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 االستغراب بني املاضي واحلاضر

  () قراءة يف شعر حسان بن ثابت

 ميان خليفة حامدإد.أ.م.

 6/2/2019 تأريخ القبول:            23/1/2019 تأريخ التقديم:
 االستغراب.. توطئة فكرية

يشكك )االستغككب( سنعافاً مككًاافيفككًاارككااسالميككا ذاسهغككافيظرا إاىيكك  اسالاىكك ذا الكك ا
ب(ي اسالفغلمافعابدسيظاسالدعوذاسهغافيظافاإاأنااادىا غو)اسهللاأفكيناذكإ االسآلخ عاسالفبفث)ا

ٱ  ٻ  ٻ  چ وصككو اسالككوماايكك دداعلكك افغككافًزاجككو)اسهللاع و كك) ااعالسألفككظا

       [ارفّث)اسالفغلفوناآاإسكا فًاافكناسال( بكاواوغك ا2-1]سال ار ون اا چٻ  پ  پ  پ
اواعلكك استغككاماسالككإيابككدأايشكك )اخ كك ًساأفككماسخبلمكك ارككااديااابيككااوسالبدكك ارككااأذككدسرياااللديكك

اعل او وداستيديوالو يا اسألخ ىراسالباافااالبث ابايا اأفاماسالم  اسالإيامفلزاسهغام.
 ّناباكككولاسالدككك سوس اسالبكككااوجمككك اعاكككداذكككإساسالفصككك للابوصكككمزاسال ديككك اسالفدابككك)االًلكككما

أفكاماميك ذااستغبش سقاراافما اذافا ديظاوسعيظاالي و ذاج سوذاسآلخ اوسالبًك  اعليكزاب ًلاكا
وسعيظااليإساسال مافكناسالد سغكا اسالبكاابباك افمكاذيماجكداببكدوافبااجيكظاركااأميكانا ثيك ذاوالًلاكاا
تااغً ارااذإ اسالد سوذاسال اسعادذاوب  س افاا دد اسالغابدوناعلفاواوبكامثوناوفر خكونرا إا
اب ماا والظاغك يًظاركااف بباباكااأواسالبصكملاسالكوسعااالشكب ا استاب اك االب ًك)اأياجكا  افّاكا
يد اعادامدوداذإساسالفص للاسالإياعّداالعلفًاعاف سدرًااالفص للاآخك اذكوابااليك و ذاوعلك ا
ورككقابلكككاسالدكك سوس اعلككماغككابقافّيككداالامككقرااًاككااأناستغبشكك سقابوصككمزاعلفككًاايبمكك ارككاا
ب لعاسال( ناامواف بفًاباااومياباااور  اااغً اسال اج سوذاسالش قاوفّيد ابلكاسالدك سوذاالًلكما

راأاليغكك اذككااالًبككظاسالم كك اوالًليككااع1ال ابدكك سوذاسال(كك ناوسالبًكك  اعلككييماستغككب( سناسالككإياعاكك
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أم يكككظارّيككك  افغكككا ذااب  يدكككظاببكككدوافيكككم ظاركككاافوسجككك اعديكككدذرارمغكككبيااثاا يكككظاشكككد ا
  يديكااوغكك ا مككاماسالميككاذاالكبًلناعككناشككفواليااسالفبيككاداسالدكا مابااليكك و ذاعلكك اسه سمككظاسالبككاا

ريصكبلافبغكلمًاابغكاااالسألاكاعناوألايكاااي(يناراافغا ذااسآلخ اأوايلبداارااإالككاسالفغكفا 
ج سوذاسالم  اأوار ك اسالدك سوذاالكإساغكأماو)اسالًكودذا الك اسالفا لدكا اسألوالك اركاار  اكااسهغكافاا
فككناريكك اما ككظا الكك ا بكك اجكك سوذاالستغككب( سنعابدوفيككظاأوا ( سريككظاف اايككظاأوا ًليككااصككاد ذا

آفاكارا إاالكمابًكداذكإ اسالًبكا س ااباغماشًوناسالًاالماسالثاال اسالباابب لعا ال اسال( ناوب س افكاإسًا
سال اااظابرديادو ذااسالبأثي ياراافغافعاسالاخبظرافناذاااغاددماالد سوبااافا لدكا ارابك اعّاكاا
رااع االظاسالد سوذاوارغساالد سوذار  يظابا لقافنااصاالب سثكاعاأواذ كإسايبصكو  ابًيكيم.ا

ثلككزابفككإسذناوركك قا"وفككناسالفبككيناأناسالبككا يماسهغككافااعكك  امشككدساذككا ًاافككناسالدكك سوس رارف
وأمككك سناوبيكككا س اواى يكككا ناوفكككاا س)اسألفككك ا كككإالكرابككك)اذكككواسآلناركككااسالف ملكككظاسالفًاصككك ذرا

ا.ع1اليب  ابأش ا)افأغاويظاخ ي ذ"
ربككدأاسالفا لككقايمبككبلاببغككار)ااكك س افا فككًااالميككمافككااغككيأبا ا إسافككاا ككاناستغككب( سنا

وسآلخككك اا-سالشككك قا-سريكككظ ريكككظابب كككزاامكككواسآلخككك اعاكككدفااببيكككلاأفافاكككااثاا يكككظاالسألاكككاعاسال ( ا
سالفًاااباالد سوذاالسال( نعارإناذإساسآلخ اباالي و ذاياب(ااأناب ب ااابكزاعاجكظافكنااكولافكارا
 ّفااأناب وناعاجظاب ابقاأوابياداأوابغاوياأوامب اسربدا او ربظارااسالبً  اعلك اذكإسا

ًاجكظ  اسآلخ ا إًسافااذااصو ذاذإساسآلخك  او يك ايبغكا األيافّاكااأنايمكدداعكوسالماذكإ اسال
ا.ع2ال

اليغ اسالفغأالظابيإ اسالبغكا ظا فكااأايكاااليغك افًدكدذ ا ايكااايكجاالسالاخبكظعاركاابمديكدا
صككو ذاأوا بيًككظابلكككاسالًاجككظراوعاككدفااادككو)االسالاخبككظعااًاككاابككإالكاسايككاار ويككظااخبويككظابدككعا
علك اعككابقافككنايغكب يعاركك  اسالفوسجكك اوسالبصكديااللفب(يكك س اوسالبًكك  اعلك اأواسال شكك اعككنا

اإالكاالسآلخ ع.

                                                 

عاستغكككاماوسالًصككك رابمكككديا اوآركككاقراد.فمفكككداغكككًيدا فيكككاناسالبكككو اراد. يكككنابي ياكككارادس اسالم ككك را1ال
ا.124 اما2002ا-ذك1423دفشقرا

اللبوغعارااذإساسال  ااسالباىيك يراياىك اعلك اغكبي)اسالفثكا) اسال كاذ االبيكناركااالصكو ذاسآلخك راسالً بكااعا2ال
ا.75م ا1999را1 اليزعرابي و را ااى ًساوفاىو ًسا
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ذاككااعككد اسبمكك ارككااف  ًيككا ار  اككااالارغككساأوااغككي اعلكك افككااأغغككزاري اككاافككنا
ر أياكككااأناادككككا ناذكككإساسالفصكككك للاركككاامككككدود اسالم  يكككظاسالًدا ديككككظراإسكاأناستغبشككك سقا ككككانا

راربااليككككك و ذاغكككككياي اأواايككككك اع1اليكككككاي اعلككككك افا لدكككككا اعديكككككدذاوالكككككزاآثكككككا افباوعكككككظا
الككإسايبيككلاأفافاككااسال ااككناسالككديااااالستغككب( سنعاعلكك افا لدككا افدا بككظا إسافككااجلاككاافب ابدككظ

سالكككإياتجككك افكككااتجكككا افكككناب كككاو استغبشككك سقاوسجبمكككاماسالكككدينابمككك اإ يًكككظاسالًلكككماوسالبًككك  ا
اوسال ش .

سالكككإياغكككفلا ذفاالاكككااالكككزابفصكككاد ذاا- ّناسالدككك سوذاسالفبأايكككظاالم  اكككااسهغكككافااوبا يخاكككا
افشككّ  اخيباككااآفاالككزاوأ مأاككاا إوبككزراوسالككا-ذويباككا اصا ككاوارككااغككب ًلاااعلكك اعببككظافككا خ

َأَمرني  رَسيُوُل غاناسالب فكإي االالعكناخا  كظابكنا يكدابكناثابك اعكناأبيكزا يكدابكناثابك اجكا) ا
أْن أَتَعلََّم لُه َكِلَماٍت ِمْن كتاِب َيُهوَد قاَل إنِّ  واللَِّه ما آَمُن َيُهوَد على كتياب  قياّل  ()الّلِه 

يا َتَعلَّْمتُيُه كياَن إكا َكتَيَب إليى َيُهيوَد َكَتْبيُت  َفَما َمرَّ ب  ِنْصُف َشْهٍر حتَّيى تعلَّْمتُيُه َليُه قيال َفَلمَّ
كا َكَتُبييوا إلْيييِه قييرَْأُت َلييُه ِكتَيياَبُهْم(( راوتاامغككناوجمباككااعاككداذككإساسالككاصاسالابككويا تاع2الاإلييْيِهْم واا

وجمككظاسالفبأفكك)اسالككإيايكك ىاأفافككزااصككًاابًبككديًااعدا ككديًااووثيدككظاس شككاديظابًليفيككظاباككأىابأر ا ذككاا
سالدكككدوذاوسالديكككاديااعالصكككي و ذاالسالاخبكككظعاركككااسعكككدسدذماستعكككدسداسالصكككميلراراال غكككو)االبصكككبلا

سد كابوعيكككزاسالديكككاديايككك و ذابيي كككظاسرككك سدايدكككعاعلككك اعكككابديمافغكككرواليظامفايكككظاذكككإساسالكككدينا
اليبًلماال(ظاييوداردتالظاسالمً)االسف ااعابييأاصكو ذاذاكااستابخكانااعالراابخنا يدابناثاب ا

إ اسال ريظعاياب(كااأناببكوسر اركييماصكو ذاا كاااذكإساستخبيكا راسالوسعاراوسالاخبظاالعل اورقاذ
ا االالساااوسهللافااسفنافناييوداعل ا باباعع.عالووعااسالدياديايبيلارااجوالزاسال غو)ا

 ناأوال افدوفا اسالموس افعاسآلخك اوأذفيكااببيكلابكافباكاال(بكزناألايكااشك  افيكما
تخبيككا اسالفااغككنرا"واليككإ افككناشكك و اسالبوسصكك)اال ايككااتابككا لافككناريكك اسنابب ككابقافككعاس

                                                 

ياى  استغبش سقراد.فا نابناصاااف بدكاااراسغكباإافغكاعداجغكماستغبشك سقرا ليكظاسالكدعوذاباالفدياكظاعا1ال
اسالفاو ذرا افًظاستفامافمفدابناغًوداستغافيظراسالفوجعاعل استاب ا اف ببظاصيداسالموس د 
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اكاالباكككانارا  م. ا2008راا3وصكككممزا اخاالكككداعبكككداسال(اكككاافممكككوىارادس اسال بكككناسالًلفيكككظارابيككك و 
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سألغكبانامككقااللًك ناأنايمخكك وساباابفكا يماسهغككافاراراالً بيكظاالغككاناسهغكاماووعككاواثداربككزا
فكنااعالوال(ظا بابزاوغاازراوسالًك ناذكماعصكبظاسهغكامراوذكماسالكإينابًك اركييما غكو)اسهللا

ذا ويلكظاير كدارارمااجصيدع1الأامغيمايبلواعلييماآيا اسهللاوي  ييماويًلفيماسال باناوسالم فظ"
السالدسعيكككظعاأواالستعافكككاعاسالفو كككزااللغكككافعاالاللفغكككلمعاعلككك ايككك و ذااعالمغكككانابكككناثابككك ا

ستبصككا)اتاستامصككا)راواًاككااأناب ككوناذاككاكاثوسبكك ايا لككقافايككااسالفغككلماع بيككًاا كككاناأما
ري اع بااراالفغلمايما ااسعافااذمابااليك و ذاجكادذاوسعافكًاايدبكديابيكمايبصك)اويبوسصك)ا

ا)اراافمببلاجصيدبز فًيمرا إايدوا
 هيييل المجيييُد إد السييي دد العيييود والنيييد 

 
 وجيييييياو الملييييييول واحتمييييييال  الع ييييييا م 

 نصيييييييييرنا وآوينيييييييييا النبييييييييي  محميييييييييدا   
 

 عليييييى انيييييف راٍو مييييين قعيييييد ورا يييييم 
 بحيييييييييي  جريييييييييييد اصييييييييييله وكمييييييييييارو 

 
 (2)بجابييييية الجييييودت وسيييي  ادعيييياجم  

بيمناال اككزايدككدماراالف ككداوسالغككرددارككاافً يككا اسهاغككاناسالفككاديابدبكك نابككاالفلوكاوميككا 
اادلظااوعيظاااغب اسالب(ي اسالإياشيد اسالًاالماسهغافارا إايدو) 

لنيييا المليييل فييي  اإلشيييرال والسيييب  فييي  
 الهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

 

 ونصيييييييير النبيييييييي  وابتنيييييييياُ  المكييييييييارم 
 بنييييييييي  دارم د تفخيييييييييروا ان فخيييييييييركم 

 
 (3)يعيييييود وبييييياد عنيييييد ككييييير المكيييييارم  

ااسالفايكااميكا ذاوب سثكًااوذإ اغفظاسالً بااسالفغلمرا إا فعاريلينرارلزاسالش  ار 
ا.ع4اليمخ ابزراوعااذإساسالش  اعادفاا ّ فيماسهللاباهغاما

                                                 

-ذكك1425را1سالموس اسالإس اوستخ راد.عبدسالغبا اسالييباراو س ذاسألوجا اوسالشروناستغكافيظراج ك را ع1ال
ا.128 ام2004

را2الباككككانرا ا-عاديككككوسنامغككككانابككككناثابكككك استاصككككا يرابمديككككق اعبككككدسهللاغككككادذرادس اسالفً رككككظرابيكككك و 2ال
 .229 اما2008-ذك1429

 .249م.ن اعا3ال
اياى  اسهغاماوسآلخ ...ا ريظارااعلماستغب( سنرافمفداربمااسالااديراسالفوجعاعل استاب ا  عا4ال

http://www.alarabiya.net/views.  

http://www.alarabiya.net/views


 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
169 

 ّناال(ككككظاستامصككككا)ابًاككككااأنايبمككككو)اسالفغككككلما الكككك االيب سالككككاايشككككيداساللمىككككظاسآلايككككظا
تاي  كعابا يخكزا الك اأ ثك اا-سالكإيا-ويامص)اعنافاييزاو"بخ يماسال  ك)اسالً بكااسالًصك ي

يًبفكككدوناسالفًكككا  اسالًلفيكككظابكككدًتافكككناسالًدا كككداافكككناخفغكككفا ظاغكككاظامكككيناشككك لاسألو وبيكككون
اراوذاافاايغً اسال( نا ال ابمديدزافناييالااللً بااوتغيفااسالً بااسالفغلم.ع1السالفو وثظ"

 ّناستبصككككا)اباالفايككككااعلكككك اورككككقاذككككإ اسال ريككككظاتايًاككككااأناياغككككلماسالفغككككلماعككككنا
تايًككوداال اككزامايكك  اويابخككنا سويككظاأوا  اككًاايككأويا اليككزاماالفككًاابًككودذاسالفايككاراراالفايككاا

يككاي اوشككبانابككيناعككودذاسالفايككااوبككينااييككبزاسناملككماسالًككودذايمككو)اسهاغككانا الكك ا غككما
اعا ما اناأناستامصا)اعناسالفاياايًفقافنايياعز.

اغفا اسالاخبظ 
سالاككككا قاباغككككماسالككككديناسهغككككافااوسالفابخككككنافككككنااعالالفككككاا ككككانامغككككانابككككناثابكككك ا

بسيييمحهم أن  ()رسيييول ا   ))ميييا يمنيييم القيييوم اليييكين نصيييرواركككااجوالكككز ااعالسال غكككو)ا
ينصييروو بألسيينتهما فقييال حّسييان بيين لابييت: أنييا لهيياه وأخييك ب ييرف لسييانه وقييال: وا  مييا 
يسرن  به مقوٌل بين بصر  وصنعا . فقال: كييف تهجيوهم وأنيا مينهما فقيال: إّني  أسيلل 

ناالكككإساس بأياكككااأناب كككونافا لدكككا ا ريكككظاسآلخككك ا(2)مييينهم كميييا تسيييّل الّشيييعر( مييين العجيييين((
السال ككار عااابًككظافككناسالككاصاسالشككً يابوصككمزاأ كك امككوسد امديديككظاريككًااعككنا واككزاسغككب الا
أنايصكككفداعبككك اسالغكككايناويصككك)اسالياكككاراوفكككناذكككإساسالفا لكككقاادكككا ناصكككو ذاستخككك االسال كككار عا
وفوج االستااعافازارااعّدذافا لدا افاياافاايغل اساليوواعل اسالفغلماركااباا كزاسالفً ركاا

وفاياافاايب زاامكواستخك االيمكاو  اأوايما  كزاأوايي كو اأواوسالًدا دياوسالم  ياوسال غفاااا
يككدعو ا يفككاابابيككااعاجككظاستاد ككالافًككزابوصككمزاسخكك افًككادياويبمككو)ا الكك االأاككاعاصككادجظا
ببمككدارككااصككي و بياافككعاالساككاعاسالفغككلمارككاا داليككظاتاب(يككناعككنااغككقا فاعككظاالامككنعاالذككمعا

ادككو)استخكك االسال ككار عارإااككااار ككدابلكككاذككااصككي و ذاسالميككاذاسالماايككظاوستخكك ىاسالباجيككظراوعاككدفاا
اأّازاتايخاالماااسالل(ظاجد افاايخاالماااسالًديدذا فااغاويل.

                                                 

را2سالخ اناسالً بااسالفًاص راد سغظابمليليكظاادديكظراد.فمفكداعابكداسال كاب يرادس اسال ليًكظرابيك و را عا1ال
 .36ما ا1985

 .391/ا1راد. ا ا2بي و را ا-سألراااراأبواسالم جاسألصميااارابمديق اغفي ا اب رادس اسالم  اع2ال
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 مقومات لسانية: -1

 ّناسالل(كككظاباشككككاذكككااوغكككيلظاسالبوسصككك)اسال  يغكككظابكككيناسالاكككاسا فًيكككًاراوذكككاا مكككدىا
فدبايككا اسالب غككيفظاسالشككيي ذااليا وبغككنامككيناعككّداوىككا  ااى يبككزاسالدا فككظاعلكك او ككودا كك رينا

راوالوتاسالل(ظاتاد ًك اغكب)اسالبمكاذمافكعاستخك اتغكيفااعاكدفاا ااك اع1الا عاوالسالفغبدب)عالسالب
ركااأ ثك افكنافويكعايمكاخ ااعالسالمياذابغي ظاجب)اأناب( وذكااسالبدايكا اسالمديثكظ.اومغكانا

ا عالويبماخ ابصماواالغاازرايدو)ارااذف يبزاسالشيي ذاسالباايفداارييااسال غو)ا
 لسيييييييييان  صيييييييييارم د عييييييييييَب فييييييييييه

 
 (2)ي د تكييييييييييييدرو الييييييييييييدد  وبحيييييييييييير  

اويدو)  
 ميييييين للقييييييواف  بعييييييد حسييييييان وابنييييييه

 
 (3)وميين للمليييان  بعيييد ايييد بييين لابيييت  

والغكككاناسالشكككاع اذكككواالغكككاناسالاخبكككظراوسالاخبكككظابًكككّداسالًكككدذااللدكككاواسآلخككك راوذكككاافد  كككظا 
مديدبككزاوساللغككانايككأبااإ كك  ارككاافوسيككعافبًككددذافدب اككًااباالغككي ناألّايفككاافًككًاراعككّدذاسالفغككلمرا

ايغكككب يعاأنايمدكككقاميكككو  ابًيكككدًساعكككناسال لفكككظا فكككااأناسال لفكككظاتابدكككدماا اميكككااراالغكككي ات
ا عالبًيدًساعنااص ذاسالغي رايدو)امغانابناثاب ا

 لسييييييان  وسيييييييف  صييييييارمان كمهمييييييا
 

 (4)ويبلييم مييا د يبلييم السيييف مييكودي  
راالدسعيككظاي فككعاف ب كك س افيفككظارككااشخصككيبزا ككااي ككوناصككو ذااا مككظاالااككااسالبككاا 

بياا افبا ككزاال(ككظاسالمككوس راوثدارككظاستغكك لظاوغكك عظاسالبديييككظافدب اككظاباال ااككنابككاي ابفغككروالي
سالًغكك  ياالسعككدسداسالًككّدذعراو"سالل(ككظابكك وداسالمكك دابككادوس اسالبم يكك راوفككااوصكك)اسالف بفككعاسالبشكك يا
 ال افااذواعليزاسآلنا تافناخكا)اسالبًكاوناسالم ك يااسالفكاىماالميابكزراوتايكأبااذكإساسالبًكاونا

                                                 

را وفككانايا وبغككونراب  فككظ افمفككداسالككوالاراوفبككا كاماككونرادس ابوبدككا)االلاشكك راياىكك  اجيككايااسالشككً يظعا1ال
ا.33 اا1988را1سالف( نرا ا-سالدس اسالبيياو

ا.16ديوساز اعا2ال
 .47م.ن اعا3ال
 .81م.ن اعا4ال
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وببكككاد)استر كككا ابكككيناسرككك سداسالف بفكككعراوسالوغكككيلظاسالفيغكككو ذااليكككإساسالببكككاد)اسالم ككك يا تاباالبمكككاذما
ا.ع1الوسالبماذماذااسالل(ظ"

اسنامغاناييّونافناردد ابص  ابافبا زافاايًاد)اسالاى ايدو) 
 ان يأخيييييك ا  منييييي  عينييييي  نورهميييييا

 
 ففيييييي  لسييييييان  وقلبيييييي  منهييييييا نييييييور 

 قليييييييب ككييييييي  وعقيييييييل  يييييييير كي ركل 
 

 (2)وفيي  فميي  صييارم كالسيييف مييألور  
وبككدسرعاذككإ االستاككاعاسالوسعيككظاعككناسال فاعككظارككاابامكك دابًيككدًساعككايماويًلككماسال فيككعاأايككاا 

اببمد اباغفيمايدو) 
 اد ابلييييييييييييم المسييييييييييييتمعين بوقعيييييييييييية

 
 تخييييف لهييييا شيييييم  النسييييا  القواعيييييد 

 و يييييييييينهم بيييييييييي  أننيييييييييي  لعشيييييييييييرت  
 

 علييييييى أي حييييييال كييييييان حيييييياٍم وكا ييييييد 
 فييييييييقن لييييييييم احقيييييييي   يييييييينهم بتيييييييييقن 

 
 لرواعييييدفييييم سييييقت ادوصييييال منيييي  ا 

 ويعلييييييم اكفييييييا   ميييييين النييييييا  اننيييييي  
 

 (3)انا الفار  الحام  الكمار المناجيد  
وتايًاككااذككإساسايككاا ريككظاجوفيككظاأواجبليككظارككاناسالفا لككقاسالككديناتاسالدوفيككظا فككااإ  اككاا 

ا عاليدو)امغانا
 ليييييو كنيييييت مّنيييييا ليييييم تخيييييالف ديننيييييا

 
 وتبعيييييت ديييييين عتييييييل حيييييين تشيييييهدا 

 دينيييييييا لعميييييييرل ميييييييا يوافييييييي  ديننيييييييا 
 

 (4)اسييييييتن آل بالبييييييدي وجييييييودا مييييييا  
وذإ اسالًاجظافناأخ  افكاابوس ييكااستاكاافكنافخكا  ارككاالستاكاعافماصك ذاباعكدس ياا 

وسآلخ اتاي وناسجليفيًاابًيدًساعاياادس فًارا إاجكداباغكلماستاكااعلك اإسبيكاابمك اإ س كعافبًكددذا
فككعاستاككااربشكك واآاككإسكاصكك سعااسثكك اصكك سلراصكك سعاافككعاسآلخكك اسأل ابككااسالبًيككدراوصكك سعاا

                                                 

أغكككااليناستجاكككالاركككااسالدككك آناسال ككك يمراد.فًبصكككمابكككاب  افصككك م راو س ذاستوجكككا اوسالشكككروناستغكككافيظرااع1ال
 .44ما ا2003ا-ذك1424را1ج  را 

ا.103ديوساز اعا2ال
 .75م.نا اعا3ال
 .91م.ن اعا4ال
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سالفاغككككلخظاعايككككاراربمككككاو)امككككوس  اودعوبككككزاوسغككككبد ابزا"وفككككناأشككككدافىككككاذ اأ فككككظاسالمككككوس ا
ستغككافيظاميافككااي(يككناسالمككوس راويمكك)اف ااككزاسالصكك سلابككأدوس اعايمككظاباالغككي اوسالفككدرع...ا

ا.ع1السالم"
 اعالم نقتدي بهم: -2

 الك ابلككااتايا لقاسالم دارااموس  ابًيدًساعناثوسب ايبم كافايااويًودا الييااويك  ن
راوشخصكككيظاأبكككااب ككك اعاليغبميككك اشخصكككيظاسال غكككو)ااعالسالثوسبككك راومغكككانابكككناثابككك ا

وسالصكمابااثكمايغكبف اركاااعالصكامناسال(كا راويا لكقافكناشخصكيظاسالابكاااعالسالصديقا
فماوالظافب ددذافناستاااال  لاثوسب ار  يظااللفغلماوذكإ افًلوفكظافيفكظاباالاغكبظااللدسعيكظاركاا

اكككزراريكككًااعكككنابكككا يمايًيكككزراويمكككاو)اسيصكككاالزا الككك اسآلخككك راسعبفكككاد ار ككك ًساغكككليفًاايصكككد اع
عاالككزادو  اسالماعكك)ارككااسغككبد اناسآلخكك راوسالصككمابظاالاعالوسغبميككا اشخصككيظاسال غككو)ا

ا عال.ايدو)امغاناع2ال إسافااوع اسخاجيماوصمابيماوغا اعل ااي يما
 لييييود الرسييييول فييييان  لسييييت عاصيييييه

 
 حتيييى يعيييكبن  فييي  اليييرم  ملحيييودي 

   سيييوف احف ييييهوصييياحب الغيييار انيييي 
 

 (3)و لحيييية بيييين عبيييييد ا  كو الجييييود  
وسشدافاابًاايزاستاكااسالكماستغبميكا اوفك س ذاسالبكإ  اعاكدفاايفيكااذكرتواستعكامرا 

ا عالويصبموساإ  ىابر قاستاااوبد افي ًياايدو)امغانا
 كاكييييييييييم احمييييييييييد الييييييييييكي د سييييييييييواو

 
 كال حانيييييييييييييي  معييييييييييييييا وسييييييييييييييروري 

 لييييييييييم جييييييييييودي للخارجيييييييييي  بييييييييييدمم 
 

  يييييييييير نييييييييياورسييييييييييدا كيييييييييان ليييييييييم  
 قييييييد أتانييييييا ميييييين قييييييتلهم مييييييا كفانييييييا 

 
 (4)فبحيييييييان نبييييييييت  يييييييير سيييييييرور  

 
                                                 

-ذككك1416راسالغككاظاسالثاايككظرا8ستغككافاععرا  ككااسالفككيادراف لككظاسال لفككظرالا-الالأ فككظاسالمككوس استغككافاعا1ال
 .35م ا1995

-ذكك1398را2الباكانرا ا-ياى  اعااص اسالدوذارااستغامراسالغيداغابقرادس اسال بكاناسالً بكارابيك و عا2ال
 .89اما 1978

 .84ديوساز اعا3ال
 .112م.ن اعا4ال
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وتايبغككعاسالف كككانااللمككدي اعكككناأالكككماسالككإ  ىرا إابشكككيداف ثيكككا امغككاناصككك مًااالااكككاا
ياب(ااعل اسالفغلماأنايًودا اليزاريد ر اويفًكناسالم ك اريكزرا إافكناأ فك)اصكو اسالبكإ  اإالككا

اظاوفنااا)اسالشيادذاريياايدو) عادامديثزاعنافرباعالسالم ناسالإيابثزامغانا
 فيييييييييم يبعيييييييييدن ا  قتليييييييييى تتيييييييييابعوا

 
 بم تييييية مييييينهم كو الجنييييياحين جعفييييير 

 هيييييم جبيييييل ادسيييييمم والنيييييا  حوليييييه 
 

 رضييييييام إلييييييى  ييييييوٍد يييييييرو  ويقهيييييير 
 بهيييم تكشيييف اليييموا  فييي  كيييل ميييأا  

 
 عميييييييييييييياٍ  اكا ضييييييييييييييا  بييييييييييييييالقوم 

 بهاليييييييل فيييييييهم جعفيييييير وابيييييين امييييييه 
 

 ومييييييييييييييييينهم احميييييييييييييييييد المتخيييييييييييييييييير 
 وحميييييييا( والعبيييييييا  مييييييينهم ومييييييينهم 

 
 (1)عقيل وما  العود من حيي  يعصير  

رككككال ب)اسهغكككامعاصكككو ذاصكككادجظاالغكككااماستغكككاماوسالصككك ااسالًكككاالااسالكككإياادبكككديابكككزا 
االو ًم راومف ذراوسالًباس...عاسعاماأفباااسالإينا ملوساوب  وساريااام ناسالإ  ى.

ا ديادياارايدو) ويص ااراافو ناآخ اأناسالما قابيازاوبيناعدو ارا قاعدا
 تفاقيييييييييد معشييييييييير نصيييييييييروا قريشيييييييييا

 
 ولييييييييييي  لهييييييييييم ببلييييييييييدتهم نصييييييييييير 

 هييييييييييم أوتييييييييييوا الكتيييييييييياب فضيييييييييييعوو 
 

 فهيييييييم عمييييييي  مييييييين التيييييييورا( بيييييييور 
 كفييييييييييرتم بييييييييييالقرآنه وقييييييييييد اتيييييييييييتم 

 
 (2)بتصيييييييدي  اليييييييكي قيييييييال النيييييييكير  

راصكككماناسال بكككاناالسالبكككو سذعاالكككمايممىكككوساسالًيكككداسالكككإيابيكككايماوبكككيناسهللاعّ و ككك)اوالكككما 
ظاسالبكككااأو ليكككااسهللاسالكككييمارككككالييًو عاويكككيالاسالبكككو سذاتابم يميكككاارمغكككنابككك)ايمفلكككوساستفااككك

ستغاوذاسالييااوسذفااليااوعدماسالًف)ابفدبياذارارشب اغوواسالميما فًيماور قابيايماوعفك ا
اعلييمادتالظاسالمً)االبماجدعامب ارددابًييمابًيااوباش اسمافيماوسذوسوذماريفاابيايم.

ااعلك اسىيكا اصكدقاسالبًافكك)اوستببًكاداعكناسربًككا)اوخ كاناسالاخبكظاياب(كااأناياباكك
اصو االلبوسص)اتامديدظااليااورااذإسايدو)امغان 

                                                 

 .110م.نا ااع1ال
 .120ديوسازاا ااع2ال
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 يييييا أيهييييا النييييا  ابييييدوا كات انفسييييكم
 

 (1)د يستوي الصد  عند ا  والكيكب  
 ناسىيككا اسالككوداوسخمككاواسالًككدوسذافككايجاتايخمكك اعلكك اسالم ككناسد س ككزاوسالاخبككظابككد كا 

يبككدياريككزاصككامبزاريكك افككاايككب نرا ناالساككاعاسالفغككلمابمككا ااابفافككًااسناسال يككاواافكك اغياغككا
السآلخ عاسال ار اركااأ ثك افكنافويكعاربكا ذاباًكبيماباذفكااليماسال بكاناسالفدكدساالسالبكو سذعاوبكا ذا

ركاالييوداسعكدسرااراوعكدسوبيماجديفكظافبيبكظاتابخمك اعلك اسمكدااعالبًّي ذمابًصياايماسال غو)ا
ا عاليدو)امغانا

 ابلييييييييم أبييييييييا الضييييييييحال ان عروقييييييييه
 

 اعيييييييت علييييييى ادعييييييمم ان تتمجييييييدا 
 اتحيييييييب يهييييييييدان الحجيييييييياا ودييييييييينهم 

 
 كبيييييييد الحمييييييياره ود تحيييييييب محميييييييدا 

 واكا انشيييييييا ليييييييل ناشييييييي ٌ  كو  يييييييير( 
 

 فييييييييييييد الفيييييييييييي اد امرتييييييييييييه فتهييييييييييييورا 
 ليييييو كنيييييت منييييييا ليييييم تخيييييالف ديننييييييا 

 
 وتبعيييييت ديييييين عتييييييل حيييييين تشيييييهدا 

 دينيييييييا لعميييييييرله ميييييييا يوافييييييي  ديننيييييييا 
 

 (2)مييييييا اسييييييتن آل بالبييييييدي وخييييييودا  
ناالسبككااساليككماكعاشخصككيظا ككاو  امديدبيككااسالبا يخيككظاريككواعلكك ا واككزاوسمككدًسافككنا  

وسالفككرفايناسالًككدسوذراوااصكك اباككااج يىككظراخلدبككزاسبيككا ااعالسالفاككارديناسالككإينابيبككوساالل غككو)ا
ووثد افًزامديدظابا يخيظابر داأنام  ظاسالييكودياتابكبماوتاب بفك)افكناريك ااعالمغانا

راباككاوا لككدباااذككماساصككا اوسعككوسناالًككدواارافككناذاككاايخبكك قااسعككوسناجككدفوساالككزاسالككوتواوسال اعككظ
سالًدواصموراااويماو)اسنايشب ا فًااراوذااايبديامغاناع بزافكنافكوجميمابدوالكزافبً بكًاا
السبمناُييدسناسالم كا اوديكايما بكداسالمفكا راوتابمكنافمفكدسعاراالفاكارقايبكدياُ  ذكزاالل غكو)ا

فميكك ذناألّاككزايشككإاعككناسال فاعككظاويلبمككقاويًككاد)ابككزامبككًاااللييككدسناالسالييككودعارككااصككو ذااعال
ب  ناسالييوداالالوا ا افاااالمابخاال ادياااعراراالبوسص)ا فااإ  اااوستاد الاسافكاايدكوماعلك ا

اسالديناوسالًديدذراوتاياي اعل استمغاناوستف اظ.
 ناالسآلخكك عاعككدويافككااالككمايىيكك اسابفككاو االككاراوذككوافي ككواوسنا ككاناإسا مككمارككاال مما

ديناتارككااسالدوفيككظاأواسال ( سريككظاوسالبًككداذككواسالبًككداعككناستابفككاوا الكك اوسالاغككناوسالد بكك ارككااسالكك
                                                 

 .24م.ن اعا1ال
 .90ديوسازا اعا2ال
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سالكككدينراسناالستخككك عايغكككً ا يكككد ا الككك اسالايككك)افكككناالستاكككاعاركككااصككك سلاتايامككككراوست امكككظا
بكككالستااعاببكككدأاببشككويزاصكككو بيااوتابككا لافماوالكككظابشككويزاالستاكككاعافككناريككك اسالفغككاسابمااليكككاا

ا عالو  اتبيااور  ذاايدو)امغانا
 ن اليييييرحمن جمعيييييا يقيييييودهملقيييييد لعييييي

 
 دعيييييي  بنيييييي  شييييييجم لحييييييرب محمييييييد 

 مشيييييوهم لعيييييين كيييييان قيييييدما مبغضيييييا 
 

 يبييييين فيييييه الليييي م ميييين كييييان يعتييييدي 
 فييييييددهم فيييييي  الفيييييي  حتييييييى تهييييييافتوا 

 
 (1)وكييييان متصييييم امييييرو  ييييير مرشييييد  

يًاكاابدكوي ااعالساليساستخ اسالفي وايد كابفافًااسناسالايك)افكناشكخصاسال غكو)ا 
ساككزايككد كابفافككًااذككإ اسالمديدككظاويفيككدااليككااباتاغككانابككا ذراوباالي ككاوادعككا ماستفككظاستغككافيظ ا

بككا ذاسخكك ىارككاناع كك  اسفككاماسالميلككظارككبلابككاناسالمكك نا يفككااياككا)افككناالستاككاعابمكك اإ س ككعا
افخا بًااسبااغميان اعالوم جاوسذيظايدو)امغانا

 لقييييييد علييييييم ادقييييييوام أن ابيييييين هاشييييييم
 

هيييييو الغصييييين كو ادفنيييييان د الواحيييييد  
 الو ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

 
 فييييييييهم محييييييييد يعرفونيييييييه وميييييييا ليييييييل

 
فييدونل فالصيي  ملييل مييا لصييي  القييرد  

(2) 
 

ردتالظاسالمً)االعلمعاسالإياسجب نابكالالددعامدقابأ يدًسارااذإساسالب  يناوصك م االمىكظا
الستجوسمعاباجب ساياابككالس)عاسالبً يك اأناسآلخك ايًلكماعاكاا ك)اشكاواريكوايفبلككامفوالكظافً ريكظا

سالًكدمراساكزايمكاو)اسغكبم س االستاكاعاوسغكباما ذااايا لقافايااراايمب شاساليكوسواوتايبمكد افكن
وسالايك)افايككاامبك االككوا كاناذككإساستغكبم س اصككو سا ا ي بو يكظاببصككد ذااصكم ادافا  يككظارككاا

راسإايبشك )ابأشك ا)اعالر قابيناأناي وناسالفوج ااابًًااعناذ اوايفكساشكخصاسال غكو)ا
ريككزاالااككاايدككو)افبًككددذاويأخككإاصككو سافباوعككظاريىيكك امدككداالسآلخكك عاويًبكك اعككنا  ذككزاو ا

ا عالمغانا
ا

 ميييييييييييا سيييييييييييبن  العيييييييييييوام إد  نيييييييييييه
 

 اخييو سييمل فيي  البحيير جييار التماسيي  
 

                                                 

 .92م.نا اعا1ال
 .98ديوسازا اعا2ال
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 ل يييييييم دنيييييي  فيييييياح  وابيييييين فيييييياح 
 

 (1)ل ييييييييم العيييييييرو  اصيييييييله متنييييييياا   
فدب اكككظابي ا كككزار لفكككااب كككاو)اسجككك سماركككاافماوالكككظااعال ناسالكككدرالاسواسالاصككك ذااللابكككاا 

ا عالدسرً اعازاب او)ا داوبفغكاواص ذااعالعديفظااللاي)افناشخصزا
 نبيييييييي  اتانييييييييا بعييييييييد يييييييييأ  وفتيييييييير(

 
 ميين الرسييل وادولييان فيي  ا رو تعبييد 

 فأمسيييييييى سيييييييراجا مسيييييييتنيرا  وهادييييييييا   
 

 يليييييييو  كميييييييا د  الصيييييييقيل المهنيييييييد 
 وانييييييييييييكرنا نييييييييييييارا  وبشيييييييييييير جنيييييييييييية   

 
 (2)وعلمنيييييييا ادسيييييييمم فيييييييا  نحميييييييد  

واجكوًتاأوارًكًااتج اصو ًسااللصداشب اوسالوساًاافناسالًإسناوستيكإساعال فااأناسالاباا 
 سدًساصككف اسالي ككاوااعالفككناإويا مككماأماففككناذككماسباعككداسالدككوماع جككًااودياككًارايدككو)امغككانا

اراا لفا ايغبياوابىليا 
 هجيييييييييوت محميييييييييدا  فاجبيييييييييت عنيييييييييه

 
 وعنيييييييييييييد ا  فييييييييييييي  كال الجيييييييييييييياا  

 اتهجييييييييييوو ولسييييييييييت لييييييييييه بكييييييييييف  
 

 فشيييييييييييييييركما لخيركميييييييييييييييا الفيييييييييييييييدا  
 هجيييييييييييوت مباركيييييييييييا بيييييييييييرا  حنيفيييييييييييا   

 
 الوفيييييييييييييييا اميييييييييييييييين ا  شييييييييييييييييمته  

 فميييييييين يهجييييييييو رسييييييييول ا  فعلييييييييم 
 

 (3)ويمدحييييييييييييه وينصييييييييييييرو سييييييييييييوا   
ساليغككك اذكككاا لفكككا ا كككاو  ارب بيكككااسال فايكككظاو كككاو اركككااسوسنافااغكككنااليكككاار ااككك ا 

ببغككاوىاسإسافككاااعالوبفثلكك ا دساوسعيككًاافككناسالاخبككظاسالوسعيككظ اسناسالي ككاواأواسالاصكك ذاالل غككو)ا
راوذككوايب جباككاايمككاو)اسالايكك)اصككد  اعككناسآلخكك اسالًككدوراريككواعككدوياوسناالككمايىيكك اعدسوبككز
ا.ع4الفااااللفغاسافناثوسببااوعديدبااوبا يخااسالإياسابفاا اليزا

                                                 

 .53م.نا ااع1ال
 .54م.ن اعا2ال
 .16ديوسنا اعا3ال
 س ذاستوجكا اياى  ادعوذاسال فاذي راف واا اسالخ انراووغا )اسالبغكديدراعبكدسهللاسال بيك اعبكدسال مفنراواعا4ال
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وسالاغككناتايمككو)ادونابمديككقاالستاككاعاالف لبيككاارككإإسافككااسامصكك)اسالاغككنافبمكك دًسابًيككدًسا
عككنااغككقاالستاككاعابمككو)اآاككإسكا الكك االسآلخكك عاسالفًككادياوعككّداسالايكك)افاككزافككدعاًذااللبمككاخ ايدككو)ا

ا عالمغانا
 سييييييرا( القييييييوم عنييييييد رحييييييالهم قتلنييييييا

 
 فلييييييم يرجعيييييييوا اد بقاصيييييييمة ال هييييييير 

 قتلنييييييييا ابييييييييا جهييييييييل وعتبيييييييية قبلييييييييه 
 

 وشييييييييييبة يكبيييييييييو للييييييييييدين وللنحييييييييير 
 وكيييييييييم قتلنيييييييييا مييييييييين كيييييييييريم ُميييييييييراّاا  

 
 لييييه حسييييب فيييي  قومييييه نابييييه الييييككر 

 بكفيييييييييييرهم بيييييييييييا  واليييييييييييدين قيييييييييييا م 
 

 (1)وميييييا  لبيييييوا فينيييييا ب ا لييييية اليييييوتر  
علككك اايكككجاسال فاعكككظاسنايلبككك ماباالكككدينارككككالسالدينااراالفًيكككا االاالبمكككاقاباال  كككناوسالغكككي  

جككا معاوستالبكك سماذككواسالمككداسالماصكك)ا"ساككزاسالبكك سماسالًديككدذاستغككافيظاب كك)افككاابا ككوياعليككزافكككنا
عاالفيظاوشفو)راوصدو اعنابصو سبيااالل وناوسهاغاناوسالمياذراريواالكيسا بديكًااوتار ويكارا

اككزرا ّاككزاسالبكك سمابديككايااساغككاايظاوتافمبوغكًااعلكك اجيككاياافًياككظراو فيككو اخككاصراو فكانابًي
راوسالفغكلماسالفلبك مايكد كامديدكظاسالك سب اسالكدياااوتايًادالكزاع2العافظااليااصمظاسالديفوفكظاوسالخلكود"

ابايا سب ااغبًاا اناسماج ب ا مفًااأمافودذ.
وبا لككقافدوالككظاالستاككاعافككناسربخا ذككاااباالفايككااوسربدا ذككااالككزراوالغككانامااليككاايدككو) ا

ااا لككقافاككزعار يككإ اساككااسالشككاع ابمككاارككاااككصا ويكك)ا ريبيككاااللميككاذاوفً ربيككااالالاككاافككا خ
االًدوذاايدو) 

 ويعليييييم اكفييييييا   ميييييين النييييييا  اننيييييي 
 

 انيييا الفيييار  الحيييام  اليييكمار المناجيييد 
 ومييييييا وجييييييد ادعييييييدا  فيييييي   مييييييييا( 

 
 ود  ييييييياف مييييييينهم بوحشييييييي  صيييييييا د 

 وان ليييم ييييال لييي  منيييك أدركيييت كاشييي  
 

 (3)عيييييييدو اقاسييييييييهه وآخييييييير حاسيييييييد  
 

                                                 

 .116ديوساز اعا1ال
الالستالبككك سماستدبكككااركككااسالفميكككوماستغكككافاععراواليكككداجصكككانراآركككاقاسالثداركككظاوسالبككك س راستفكككا س اسالً بيكككظاعا2ال

 .95 ا1998رابش يناسألو)را23-22سالفبمدذراسالغاظاسالغادغظرال
 .76ديوساز اعا3ال
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ا ال اأنايدو) 
 اورلن  مجيييييدا  ومييييين يجييييين مللهيييييافييييي
 

 (1)بحييي  اجتناهييا ينقلييب وهييو حامييد  
وسالدصككككيدذا ويلككككظاورييككككااوجمككككا اعديككككدذابر ككككداعككككدماساغككككا االستاككككاعاعككككناثوسببيككككاا 

وسف ادذااوفايييارا إاتاياب اسالابك افكناريك اأ  ابغكبدبلزاوبفبكدارييكاايك و ذاوالستاكاعا
فككااالككمابيككاواالامغكيااثوسبكك ابا لككقافايككاااببدك اجلدككظافككناريك اذككإ اسالثوسبكك اتابدكك اوتابغكبد 

او رىابدسرعاعايااوبفو ارااغبي)ابمديديا.
ورااريكاناذكإ اسالثوسبك اسوايكياعيااببكيناخيبكظاالستاكاعاوخغك سايااويصك ااسالشكاع ا

ابيإ اسالابي ظارااجوالز 
 لقييييد خيييياب قييييوٌم  يييياَب عيييينهم نبييييّيهم

 
 وقييييد  ميييين يسييييري اليييييهم ونعتييييدي 

 ترحيييييل عييييين قيييييوم فضيييييلت عقيييييولهم 
 

 (2)ّل عليييييى قيييييوٍم بنيييييور مجيييييدد وحييييي 
وعاككداذككإساسالفلفككلاسالفيككماب بفكك)اصككو ذاستاككاارككااغككًييارا إايشكك )اريككاناسالثوسبكك ا 

ساغاخًااوسربدا ًسافناخاالكزابًلكناستاكااخوريكااوجلديكااراصكبلاسالمًك)اسالفايكااالخكانعاصكو ذا
غكلباااللفبرف)االيكإ استاكااومكّ)اسالمًك)اسالفباكاااللف يكو)االجُكدسعافمك)اذكإ اسالخيبكظاال اكزارًك)ا

ركااغكياقاسالكاصراراالبدكديساسصكبلااللوسركدينارفكنايغك يا الك اذكرتواسالدكوماغكياا)افكااي يككداتا
اال  فيماب)االبشببيماويياعيم.

ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                 

 .76م.نا اعا1ال
 .58م.ن اعا2ال
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اوبًد 
ريككإ اسالد سغككظاماوالكك اغككاعيظابغككلي اساليككوواعلكك اصككو ذاستاككااالسالفغككلفظعاوفوجميككاا

فيظرارككااسهغككااعالفككناسآلخكك االسال ككار عافا لدككظافككنااصككوصاسالشككاع امغككانابككناثابكك ا
فماوالككككظا ككككادذااللبًكككك  اعلكككك افوجكككك استغككككامافككككناسآلخكككك اوتغككككيفاارككككاااصككككوصاسالشككككً ا
سهغكككافاراوبمكككبلاسالبكككاناالدككك سوذاسالبككك س اسواسعكككادذاج سوبكككزاسا اجكككًاافكككناسالفمكككاذيماسالفغكككبمدثظا

اوسالبً  اعل اأصواليااسالم  يظاوسالًدا ديظ.



 أ.م.د.اميان خليفة حامد                                    ( قراءة يف شعر حسان بن ثابت ) االستغراب بني املاضي واحلاضر 
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Occidentalism between past and present 

Reading Hassan Ibn Thabits Poems 

Dr.Iman Khaleefa Hamed 

Abstract 

This reading sets out from data of aterm filled. The 

cwttaral areua, in that the term Orientalism, with multiple 

motions, and its slight knowledge is to be anatural reactions to 

orientalism in order to explore the western ambiguities. 

Acquaintance with their culture and dialogue with them. 

This term is somehow new concevnce with answering 

those who refase the Muslim for his identity or doctrine, so 

that, form this point, this paper discusses the Muslim figare as 

an (ego) and the polytheis as (the other), setting out from the 

poem of Hassan Ibn Thabit as the prophet Mohammeds Poet  
 


