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 هقيم اجلمانية ن انوظيفة االخالقية واالجتماعية                        

 شعر ابي فراس احلمداني أمنوذجا                                   

 ا.م.د. وئام كاظم سميسم

 العراق كمية اآلداب / جامعة الكوفة/

 السقجمة:

 ,جػ العرؽرـؤطخ الحزارات عمى مـــحؼ يالجسالي والشفعي ال واالبجاع لو وجؽده إن الفؼ     
مؼ وظيفتيا تخخج ية ـدباألعسال األ جــــنجحا يول, دراك الجسال مالزم لحوق االندان مشح القجمفإ

الى ايرال االفكار والخؤػ يا لخالؼ ـمذأ ــــخخػ يحاول السشالى وظائف أ (الجسال واالمتاع)الخئيدة 
االجتساعية و  كاألخالقيةح عشيا مؼ افكار ومؽاضيع ــتجاعيات الكيػ الجسالية وما يتخشف  ,الستمقي

 بذكيو الذعخؼ والشثخؼ.كخ واالدب ـشفدية وغيخ ذلغ ,ليا ثسختيا في ميجان الفالتخبؽية و وال

شعخاء العرخ العباسي الثاني , سع مؼ الّ  بؽ فخاس الحسجاني,ويعجأ وىحا ما وججناه عشج شاعخنا
دبا وفزال وكخما ونبال ومججا وبخاعة وفخوسية أ نو فخيج دىخه وشسذ عرخهبأ, ء زمانو دباأ وصفو

نو شأ (1)" شاعٌخ فحل " فالحسجاني حة عمى شعخه,ـــغ السسيدات برؽرة واضوشجاعة مسا انعكدت تم
فيدتقي مؽضؽعاتو مؼ األحجاث التي مخت بو  ,باإلبجاعأن الذعخاء الحيؼ اتدست اعساليػ ـفي ذلغ ش

ليو سيف الجولة حكػ مشبج السجيشة ,حيث عيج إ نو ابؼ عــػ سيف الجولة الحسجانيسا أوالسيــ ,سخـوت
كل  سخ عمى يج الخوم.وره في الحكػ مؼ احجاث الحخب واألالدؽرية في عسخ فتــي وما صاحب د

تعبيخ عؼ تجخبة شعؽرية في صؽرة "  الفشي إالّشعػ الوما حجاث نججىا حاضخة في شعخه تمغ األ
 .(2)"  مؽحية
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 : مفيؽم الجسال: تسييجؼالسبحث ال

كخيؼ والفالسفة فيو ونعخا ــنعخا الختالف السف باألمخ الديلن تعخيف عمػ الجسال ىؽ ليذ إ    
السختمفة  لتشؽع الفشؽن ضافة إ انزماألمفيؽم الجسال عبخ  شعكذ ذلغ عمىفاالذواق والسيؽل, لتشؽع

 فمكل ناقج فمدفتو الجسالية.  , السعبخة عشو

بدقخاط  الستسثل واضح عشج الفكخ الفمدفي االغخيقي السيسا الكيػ الجسالية بذكل معخفة ظيخت 
ولى لفمدفة تعج البحور األفكار نقجية لمفشؽن مؼ فمدفتيػ أ فتخشحت,وغيخىػ وارسطؽ ,وافالطؽن ,

 (3, حيث ارتبط الشقج الفشي بفمدفة الجسال)الجسال وفمدفة الفؼ

رؤيتو مؽضؽعية ما سقخاط فكانت مؼ رؤيتو السثالية ,أ فأفالطؽن يخػ الجسال في الطبيعة مشطمقا
ن الفؼ ال يقف عشج محاكاة اني وأـندأن الجسال كامؼ في العقل اإل الى ارسطؽ, وذىب  لمجسال

 (4يخبط افمؽطيؼ الجسال بالجيؼ والقؽة الغيبية .)الطبيعة بل يكسميا بسا يبجعو الفشان ,في حيؼ 

نو بأالجسال جد ــيحخػ الفيمدؽف كانت فشو ما قبمو عرخ الشيزة ,اذا وقفشا عشج العرخ الحجيث أو 
ليجل مفيؽم الجسال مؼ خالل فمدفتو السثالية السفكخ  غاية وراءه, في حيؼ تشاول شعؽر خالز ال 

قج وافقو ماركذ و   .  رقى مشياعة ألنو أيذ الطبيـــؼ ولالفمؽضؽعية ججلية وىؽ يقترخ عمى فيي 
ن الجسال والفؼ ىي مؼ البشى الفؽقية حيث تختبط الكيػ الجسالية وليجل فيسا ذىب إليو عمى أ

خخػ انطالقا مؼ سة جسالية تختمف عؼ األزمان األـــكل زمؼ قيـــــن ل: إ فقاال باألسذ التاريخية ,
 (5. ) االشتخاكيةفكخىسا وفمدفتيسا 

م لسؤلفو الفخندي 0571عام  ( االستطيكيا ظيخ مفيؽم عمػ الجسال بذكل واضح في كتاب )وقج 
 (6باومجارتؼ ويقرج بو عمػ الجسال في الطبيعة وعمػ الفؼ.)

يا ــخية ليا مشعؽمتـــػ العامة الى كؽنو نعــطار السفاىيؽم الجسال مؼ إــخخج مفي ووفـــق ما تقجم
 (7عسال الفشية السختمفة.)ية في األــثة ضسؼ الكيػ الجسالــية الحجيــية والفكخية في السحاىب الفمدفــالحوق



 

 

 

 

 

585 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 دب العخبي.أما السفيؽم الجسالي في األ

سالم مشحرخة في العالػ السادؼ الحدي الحؼ يحيط باإلندان العخبي في كانت الكيػ الجسالية قبل اإل
قج ـلى جانب الجسال السادؼ فوإ, عة والحيؽان والسخأة والسكان ـبجسال الطبي ثالـبيئتو الرحخاوية متس

 خالقية مؼ معاني الحق والخيخاألبالكيػ ثال ــؽؼ متسـالم الجسال السعشـسالعخبي قبل اإل حوق ـخف الـع
يخىا وغ. وااليثار ,وحساية الجار ,والربخ, والذجاعة , والؽفاء ,واالسذ االجتساعية الفاضمة كالكخم 

 وىحا, وذوقيػ الرافي , دراكيػ لمكيػ الجسالية بذقييا الحدي والسعشؽؼ بفطختيػ الدميسة فكان إ, 
 (8دراك االغخيقي القائػ عمى العسق الفمدفي والججل الشعخؼ.)الشؽع مؼ اإلدراك متبايؼ عؼ اإل

 وة الشذاط الفكخؼ وسالم الحؼ بمغ ذر يخ عؼ الجسال في الذعخ ما قبــل اإلتتجدج القابمية في التعب
في تمغ البيئة قؽػ لمتعـبيخ عؼ وجـجانيػ وعؽاطفيػ فكان الؽسيمة األئح ,  الحوقي لمعـقل العخبي عرخ

 طخاف .الستخامية األ

ه الخافج واخخ عرخه مسا دعا الشقاد والبمغاء في عجّ بمغ الذعخ قبل اإلسالم درجة اإلتقان في أ
ج عسل فق, عخ ورداءتو وجسالو وقيستو ـالحؼ تقاس عميو جؽدة الذ ؼ والسعيار ,والجسالي  ,السعخفي 

ؼ العيؽب ليختقي إلى أقرى درجة الجسال تو مـوترفي , ميؼ في تيحيبوشعخاء عرخه بجور الشاقج األ
 بجاع الفشي.واإل

الم مؼ دور في تؽجيو الحوق الى مكامؼ الجسال في كل شيء وسعى ــــثػ ال يخفى بعج ذلغ لسا لإلس
المقاء الكامل  يييئى تفعيل الحؽاس لتشفعل مع الؽجؽد في ىحا الكؽن, " والفؼ الرحيح ىؽ الحؼ ال

 (9والحق ىؽ ذروة الجسال.....".), فالجسال حكيقة في ىحا الكؽن  , بيؼ الجسال والحق

صبح مى ىحا األساس أيي وعـلسال اإلـطمقا مؼ الجـقل العخبي لسفيؽم الجسال مشـسالم العاإلقج وجو ـف
و يتسثل السطمق بالجسال االليي  ول مؽضؽعي يشقدػ الى مطمق ومحجود,األ ن:لمجسال مدتؽيا

ما الجسال السحجود فيؽ ما سؽاه مؼ أ فيو ال تشفغ عشو تعالى , ديسؽميو الكامل وىي صفة مالزمة و
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حدب  اندان وحيؽان وطبيعة وغيخ ذلغ ألنيا محجودة بالدمان والسكان وتخزع لمتطؽر والتغيخ, 
ي فيتزسؼ الترؽر الحاتي لمسثل األعمى لمجسال حيث ما الجسال الحات, أمتغيخات البيئة والسجتسع

: "الجسال  فيقؽل ما الفارابيأ (10ن حدؼ كل شيء وجسالو في كسالو الالئق بو.)يخػ الغدالي ,أ
وذىب ابؼ  , (11)والبياء والدنة في كل وجؽد ىؽ أن يؽجج وجؽده االفزل ويبمغ استكسالو االخيخ".

 (12)ن يكؽن عمى ما يجب لو"الى أن "جسال كل شيء وبياؤه ىؽ أ سيشا

مخطاب آرائيػ الشقجية لدباء والشقاد مؼ خالل ر التاريخي لسفيؽم الجسال لجػ األوعشج تتبع التطؽ 
القخون  نجج أن  دب العخبي العالي.                      ونرؽص األ الثقافي العخبي العام.

كار العامة واآلراء الشقجية لمشتاج الذعخؼ ــفاألولى لميجخة تسثل االنطالقة الفمدفية لمسفاليػ الكمية ,واأل
يق فطختيػ الفشية كانت مؼ طخ ولمعشاصخ ,ـــــيػ الجسالية دراكيػ لمقعمى الخغػ مؼ أن إـ, ف والشثخؼ 

ايا الشقجية ذات البعج الجسالي وأن كانت القزىػ ج ا نشا ندتطيع تحجيإال أ ,الــدميسة وذوقيػ الرحيح 
 دبية.يار الكيػ الجسالية في الشرؽص األظالشقجية تشرب في إ اآلراءغمب أ 

البؼ سالم ( طبقات فحؽل الذعخاء )ولى القزايا الشقجية قزية انتحال الذعخ في كتاب تطالعشا أ
الذعخ فسؼ مقتزيات الجسال دج جسال ــفانتحال الذعخ وندب الكالم الى غيخ صاحبو يف الجسحي,

 ماكشيا السشاسبة وندبتيا الى اصحابيا.وضع األشياء في أ

 الية الذعخ وتحىب بكيستو الفشية,ــــومؼ تمغ القزايا الشقجية قزية الدخقات الذعخية ,التي تذؽه جس
 خح القبيح.عالج الشقاد ىحه القزية بكمسة األخح أؼ األخح الحدؼ واألوقج 

شاوليا الجاحع في ــفع والسعشى التي تــزية المـــقجية ذات البعج الجسالي ىي قــالقزايا الش ىػومؼ أ 
لفاظ تجسل السعشى أنسا األ ن السعاني مطخوحة في الطخيق ,و السذيؽرة إ.وقؽلت(البيان والتبيؼ)كتابو 

 ن جدالة المفع بجسال الشطق وسيؽلة السخخج.إ ذإ
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ؼ عانييا اشارية أفخدة مـلفاظ السفي نعخية الشعػ التي مفادىا ,أن األاني عبج القاىخ الجخج ويتابعو
 ما السعاني الحكيكية متؽلجة مؼ الدياق السكتدبة لبعجىا الؽججاني والفكخؼ.تخمد لسعشى مفخد ,وأ

غة في تكيػ الشز ىسية بالجاثة التي أولؽىا الشقاد العخب أ ـجم والحــقج والجسال قزية القـومؼ قزايا الش
قدسؽا  خالقو, حتىنة سبكو وجدالة لفعو وعمؽ لغتو وأال لستاالذعخؼ جساليا فإن انترارىػ لمقجيػ إ

جسالية والمغؽية ؼ ما جعمؽه معيارا ومكياسا لقزاياىػ السعخفية والالعرؽر الى عرخ االحتجاج أ
 الججيج أو الحجيث. ىؽ العرخوىؽ يسثل القجيػ,والعرخ الحؼ يتبعو 

ال وىي قزية عسؽد الذعخ الكيػ الجسالية في الشز الذعخؼ إ جية ميسة تحجدـة نقايزا تطالعشا قزي
فقج يحج تمغ العشاصخ دقط أن تــالعخبية ما أد جسالية القريجة قاد معايخ وقيػ تحجـحيث وضع الش

صابة في خز شخف السعاني وصحتو و جدالة األلفاظ واستقامتو واإلالجسال جدءا مشو, وىي ت
بيو ـذـعارة ومقاربة التــاالست وحدؼالسشاسب الؽزن  جداء الشعػ ,وتخيخأ تساسغ, و الؽصف والسعشى

 لمقافية. ذاكـمة المفع لمسعشى وشـجة مؽافقــــتياوم

ء عمى بشية القريجة والعسل الذعخؼ بأكسمو وىي قزية البشا تأثيخىاوعايشؽا الشقاد قزية ميسة ليا 
اصخ الجسالية التي تزفي عمى القريجة رونقا فشيا وحدشا ىػ العشالفشي لمقريج ووحجتيا , وىي مؼ أ 

جة الستسثمة ن مقجمة القريوالثـانؽؼ ال يشفرال إذ إ ,ومؽضؽعيا الخئيذ  فالغخض في القريجة ,
الغخض الفشي اآلخخ الستسثل بالخحمة  يأتيومؼ ثػ ,و الخسخ سؽاء بالؽقؽف عمى األطالل أو الغدل أ

سؽاء كان  ةالقريج اصيل التي قامت عمييخض الخئيذ أو السؽضؽع األــــلى وصؽلو الى الغوالشاقة إ
جداء في البشاء الفشي , كل ىحه األ و اليجاءالفخخ أو الحساسة أو العتاب أ أوو الخثاء في السجح أ

 لمقريجة ىي وحجة متكاممة غيخ مشفرمة 

 حكخوا الجسال بسعشاهـن لػ يامى وأقجـال اد العخبــدباء والشقج األـشقجية الجسالية عشــىػ القزايا الىحه أ 
لفاظ التي ترب في واألن الستتبع لجيؽدىػ الشقجية يجج كثيخ مؼ اآلراء الشقجية , إال أاالصطالحي

 13....(.والتحديؼ ,والتشكيح ,التدييؼ, والدبغ عحوبة األلفاظ, ورشاقة السعشى,ك)الكيػ الجسالية مفيؽم 
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 خالقية لمقيم الجمالية:المبحث االول: الوظيفة األ

 

 خالق..المطمب األول: مفهوم األ

كؽنو رؤية وصفية بسقتزى مؽضؽعيا الحؼ يحجد القؽاعج الدمؽكية خالق مؼ يتحجد مفيؽم األ
 (.14لإلندان في الؽاقع, بسعشى, تمغ الدمؽكيات التي تعارف عمييا مجتسع ما في حكبة تاريخية )

مؼ جانب ويترل بعمػ  , الرمة بعمػ الشفذ ومقجمة لو قــخالق وثينجج أن عمػ األ حلغـــول
الجشا ــخالقي يخمتأتي مؼ أن السفيؽم األ الق بعمػ الشفذــخارتباط األف , ساع مؼ جانب أخخػ ــاالجت

كؽن مقابمة بيؼ ـالجشا مؼ الخارج تحت ضغط االخالق حيشسا تــــويخ مؼ الجاخل عمى شكل مذاعخ,
 . (15) الخيخ والذخ

سال اإلندان ـعذخؼ ىؽ مؼ أ ـن دراسة الدمؽك البمؼ جية أفـحلغ تساع ـبعمػ االجاألخالق  ما صمتأ 
ساعي ـتساعية والدمؽك االجتـػ عمى دراسة الحياة االجـالق التي تحتـخمػ األــرادية وىي مؽضؽع عاإل

 ( 16التي ىي مؽضؽع عمػ االجتساع.)

غي أن ؽ فخض القؽاعج التي يشبـــمؽضؽعو ىن عمػ معيارؼ أؼ إ خالق في عخف الفمدفة ىؽعمػ األ
الخيخ والذخ الن ميسة  لسؽضؽعو قيػ حكام التقؽيسيةمؼ األ اشطمقندان في سمؽكو ميحتـحييا اإل

ـان الكسال األخالقي أو تذخيع القانؽن عمى وبيخ في وصف السثل األخالق عشج الفالسفة تشحراأل
ن يكؽن فيي ليدت دراسة ي يجرس ما يشبغي أوالحجة في ذلغ أن األخالق عمػ عقم ,خالقي األ

خ إذ ـيخ والذــيارية لمخــتقخيخية لمعادات والدشؼ والطبائع الخمكية بيؼ الشاس ,بل ىي دراسة مع
 (.17عمى )الق عشج الفالسفة نعخية السثل األخأصبحت األ
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تتحجد السذكمة  التفكيخن يتشاولو أخالق يثيخ عجد مؼ الرعؽبات ما األن السفيؽم العام لعمػ أال إ
ؼ االخالقي واليقيؼ خالقية ىي فقجان اليقياألخالقية عشجما تؽافق الحجث األخالقي " فالسذكمة األ

يث فيؽ ـيب وخبـيقة ما ىؽ فاضل ورذيل وطــنو يسمغ حقذاتي في الفخد بأحداس االخالقي ىؽ إ
 (18خالقية التي يحسميا الفخد")اعات األبشي عمى اساس القشــن الدمؽك يشية إذ إـاالندان لألفعالقاعجة 

مػ ية بيؼ الذعؽب واألـخالقفاليػ األـتبايؼ السـوالدمان والسكان حيث تحات ـويتبـيؼ ذلغ عؼ طخيـق ال
ساسية عجم ثبات القؽاعج األي وعمى الخغػ مؼ ذلغ الزمان وتغايخ البمجان والتجسعات البذخية عبخ األ
 .(19سكؼ االستسخار بجونيا )ــالبذخية وال يالتي تتؽافق عمييا العقؽل 

 

 بي فراس الحمداني.الوظيفة األخالقية لمقيم الجمالية في شعر أ :المطمب الثاني

أبي فخاس   شؽعت عشجــسالية ىي الفشؽن الذعخية أو السؽضؽعات الذعخية فقج تــمؼ أىػ الكيػ الج
 -شعخ الدجؼ,  الذؽق ,  الؽعع,  التيجيج,  الخثاء,  الحساسة,  الفخخ, العتاب)الحسجاني بيؼ

   (.-الخوميات

فالتشؽع  , زاء تجخبة مالمذاعخ ا تبايؼ الحالة الذعؽريةتبايؼ الفشؽن الذعخية إال ناتج عؼ  وما
تفاوت األغخاض مؼ حيث  " أما و ,(20) "السعشى العام الحؼ يقرجه في التأثيخ "  الذعخؼ يخاد بو

 (.21)" لقخبيا مؼ نفذ وشخرية الذاعخوكثختيا فتكؽن تبعًا غشاىا 

شخرية رجٍل أبّي الشفذ ,  وججانٌي يشطق بذخرية صاحبو"   ن شعخ أبي فخاس ىؽ شعخٌ فإ
  سيف الجولة مخمٌز البؼ عسو,  ُبخ بيا محٌب ألوالدِه ووطشوــمحب ألمو ي, صادق السؽدة, فخؽر

والكيسية والسيسا خالقية عاني األــه التي تخشحت مشيا السر اشعأجسمة  مؼوىحا ما نمسدو  (.22)"
 (23:) معاني الؽد والسحبة مقابل معاني الكخه والغيخة والحدج كسا في قؽلو
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 وما دون الكثيِخ ِحجاُب , لجيغَ           وما زلُت أرضى بالقميِل مّحبَةً           

يف الجولة ــثيخ السخفي في قمب سـعؼ الؽّد الك(  وما دون الكثيخ حجاب)  كشى الذاعخ بقؽلو
ؽ لسعخفة الرجيق مؼ العجو ــبب وراء ذلغ ىـــقج يكؽن الد و افتجاءه فجعميا الذاعخ سببًا في عجم

لمتعبيخ عؼ  الكشاية البالغي لجولة حيث استثسخ الذاعخ الكيسة الجسالية ألسمؽبافي بالط سيف 
  (    24: ) يقؽل ايزا. ,و معاني السحبة

 كأنَّ قمؽَب الشّاِس لي قمب واججِ           أكثَخ حاسجاً ؛لػ أَر مثمي اليْؽمَ         

ج(, فجاءت أداة ـــــخالقي في الذخ وىؽ )الحدلتذبيو البالغي لمتعبيخ عؼ معشى أوىشا استعسل فؼ ا
لتقؽية السعشى ( مثل) واسبقيا بأداٍة أخخػ ىي ,لمجاللة عمى فخامة الحجث والسبالغة فيوِ ( التذبيو)كأنَّ 
فذبو قمؽب الشاس السؽغخة حدجا عميو جخاء عسٍل لػ يختكبو بقمب  ,تمقيـــــإيرالو إلى السالسطمؽب 

 خاس فكأن قمؽب الشاس جسيعًا قمب ذلغ الذخز الؽاجج ــجًا مؼ أبي فــعًا ووجــشخز قج امتأل غي

 :( 25)وفي أبيات يقؽل أبؽ فخاس معاتبًا سيف الجولة

 عـالمَ الجـفاءُ ؟ وفيػَ الـغـزـْب ؟       العـخبْ َأسيـَف اليجػ و قـخيعَ       

        كـبْ ـــــتـَـشَـّكـُبـشي مـع ىـحا الشـّ         ومـا بـاُل كـُـتـبـَِغ قـج أصبحت      

 وأنَت الَحِجْب ,  وأنَت العطؽفُ    ,      وأنَت الحميـػُ ,  وأنَت الكخيـػُ       

يام سيف الجولة ـــــكبيخة فقج كتب أبؽ فخاس ىحه القريجة لجفع اتخالقية حسمت ىحه األبيات معاني أ
)  ساليب عمػ السعاني الفشية ,فيقؽلوىؽمؼ ألو بالتعاون مع الخوم وجفاءه لو فبجأىا بأسمؽب الشجاء 

أسيف اليجػ   فشاداه بقؽلو ــقج الذاعخ رباطة جأشوبخ أو االتيام قج أفــحيث أن ىحا الخ( أسيفَ 
مؼ السجاز العقمي الجسيمة التي يدشج فييا السعشى السادؼ فشية صؽرة  وىي أؼ سيجىا, وقخيع العخب

تخامو لو مجػ اح وذاعخ انة سيف الجولة لجػ الوىحا دليل عمى مكبالسعشى الحىشي)اليجػ(  )سيف(
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كاتف ـتؽبة لـتجت عميو الحياة صعــ. تعخب عؼ حالة وقج اشاستشكارييؼ  الشجاء بدـــــؤاليؼذلغ  ادف, مخ 
ولعمسو بدخعة غزب الخميفة تجارك أمخُه ,  الت مع الذاعخـيف الجولة عؼ السخاسـاألسخ وتجافي س

ي ىحه ج فـونج (الذجاعة, العطف,العمػ,الكخم)خالق الشبيمة وىيبؽصفو برفات العخوبة األصيمة واأل
 (26): فيقؽلترؽيخية جسالية ,يػ ــسمو مؼ قـية بسا تحـاليب البالغة العخبـساألبيـات والتي بعجىا تشؽع أ

 وال لسديٍء عشجُكؼَّ متاُب           أما لجسيٍل عشجُكؼَّ ثؽاُب؛        

في تكثيف السعشى األخالقي    -عمػ السعاني -  والشيي مؼ االستفيامايزا ىشا استثسخ أسمؽب 
 .مشيا(الستجدج بيؼ )جسيل الفعال والثؽاب والجداء عمييا( و)سيء الفعال والتؽبة 

 ( .27)ويقؽل: ايزا 

 صبؽرًا عمى حـفـعـِ الـسـؽدِة والـعـيج      ولسا تخيخُت األخالَء لــْػ أجــجْ 
أميشًا عمى الشّجؽػ صحيحًا عمى البعج            ولسا أساء  سميسًا عمى َطّيِ الدماِن ونذِخِه      

نـــْجِ وإيـــَاؼ مثَل الكــَّف ِنيطْت    العؼَّ بي مـؼ جعمتُوُ    حسمُت عمى َضّشي بو ُسؽءَ         إلى الدَّ
   وأيقشُت أنـــي بــالؽفــا أمـــٌة وحـــجؼ ظشِّو     

جان الستمقي وىؽ أسمؽب فشي يخ عمى وجــاستعسل الذاعخ أسمؽب المؽم والتقخيع في الخطاب لمتأث
حفع  -وىي )الربخخالقية تحمى بيا يحسل أبعاد جسالية أظيخ الذاعخ مؼ خالليا عؼ معان أ

 خالق الخرػ وىي )سؽء العؼ(.األمانة( بسقابل أ –الؽفاء بالعيج  -السؽدة

 

 المبحث الثاني: الوظيفة االجتماعية لمقيم الجمالية:

 

 ول: المفهوم االجتماعيالمطمب األ 
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تي تربغيا خخػ الاألن السعارف أنيا شأــن عمػ االجتساع أو السعخفة االجتساعية شمؼ الجمي أ
عمساء و نسط محجد حيث تشحرخ رؤية شعسيا رؤية واحجة أــفمػ ت ة التفاوت في الفكخ أو االتجاهصف

 غيــــــــقجؼ لسا ىؽ كائؼ في مجتسعيػ وليذ ترؽرا لسا يشبـديػ الشـوفقا لح االجتساع بسخــتمف تـياراتيػ
حجػ الثؽابت في السعخفة عج أــــــــلييا عمساء االجتساع وتإال أن الحكيقة التي يخكؼ إن يكؽن, أ

الؽقؽف عشج تعخيف السفيؽم االجتساعي الحؼ يعشى بالحياة السذتخكة بيؼ الشاس  , وىياالجتساعية 
دانية في تحجيج ـن,فتشعيػ العالقات: مؼ القزايا األساسية التي تحتاجيا اإل( 28) (عالقات وظؽاىخ) 

 اجور عمييـحؽر الحؼ تخد, فالســؤولية كل فــجالة االجتساعية ويشعػ مدــالشيج القؽيػ الحؼ يؤمؼ الع
 تخكد عمى عشرخ العالقات والتفاعالت االجتساعية.ـــــالسعخفة االجتساعية أو السفيؽم السجتسعي ي

ما العؽاىخ االجتساع: فشعشي بيا ىي الخرائز والدسات التي تكؽن جدءا مؼ بشاء الييكل أ
 .بية السقبؽلة والدمبية السخفؽضةنداني بعؽاىخه االيجااالجتساعي لمسجتسع اإل

جميا يحيا الشاس حياة التي مؼ أوذىب عمساء االجتساع الى تفريل القؽل في السبادغ والكيػ 
 (29مذتخكة )

ن ما يؽاجيشا في الشرؽص الذعخية ساعية تعشى بالحياة السذتخكة فإـــــــاذا كانت السعخفة االجت
مؼ خالل السيسة الجسالية والحوقية التي  محياة االجتساعيةكية لــــــــببالغتيا, رؤية واقعية ونعخة حقي
 تؤثخ عمى وججان الفخد والسجتسع.

ؽعة مؼ مفاليػ اجتساعية تعشى بسجس بعادأتتخشح  ع نرؽص الذعخ العخبي ,ومؼ استقخاء وتتب
 و السبجئية لحلغ السجتسع.والثؽابت الكيسية أ

 

 



 

 

 

 

 

555 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانون االول  16-17

 

 بي فراس الحمداني:جمالية في شعر أال الوظيفة االجتماعية لمقيم:المطمب الثاني

تي يخيجىا ـــــدبية مؼ خالل رصج جسمة مؼ الحقائق الزح الؽظيفة االجتساعية لمشرؽص األتت
اليب البالغة وتدتثسخ ــم نثخا مؼ اشكال الشرؽص الفشية التي تتقؽم بأسالسبجع سؽاء كان شعخا أ

الية الشز مبتغاىا أتي لتحقق جســــومؼ ثػ تأدوات الفؼ العخبي السعخوفة في بشاء تمغ الشرؽص, 
 و تؽلج فكخة مؤثخة لجػ الستمقي.في خمق قشاعة أ

وىحه  الجسالية وقيسيا سكشو مؼ استثسار العشاصخـمسيدة نجج تدية ــنفؽة ــستع بقـــيت وبسا أن الذاعخ
الشفاذ إلى قمب و إنسا تدتشج إلى قجرتو عمى السقارنة والخبط واالستقخاء والتجخيج والتعسيػ "انيةكماال

فيؽ يرخُح بسا  (.30)" وىي جسيعًا ممكات عقمية زةـاألشياء واستخخاج مجلؽالتيا ومعانييا الغام
بــيا,وبسا أّن خية ألن ما يميُب خيالو ىؽ إحداسو العسيق باألشياء وتأثخه ـتو الذعـيذعخ بو مؼ تجخب

ت فمحلغ تكؽن مجركاتو أعسق وعّي الذاعخ ىؽ أشسل وأكثخ تخابطًا ألنو وعيّّ تسأله اليسؽم والتداؤال
 وأرىف.وأدق 

 مؽجوفيؽ لمذاعخ يعة العالقات االجتساعية ــىحا الغخض يبيؼ طب :الشعر اإلخواني:المقصد األول
ويستاز برجق العاطفة وسيؽلة التعبيخ ووضؽح , إلى اإلخؽان أو األصجقاء اّلحيؼ ىػ بسشدلة اإلخؽان

 السعاني 

أثخ واضح في اتداع ىحا المؽن في العرخ العباسي واالجتساعية ,والثقافية لمعؽامل الدياسية , نإ
 .فت عخػ الرجاقة واإلخاءـأضعقج بيؼ الذعخاء فكان لمحياة السزطخبة وتقمب األمدجة و السؽاججة 

في تؽجيو خخػ ألن الذاعخ ؽن الذعخ األــومؽضؽع الذعخ اإلخؽاني يختمف عؼ غيخه مؼ فش
نجج ذلغ واضحًا في و واطالق السذاعخ العاطفة يخ عؼ ـــــالتعبألقخبائو وأصجقائو يكؽن أكثخ حخية في 

 الحريؼأخخػ إلى أصجقاءه كالقاضي أبي وتارة الييجاء  أخيو أبيتارًة مؽجيًا إلى ف,شعخ أبي فخاس
حج أ تومخاطب فيونجج ذلغ  لقخبو مشو. سيف الجولة,حتى الى و , وأبي السعالي  ,وغالمو مشرؽر,

  (31) : اصجقاءه
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 !الَساِللِ   َدرِّجؽنا عمى احتسالِ !         ُرويـجاً :  قـُْل ألحبابشــا الُجفاةِ         

 فيَّ مطسعاً بـالؽصالِ لـػ يجعْ          مؼ غيِخ ُجخمٍ , إنَّ ذاَك الّرُجودَ         

 ! ال َعِجمشـاكُـػُ عمى كـّلِ حـــالِ !         أْحدشؽا في أفعالكػْ أو أسيئُؽا         

يشبو  الذاعخ قخيٌع ألنَّ ـبأس أن يكؽن فيو لؽٌم وتإنَّ العتاب إذا كان مؽجيًا إلى األصجقاء السقخبيؼ ال
كفيل  سمؽبوأمع أصجقائو و  ةــــرقيق غاية الّخق" ىشا  فالعتاب نججه, السعاَتب مؼ طؽل جفائو إياه 

ح ـــــغؽفًا محبًا لسؼ يخيج إعادة الرمة معو وفتفكان الذاعخ ش(.32)"بدل الدخائػ مؼ قمب السعتؽب
 (.33: ) وىؽ يذكؽ فخاقو مخاطبًا أخاه أبي الييجاءفيـــقؽل  ,طخق الؽصال والسؽدة

 ويذيـُج قـمبي بطؽِل الَكَخْب ,         تُِقـخُّ دمـؽعي بذؽقي إليــغَ       

 نَـْفدـي تــأبـى الكَـِحبْ   ولكؼ  ,        وإنـي لـَسجتيٌج في الجحـؽدِ       

 وإنـي عمـيَغ لـََرـبُّ َوِصـبْ         ني عميَغ لجارؼ الجمؽِع ؛وإ      

  لؽ أني انتييُت إلى ما يجْب            مـا كشـُت ُأبـقي عمى مُيجتي      

ن وىؽ طخيق يتدػ مغايخًا لسا سمكو الذعخاء األخخو  ومؼ كل ىحا نمسح أن أبا فخاس قج سمغ طخيقاً 
كسا  ـــخائػ البعج والقطيعة,بالسبالغة في الخِّقة فيؽ يتجو لمسعاَتب بخغبة جامحة في إزالة كل س

 (.34:)اطبًا غالميو صافي ومشرؽرفيقؽل مخ.  الجعاء في عتابو أسمؽبيدتعسل الذاعخ 

 فـخَّقـتـشـا ُصـُخوفـوُ تـفـخيـقـــا          دىخاً ,  يا خميميَ ,  ال رعى هللا     

مؽب الفخسان واألمخاء والذعخاء ــــــــــخاص أال وىؽ أس از بأسمؽبــستت فخاس اخؽانيات أبؽكسا نجج أن 
؛ألنيا ال تشدجػ مع و الطممية الغدلية أتبعاد السقجمات ـالحؼ يستاز بالسباشخة واسو  ,السحاربيؼ 

 ( 35:) السؽضؽع فيقؽل معاتبًا أبا زىيخ السيميل بؼ حسجان
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 أتُْمِدمُشي ذــشَب السُدـــيِء تعجخُفـــا  !    أيا ظالساً أمدـى يــُعاِتُب مُْشِرفـاً     

 مُشِرفاِ , حاالِت ُظمسغَ عمى , وُألفى صابخاً     ,  عمى ِعاّلِت عتِبغَ , ُأوفى    

 .  ومؼ غجرِه َوفـَا,  بيجخانو َوصـاْلً  مشحتوُ       ,  وكشُت إذا صافيُت ِخـــالِّ      

خ السباشخة لمقريجة العخبية البشاء الفشي غيعشج أبي فخاس قرج , ف يبجو أن الجخؽل السباشخ لمغخضو 
 . خالء واألصجقاءالتقخيب بيؼ اإلفاء وُتَدِيُل مؼ في غخضِو أال وىؽ قطع الجدور مؤثخ 

 ( 36:)إلى أبي الحريؼ قائالً   فكتب

 والشّؽمُ في جسمِة األحباِب ىاجخهُ         كيَف الدبيُل إلى طيٍف يُداورُهُ        

 والرــّبُخ أوُل مـا تـأتـي أواخـخهُ         والّرـَُؽن زاجخهُ , الحـُّب آمخهُ        

    ولـمتـقؽػ مــآِزرُهُ , فـمـمـِعـفــاِف          شفوُ غَدلٌ أنا الحؼ إْن َصبا أو        

بي الحريؼ, شتياقو ألعؼ شجة ابيات الترؽيخ االســـــــتعارؼ لمتعبيخ الذاعخ في ىحه األاستثسخ 
غ و نمحع ذلندان, اإلعل الديارة وىي مؼ لؽازم )لمطيف( لسا الدمو فالتذخيز عطى صفةحيث أ 

ىحه األبيات )االمخة والداجخة( ,و ثؽب الذخؽص  التي البديا الذاعخ في كمسة )الحب( و)الرؽن(
جخل إلى ــــمؼ قريجة طؽيمة تخبؽ عمى الخسديؼ بيتًا مؼ الذعخ تبجأ بيحه السقجمة الغدلية ثػ ي

 : فيقؽل مؼ القريج نفديا(  العتابالخئيذ )  الغخض

 قج نَذبَْت فيو أظافخهُ والحّب ,       يـا أييا العاذُل الــخّاجي إنابتو       

 ؟أأنـَت عاذُلوُ ؟ أم أنَت عاذرُهُ ,       فيسا يجرؼ بُحخقتوِ ,  ال تُْذِعَمؼَّ       
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اعخ ـبادلو الذـيشية تخسػ لشا صؽرة جسالية عؼ لؽم القخيب الحؼ ــعارة فــيات تطالعشا استــبفي ىحه األ
ظافخ بقخيبو وذلغ عشجما استعار لمحب أ دكوـفيرؽر لشا الذاعخ قؽة محبتو وتس, بالسؽدة والحب 

 كأظافخ الؽحؽش تتذبث بالسحب .

ىؽ البكاء عمى األحبة واألصجقاء ومؼ الطخق األخخػ التي اتخحىا الذاعخ األميخ في اخؽانياتو 
 (37:) يقؽلف

 عشَج تخحاِل الفخيقِ ,دماءً        وَلسّا عدَّ دمعُ العيِؼ فاضتْ              

ِل بالعقيقِ       نعسْت عمى خّجَؼ سسؽطاً وقج             رِّ السَُفرَّ  مؼ الجُّ

شعو مؼ البكاء عمى فخاق مؼ يحب فيؽ ــــــحيث صؽَر لشا في ىحيؼ البيتيؼ أن نقز الجمع ال يس
يبكي عمييػ بجل الجمِع دمًا إذا ماعدَّ دمع العيؼ فيرف لشا مجػ إخالصو في السؽدة والحخص عمى 

فيؽ يشبح الفخاق وىحا الذعؽر نابٌع مؼ نفدِو التي مخَّْت بسؽاقف جعمتو , سةً أن تكؽن مدتسخًة دائ
فيؽ يعؽض عؼ فقجه لحشان األُبؽة ,  تارًة وشجاعًا ال يأبى السؽت والفشاء تارًة أخخػ  فياً ــحداسًا وعاط

بإدامة طخق  عؽض عشياــــــــــالتي فقجىا مع مؽت والجِه بحشاٍن أخخ أال وىؽ حشان األخؽة والرجاقة في
 . السؽدة والسحبة بيؼ األصجقاء ويحاول أاّل يقطعيا

خ أو الرجيق عشجه ىؽ قبؽل االعتحار مؼ األ-االجتساعية  -ومؼ السالحع عمى أشعار االخؽانية 
 والشبالء مب الذعخاء فيي صفة مؼ صفات األمخاءــــويعتحر مؼ السعاَتب وىحه ميدٌة ال نججىا عشج أغ

تكبخِه عمى إخؽانو وأصجقاءه ميسا بمغ  فيرؽر لخرؽمو مجػ عطفِو وحشانِو وعجم والذعخاء الفخسان
 .مؼ الحكخ إال ُحْدُؼ الِطباِع واألخالقِ  ىــــبو السقام ألّن كّل الشاس إلى فشاء وال يبق

 : العتاب الَقبمي أو القومي:المقصد الثاني 
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تقخاء تبيؼ أن أفعال ــــفسؼ خالل االس قاربتساعية وىي الجفاء والحدج بيؼ األوىشا نمسذ ظاىخة اج
في بالط  بي فخاس عمى ما حعى بو مؼ مكانةـــدجىػ ألوح –قبيمة الذاعخ ابي فخاس  -الحسجانييؼ 
عمى الخغػ مؼ بقاء الخالف قائسًا بيؼ و شبيػ ــــبتعاد ىؽ الؽسيمة الؽحيجة لتجكان اال,  سيف الجولة

 (38:)؛فيقؽل مخاطبا قؽمو الذاعخ وقؽموِ 

 يُديئؽن لي في القؽِل غيباً ومذيجا إلى هللا أشكؽ ُعربةً مؼ عذيختي            

 وإْن ضاربُؽا كشُت السيشَج و اليجا وإْن حاربؽا كشُت الِسَجؼَّ أماميػ               

   جعمُت ليػ نفدي ومـا ممكُت فـِجا وإْن نـاَب خـَطـٌْب أو ألـّسْت مـُمسٌّة            

األبيات الدابقة نغسة العتاب الستراعجة حيؼ ُيحَِّكَخُىػ بسؽاقفِو معيػ وما يقابميا مؼ مؽاقفيػ تسثل 
وىحا مؼ التذبيو ,جفع عشيػ بطذيا ووقِع سيؽفياـــــــــفكان ليػ درعًا إذا ما دنت ساعة الحخب في,  معو

مؼ مكانتو التي تبؽأىا فيؽ  إسقاطومؼ أرادوا  يؼ كانؽا ىػـــــــفي ح, البميغ )شبو نفدو بالجرع والديف(
السقارنة ليذخك الستمقي معو في  أسمؽبلشا ذلغ السذيج الحؼ اعتاد عمى رؤيتو حيث استعسل يرؽر 

عال أبشاء ــــىؽ الَحكػ بيؼ أفعالو وأف األسمؽبعؽرية ىحه مؼ أجل إصجار الُحكػ فجعل ىحا ـــــحالتو الذ
 وتؽضح أسباب العجاء الحؼ نذب بي فقج جاءت ىحه األبيات لتبيؼ , عسؽمتو مؼ بشي حسجان

 .الطخفيؼ

عمػ أنيا ليدت مؼ صفات ـــكسا نمحع أن الذاعخ يرؽر لشا عجم قجرتو عمى ىجخة العذيخة وىؽ ي 
 (39:) األمخاء والفخسان فيؽ ال يقؽػ عمى ىكحا فعل ولكشو ليذ باليج حيمٌة فيقؽل

 يخوح عـمى ذمّ العذيخة أو يغُجو        العذخِة ألمخغٍ وال خيخ في ىَجِخ        

 ونُكخميػ طؽراً كـــسا يُكخمُ الؽفُج   نُباعجىػ طؽراً كــسا يُبعُج العــِجػ             
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عجو يقزي عميو ــــو فتارًة يبعج عشيػ ألنيػ كالكسا نجج أن الذاعخ يجدج لشا حياة الكخِّ والفخِّ مع قؽم
يػ مؽقف الفارس السدتعج ـفؽقف بؽجي, شو كان ليػ بالسخصاد ـولكالفخصة , ػ متى ما سشحت لي

ن أة الزيؽف حيث مؼ واجب صاحب الجار ويعامميػ معامم, وتارًة أخخػ يجنؽ مشيػ ,  لمسعخكة
 .عشيػيؤمؼ ليػ الحساية و درغ األخطار 

يسا ــــــوالدؤال فأخخج وألن الذاعخ بحاجة إلى معخفة سبب الفخاق والجفاء حيث استعسل االستفيام 
مؼ معشاىسا الحكيقي إلى السعشى السجازؼ ليعبخ بو الذاعخ عؼ عؽاطفو ومذاعخه اتجاه قؽمو 

 (40:) وعذيختو فيقؽل

 وىؽ عمى األخؽة مسشؽع ؟,     أنـبـحُل الــؽّد ألعجائـشــــا          

 والشـدـُب األقخُب مقطؽع ؟ ,     أو نِرُل األبعَج مؼ قؽمشا           

   )41):وقؽلو 

 لػ أجج مؼ عذيختي أعؽانا           قـْج أعـانتشي الـحسـيَـّةُ لــســــّا         

 لـػ يجعْ مـا كــَِخ ىتُوُ إعـالنا           ال أحبُّ الجسيَل مؼ سخِّ مؽلىً          

 تخَك اليجُخ لـمؽصاِل مـكـانا ؟             فـيالّ ,  الؽدادِ   إْن يكؼ صاِدقَ         

بؽا نجاُه وىحا دليل عمى مجػ ــتعان بقؽمو لػ ُيَمَب نجاُءُه فاستعان بأىل حسيٍة فمـأشار إلى أنو عشجما اس
 ؽع مؼ الذعخـرىػ عشو فكان ىحا الشغمعة قمؽب بشي حسجان عمى الحارث بؼ سعيج وحدجىػ لو ونفؽ 

 . ّسا في ُخمجاتو مؼ مذاعخ وأحاسيذـاالجتساعي يخد كثيخًا في أشعاره ألنو يعبخ ع

 

 ؽامر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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