قول قدامة بن جعفرو ي
ة القناعة و قلّ : ومن أقسام العفة .  یهذا املجر  ا جيري ذلک ممّ باحلجة و العلم و احللم و غري

اية يف العدو ة و الدفاع و األخذ بالثأر و النكاحلامي: زار، و من أقسام الشجاعة ه و طهارة اإلالَرشَ 
 . املهامة املوحشة و القفار و ما أشبه ذلک قتل األقران و السري يف و
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 "ذلکاف و ما جانس األضي یلنائل و إجابة السائل و قرو التربع باالسامحة  :و من أقسام العدل
 ) ٦٦- ٦٥ص :التاقدامة بن جعفر ،(  .

من أخالق مجيلة و ربعة صدر من اعتدال األصول األو قد اجتهد بعض الباحثني يف استنباط ما ي
 : لة فقال ما يصدر من اإلفراط و التفريط فيها من أخالق رذي

 و إصابة الظن، و جودة الذهن و ثقافة الرأي ، وحسن التدبري: صلفمن اعتدال قوة العقل حي "
و من تفريطها . و من إفراطها تصدر اللؤم و اخلسة و املكر و اخلداع. التفطن لدقائق األعامل

 . و اجلنون صدر احلمق ي
احللم و الكرم، واجلدة و الشهامة ،وكرس النفس و االحتامل، و: صدرو من إعتدال قوة الشجاعة ي

. ر و الكرب و العجب صدر التهوّ و من إفراطها ي .الوقار و التودد و أمثاهلا  ظ، والثبات و كظم الغي
 .  دث املهانة و الذلة و اجلزع و صغر النفس و من تفريطها حي

و من  .القناعة و الورع  اء ، والصرب و املساحمة ،واحليالسخاء ،و: صدراعتدال  العفة يو من 
دث الرشه و املجانة و احلسد و من تفريطها حي. ق لَ اء و املَ إفراطها يصدر احلرص و التقصري و الري

 . و الشامتة 
،  حممود( . "ور ادة و نقصان بل له ضد واحد  و هو اجلو أما العدل إذا فات فليس له طرفا زي

  ) ٣٢ص : ق١٤١٨
هلذه الدراسة سوف نتخذ من األصول االربعة لألخالق إطارًا كاشفًا عن  و نحن يف الفصل الثاين

 . أخالق الشعراء من خالل نصوص معلقاهتم السبع 
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