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  خالصة

  احلديث والذي أحىي الشعر العريبيعترب حممود سامي البارودي الشاعر الذائع الصيت املصري من رواد التجديد يف الشعر العريب
و مبا أن الشـاعر خضـع    . ، و أعاد إليه مجاله و طراوته السابقنيو العثماين ين اململوکيالعصر ما فقد قوة اإلبداع و االبتکاريف بعد 

حـاول يف أشـعاره أن    اتمع لذا ة و كان يرى أن من واجب الشعر التهذيب األخالقي لإلنسان ويمنذ طفولته لتعاليم دينية و قرآن
ينشر بني الناس أصول العقائد و فروعها و كذلك القيم الدينية األخالقية و االجتماعية مبا فيها الوفاء بالعهد، حفظ السـر، الـدعاء،   

هـذا اهلـدف    ق للوصـول إيل يستخدم التناص القرآين و الروائي کأفضل طريفنراه ... التقوى، الزهد، التوبة، الكرم، الشجاعة و 
  .املنشود

  .ايا کان أو روائيات قرآنيالتناص املستخدم يف األب ا إيلريمش القيماألصول وحياول هذه املقالة أن يعاجل بعضا من هذه 

  الرئيسةالکلمات 

  الدين، القيم التناص،البارودي، الشعر،

                                                              
 Email: fathi.sadeq.d@gmail.com  ٠٩١٠٢١١٦٩٨٦: هاتف:          کاتب املسؤول *

  جملة اللغة العربية و آداا

  م۲۰۱۰/هـ ۱۴۳۱ ربيع و صيف، العاشر، العدد السادسالسنة 

 ۱۳۰ـ ۱۰۹صفحة 
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   املقدمة

 تويف أبوه عندما .م يف أسرة ذات جاه و مرتلة ۱۸۳۸ولد حممود سامي البارودي يف القاهرة سنة 
 يو بعـدما  انتـه  ،يف البيت حتت إشرافها االويل کان يف السابعة من عمره فکفلته أمه وتلقي دروسه

 إيلم وهو يف السادسة عشرة من عمره فالتفـت  ۱۸۵۴منها التحق باملدرسة احلربية فتخرج منها عام 
األدب و  إيلهة و ميله الشديد األوضاع السياسية و االجتماعية السيئة يف مصر من ج إيلالشعر نظرا 

 راراو لکنه مل يعجبه األسلوب الشعري السائد يف عصره ألنـه کـان اسـتم   .الشعر من جهة أخري
العباسـي   دواوين الشعراء يف العصر إيللألسلوب الشعري يف العصرين اململوکي و العثماين،فالتفت 

و أعمال األبطال فمالبث أن ازدهـر   فراقه من التراث شعر احلماسة و الفخر،و وصف ميادين القتال
الشعر العريب و أرجع إليه نضارته و مجاله السابقني و أصبح رائدا للتجديـد يف   يذوقه الشعري فأحي
 .   الشعرالعريب احلديث

األستانة و تعلـم هنـاک    إيلمل جيد البارودي يف مصر أرضية مالئمة لنمو ذوقه الشعري فسافر 
و اغتنم الفرصة لقراءة أکثر دواوين الشعراء العباسيني اليت کانت متوفرة يف  اللغتني الترکية و الفارسية

عندما سافر إمساعيل سلطان  .)۲۱۲م،ص۱۹۶۶والدسوقي،۸۵و ۶۵م، صص۱۹۶۱ضيف،(مکتبات اآلستانة 
اجليش و ظل يرقي يف  إيلمصر يف عودته فانضم  إيلاآلستانة لفت البارودي انتباهه فاصطحبه  إيلمصر

رتبة القائمقام فاللواء و دخل أيضا يف جمال النشاطات السياسـية و   إيللعسکرية حيت وصل املناصب ا
صفوف الثوار، و  إيلاالجتماعية و عندما ظهرت ثورة عرايب باشا ضد احلکومة املصرية انضم الشاعر 

نفـي  حيث بقي يف امل )سريالنکا احلالية("سرنديب"جزيرة  إيلمع زمالئه  يبعدما أخفقت الثورة نف
م و استقبلته مصر بکل حفاوة و صار بيته ندوة يقصده األدبـاء  ۱۹۰۰مصر عام  إيلسنة و عاد ۱۷

 .م۱۹۰۴أن لفظ أنفاسه األخرية سنة إيلوالشعراء فأخذ يف تنقيح ديوانه 

 شخصيته الدينية و األخالقية

 -لسنة قدمية هلا و وفقا -األخالقية تکونت يف أسرته إذ إا و إن شخصية الشاعر الفکرية الدينية
البيت لتربية البارودي و تعليمه فکان هلا دور هام يف منـوه الثقـايف و    إيلکانت تدعو معلمي القرآن 

و ظهر تأثري هذه التعاليم جليا يف املراحل املختلفة حلياتـه و يف   .املفاهيم واملضامني القرآنية يعل تعرفه
 إيلو عندما کان الشاعر منضما . ية و السيما أشعارهاجتاهاته الفکرية و النشاطات السياسية االجتماع

بعلماء کالسيد مجال الدين األسدآبادي والشـيخ   يو عندما التق ريقاتل األجانب برفقة الثوا ،اجليش
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کان جياريهم إلنقاذ الشعب املصري و مواجهة الثقافة الغربيـة و القـيم الالإسـالمية     ،حممد عبده
  .)۵۹،ص۱۹۹۴عويضة،(

دي رجال کرميا شجاعا ذا عزم عال و خلق حسن،و کانت أکثـر مدائحـه فـيمن    کان البارو
لذا أجاد فو مبا أنه اشترک يف معارک عنيفة . يستحق املدح و الثناء و مل يرث أحدا إال و حيبه کثريا

مؤمنا و مبا أن املؤمن يتصل باهللا يف کل حال  کان البارودي رجال.يف وصف ميادين القتال و احلرب
حببل اهللا املتني فلذا نراه حياول لنشر التعاليم اإلسالمية يف املنفي فنشر الدين اإلسالمي فيمـا   و يعتصم

و علمهم قراءة العربية و کتابتها و کذلک القرآن و تفهم فحواه و معانيـه،   "سرنديب"بني سکان 
  ).۵۲املصدرنفسه،ص(وکان يلقي حماضرات يف املساجد لکل من يعتنق اإلسالم

  التناص

 عد التناص من أبرز التقنيات احلديثة اليت عين ا أصحاب الشعر العريب،و احتفوا ا بوصـفها ي"
أي به عـن حـدود املباشـرة    ضربا من تقاطع النصوص الذي مينح النص ثراء و غين ويسهم يف الن

 إن التناص مصطلح جديد دخل مؤخرا يف الدراسات األدبية و له. )۱۰۷۹، ص ۲۰۰۷جابر، (" واخلطابة
و هذا يقتضي احلفظ و . يعترب التفاعل والتشارک بني النصوص رکنا رئيسيا للتناص.داللته النقدية فيها

املعرفة السابقة بالنصوص السابقة ألن النص يتعلق حدوثه بتمثيل النصوص السابقة بنص واحد جيمـع  
جليا،و اليـتم   فيقتضي استحضار النصوص .)۱۳ص ،۲۰۰۵حممد  فارس سليمان،( بني احلاضر و الغائب

  .النضج احلقيقي للنتاج األديب إال بعد استيعاب اجلهود السابقة عليه
الوراء ليأخذ من النصوص القدمية ما يالئـم   إيلمما الشک فيه أن التناص يقتضي أن يعود األديب 

 فلذا .)۱۴ص،املصدر نفسه(النصوص األدبية السابقة  يعل نصه و هذا يقتضي احلفظ والفهم و االطالع
إعادة کتابة ال الکتابة وذا املفهوم يعد کـل   -حد تعبري عبد العزيز محودة يعل -تعترب کل قصيدة

  .)۱۰۸۱ص ،جابر، املصدر نفسه( نص نوعا من التناص

  جتليات التناص الديين يف شعر البارودي

تبس مـن  إن القارئ لشعر البارودي يظهر له بوضوح أن الشاعر حبکم تربيته الدينية و القرآنية يق
 إيلإليصال ما جيول يف فکره من املعتقـدات و األفکـار   ) ص(اآليات القرآنية و األحاديث النبوية 

وال غرو يف ذلک ألنه کان . سعة معرفته الدينية و ثقافته القرآنية  يعل املخاطب يف أسلوب ديين يدل
" سرنديب"المية بني سکان قد خضع لتعاليم دينية و القرآنية منذ طفولته حيث نراه ينشر الدين اإلس

القـيم   العقائـد و  کـثري مـن   إيلستطرد الشاعر يف أشـعاره  في.عندما کان يقضي أيام النفي فيها
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الفروع کالصالة،اجلهاد،األمر بـاملعروف و   إيلاإلسالمية،من أصول الدين کالتوحيد والنبوة واملعاد 
حفظ ،ذم النمـام ،ةکالصرب، الوفاء بالعهـد عن املنکر و سائر القيم الدينية األخالقية االجتماعي يالنه
الوطن،عدم معاشرة اللئـام،إخالص  ب للذل،ح التقوي،التوبة،إخالص النية،الزهد،عدم الرکون،السر

من القرآن الکرمي  اتلهممس، ...اخلمر،االبتعاد عن العدو و النية،االجتناب عن سوء الظن،مالمة شرب
م و طبعا ليس البارودي عاملا دينيا أو اجتماعيا أو ملما بعلم يف تبيينه هلذه القي) ص(و األحاديث النبوية

بل کان أديبا شاعرا يتطرق إليهـا   القيم اليت يتناوهلا بالبحث يعل النفس حيت يعلق تعليقا علميا عميقا
حياول هذا املقـال أن   .مستهدفا لتبيينها يف لغة شعرية مستلهما من اآليات و األحاديث مستندا إليها

    .و املعتقدات والتناص الديين املوجود يف أشعاره البحث عددا من هذه القيميتناول ب

  التوحيد و صفات الباري

إن التناص القرآين فيما يتعلق بالعقائد اإلسالمية يف ديوان البارودي يشکل عددا کبريا من أشعاره 
ردة، بينمـا يسـتخدم   حيث نراه يستخدم التناص اللفظي بنوعيه، التناص اجلملي و تناص الکلمة املف

  .التناص املعنوي أيضا
 تعـايل من العقائد اإلسالمية اليت يقوم الدين احلنيف عليها هي وحدانية اهللا وأن اليوجد لذاتـه  

الشريک لـه و  :"هذه القضية مقتبسا من اآليات الشريفة إيلفنري الشاعر يتطرق . شريک يف امللک
  .)۱۶۳-األنعام("بذلک أمرت و أنا أول املسلمني

 "کل شيء وکيـل  يعل ذلکم اهللا ربکم ال إله إال هو خالق کل شيء فاعبدوه و هو:"و کذلک 
  :فنشاهد التناص هلذه اآليات يف األبيات التالية. )۱۰۲-األنعام(

  لقد تفرد يف الهوت قدرته           فما له أبدا يف ملکه ثاين
  )۱۵۲، ص ۴الديوان،ج(

  و شهاديت أن ليس إال هو  ديين احلنيف و ريب اهللا            
  )۳۶۰،ص ۲ج،الديوان( 

خالقيته الـيت سـببت يف أن    إيلمث يشرع البارودي يف ذکر صفات الباري جل جالله فيستطرد 
الوجود، مبينا أن هذه اخلالقية تنشأ من املشيئة اإلهلية حيث مل يکن اهللا  إيلخيرج العامل من طور العدم 

  :الشاعرمضطرا جمبورا خللق العامل فيقول 
  ق ما يشاء و يربأـو اهللا خيل    حکيم صانع يعل صور تدل

  )۲۶، ص ۱ج،الديوان(
  "قال کذلک اهللا خيلق مايشاء إذا قضي أمرا فإمنا يقول له کن فيکون:"و فيه تناص لفظي صريح لآلية
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 نالحظ أن الشاعر اليتعدي،هذا البيت و عالقته بالنص القرآين إيلوعندما ننظر   )۴۷-آل عمـران (
التشکيل اللغوي فالداللة هي هي و الفضاء الديين هو نفسه و يقول ) أو الغائب(تصرفه بالنص السابق 

  :أيضا
  يريد کل امرئ مناه              و يفعل اهللا ما يشاء

  )۲۴، ص۱ج ،الديوان(
 وکذلک )۱۸-احلج("و من يهن اهللا فما له من مکرم إن اهللا يفعل مايشاء:"و فيه تناص لفظي لآلية

  :قائال )۱۴-۱۶-الربوج( "وهو الغفور الودود ذو العرش ايد فعال ملا يريد:"يقتبس من اآلية التالية
  فهو فعال ملا يريد          يأسر عسي إهلي يفک

  )۲۱۶، ص ۱الديوان،ج(
  :أن هذه اخللقة مل تکن عن عبث و هلو بل کانت فيها حکمة حيث يقول إيلمث يتطرق الشاعر 

  لوري باطال           لريتعوا بني البوادي سديما خلق اهللا ا
  )۲۳۰ص ،املصدر نفسه( 

و  )۱۹۱ -آل عمـران (" ربنا ماخلقت هذا باطال:"حيث نشاهد تناصني،فمرة تناصا مجليا هلذه اآلية
مث يشري  )۳۶-القيامة( "أحيسب اإلنسان أن يترک سدي:"لآلية" سدي"أخري تناص الکلمة املفردة أي 

ذي خلق العباد من العدم مل يترکهم حلاهلم يتيهون يف الضالل بل کلف نفسه بإرشادهم و أن اهللا ال إيل
  :هدايتهم، فاهللا هو اهلادي الوحيد و من اليأخذه هاديا يضل عن صواب الطريق فيقول البارودي

  و ال تلتمس من غري موالک هاديا          إذا اهللا مل يهد العباد فمن يهدي؟            
  )۲۳۹، ص ۱ان،جالديو(

أن اهللا  يير فألجل هذا )۳۳-الرعد("و من يضلل اهللا فما له من هاد:"اآلية إيلو فيه إشارة الخيفي 
  :اهللا و التضرع إليه يعل التوکل يعل کاف للعباد يف کل أمر صعبا کان أو سهال فيحرض الناس تعايل

  مددت کفي إليک مبتهال             و أنت حسيب فال ترد يدي
  )۲۵۴، ص ۱ديوان،جال(

  )   ۳-األحزاب("اهللا و کفي باهللا وکيال يعل و توکل:"و فيه تناص معنوي لآلية

وحده وليا و حاکما ال غـري   تعايلاإلنسان أن خيتار اهللا  يعل أن من الواجب إيلفيتطرق الشاعر 
  :والية الرمحان إيلحيث يلزم عليه أن يترک والية الشيطان و ينضم 

  نة                فاهللا أويل بالعباد و أرفقکن واثقا يف کل حم
  )۱۶۲، ص ۲ج،الديوان(

-البقـرة ("النور إيلاهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات :"و فيه تناص معنوي لآليات التالية

  )۶۸-آل عمران("اهللا ويل املؤمنني"و  )۲۵۷
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األبد فيشري البارودي  إيلقي مما ال شک فيه أن اهللا جل جالله أزيل أبدي فکان و يکون دوما فيب
  :هذه امليزة اإلهلية قائال إيل

  علي هذا يسري الناس طرا           و يبقي اهللا خالق کل نفس
  )۱۶۲، ص ۲ج،الديوان(

کل من عليهـا فـان و يبقـي وجـه ربـک ذو اجلـالل و       ":هذه اآليات إيلوهو ما حييل 
  )۸۸-القصص( "إال وجهه ال إله إال هوکل شيء هالک"و )۱۶و۱۷-الرمحان"(اإلکرام

تواب يغفر الذنوب مهما کانت  تعايلأن اهللا  يير إن البارودي کمسلم ملتزم بالعقائد اإلسالمية
قل يا عبـادي  :"کبرية فال ينبغي للمسلم أن ييأس من رمحة اهللا إذ إن اليأس إمث کبري فيقتبس من اآلية

 يغفر الذنوب مجيعـا إنـه هـو الغفـور     أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يعل الذين أسرفوا
  :فيقول) ۵۳-الزمر"(الرحيم

  ما مل يکن کافرا بالبعث و القدر  ن غفران ربهـط املرء مـال يقن
  )۹۲، ص ۲ج،الديوان(

فيبشره بعذاب أليم مثلمـا حـدث    تعايلاهللا  إيلمث حيذر اإلنسان من أن يقترف ذنبا اليتوب منه 
  :لقوم عاد

  أسرته              کما أباد بريح صرصر عادا أباده الدهر رغما بني
  )۲۵۳، ص ۱ج،الديوان(

و أمـا  :" و فيه استحضار لقصة قوم عاد الذين رفضوا اإلميان باهللا فرتل العذاب م کما يف اآلية
وأخريا يستنتج الشاعر من مجيع هذه الصفات اإلهليـة أن   )۶-احلاقة( "عاد فأهلکوا بريح صرصر عاتية

  :وحده يليق باحلمد و الثناء قائال تعايلاهللا 
  فاحلمد هللا الذي وهب العال           و سرا األذي عين فأبصرت اهلدي

  )۳۷، ص ۱ج،الديوان(
  )۱-األنعام( "احلمد هللا الذي خلق السموات و األرض:" و فيه تناص لفظي لآلية التالية

  :مث يرتهه من کل الشوائب و العيوب قائال
  و قام يف الهوته أوحدا    رتهت عن صفة ذاته ـت

  )۱۲۵، ص ۱ج،الديوان(
فيقرن البارودي الترتيه ببيـان  ) ۵۹-الصافات( "سبحان اهللا عما يصفون:"و فيه تناص معنوي لآلية

  :الصفة يف قوله
  حيت بدا من صنعه ما بدا    سبحان من أبدع يف ملکه

  )۱۲۵، ص ۱ج،الديوان(
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بديع السماوات و األرض و إذا قضـي  : "اآلية فيصفه بأنه هو املبدع اخلالق عن عدم،مقتبسا من
  .)۱۱۷-البقرة( "أمرا فإمنا يقول له کن فيکون

  املعاد

إن البعث و املعاد کأصل من أصول العقائد اإلسالمية يشکل عددا من أبيات کل شاعر مسلم مبن 
اهللا  إيل"و  )۱۱-الـروم ( "اهللا يبدأ اخللق مث إليـه ترجعـون  "فيهم البارودي فنراه مقتبسا من اآليات 

  :فنشاهد التناص املعنوي هلذه اآليات يف األبيات التالية )۱۱-اهلود("کل شيء قدير يعل مرجعکم و هو
  ميعاد يعل کل امرئ يوما مالق ربه          والناس يف الدنيا

  )۱۹۸، ص ۱ج،الديوان(
  اهللا صائر إيلفإن تکن األيام فرقن بيننا          فکل أمر يوما 

  )۳۶، ص ۲ج،الديوان(
  :أهبة اإلستعداد ليوم البعث باألعمال الصاحلات قائال يعل أن يکونوا يعل فيحض الشاعر الناس

  فلينظر املرء ما قدمت يداه           قبل املعاد فإن العمر مل يدم
  )۱۷، ص ۲ج،الديوان(

قـدمت   يا أيها الذين آمنوا اتقوااهللا و لتنظـر نفـس مـا   :" وفيه تناص لفظي مجلي هلذه اآلية
  :املوضوع قائال بأن کل إنسان قرين مع أعماله يف الدار اآلخرة يعل فيشدد)۱۸-احلشر"(لغد

  اه رهنيــي مبا جنـل حـک    کن کما شئت من رشاد و غي
  )۹۴، ص ۲ج،الديوان(

  .)۲۱-الطور( "کل امرئ مبا کسب رهني:"آخذا من اآلية الکرمية

  يالتقو

 تعـايل ما يف حياة اإلنسان إذ ا تتحقق روحانية اإلنسان و تإن التقي من القيم اليت تلعب دورا ها
اهللا و قولـوا قـوال   ا يا ايها الذين آمنوا اتقو" آية مبا فيها  ۹۹يشري إليها يف  تعايلروحه فنري أن اهللا 

 "اللهم إين أسالک اهلدي و التقي والعفاف و الغين " :) ص(و کذلک النيب   )۷۰ - األحزاب(" سديدا
  .)۱۰۸ص ،صاحةج الف(

اإلنسان أن يتـزود   يعل هذا املوضوع فرياه الزاد الوحيد الذي جيب إيليتطرق الشاعر يف أشعاره 
  :به يف الدنيا آلخرته

  ليس لإلنسان فيها            غري تقوي اهللا قوت
  )۹۷، ص ۱ج ،الديوان(                                                                       
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إن التقي يف رؤية الشاعر هي الوسيلة الوحيدة اليت تستطيع أن تنقذ اإلنسان من هوة الـذنوب و  
  :مؤمنني کانوا أو کافرين مجيعا الذنوب اآلثام، و يف غياا يقترف عباد اهللا

  يا دمية و لوال التقية الستوت            يف حبها الفُتاک و الوعاظُ
  )۱۹۷، ص ۲ج ،الديوان(

  :التقوي بتذکري العذاب اإلهلي يف يوم القيامة إيلذلک يدعو عباداهللا وک
  ا أيها الناس اتقوا ربکم          و اخشوا عذاب اهللا واآلخرةـي

  )۱۲۲ص  ،املصدر نفسه(
  )۱-احلج ( "يا أيها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شيء عظيم:"وفيه تناص لفظي لآلية الکرمية

شاعر ملتزم يعتقد أن واجب الشعر هو أن يکون يف خدمة اإلنسـانية و ـذيب   إن البارودي ک
  :األخالق فيطالب نفسه و سائر الشعراء بالتقوي

  أيها الشاعر اتقِ اهللا و اذکره               أَنّ للشعر حکمة علياَء
  )۱۵۹ص ، ۲ج ،الديوان(

  التوبة

اإلنسان من مجيع الشوائب العالقة بالقلب و  إن التوبة کسبيل لتصفية الروح و تزکية النفس ختلي
و من مث نري أن . جتعله طاهرا نقيا کمن ولد يف يومه فتعترب التوبة مرحلة جديدة من حياة املذنب اآلمث

 إيليا أيها الذين آمنوا توبوا «:کوسيلة لفالح اإلنسان املذنب الشريعة اإلسالمية السماوية يشدد عليها
اهللا و استغفروه  إيليا أيها الناس توبوا «:و قد ورد يف احلديث الشريف )۸ -حرمي تال(» اهللا توبة نصوحا

  .)۱۳ص  ،ش.ه ۱۳۷۳ النووي الدمشقي،(» فإني أتوب يف اليوم مائة مرة
هـذه   إيلإن موقف البارودي من التوبة موقف منسجم مع الدين اإلسالمي حيث نراه يتطـرق  

املذنب أن يتوب يف أسرع وقـت ممکـن و    يعل فريي أن الظاهرة مستلهما من اآليات و األحاديث
  :مندمة التنفعه إيلاليؤجل التوبة لغد إذ إن التأجيل فيها رمبا يؤدي 

ـُفت   اهللا قبل مندمة         تکُثر فيها اهلُموم و الکُرب إيلب ـ
  )۸۸، ص ۱الديوان، ج (

کب اإلنسان إمثا عن جهالة فيسـرع  رمحان قابل للتوبات حبيث إذا ارت تعايلويعتقد أيضا أن اهللا 
  :اهللا توبة نصوحا،يتقبل اهللا توبته إيلأن يتوب  إيل

 عاهللا و استوهبه مغفرة إيلفاضر    فجاين الذنبِ يعتذر متحو الذنوب  
  ني تقبلُ العذرـليس يف کلّ حـف    و اعجلْ و ال تنتظر توباًغداة غد

  )۱۱۲، ص ۲ج ،الديوان(



  117  � جتليات التناص الديين يف شعر البارودي

 

وليست التوبة للذين يعملـون  «: آلية الکرميةالتناص املعنوي لالبيت األخري الشاعر يف فيستخدم 
السيئات حيت إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن وال الذين ميوتون و هم کفّار أولئک أعتدنا 

  )۱۸و  ۱۹ -النساء (» هلم عذاباً أليما

  الزهد

ط اإلنسان يف مستنقع اإلمث و الظلم واجلـور  إن التعلق بالدنيا و ما فيها کان و اليزال سببا لسقو
الزهد يف الدنيا " :)ص(الزهد يف الدنيا کما قال النيب  يعل فأکدت الشرائع السماوية والسيما اإلسالم

" و أيضـا   )۲۸۹ص،ش.ه  ۱۳۸۸ج الفصاحة،( "و الرغبة فيها تکثر اهلم و احلزن،يريح القلب و البدن
ا کمثل الراکب رفعت له شجرة يف يوم صائف فقال حتتـها مث راح و  و للدنيا امنا مثلي و مثله إيلم

  .)۲۰۲ص ،دون تاريخ ،الکليين(  "ترکها
 و.يذکر البارودي الناس بأن الينخدعوا بالدنيا، و يعرف طاليب الدنيا أشخاصا عاجزين بؤسـاء 

 مستعد لالنقضاض فيشبهها بأسد ،ما اليرام يعل ما يرام و يوما يعل أا تدور رحي الدنيا يوما يير
أنه القيمة للدنيا و للحکم فيها، و امللوک اجلبابرة الظلمة لـن يتمتعـوا ـا     يير اإلنسان و يعل

  :فيترکوا حلاهلا و ميضون لسبيلهم حيث القرب مسکنهم األبدي
  ليس يف الدنيا ثبوت  لُّ حي سيموتـک

  م يتلوها خفوتـث  حرکات سوف تفين
  )۳۳۳، ص ۱ج،الديوان(

ويقتبس مـن  ) ۵-آل عمران "(و ما احلياة الدنيا إال متاع الغرور:"وفيه تناص معنوي لقوله تعايل
  :منشدا )۱۸۵-آل عمران("کل نفس ذائقة املوت" اآلية

  کل امرئ ذاهب لغايته              و کل نفس بالغيب مؤمتره
  )۹۵، ص ۲ج،الديوان(

  ا النفس إال بعد کل مناءفال حتسنب املرء يبقي خملدا                 فم
  )۲۷، ص ۱ج،الديوان(

  لزوم االعتبار من املاضني الذين کانوا يعيشون أياما يف الدنيا و هم مقتدرون  يعل يشدد البارودي
أمل تر کيف فعـل  «: اآلية الکرمية إيلرهائن القبور، مشريا  اآلن ذووعظمة و جالل بينما نراهم

  :الدنيافيشوق اإلنسان بالزهد يف  )۶-۸فجر، ال(»  خيلق مثلها يف البالدربک بعاد إرم ذات العماد اليت مل
  شقّوا البحور            و شيدوا ذات العماد يلأين اُأل

  )۲۵۴ص ،۱ج،الديوان(
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  :فينشد) ۲۵-الدخان"(کم ترکوا من جنات و عيون:" و يستفيد من التناص هلذه اآلية 
  ربوتاجل ن ذاک ـأي  قل يل  ادرـأيها الس

  و خلَت تلک التخوت  ت التيجانُ عنهمـزال
  )۳۳۳ص ،۱ج،الديوان(

فيستنتج بأنه الفرق بني من يکون ثريا أو فقريا فکل واحد منهما ال حمالة يودعان الدنيا و يقضيان 
  :اإلنسان يعل حنبهما ألن املوت حتم

  فمن بات يف جند کمن بات يف وهد    وت أسباب ينال ا الفيتـلمـل
  رس النهدـرو الفـسيان رب العيـف    رئ يف الناس الق محامهـام وکل

  )۲۳۸، ص ۱ج،الديوان(
 "أينما تکونوا يدرککم املوت و لو کنـتم يف بـروج مشـيدة   :" وفيه تناص معنوي لقوله تعايل

  )۷۸-النساء(
ـ   يعل تأکيدا و  و أزهارهـا و  ،يالزهد يف الدنيا يشبه الدنيا حبديقة نضرة مثرها احلـزن و األس

أورادها هي الظلم و اجلور فيلزم احلذر من هذه احلديقة و يشبهها أيضا بفندق يرتل املسافر فيه مؤقتا 
فيستنتج الشاعر أن اإلنسان يف الدنيا يشابه املسافر يف الفنـدق فيجـب أن    . مث يترکه مواصال سفره

  :اليتعلق ا ألا ليست دار قرار بل دار فناء و زوال
  اً و املنونُ له أَسرـد طَليقــيع    سريه ن طاللَعمرک ما حي و إ

  ها سفر و يترکها سفرـحلُّ بـي    ازلُــا هذه األيام إالّ منــم
  ايته العمرـو غ يسعـکنه يـو ل    رَء فيها خبالدـن املـال تحسبـف

  )۴۶ص  ،۱ج،الديوان( 

  اجلهاد

د من فنه لترغيـب النـاس يف األحکـام    إن البارودي بوصفه شاعرا يعتنق الدين احلنيف،يستفي
موضوع اجلهاد يف سبيل  إيلاإلسالمة مبا فيها األصول و الفروع و القيم األخالقية فنراه يتطرق أحيانا 

فيقـول يف  ) ۳۶-النسـاء "(القاعدين أجرا عظيما يعل فضل اهللا ااهدين:" اهللا مقتبسا من قوله تعايل
  :القعود يعل أسلوب استفهام إنکاري مفضال اجلهاد

  فهل دفاعي عن ديين و عن وطين           ذنب أدان به ظلما و أغترب
  )۶۵، ص ۱ج،الديوان(

ا فهو يقـدرمه .والعزة يللشجاعة دورا هاما يف اکتساب اد و العل للجهاد و البارودي أن يريف
" کريـت "يرة حق التقدير ألنه جرب الوقائع فعال واشترک مباشرة يف عدد منها مبا فيهامعارک جز
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الدولة فأسهم إمساعيل جبيشه يف إمخاد الثورة،و کذلک احلرب ضـد   يعل م حيث ثارت۱۸۶۶سنة 
  :م فوصف هذه املعارک و ما بذله األبطال فيها من شجاعة وبسالة۱۸۷۷روسيا عام 

  هز الرمح و انتصبا ةال يدرِک اد إالّ من إذا هتفت           به احلمي
  )۶۷ص  ،املصدر نفسه(

ـ  إن الشاعر کجندي باشر املعرکة،يشبه نفسه و زمالءه من اجلنود بأسود التـزال  أهبـة   يعل
  :العدو عند طلوع الفجر يعل االستعداد لشن اهلجوم
دغارةــترانا کاُألسد نرص  ن الصبح المحم ا فَتق يطري  

  )۱۱۲ص  ، املصدر نفسه(
ق عندما يقتحمون املعارک بل يدحرون العدو و و يعتقد أيضا أن جنوده التشعر بأي خوف أو قل

  :يهزمونه بکل شجاعة و بسالة
ـّإن   کتائبِـلقاَء األعادي أو قراع ال  اس ال تهاب نفوسناـا أُنـ
  و نعجز عن نبل العيون الصوائبِ  األعقاب کلَّ سرية يعل ردـن

  )۶۱ص  ، املصدر نفسه(
ته و جنوده بأن ميالدهم،حيـام و مـوم يف   و أخريا يعرب البارودي عن شجاعته و بسالة أسر

و الصحاري و ،عندما يولد منا وليد يرضع من دم األعداء،و اخليول السريعة مهده:ميدان القتال فيقول
  :السهول بيته، ويف النهاية بطن الطيور قربه و مرقده

  دم الصيدو اجلرد العناجيج مهده  منا فدره  د املولودــإذا ول
  و إن مات فالطري اَألضاميم لَحده  اش فالبِيد الدماميم دارهفإن ع

  )۷۵، ص ۲ج ،الديوان(

  األمر باملعروف و النهي عن املنکر

و تتحقق حقيقته اإلنسانية اإلهلية  تعايلصواب الطريق لکي ي إيلخلق اإلنسان و دعاه  تعايلإن اهللا 
ه و يف هذا الصدد ألزم املـؤمنني بفريضـة األمـر    فأنزل األديان السماوية و أرسل األنبياء إرشادا ل

الذي خيلو من اإلمث و الفسـق و الـذي    إيلاتمع املث إيلباملعروف و النهي عن املنکرحتقيقا للوصول 
يصف املؤمنني بأم يأمرون اآلخرين باملعروف وينـهوم   تعايليسوده اإلميان والطاعة حيث نري أنه 

اليوم اآلخر و يأمرون باملعروف و ينهون عن املنکريسارعون يف اخلريات و  يؤمنون باهللا و:" عن املنکر
فيقتبس البارودي کمبلغ لألحکام اإلسالمية،من هـذه اآليـة    )۱۱۴-آل عمران"(أولئک من الصاحلني

  :قائال
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  أمرت مبعروف و أنکرت منکرا           و ذلک حکم يف رقاب اخلالئق
  )۳۷۵، ص ۲ج،الديوان(

  الدعا ء

أن  ياملعبود فنر إيللدعاء يف املنظور اإلسالمي مرتلة عالية حبيث يعد جسرا رصينا يعربه العبد إن ل
روحه فنجد يف القـرآن   تعايلأن املسلم يستفيد من سالح الدعاء لتغتفر ذنوبه و ت يعل اإلسالم حيرص

ربنا ال تـزغ  " ال و اليت تعد دعاء يف أکثرها فعلي سبيل املث"ربنا"آيات يستفاد فيها من کلمة  ۱۰۴
و کذلک وردت  )۸ -آل عمران( " نت الوهاب أنک إقلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رمحة 

ـج  (" الدعاء مفتاح الرمحـة "أو " الدعاء سالح املؤمن"أو " الدعاء هو العبادة):"ص(أحاديث نبوية
  )۲۶۹الفصاحة،ص

تم مبوضوع الدعاء اهتماما خاصا و خيص عددا إن البارودي کشاعر مسلم معتقد باملباين الدينية يه
  ):ص(ه أن يصفح عنه و يغفر ذنوبه حبق النيب وفيدع تعايلاهللا أن يسأل کثريا من أشعاره بالدعاء و 
  ة تغين عن احلُججِـرائمي رمحـج  هب يل و إن عظُمت ييا رب باملصطف

  )۱۰۴، ص ۱الديوان،ج(
  :يةو يکرر نفس املعين يف األبيات التال

  سي فإنما وجِرهـر نفـيس    رب هب يل من الکرامة ما
ن يـوال تملين لرهـفإنّ نفسي إليک مفتق    عذ بينـک  

  )۹۵، ص۲ج ،الديوان(
نفسي طرفة عني أبدا والترتع مين صاحل ما  إيلالتکلين ) إهلي(اللهم:"احلديث النبوي إيلوهو حييل 

  .)۱۱۲ج الفصاحة، ص (" أعطيتين
ر بالذکر أن البارودي الجيعل الدعاء وسيلة للغفران اإلهلي فحسب بل جيعله أحيانا وسيلة و جدي

  :الذين يبيعون دينهم بدنيا اآلخرين يعل للعذاب اإلهلي حيث يدعو
  بدنيا سواه و هو للحق رامق    م امرأً باع دينهـال رحـف

  )۳۳۷، ص ۲ج ،الديوان(
ين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة فالخيفف عنهم العذاب و ال أولئک الذ:" وفيه تناص معنوي لآلية

  )۸۶ -البقرة "(هم ينصرون

  صربال

" الصرب مفتاح الفـرج "فمرة و حبکم. حيفل ديوان الشاعر باألشعار اليت نظمها عن الصرب و احللم
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لـب  أن الصرب يسبب يف النصر و الظفر و أن اإلنسان عند املشاکل و احلروب يسـتطيع أن يتغ  يير
  :عليها بالصرب،فيدعو الناس به يف الصعوبات

يب اخلَطب ي صبورٌ  إنْ ألَمي جتلَّت مساؤها      و إنهلا حت صربت  
  )۶۷، ص ۱الديوان، ج (

يعل فاصبِر ن صربي ماملُن فقد حاز مبا      شئت تظفر املکروه  
  )۱۰۲، ص ۲ج ،الديوان(

" فاصرب حلکم ربک و التطـع منـهم آمثـا او کفـورا     " يقتبس من اآلية الکرمية يو مرة أخر
ـ  ن ينقاد للقضاء و القـدر و جيـب أن يصـرب   أفريي أن اإلنسان يلزم عليه ) ۲۴ -اإلنسان(  يعل

  :                                                  املکروهات اليت حتدث من جراء احلکم اإلهلي
مامض عيفد القَض يعل واصبِر بـيس ينـَفل    احکمة ـاجلهـالُ املرُء مافاتد  

  )۲۳۹،ص ۲ج ،الديوان( 
  :يف الصرب سببا للسيادة اإلنسانية يير و کذلک
  علي قَومه و الصفحِ عن کلِّ مذْنبِ    حلمهـسود املَرُء إالّ بِـس يـو لي

  )۶۸، ص ۱ج ،الديوان(
  :األخالقيةالفضائل  يعل و يف رؤية البارودي أن الصرب أفضل دليل

  کرمِ األخالقِ ما حمد الصرب يعل و لو مل يکن يف الصرب أعدلُ شاهد      
  )۹۷ص  ،املصدر نفسه(

  :     قائال) ۵-املعارج" (فاصرب صربا مجيال:" ويستخدم التناص اللفظي هلذه اآلية
  املرء من أسر و إطالق يعل جيري    ه قدرـب صربا مجيال إنـا قلـي

  )۹۷،ص۲ج(
ـ ،تتحقق بالصرب يةماين اإلنساناألالنتيجة و هي أن مجيع  إيلا يصل وأخري ة و هو يستلهم من اآلي
  :فيقول) ۱۵۳ -البقرة"( يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصرب و الصالة ان اهللا مع الصابرين : " الشريفة

  يف الصرب و اهللا مع ا لصابر               يا قلب ال جتزع فان املين
  )۱۰۶،ص۱ن،جالديوا( 

  الوفاء بالعهد

  :الوفاء بعهودهم اليت يعقدوا يعل إن الشريعة اإلسالمية حتث املسلمني دائما
لکل : " احلديث الشريفو قد ورد يف) ۳۴ –اإلسراء " (و أَوفُوا بالعهد إنّ العهد کان مسؤوال"

ل الـدين و العهـد   فنري أن اإلسالم جيع) ۳۷۴ص ،ج الفصاحة"(يعرف بهغادر لواء يوم القيامة 
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  )۴۰۳ص ،املصدر نفسه"(ال دين ملن العهد له):" ص(متالزمني حيث روي عن النيب
هذا املوضوع فيجعل من العهد معين عاما و يرتئي أن اإلنسان عندما  إيليتطرق البارودي کمسلم 

ر يسبب عقد عهدا مع اآلخرين يفترض عليه أن يفي به ألن هذا الوفاء يضمن الصداقة للناس، و الغد
  :يف الفراق بني األصدقاء

ن أصحابِهم فلست هد              بعد الوِدادبِع لُّ خاسي إذا ما اخلإن  
  )۷۷، ص ۱الديوان، ج (

  کيف يصح بعد الغدرِ ود                 و تسلَم رنية بعد ارتياب؟
  )۸۱ص  ،املصدر نفسه(

بعهده مع اآلخرين الحياول أن خيدعهم و يغدر م فيبقي  ويف و يعلن الشاعر أيضا أن اإلنسان إذا
  :صديقا خملص الود هلم

  ال تحسيب قَويل خديعة ماکر            إنّ الويف بعهده مل خيدع
  )۲۰۶ص  ،املصدر نفسه(

يسائل الشاعر يف أسلوب إنکاري کل من ينکث ميينه فيتوقع من اآلخرين أن يفوا بعهودهم،قائال 
  :   ذا أمر مستحيلهلم إن ه

  احلق أنا ذاکرونَ لعهدکم                  و أنتم علينا ليس يعطفکم ود؟ أَيف
  )۱۶۶ص  ،املصدر نفسه(

  اجلود و الکرم

الـذين  : " موضوع اجلود و السخاء نظرة خاصة کما يف اآلية الکرمية إيلينظر الدين اإلسالمي 
يتبعون ما أنفقوا منا و الأذي هلم أجرهم عند رـم و ال خـوف   ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال 

 ،الفصاحة ج("ما نقص مال من صدقة):" ص(و احلديث النبوي  )۲۶۲-البقره("عليهم و ال هم حيزنون 
۴۱۵(.   

اختصت أَشعار کثرية من ديوان البارودي باجلود و الکرم کقيمة إسالمية فنري الشـاعر يشـبه   
اـد و   إيلبت من غيثه نبات الشکر قائالإن اجلود سبيل رئيسي للوصـول  اجلود بسحاب ممطر ين

  :مساعدة اآلخرين إيلاملقامات العالية ويعتقد أن اإلنسان الثري إذا مل ينفق من ماله يفتقر و حيتاج 
  ي اجلود و اجلود مزنة             إذا هملت يف موضع نبت الشکرـيلومونين ف

  رـفالثَّراُء هو الفق إيلـدعته املَع       نفق من املال وسع ما       إذا املرُء مل ي
  )۱۹۴،ص ۱الديوان،ج(

البارودي أن ممتلکات اإلنسان إذا مل تنفق يف سـبيل اخلـري و مل جتلـب محـد النـاس و       يير
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  :ثناءهم،الجيديه أبدا
 دحمإذا هو مل ت         هرب املالَ ينفع نحسبفال تشائرالع راهق  

  )۲۲۷ص  ،املصدر نفسه(
هناک سنة قدمية يف اتمع العريب و هي أن السخاء حيفظ عرض اإلنسان من اللوم و جيعله قويـا  

أن البارودي يشبه الکرم بالقدرة  و جيعله حافظا لعرض اإلنسان و ضامنا ألصله  يفمن هذه الرؤية نر
  :يتني الذين يفدون بأرواحهم اليبخلون ببذل أمواهلمو نسبه و يقول إن األبطال الشجعان املستم

  و جد مبا ملکت کَفّاک من نشب       فاجلود کالبأس حيمي العرض والنسبا
  اد بالنفسِ مل يبخلْ مبا کسبـقعد البطلُ الصنديد عن کرم       من جـال ي

  )۶۹ص  ،املصدر نفسه(

  مةيذم النم

کل االجتناب  اة اإلسالمية ظاهرة ممقوتة مذمومة البد لإلنسان أن جيتنب عنهإن النميمة من الرؤي
يث و احلـد  )۱۰و  ۱۱ –القلم (» و ال تطع کلَّ حلّاف مهني مهّاز مشاء بنميم«: کما يف اآلية القرآنية

  )۸۷۲ص  ،النووي الدمشقي("ال يدخل اجلنة منام ) " ص(النبوي
أوال أن السـبب يف   يعذل النميمة و النمام فـري  إيلمن ديوانه يبادر البارودي يف أشعار کثرية 

النميمة هو احلقد والبغض الکامنان يف قلب النمام فهو و إن ظهر مبظهر إنسان سليم النفس لکنه يقوم 
  :احلقد املقيم يف قلبه إيلبالنميمة نظرا 

ما استطعت فإنّ الناس إالّ أقلّهم أعداُء    فاحذَرِ الناس  
ن نراه سليماًن الناـمياُءــو ب    س مه للحقود داٌء ع  

  )۲۸، ص ۱الديوان،ج(
أن النميمة من شأا أن تسـبب يف   يذکر تداعيات هذه الظاهرة اخلطرة فري إيلمث يقوم الشاعر 

  :فک أواصر الصداقة فيما بني الناس
  لوال النميمة مل يقَع بني امريء          و أخيه من بعد الوِداد عداُء

  )املصدر نفسه( 
کـالم النمـامني أن    إيلو کذلک يعرب عن النميمة مبرض جيب عالجه فيخاطب الذين يستمعون 

  :اإلفساد ألنه علة روحية يلزم علينا أن نعاجلها إيلؤدي تاإلصالح بل  إيلالنميمة التؤدي 
ودشاة صالحاً                 فهي داٌء تبه احلَوباُء يال ختَلْ منة الو  

  )صدر نفسهامل(
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  حفظ السر

ج ( "صدرالعاقل صندوق سره":يعترب حفظ األسرار يف التعاليم اإلسالمية من القيم الدينية السامية
  . )۱۱۶۶املصدر نفسه، ص("   من کتم سره کانت اخلرية بيده"و ) ۱۰۹۰ص  ،ش.ه ۱۳۵۱ البالغة،

لسر عبد لإلنسان و أسريه مادام ففي رؤيته أن ا،هذا املوضوع القيم إيليستطرد البارودي يف شعره 
  : حفظ األسرار يعل مل يفش و إذا ما فشا جيعل اإلنسان أسريا و عبدا له فيشدد

  السر عبدک ما استطعت حفاظَه           فإذا أفَضت به فإنک عبده
  )۲۵، ص ۱الديوان،ج(

فإن أفشيته صـرت  سرک أسريک ":)ع(ابن أيب طالب يعل وفيه تناص معنوي ملا أثر عن اإلمام
فمن ،و يبني أيضا فوائد حفظ السر و خماطر إفشائه) ۱۴۶ش، ص .ه۱۳۶۶غرراحلکم و درر احلکم،("أسريه

  :جمد اإلنسان و کرامته و ميدحونه به يف کل جملس إيلفوائده أنه يؤدي 
  احملافل محده يعود فؤادک أن يکون جمنة           للسر فهو لد

  )۲۵ص ،۱ج ،الديوان(
اإلنسان أن اليفشي أسراره ولو عند صـديقه إذ   يعل مضار إفشاء السر حبيث يلزم يعل يؤکد و

  :إنه من احملتمل أن يتحول عدوا يف املستقبل القريب
  أمل تعلم و خري القولِ أبقي               بأن الصمت منجاة األريبِ

  يف احلبيبِ حبيباً               فقد يأيت العدو سرّ  يعل ال تأمنـف
  )۷۸ص  ،املصدر نفسه(

  العلم

مما الشک فيه أن اإلسالم کدين إهلي خامت اعتين مبوضوع العلم کل االعتناءو بني مکانته العالية و 
حذر املسلمني من اجلهل الذي يتخلف به العقل و اتمع اإلنساين فنري أن أول آية نزلت تبني أمهية 

فالعلم من الرؤية اإلسالمية نور يقذفه اهللا يف قلب . )۱-العلـق ("ي خلقاقرأ بامسک الذ:"العلم و املعرفة
من يشاء يهتدي به الطالبون اهلداية و الفالح، واجلهل ظلمة يضل من ينهج جه و يسـلک سـبيله   

قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين : " ما بني العلم و اجلهل من البون الشاسع يعل فيؤکد القرآن
ن و القلم و ما : "مهية القلم يقسم به اهللاونظرا أل  )۹ –زمر ال(" ا يتذکّر أولوا األلباب ال يعلمون و إمن

  )۱ –القلم ( "يسطرون
من خـرج يف طلـب   " :)ص(فنري البارودي يستلهم من هذه اآليات و کذلک احلديث النبوي 

يشيد بـالقلم کـأداة   فيمجد العلم و  )۷۸۰ ص ،النووي الدمشقي(" العلم کان يف سبيل اهللا حيت يرجع
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املخاطب،فيعربعن القلم بأنه يسقي و يروي العقول  إيلالقرطاس و تنقل  يعل تنضح ا أفکار العلماء
 :الظمأي

  م إذا حرکته          روِيت به األفهام و هي حوارـقل راحيتـب
  )۷۶، ص ۲ مجالديوان، (

دو حيث خيرج من مجيع احلروب مرفوع و کذلک يعتقد أن القلم وسيلة قوية للقتال يف وجه الع
  :الرأس منتصرا

فارعنه قنابلُ و جحافلُ            و تکلُّ عنه أسنة و ش ترتد  
  )املصدر نفسه(

القرطاس باألنغام املوسيقية اليت تنشـأ مـن    يعل و يقيس الشاعر الصوت الناتج عن حرکة القلم
  :د أمامهصوا حيث تسج يعل األدوات املوسيقية فيفضل صوته

حسنِ صريره األوتارل  إذا ما جالَ فوق صحيفة       سجدت غرِو  
  )املصدر نفسه(

  :أن عزة األمم، قوا و عظمتها کلها رهن العلم و الفکر يالبارود يرأ يف
  القلمِ إيلشوکة األمم       فاحلکم يف الدهر منسوب  يوـقوة العلم تقـب

  )۵۱۱، ص ۳ج ،الديوان(
ارنة بني السيف والقلم فيبني البون الشاسع بينهما من حيث التأثري کما يکون املسـافة  مث يقوم مبق

  :بني األرض والسماء
  مِـثُ األقالم من حکَفو بني ما تن    م بني ما تلفظُ األسياف من علَقـک

  ن مداد ال بسفک دمـقطرة مـب    لو أنصف الناس کان الفضلُ بينهم
  )املصدر نفسه(

  ظن السوء االجتناب عن

هناک أشعار عديدة يف ديوان البارودي حتذر اإلنسان من سوء الظن باآلخرين مستلهمة من اآلية 
يث و الحـد ) 12 –احلجرات (» يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا کثريا من الظّن إن بعض الظن إمث«:الشريفة
  )۹۰۲النووي الدمشقي، ص "( إياکم و الظن فإن الظن أکذب احلديث) "ص(النبوي

  :األهداف السامية إيلالذنوب و حيول دون وصوله   إيلفريي أن سوء الظن جير اإلنسان 
  هنات و سوُء الظن داعية الوِزرِ         ال يستفيق فظن يب يرأي کلَف

  )۱۲، ص ۲الديوان، ج (
  شراً و لست بأهله          و ظن الفيت من غري بينة وِزر يظنون يب
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  )۱۳۳ص ،سهاملصدر نف(
  :هالک اإلنسان و فنائها إيلو کذلک يعتقد البارودي أن سوءالظن ينتهي 

وبقللمرء م حاوله و الظنما      ت يدرک بعض أنّ الظن أحتسب  
  )۶۳، ص ۱ج ،املصدر نفسه(

  احلذر من معاشرة اللئام

خالقيـة فيحـذر   يري الشاعر أن االجتناب عن جلساء السوء ضروري کإحدي القيم الدينية األ
و يعتقد أن معاشرم تعد من أصعب األمور يف احليـاة و  ،اإلنسان من جمالستهم و إن کانوا مقتدرين

  :احلزن و األسي ومعاناة الکرام إيلتؤدي 
  تعست مقارنة اللئيم فإنها              شرق النفوس وحمنة الکُرماء

  )۲۱ص  ،املصدر نفسه(
معلنا أن  )۴۷۵ج الفصاحة، ص (" دين خليله  يعل املرء):" ص(يث النبوييستلهم الشاعر من احلد

  :أصعب ما يواجهها اإلنسان يف حياته هو فقد الکرام و معاشرة اللئام
  أشد ما يلقَي الفيت يف دهره            فقد الکرامِ و صحبةاللِّئامِ
  )۲۲، ص ۱الديوان،ج(

ترز من اللئام و إن کانوا يف املناصب الدنيوية العالية إذ اإلنسان أن حي يعل البارودي أنه فرض يير
  :إن أخالقهم تعدي إليه

األحقر ه القرينمقارنة اللئيم و إنْ عال         فاملرُء يفِسد و احذَر  
  )۷۲، ص ۲ج ،الديوان(

  عدم اخلنوع للذل

روي عـن  . شـريف  يطالب اإلسالم دوما أتباعه بأن الخيضعوا للذل و اهلوان ألن املسلم عزيز
ـ  )۲۵۰،ص۱۰ري شهري، ج("بالذل طائعا فليس منا أهل البيت من أقر" :):ص(النيب ريي البـارودي  ف

  :کشاعر مسلم أن املوت أفضل من الذل و اهلوان
  اَألذَي يعل الدنيا لمن خاف حتفَه          فلَلموت خري من حياة دعِ الذّلَّ يف

  )۱۰۰، ص ۲ج،الديوان(
األهداف املتعالية جيب عليـه أن يرکـب مطايـا     إيله أن اإلنسان إذا أراد الوصول و من منطلق

األخطار، فيجد کل ما يتجشمه يف هذا الطريق حمبوبا و يف النهاية أنه البد من أن يستسـلم الـدهر   
  :ملتطلباته



  127  � جتليات التناص الديين يف شعر البارودي

 

  فکلَّفت األيام ما ليس يوهب  مهامة نفس أصغرت  کلَّ مأرب
مهة نفسه کنِ العلياُءـن تـو م  ببحفکلُّ الذي يلقاه فيها م  

  )۳۹، ص ۱ج ،الديوان(
  الحذر من العدو

يعترب االجتناب عن العدو من صميم العقائد اإلسالمية ألن اإلسالم يريد املسلمني أعزاء مرفـوعي  
اهري و يعتقد البارودي خبصمني يف احلياة اإلنسانية، أحدمها ظ.  الرأس يف حيام الدنيوية و األخروية

  :اإلنسان أن اليهاب من العدو الظاهري بينما الثاين جدير باخلوف يعل ثانيهما باطين و جيب
  و اخش املکيدة من عدو باطن  ش بؤساً من عدوّ ظاهرـال خت
  ن شر  باطنـمنه اخلَالص و بي  م بني شر ظاهر مستدرکـک

  )۶۷۸، ص ۳ج ،الديوان(
  :ثق بالعدو ألن العدو خيدعه کما أن النار ختدع الفراشيف رأيه أن املسلم يلزم أن الي

  باحلديث املُعجبِ يبغي سقاطَک   إنهـدو فــالع إيلرکنن ـال ت
  م يعطبِــفينال منه البؤس إنْ ل  الفراش حبسنها ختتدع  النار ـک

  )۷۸،ص ۱ج،الديوان(
  )             ۱۱۳ -اهلود"(النار الذين ظلموا فتمسکم إيلو ال ترکنوا :"ففيه تناص هلذه اآلية

  :بتعاد عن العدويعلن الشاعر أن الفوز و الفالح و السالمة تتحقق باالمث 
  فإِنْ رمت السالمة فاجتنب            عدواً فالسالمة يف اجتناب
  )۸۱ص ،املصدر نفسه( 

  مذمة شرب اخلمر

ونک عن اخلمر و امليسر قل فيهمـا إمث  يسئل:" يذم الشاعر اخلمر و شرا مستلهما باآلية الکرمية
ري "(احذروا کل مسکر فإن کـل مسـکر حـرام   ):" ص(و احلديث النبوي  )۲۱۹ - البقرة("کبري

الرذائل و کلما دخلت يف قلب  إيلأن اخلمر تزيل عقل اإلنسان و جتره  يفري.  ) ۲۵۱۰،ص ۵شهري،ج
  :اإلنسان متسخه فيحذره منها

  و ميلک سمعيه الرياع املثقَّب  بها أنا ممن تأسر اخلمر لُــم
  )۳۸، ص ۱ج ،الديوان(

  لسلمها يف القلوب محترب    ادعةـفبئست اخلمر من خم
  کما تفَش يف املَربک اجلَرب    ة قتلتـغشت مبهجـإذا ت
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  )۸۷ص  ،املصدر نفسه(
  :يعرف السکران رجال ضل الطريقف

ـُدعِ احل   من صدمة الکأسِ لَهذَم ذَرِب  اميا فالبنِ حانِتهـ
  ه يف الضالل مغتربـو عقلُ  ب العيون متکئاًـراه نصـت

  )۸۸ص  ،املصدر نفسه(

  عدم احتقار الفقراء

ضرورة االحترام جلميع أبناء البشر مبا هو إنسـان،وتؤکد أيضـا    يعل تشدد الشريعة اإلسالمية
حتذر أتباعها من استصغارهم لفقرهم کما قـال   إيلبالت الفقراء ومساندة املعوزين و يعل تأکيدا خاصا

البارودي  يير )۹۰۲النووي الدمشقي، ص (» حبسب املرء من الشر أن حيقر أخاه املسلم«):ص(النيب
أنه يلزم أن الحيتقر املعوزون و الفقراء لفقرهم و لعوزهم وکذلک يلزم أن اليکرم األثرياء لثـرائهم و  

ون الفقري ذا قلب حافل باحلکمة و العلم بينما ميکن أن يکـون قلـب   غنائهم ألنه من احملتمل أن يک
  :الثري مليئا باجلهل و البالهة

  املُثري يعل لقيت به شهماً يرب  حتقر ذا فاقة فلربماــال  ت
  و رب غين ال يريش و اليربي  رب فقري ميأل القلب حکمةـف

  )۱۵، ص ۲الديوان، ج (

  النتيجة

دورا هاما و مکانة عالية يف ترسيخ املباين العقدية يف اتمع اإلنساين والسيما  إن للشعر و للشعراء
جهودهم يف هذا الصدد فيخصـون أشـعارا    ياإلسالمي منه فنشاهد الشعراء املسلمني يبذلون قصار

  .هذا اهلدف املنشود  إيلکثرية من ديوام للوصول 
أن واجب الشعر هـو   يو الشعر حيث ير من أصحاب االلتزام يف األدب هو اآلخر البارودي و

 ،إيلقمة املکارم األخالقية خللق جمتمع ديين أخالقي مث إيلذيب النفس، تعليم العقل و هداية اإلنسان 
فقام الشاعر بأن ،فحاول أن حيقق بشعره هذه األمنية البشرية حيث يکون فيها الفالح و الفوز لإلنسان

و ) ص(اآليات القرآنية و األحاديث النبويةبحکام اإلسالمية مستلهما يعلم الناس التعاليم الدينية و األ
بني للناس القيم الدينية األخالقية الفردية و االجتماعية اليت هلا دور رئيس يف حيـاة اإلنسـان،فديوانه   

  . حافل ذه الفضائل ونراه يلعب دور املرشد و القائد الديين للناس
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دور عظيم يف ديوانه فيستخدم التناص القرآين لفظيـا   -ناص القرآينوالسيما الت -وللتناص الديين 
کان أو معنويا لتبيني أفکاره و معتقداته اليت تکونت منذ أيام طفولته حيث کان خاضعا لتربية قرآنية 

  .دينية
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