
 1 
  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي

  كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية
  قسم اللغة العربية وآداا

 
...............رقم التسجيل                                                                            

 
 

 الشاعر أبو متام
 مثـقّفًا ومبدعا

 مذكّـــرة مقدمـــة لنيل درجة املــاجستري يف األدب العريب القديـــم ونقــده
:إشراف الدكتور                                                     :               إعداد الطالب  

دياب قديد                                        عراس                              فياليل            

 
  :جلنة املناقشة

 رئيسا                    جامعة أم البواقي             يوسف غيوة        أستاذ التعليم العايل / أد

 .عضوا مناقشا            امعة أم البواقي ج            أستاذ التعليم العايل باديس فوغايل       /أد

 . عضوا مناقشا             جامعة أم البواقي          فاتح حنبلي           أستاذ حماضر أ       / د
 
 

 السنة اجلامعية

 م2011-م2010

  
 



 2 
  

  
  ٱ ٻ ٻ ٻ

)� � � � � � � � � �  � � 	 

  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ � � � ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ � �

  ....25::::إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم
  



 3 
  

  
  
  
  
  
  
  

إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابا يف يومه إالّ قال يف غده، لو غُير هذا لكان أحسن، 
ولوزيد هذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، 

  .وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيالء النقص على مجلة البشر
  

  العماد األصفهاين                                                                             
  عن تصدير ياقوت ملعجم األدباء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        



 4 
  

        
  إهداء

  .إىل الذين عطف اهللا إحسانهما على عبادته وتوحيده، ليبين أن الوجود كان به، مثّ ما
  .سعادةُ الدنيا وفوز اآلخرة: إىل أمي
  .سند الدنيا وأوسطُ أبواب اجلنة: إىل أيب

  .هي ورديت وأنا الندى: إىل زوجي
  .منهم أحداكل إخويت وأخوايت ال أستثين إىل 

  
  

  لو يسألوين عن املدفون يف كبدي
  وعن نحويل وعن مهي وعن نكدي                           

  :لقُلت من دون تعـتـابٍ وال فَرقٍ
  هي اليت سـلخت روحي من اجلسد                         

  يف كـلّ شهرٍ أُربي بعض أحرفـها
                           مقتصد روسِ حـيايت غيـرعلى د  

  وددت تغـليفَها جلدي ألنّ بـها
                           كاألسبـاب والوتد  ـَع   روحا تقَط

  اعوج ظهري بـحرف ظلْت أمجعه
                           نجـردبدرسٍ غـريِ م ى ظفرتحت  

  .فياليل                                          
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركًا فيه، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
ا بعدوتابعيه، أم:  

سات األدبية املعاصرة، والبحوث العلمية احلديثة إىل دراسة الشخصيات لقد اتجهت الدرا
األدبية أكثر من دراستها للقضايا والظواهر الشعرية والنقدية، وذلك ألنّ دراسة شخصية واحـدة  

  .أيسر من دراسة قضية أدبية أو ظاهرة شعرية معينة
واليت نالت حطا ال بأس به من الدراسة ولعلّ أبا متام من تلك الشخصيات البارزة يف تراثنا العريب 

 .هل متّت دراسة شعر أيب متام وفكره بالشكل املطلوب؟: قدميا وحديثًا ولكن

  :والذي دعا إىل صياغة هذا السؤال هي ثالث معطيات رئيسة متيز ا الطّائي
بٍ شعري له أنه يعد ظاهرة شعرية ونقدية يف التراث العريب قدميا وحديثًا، وصاحب مذه -1

خصائصه ومميزاته وأدواته اإلجرائية، إضافةً إىل كتبه املعروفة باالختيار مما يسـتدعي أن  
  .تكون الدراسة حبجم معطيات مذهبه الفكري والفني

طبيعة شخصية أيب متام االستثنائية، وخصوصيته الفكرية، وتعدد جماالت اإلبـداع عنـده    -2
 .كبريا كبر األبعاد الفكرية اليت متيز ا حبيث تتطلّب اإلحاطة ا جهدا

دراسته كظاهرة شعرية منتمية إىل زمنٍ حمدد، وحماطة بظروف الفترة اليت عاشها يعد منن   -3
 . القصور العلمي، ومن التنقّص من مكانته الشعرية والفكرية يف الشعر العريب املعاصر

من أجل إلقاء الضوء على " ام مثقّفًا ومبدعاالشاعر أبو مت: "ولقد جاء هذا البحث املوسوم بـ
ثقافة الرجل وفكره، وذلك مبحاولة عرض منابع ثقافته وتنوعها، وتتبعها على اختالف مضـارا  
ومشارا، وتبيني مالمح التجديد يف شعر أيب متام، وبالتايل معرفة وزن هذه الشخصية من زاويـة  

  .بالتعمق يف ثنايا ديوانه واختياراته األصالة واملعاصرة، ناهيك عن التلذّذ
ومن باب األمانة العلمية، فإني أُقر أنّ هنالك جمموعة من الدراسات اليت كانت عونا يل يف 

املوازنة بني شعر أيب متام "كتاب : ال ال احلصرثإجناز هذا البحث وإمتامه أذكر منها على سبيل امل
أبو " محد احملارب، وكتابعبد اهللا ل"  ناقديه قدميا وحديثًاأبو متام بني"كتابلآلمدي، " والبحتري
  .لنجيب حممد البهبييت" حياته وحياة شعره: متام الطّائي
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مقدمة ومدخل وثالثة فصول : هلذه الدراسة أن تكون يف - تبارك وتعاىل–ولقد هيأ اهللا 
  .رئيسة مثّ خامتة

ورما من العصر اجلاهلي إىل غاية عصر الشاعر فأما املدخل فتناول احلركة الشعرية والنقدية وسري
 .لتتجلّى بوضوح أسباب الصراع اليت دارت حول مذهبه

مصادر الصراع بني أنصار الشعر القدمي واجلديد :" مثّ  الفصل األول والذي كان حموره يدور حول
يف ضوء القدمي، وكان ، و كان منشأُ هذا الفصل ضروريا إذ ال يمكن معرفة اجلديد إالّ "ومرتكزاته

من الطبعي أن يرتكز  على مبحثني أساسني، خصص األول يف أهم املرتكزات واملعايري اليت 
 .استخدمها أنصار الشعر القدمي للتمييز بني جيد الشعر ورديئه

وخصص املبحث الثاين للبحث يف أهم املرتكزات واملعايري النقدية اليت اعتمدها أنصار الشعر 
 .دث يف تقدمي الشعراءاحمل

وقد سعيت جاهدا يف هذا الفصل أن أجعل شعر أيب متام حتت جمهر هذه املرتكزات كُلّها، حتـى  
  .يستبني املألوف ومعىن اخلروج على املألوف

، وابتدأ بترمجة موجزة للشاعر، مثّ "الشاعر أبو متام مثقفا"أما الفصل الثاين فتمحور حول 
للحديث  عن تنوع ثقافة أيب متام استهلّ بعـرض معـىن الثقافـة لغـة      املبحث األول وخصص

واصطالحا، مثّ إبراز ثقافة أيب متام من خالل علمه الدقيق بصناعة الشعر، بشهادة النقاد، كما أبرز 
البحث اهتمام أيب متام بالنقد والبالغة واحلكمة والنحو، وقد جتلّى هذا التنوع بوضوح من خالل 

نقائض جرير واألخطل مناذج تطبيقية، وانتـهى  : وانه الشعري، وكتاب احلماسة، وكتابهاتخاذ دي
املبحث مبلحق خاص بشراح ديوان احلماسة، كما خصص املبحث الثاين للبحث يف منابع ثقافتـه  
وجتلّى من خالل اغتراف أيب متام من القرآن الكرمي، احلديث النبوي الشريف، التـارخيني العـريب   

  .سي، ناهيك اقتباساته من األمثال العربية القدميةوالفار
، وخصص املبحث األول للحـديث  "الشاعر أبو متام مبدعا:" وجاء الفصل الثالث بعنوان

عن مناحي التجديد يف فكر أيب متام وشعره،  ابتدأَ بتعريف اإلبداع لغة واصـطالحا مثّ منـاحي   
  .التجديد يف فكر أيب متام

حداثة لغته الشعرية ومميزاا،  مثّ حداثة : جديد الشعري عنده فتجلّى هو اآلخر يفوأما مناحي الت
  .إضافةً إىل دراسة شافية ملوقف أيب متام من املطلع الشعري. املعاين التمامية املبتكرة ومميزاا كذلك
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ا يف هذا املبحـث  أما املبحث الثاين فركّز على طبيعة الصورة الشعرية التمامية وأمناطُها، وركّزن 
  .طبيعة الصورة الشعرية عنده: على قضيتني أساسيتني يف الصورة الشعرية عند أيب متام  أولُها

  .وثاين هذه القضية هي أمناط الصورة الشعرية التمامية
  .وقد جاءت اخلامتة تتوجيا ألهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث

البحث كان ال بد من إتباع املنهجني التـارخيي والفنـي    ومن أجل حتقيق اهلدف املرجو من هذا
 لقدرما على الولوج إىل عامل أيب متام الشخصي والفني

ويف األخري ال يسعين إالّ أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لكلّ من ساعدين من قريبٍ أو بعيد من 
الذي لوال اهللا مث هو ملا كان هـذا  دياب قديد : أجل إمتام هذا البحث، ولعلّ يف مقدمتهم أستاذي

  .البحث على هذه الصورة املرجوة
ل من جهد، وما أسدى من نصائح نفعتين يف إمتام هذا دفإىل سيادته أقدم فائق احترامي، على ما ب 

  .العمل
.وما توفيقي إالّ باللّه  

  
 الباحث

 فياليل عراس
هـ1431مجادى األوىل 06: يوم                                                     

.م2010أفريل 21املوافق لـ                  
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  الفصل األول
  

  
  

الصراع بين أنصار القديم 

  والجديد ومرتكزاته
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  :مدخل
     عدا وأصيالً االشعر العريب يا واعيأصوله من الشعر اجل القدمي نتاج أبدع فيـه الشـعراء    اهلي الذيستمد

استطاعوا أن يخلقوا عمالً فنيا رائعا، عبروا فيه عن أحاسيسهم ومشاعرهم بكلّ سهولة وصدق،  الفحول، إذ
فكان هذا الشعر تعبريا عن رؤية دقيقة حية مشلت كل مهسات حيام الصافية البسيطة ونفسيام الصـادقة،  

  .ها أحزاا، عاداا وتقاليدهاهلذا حاول الشاعر اجلاهلي تصوير تلك احلياة ببيئتها وحروا، أفراح
إنّ املتمعن يف شعر القدماء جيدهم قد اعتمدوا منهجا واضحا  وتقاليد شعرية يف التعبري الشعري، فالشاعر      

بالنسيب ، مثّ يصف منازل األحبة ويقف عليها، مثّ يذكر رحلته ويصـف   -يف أغلب أحواله-يستهلّ قصيدته
 . 1مبدحٍ أو وصف أو غري ذلك من األغراض الشعرية راحلته، وخيتم القصيدة

وعلى هذه الشاكلة سار معظم الشعراء اجلاهليني يستقون أخيلتهم من العامل احلسي املترامي حوهلم، إذا وصفوا 
 شيئًا أدقّوا النظر يف أجزائه وفصلوا احلديث فيه تفصيالً دقيقًا، وكأنما يريدون أن ينقلوه إىل قصائدهم بكـل 
أجزائه، لذلك كان الشاعر يستويف ما يصفه جبميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة، وخري مثالٍ على ذلـك وصـف   

ـ ق  70-( طَرفَة لناقته يف معلّقته، فقد نعت مجيع  أعضاءها وكلّ دقيقة فيها وجليلة ومل يترك منها شـيئًا   )هـ
  .دون وصف أو بيان

يدورون حول معان تكاد تكون واحدة، وكأنما اتفقوا على معـان  لذلك جندهم ال يتوسعون يف معانيهم، بل 
يف بكاء الديار يقوله مجيع  )هـق 80-(بعينها، فالشعراء ال ينحرفون عنها مينة وال يسرة، فما يقوله امرؤ القيس

ـ ق 52-(الشعراء، واقرأ محاسيةً كحماسية عمرو بن كلثوم ون فستجد الشعراء احلماسيني ال يكادون يـأت )هـ
مبعىن جديد، وقُل ذلك يف غزهلم ومدحيهم ورثائهم، فالشعراء يتداولون معان واحـدة، وتشـبيهات وأخيلـة    

  .2واحدة
 إنّ ما يف هذه الطريقة من كثرة القواعد واألصول يف لغتها وحنوها وتراكيبها وأوزاا ما جيعل الباحث

يتصف  اجلاهلي مل ود بذهلا الشعراء يف صناعتها، فالعصريؤمن بأنه مل تستوِ هلا تلك الصور اجلاهلية إالّ بعد جه
  باجلهل إالّ فيم يتعلّق بالدين، أما مـن ناحية األدب فقد كان عصر نورٍ وعلـمٍ وعرفان كما تشهد بذلـك

ن ، ولقد أمجع النقّاد الذين درسوا الشعر اجلاهلي على أنه قد التزم منهجا يكاد يكون ثابتا م3آثار القدماء
السيما نقاد القرن الرابع -خالل استقراءهم لُألطُر اليت احتوت النماذج اجلاهلية، فحددوا مسات هذا املنهج

 باعتباره أول من )هـ370 -(كما قعد له اآلمدي 4ومالحمه داخل شكل االجتاه العمودي -واخلامس اهلجريني

                                                 
-ه1412(1كتبة اخلاجني للطبع والنشر والتوزيع الطعبد اهللا محد احملارب، م): دراسة نقدية ملواقف اخلصوم واألنصار(أبو متام بني ناقديه قدميا وحديثًا  1

 .18ص ) م1992
 .221، ص3شوقي ضيف، دار املعارف مصر، الط: العصر اجلاهلي 2
 .19ص  املرجع السابق،  3
 .21املرجع نفسه، ص  4
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، مثّ أتـبعه "أيب متام والبحتري املوازنة بـني شعر:" أشار إىل مصطلـح عمود الشعر يف كتابـه
،إذ كان هؤالء النقاد وغريهم يتصورون أنّ شعر  يف مقدمة شرح ديوان احلماسة )ـه421-(الـمرزوقي

ومن قبلـه مسلم بن  )هـ230-(األوائل كان ممثّالً هلذه النظرية وحمقّقًا لشروطها، وأنّ أبا متام
لى هذا املنهج الشعري، ومتردوا على الطريقة واملنهج وغريهم من الشعراء خرجوا ع )؟ -هـ140(الوليد

ـّايل فقد غيروا طريقة  التقليدي األمثل،كما اعتربوا أنّ ما أحدثوه يف الشعر مل يكن موجودا من قبل، وبالت
عتقادهم تغيري طُرق التعبري عند أنصار الشعر القدمي يعين تغيريا للفكرة ذاا، فأنْ يغير الشاعر يف ا"تعبريهم و

يعين أنْ يشوه الثابت، وكلّ تشويه شر أو مرادف للشر، فالعريب صانع اللغة وصانع الشعر، ومها إبداع فطري 
غيري القواعد يعين تغيري اللّغة، وت 1كامل، وهلذا فإنّ تغيري قواعده تغيري للفكرة ذاا، أي تشويه للحقيقة األصلية

ة العربية لغةٌ دينية واالحتفاظ بأصوهلا وقواعدها ـالدين، فاللّغوأي خروج على اللغة هو خروج على 
واالحتياط يف صيانتها من التطور وآثاره السلبية واجب ديين ال سبيل جلحوده أو التقصري فيه،، لذلك فأول من 

جري، اهلقرن الثاين انربى للدفاع عن هذا الواجب هم الرواة واللّغويون املفسرون أواخر القرن األول وبداية ال
وضعوا  كانوا حراسا أمناء على العربية،"و  فقد كانوا باملرصاد لكل لفظ دخيل على اللسان العريب القدمي،

متعصبني للجاهلية تعصبا  احة والبيان،صومجعوا شعرها القدمي، واختذوه مثالً على الف ها،ـقواعدها ودقائق
أهدروا شاعرية معاصريهم ومل جيعلوا لشعرهم حرمةً وال م عالةٌ عليهم، بل حقا وغريه شديدا، فهم الشعراُء

يف املسائل النحوية واللغوية، وعمدوا إىل عرب البادية،  بشعرهم وا االحتجاجـفضالً، لذلك جندهم قد منع
ومن اء العرب حما ينقل عن فصـ، فستجده دائ حاةـوالن عمدة النحو )هـ180-( وارجع إىل كتاب سيبويه

وقد كان على رأس هؤالء العلماء من رواة اجليل األول  2"حمدث وال يسوق شاهدا لشاعرٍ ترضى عربيتهم،
والذي قال عنه )هـ154-(أبو عمرو بن العالء للجاهليـة، وكبار علماء اللغة والنحو وشيخ املتعصبني

ما :سالمي قطّ، وسئل عن املولّدين فقالمسعته حيتج ببيت إ جلست إليه مثاين حججٍ فما:" )هـ217-(األصمعي
اين من الرواة ـي اجليل الثـمثّ يأت 3"كان من حسنٍ فقد سبقوا إليه، وما كان من قبيحٍ فهو من عندهم

والذين بدئوا )هـ232-(واألصمعي وابن األعرايب )هـ210-(أمثال أبـي عبيدة معمر بن الـمثنى واللّغويني
قدمي، فأضاف إىل فحول العصر اجلاهلي بعض املتميزين من شعراء العصر اإلسالمي، يف ختفيف حدة العصبية لل

هو دائما مدى التقارب يف السمات واخلصائص الفنية بني شعرهم وشعر  -فيم يبدو- وإن كان مقياسه 
  زمـنسابقيهم مـن اجلاهليني، ومـدى مطابقة شعرهم للتقاليد الشعرية املتعارف عليها، ثـم اطّردت مع ال

  

                                                 
 .1/202) م1994(7، أدونيس ، دار الساقي لبنان، الط)حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب(الثابت واملتحول  1
 .125شوقي ضيف، دار املعارف مصر،ص : الفن ومذاهبه يف الشعر العريب 2
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل للطباعة والنشر والتوزيع، : ابن رشيق القريواين، حقّقه وفصله وعلّق حواشيه: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده 3

 . 91-1/90، )م1981-ه1401(5الط
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ذلك بسبب  1القاعدة اليت تقتضي إدخال بعض احملدثني املتميزين أيضا دائرة الشعراء املشهود هلم من السابقني 
 )هـ255-(أيدي اللّغويني متوجهةً إىل طبقة الكتاب الذين مل ير اجلاحظ الثّقافة النقدية اليت أخذت خترج من

صر الب" من األلفاظ ما مل يكن وحشيا وال سوقيا ورأى أنّ التمسواقوما أمثل طريقة يف البالغة منهم، والذين 
ومثلهم املعتزلة  2"ذّاق من الشعراء أظهرـم، وعلى ألسنة احلـمن الكالم يف الرواة الكتاب أعذا اجلوهر 

فُوا ثقافة وفرق املتكلّمني الذين رآهم اجلاحظ فوق أكثر اخلطباء والبلغاء، وكان بعضهم من عناصر عربية تثقّ
أجنبية، واآلخرون من عناصر أجنبية تثقّفوا بالثقافة العربية، مما كان له أثره يف فهم أصول البيان ويف توجيهه 

فنشب بالتـايل صراع نقدي  3لدراسته وحبوثه، ويف الدعوة إىل آراء يف األدب تـواءم ثقافتهم وعقليتهم
ا، الذي أخذت بتقدمها تحـيل احلياة اجلاهلية إىل حيـاة واحتدم بني طريقتني أوجدما احلياة ومتغيرا

حضرية مهذّبة، وبالتايل أخذ األدب طريق احلضارة ألنّ ذوق الشعراء والكتاب واخلطباء سلك طريق احلياة، 
ية، اإلسالمية قد تغيرت يف عناصرها الرئيسية، وتبعتها احلياة األدب العصر العباسي حتى كانت احلياة فلم حيل

قدمي وحديث، أو قُل وجد ذوق جديد ينعى على األدب القدمي طرائقه يف األداء، وينكر على : فوجد أدبان
مقلّديه انصرافهم من احلاضر القريب إىل املاضي الغريب، وظهر ذلك اجلديد يف ألفاظ األدب وعباراته، ويف 

الشعر وبعض فنونه املستحدثة أو اليت كثُر فيها  اخليال احلضري، ويف املعاين املبتكرة العميقة، ويف أوزان
 4اجلديد، وكانت الصنعة البديعية متأثّرة بالفن الفارسي الدخيل والبحور الصغرية مالئمة حلياة املرح واللّهو

 وقد لزم أبو متام هذا املسلك اجلديد، بل وشغل النقّاد طوال القرنني الثّالث والرابع اهلجريني، حتى ألّفوا يف
، قاصدا بيان فضل الطّائي، ووازن "أخبار أيب متام"كتابه)هـ335-( سرقاته ونقده، فصنف أبو بكر الصويل

" املوازنة بني الطّائيني"يف كـتابه  5مع ميلٍ إىل البحتري وتقدميٍ له )هـ284-(اآلمدي بينه وبني البحتري
  .6واحلامتي أليب متامبينه وبني أعرايب متعصب للبحتري  مناظرة )هـ388-(وللحامتي

إنّ اخلصومة اليت قامت حول شعر أيب متام مل تقم يف تارخينا الشعري العريب، وإنْ كنا جند خصومةً 
لكنها تبقى دون اخلصومة األوىل، فاملتنيب مل يكـن صاحب مذهب، كما أنّ  )هـ354-(حول شعر املتنبي

بها فحسب، وعلى خالفه كـان النظر إىل شعر أيب متام، النقاد عدوا معظم أخطائه خصائص ذاتية متثّلُ صاح
مذهب متميز، ولزمه تقريبا يف شعره كلّه، ومما ساعد على احتدام هذه اخلصومة حـول  فالطّائي صاحب

                                                 
 .104 ص والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار رزق، صالح): عريب نقدي منهج لتأسيس حماولة(  النص أدبية 1
 . 1/67 ،) م1998-ه1418(7الط ، القاهرة ، اخلاجني مكتبة هارون، السالم عبد: وشرح حتقيق اجلاحظ،: والتبيني البيان 2
 . 67 ص) احملقّق مقدمة( لبنان، بريوت العلمية، الكتب دار خفاجي، ماملنع عبد حممد: وتعليق حتقيق جعفر، بن قدامة:  الشعر نقد 3
 .  130 ص) م2002(10الط ، املصرية النهضة مكتبة الشايب، أمحد: األديب النقد أصول 4
 ،..."ذمه يف اال عليه ضاق إذا لعيبه استطرادا وجيعلها متام أيب على املبالغات هذه يدعي املوازنة كتاب صاحب النحوي اآلمدي كان:" الفرج أبو قال 5

 لبنان، بريوت والتوزيع، للنشر الشروق دار عباس، إحسان: حتقيق احلموي، ياقوت": األديب معرفة إىل األريب إرشاد:"األدباء معجم: ينظر

 . 850ص) م2006(1الط
 .41 ص جعفر، بن قدامة الشعر، نقد 6
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شعره ظهور البحتري ممثّالً ملذهب القدماء، فوجد النقّاد أنفسهم أمام طريقتني خمتلفتني ومذهبني متباينني يف 
مذهب القدماء وممثّله البحتري، ومذهب احملدثني وممثّله أبو متام، وقد كان لكلٍّ منهما أنصاره الشعر، 

ومريدوه، فتحددت معامل كل فريـق وأصبح كلٌّ منهما مدرسةً يف األدب والشعر خاصة، أما البحتري فقد 
ع، ويلذّ هلم الرونق وحسن الصياغة العرب يف النظم، مييلون إىل الطّب كانت مجاعته أكثر اتجاها إىل طـريقة

تفلسف، وأما أبو متّام فقد كانت مجاعته أكثر تقدميا لالجتاهات اجلديدة اليت ظهرت يف الشعر،  بال تعمق وال
من جمرد التعبري السهل املعجبِ للسمع، دون إثارة الفكر  والعمقواليت كـانت أميل إىل الصنعة واجلهـد 

  .1واخليال
املُضي يف أهم املرتكزات اليت استند إليها كل من الفريقني، رأينا أنه من الواجب حماولة وضع وقبل 

، فإننا إنْ أطلقنا صفة القدم على الشعر، فإنّ هذه الصفة ال خيتص "احلديث"و"القدمي"حد زمين بني مصطلحي 
ن اجلاهليني، مرورا باملخضرمني ا اجلاهليون ، وإنما تتسع لتشمل كل من يستشهد بشعره ابتدًءا م

فالقدمي ينتهي بنهاية االستشهاد، إذ  )هـ145- (ورؤبة )هـ149-(وابن ميادة *واإلسالميني وحتى ابن هرمة
  .2عـامل الزمن هنا غري دقيق يف حتديد مفهوم املصطلح وإنما االعتبار للحجية اللغوية

وقوف على هذه املرتكزات إليضاح املفاهيم، وإعطاء انطالقًا من هذا التصور كان من الضروري ال 
  .صورة حقيقية عن مصادر اخلصومة وأسباا ومظاهرها

 

   
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
تاريخ النقد العريب : ، وينظر18ص ) م1999(وحيد صبحي كبابة، إتحاد كتاب العرب، دمشق ط: فعال واحلسالصورة الفنية يف شعر الطّائيني بني االن  1

  .1/16، )م1964(حممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر ط: جرياهلإىل القرن الرابع 
ختم الشعر بابن : زي سكن املدينة، ويكنى أبا إسحاق، قال األصمعيهو إبراهيم بن سلمة بن عامر بن هرمة القُرشي، أحد بين قيس بن احلارث بن فهر، حجا* 

عبد : عراء البن املعتز، حتقيقهرمة، مل أعثر على تاريخ مولده ووفاته إال أنّ الكتب تذكر أنه مدح ملوك بين مروان وبقي إىل آخر أيام املنصور، أنظر طبقات الش
  .21-20ص ص الستار أمحد فراج، دار املعارف، مصر

، ويرى طه إبراهيم أنّ القدمي يشمل كل من الشعراء اجلاهليني واإلسالميني الذين خاض النقاد 25- 24أبو متّام بني ناقديه، عبد اهللا محد احملارب ص ص  2
لة العباسية، بدؤوا يف الواقع من عهد بشار بن برد فيهم، وحلّلوا أشعارهم وميزوا طرائقهم، وينتهي بعد جرير والفرزدق بقليل، أما عصر احملدثني فيبدأ قبيل الدو

، ينظر "ليومومروان بن أيب حفصة، ومطيع بن إياس وغريهم من خمضرمي الدولتني ويشمل كل من جاء بعدهم من الشعراء الذين كتبوا باللسان العريب إىل ا
 .88، طه أمحد إبراهيم، دار املعارف، مصر، ص)يمن العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجر(تاريخ النقد األديب عند العرب، 
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  المبحث األول

     
 مرتكزات أنصار القديم
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 سايره على مرال خيفى على دارس األدب أنّ املوازنة ظهرت مبكّرةً يف تاريخ النقد األديب، وبقيت ت
كانت ال تعتبر مرتكزا نقديا وال معيارا يقاس به الشعر، وإنما وسيلةً من وسائله النقدية  العصور، وإنْ

يف  )ق هـ20-(والتارخيية، فإنْ صح ما روي عن قصة أم جندب، وموازنتها بني شعر امرئ القيس وعلقمة
بني شعراء عكاظ، دلّنا ذلك على أنّ كان احلكم األديب  )ق هـ18-(وصف الفرس، ومن أنّ النابغة الذبياين

مقابِلةً ملدرسة  )هـ40-(املوازنة كانت وسيلة من وسائل املفاضلة منذ اجلاهلية، وكانت مدرسة احلطيئة
ويف صدر اإلسالم كانت املوازنة بني القرآن الكرمي، وكالم العرب،  )هـ10-(وأخيه مزرد )هـ22-(الشماخ

وخطبائه من ناحية، وبني شعراء الوفود العربية وخطبائهم  - عليه وسلمصلى اهللا -وكانت بني شعراء الرسول
من جهة أخرى، وكان العصر األموي زاخرا باملوازنة بني الفحول والغزليني والسياسيني من الشعراء، وبني 

واألمزجة، أما يف  اخلطباء واألدباء مجيعا، فخلّف لنا ثروة نقديةً قيمةً على الرغم ما تأثرت بالعصبيات واألهواء
-(ومروان بن أيب حفصة )هـ168-(بشار بن بردالعصر العباسي فقد بدأ هذا الفن النقدي نشيطًا بني 

  . 1مثّ بني أيب متّام والبحتري )هـ198-(وأيب نواس )هـ211-(وبني مسلم بن الوليد وأيب العتاهية )هـ182
بني أنصار القدمي واجلديد، إذ يأوي اآلمدي يف نقده إىل وال جرم أنّ كتاب املوازنة قد مثّل حقيقة الصراع 

ركنٍ شديد جيعلُه أساسا لنظرته النقدية، وهو الرجوع يف كلّ أمرٍ خيتلف فيه املتذوقون والنقاد إىل ما تعارفته 
تزم عمود الذّوق، العرب وأقرته وأُثر عنها، فكما أنّ على الشاعر أنْ يلتزم عمود الشعر،فإنّ على الناقد أنْ يل

أعرايب الشعر ، :" ، والبحتري كما يراه اآلمدي2وإالّ فال معىن للدربة والتمرس وطول النظر يف آثار السابقني
مطبوع وعلى مذهب األوائـل، وما فارق عمود الشعر املعـروف، وكان يتجنب التعقيد ومستكره األلفاظ 

  .3"ووحشي الكالم
 :عمود الشعر: املرتكز األول

         اختالف ا ألياألنظار حول حتديده تفادي جهأنْ تت يف ضوء هذه اخلالفات حول املصطلح، كان ال بد
يف املفهوم، من هنا بدأت اجلهود ترتكز حول عمود الشعر، إذ عكف جمموعة من الباحثني حول املصطلح 

وازنته، فمنذ أنْ أطلق هذا املصطلح والنقّاد العرب القدامى وآليات اشتغاله، وكان أول من قعد له اآلمدي يف م
حيتفون به، ليصبح فيم بعد مقياسا يتم من خالله احلكم على جودة الشعر يف إطار منظور األصالة العربية 

 الحقًا، وقد عد زها عن االجتاهات الشعرية اليت جاءتدة وشخصية شعرية متيية حمدياغة فناآلمدي امللتزمة بص
فضيلة البحتري اليت متيز ا عن أيب متام أنه ما فارق عمود الشعر ، وهو طريقة العرب يف التزام املعاين املوروثة، 

حني قرر أنّ )هـ392- (و قد حتددت صورة هذا املقياس من خالل الصياغة اليت قدمها القاضي اجلرجاين

                                                 
 281- 280أصول النقد األديب، أمحد الشايب، ص ص  1

، إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع، بريوت لبنان، "نقد القرن الثاين للهجرة إىل غاية القرن الثامن للهجرة" تاريخ النقد األديب عند العرب 2
 154، ص )م2006(1الط

 .1/4، 4أمحد صقر، دار املعارف مصر  الط: احلسن بن بشر اآلمدي، حتقيق: ازنة بني شعر أيب متام والبحترياملو 3
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فل باإلبداع واالستعارة، إذا حصل هلا عمود الشعر ونظام العرب مل تكن تعبأُ بالتجنيس واملطابقة، وال حت
 .1القريض

مثّ جاء املرزوقي فأعاد ترتيب عناصر ذلك املقياس بالتقدمي والتأخري واحلذف، حتى استوى على سوقه وبدا يف  
  :صورته النهائية مكونا من سبعة عناصر هي

  .                   شرف املعىن وصحته-1
  .زالةُ اللّفظ واستقامتهج -2
                         .املقاربة يف التشبيه -4
  .اإلصابة يف الوصف -3
  .   التحام أجزاء النظم والتئامها على ختيرٍ من لذيذ الوزن -5
  .مناسبة املستعار منه للمستعار له - 6 

  .2مشاكلة اللفظ املعىن واقتضائهما حتى ال منافرة بينهما -7
يف حتليل كـل عنصر من عناصر عمود الشعر مستثمرا النتائج النقدية اليت قدمتها جهود النقاد العرب ومضى  

واجلرجاين واآلمدي وغريهم كما حلّل  )هـ337-(وقدامة بن جعفر )هـ322-(السابقني من أمثال ابن طباطبا
  :كل عنصر وفق ما يلي

  :شرف املعىن وصحته -أ
العقل الصحيح والفهم الثّاقب، فإذا انعطف عليه جنبتا القبول واالصطفاء وهو أنْ يعرض على "

معىن أنْ يعرض على العقل الصحيح أنْ و 3"مستأنسا بقرائنه، خرج وفيا وإالّ انتقص مبقدار تشويهه ووحشيته
ما كثر واطّرد عند الشعراء  القولُ الواقع املُشاهد، بعيدا عن اخللط والفساد واإلحالة، وحمتكما إىل يطـابق

السابقني، وتواضع عليه العرف، وما أيده العقل واملنطق، ومن هنا كان اإلخالل ذا السياق يسقط املعىن يف 
الضعف، أي أنّ اآلمدي ال يميز بني املعىن يف النثر واملعىن الشعري، فهو ال يتقبلُ ذوقيا إالّ املعىن القريب الذي 

سلّمام وما للقا يعمية واإللذّةً يف الت دون إعمال خيالٍ أو إجهاد فكرٍ، وال جيد مجيلة ه يف صياغةرئ نفس
وقد أخذ الكالم يف صحة املعىن حيزا كبريا من حديث اآلمدي إذْ عده أول 4يمكن أنْ جييَء يف شكل أُحجية

  . صناعة، هي أقوى دعائمه بعد صحة املعىن مقومٍ يف صناعة الشعر إذ صحة التأليف يف الشعر ويف كلّ

  -بسيط-:وانطالقًا من هذا أفرد مساحةً يف أخطاء الشاعرين، ومن هذا السياق أخذ على أيب متّام قوله  

                                                 
-ه1428(1خضر موسى حممد حممود، عامل الكتب للطّباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان الط): دراسة أدبية مقارنة(موازنة اآلمدي ووساطة اجلرجاين 1

 .146ص ) م2007
 .11-1/9)  م1991-ه1411(1عبد السالم هارون و أمحد أمني دار اجليل بريوت الط: أبو علي املرزوقي، حتقيق: يوان احلماسة أليب متامشرح  د 2
 .1/9املصدر نفسه   3
 .160تاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس، ص   4
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  1لو كان يف عاجلٍ من آجلٍ بدلٌ         لكان يف وعده من رفده بدلُ
س كلّهم على اختيار العاجل وإيثاره، وتقدميه على اآلجل، وملا ال يكونُ يف عاجلٍ من آجِلٍ بدلٌ والنا:" فيقول

 3. 2والنفس مولعةٌ حبب العاجل: أال ترى إىل قول القائل الذي صار مثالً

ومن خالل مقولة اآلمدي هذه يتبين أنه قد احتكم إىل املنطق العقلي وما جرت عليه عادةُ الناس يف قبوهلا 
  كامل- :نه دليلَ حكمٍ نقدي على الشاعر، وذا املنظار آخذ البحتري على قولهللعاجل على اآلجل، ليجعلَ م

         عن بدداَء يالر بحكما س بل ذَنكالقناع املسب فروع فر4ع  
املمدوح من األذناب ما قرب من  ا، وإنم5ألنّ ذنب الفرسِ إذا مس األرض كان عيبا فكيف إذا سحبه؟

  .رضِ ومل يمسسها، أي يطابق بني األمنوذج الواقعي مطابقةً عقليةاأل
  فعيار املعىن إذن يفرض على الشاعر أنْ يقول ما يعرف حقا، فينشئُ نوعا من املطابقة بني اللفظ واملعىن حبيث

  .6جتيُء هذه املُطابقةُ موافقَةً للحق واخلري وموافقَةً للدين

  :استقامتهجزالة اللفظ و -ب
ليس يكفي املرَء أنْ يكون صائب الفكر، صحيح النظر، وال أنْ يجعـلَ صدره رائدا لقـلمه، وقلبه "   

للسانه، بل ال بد له إذا ملك أعناق املعاين أنْ يحسن تسخري األلفاظ هلا، فإنه كما ال تكون الفضة  صورةً
ف احلُلي بأنفُسهما، ولكن مبا يحدثُ فيهما من الصورة، كذلك والذهب خاتما أو إسوارا أو غريمها من أصنا

ال ختلص املعاين من أكدار الشبهات وال يتم استيالئها على هوى النفوس إالّ مبا حيدثُ فيها من النظم،وإذا كان 
 بد يف كلّ فن من اإلحسان ال معىن إالّ باللفظ، فما أحراه أنْ يكون مشرقًا محكَم األداء، والشعر يعد فنا، وال

  طويل-:والتجويد، وإالّ بار على أهله، وأنت فبِأي شيٍء تفضلُ قولَ أيب متّام

 فعلُه مذنبِفأخو عزمات عذر هذرحسنٍ            إلينا ولكن ع7علُ م. 

  -كامل-:على قول املتنيب
أعطاك              هلْتجمبتدئًا فإنْ أع عطيكا كمن قد أجرما ي8معتذر.  

  فبِأي شيٍء  تفضلُ البيت على أخيه ومها يف املعىن سواء، إذا مل يكُنِ بِإحكامِ السبك والرباءة من وصمات نقول 

                                                 
 .2/7راجي األمسر، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، : ارسهاخلطيب التربيزي، قدم له ووضع هوامشه وفه: شرح ديوان أيب متام 1
 .1/193املوازنة، اآلمدي  2
إيليا احلاوي، الشركة العاملية للكتاب، : ينظر شرح ديوان جرير، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إني آلملُ منك خريا عاجالً، -كامل- :البيت جلرير وصدره 3

 .503ص ) الت(2الط
 .2/318، )هـ1300(1علي عبيد اهللا الشريازي، مطبعة اجلوائب، قسطنطينية الط: نسخة مشكولة  خبط: تريديوان البح 4
 .1/371املوازنة، اآلمدي  5
 1/205الثابت واملتحول، أدونيس  6

 .1/90أخو أزمات بدلُه بدلُ محِسنٍ : يف شرح التربيزي 7
 يعطيك مبتدرا: ، وجاء فيه)م1938-ه1357(2، دار الكتاب العريب ، بريوت لبنان، الطعبد الرمحن الربقوقي: شرح ديوان املتنيب ، وضعه  8

4/145. 
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 .1"التعقيد والقلق والضعف

مة فهو هذا يف قيمة األلفاظ وأمهّيتها وحاجة املعاين عند نقادنا القدماء إليها، أما املقصود باالستقا
انسجام حروفه حتى يكون سهالً على اللّسان، غري مجاف ألصلِ وضعه يف اللّغة، ويمكننا عد مثانية أوجه فيما 

  : خيص جزالة اللفظ واستقامته نذكرها مختصرةً كما يلي
  :قُرب خمارج احلروف -1
سلسة النظام، خفيفةً على اللسان،  لينةً ورطبةً متواتية،) يريد حروف الكالم(تراها :"...يقول اجلاحظ   

 .2"حتى كأنّ البيت بأسره كلمةٌ واحدة، وحتى كأنّ الكلمةَ بأسرها حرف واحد

     - بسيط- :ومما آخذ به اآلمدي أبا متام قولُه
  3أهيس أليس مشاٌء إىل هممٍ                  تغرق العيس يف آذيها اللّيسا

  .والنماذج يف مثل هذا كثرية 4رهتان إذا اجتمعتافأهيس وأليس مستك

  :وعورة أو وحشية اللفظة -2
وهو أنْ يأيت الشاعر باللفظة وتكون غريبةً قليلة االستعمال، لتكون بالتايل شنيعةً قبيحةً عند استعماهلا، 

والقاصعاء والنافقاء ألنها  الدفْقي،: على أيب متام يف موشحه )هـ384-(ومن أمثلة األلفاظ اليت عاا املرزباين
، ولك أنْ تقرأ البيت فقط لترى 5على رأيه من الغريب املصدود عنه وليس يحسن من احملدثني استعماهلا

  - منسرح- :األلفاظ تنبو عن لسانك لوعورا، يقول أبو متام
  6صهصليق يف الصهيلِ حتسبه                 أُشرِج حلْقومه على اجلَرسِ

  -طويل-:وقول البحتري
 8. 7فال وصلَ إالّ أن يطيف خيالُها              بنا حتت جؤشوشٍ من اللّيلِ أسفعِ

  :الساقط العامي من األلفاظ-3
  لى ـاء عـال جيب أنْ يكون اللّفظ ساقطًا من ألفاظ عامة الناس وسفاههم، لذلك عاب النقّاد القدم

   - بسيط- :يء كقول أيب متاملرديء البذستعماهلم هذا اللّفظ االشعراء ا
                                                 

 .92-91ص )م1990(2فايز ترحيين، دار الفكر اللبناين ، بريوت الط: عبد القادر املازين، حتقيق: غاياته ووسائطُه:الشعر 1
 .1/67البيان والتبيني، اجلاحظ،   2
 .1/366ن شجاعا ال يربح موقفه يف احلرب، وأهيس من قوهلم هاس يهيس إذا وطئَ وطْئًا شديدا أو سار سريا عجِالً، شرح التربيزي رجلٌ أليس، إذا كا  3
 .1/300املوازنة ، اآلمدي 4
، 311-310، ص ص)هـ1343(تها، طاملوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، املرزباين، مجعية نشر الكتب العربية بالقاهرة، املطبعة السلفية ومكتب  5

 .2/193، و1/428وتنظر األبيات يف شرح التربيزي 
6 وت: صهصليقهيلِ، شرح التربيزي ...  شديد الصالص بة صوته طيريد هو مع شد1/367ي. 
عبد اهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب اهللا، : قيقهالصدر، ومضى من اللّيل جؤشوش أي صدر وقيل قطعةٌ منه، لسان العرب البن منظور، تولّى حت: اجلؤشوش 7

 . 529ص " جأَش"وهاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، القاهرة،  
 .1/56ديوان البحتري، الشريازي  8
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ال أنت أنت ديار ياره ، 1وال الدة - على مذهب اآلمدي–ألن2من أقوال العام.  

  :االضطراب يف التقدمي والتأخري -4

حالوة اللفظ، وحسن التخلص، ووضع الكالم يف مواضعه "يف حديثه عن جودة الشعر أنه يؤكد اآلمدي        
 -كامل-:وهذا ما جعلَه حريصا على تتبع ترتيب األلفاظ يف الشعر، لذلك ذم قول أيب متام 3"مع حسن سبكه

 4طَلَلَ اجلميعِ لَقَد عفَوت حميدا                وكَفَى على رزئي بذاك شهيدا

ل، وحولك من حالة عمران إىل إذا كان الفراق قد أثَر فيك أيها الطّللُ، وأنت من اجلماد الذي ال يعق: يريد
  اندثارٍ وخراب، فكيف يكونُ تأثريه علي مـع علـمي وإدراكي ومتييزي، فأنت أكرب شاهد على مـا أُعانيه 

  .5كمشوقٍ متيمٍ من ذهابِ هؤالِء األحبة الذين أشتاق إليهم
نب اضطراب اجلملة ألنّ تقدميه وتأخريه أدى لكن أنظر كيف صاغَ ألفاظَه وكان ينبغي أنْ يتج:"قال اآلمدي 

  .6"وكفى برزئي شاهدا على أنه مضى محيدا: وكان وجه الكالم أنْ يقول"إىل استغالق املعىن وفساده 
  :موضع اللفظة-5

ومما يشهد لذلك أنك : "..يف معرض احلديث عن موضع اللّفظة )هـ471-(قال عبد القاهر اجلرجاين
يف " األخدع"ك وتؤنسك يف موضع، مثّ تراها تثقل عليك وتوحشك يف موضع آخر كلفظة ترى الكلمة تروق

  - طويل- :بيت احلماسة
  .7تلفّت حنو احلي حتى وجدتين           وجِعت من اإلصغاِء ليتا وأخدعا

  - طويل- :وبيت البحتري
  .8مع أخدعيوإني وإنْ بلّغتين شرف الغىن               وأعتقت من رِق املطا

  - منسرح-:فإنّ هلا يف هذين املكانيني ما ال خيفى من احلسن، مثّ إنك لو تأملتها يف بيت أيب متام
كقرخ من هذا األنام فقد           أضججت أخدعيك من مقو 9يا دهر.  

  
                                                 

 .1/317 ال أنت أنت وال الديار ديار           خف اهلوى وتولّت األوطار: يف شرح التربيزي 1
 .1/512املوازنة، اآلمدي   2
 .1/4املصدر نفسه  3
 1/217املصدر السابق  4

 .155موازنة اآلمدي ووساطة اجلرجاين، خضر موسى حممد حممود ص  5
   .1/447املوازنة، اآلمدي  6

، )م2003-ه1411(حممد حسني نقشه، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت لبنان ط:شرح ديوان احلماسة املنسوب أليب العالء املعري، دراسة وحتقيق 7
عرقان خفيان يف : واألخدعان.2/1218، وينظر شرح املرزوقي للحماسة 2/757اللِّيت بالكسر صفحة العنق : والبيت للصمة بن عبد اهللا القشريي، وفيه

 ".خدع" 14/1114لسان العرب: موضع احلجامة من العنق
  :رب إنّ هو قوله،  وخوإنْ أبلغتين شرف العلى: ، وفيه1/57ديوان البحتري، الشريازي   8

 .فما أنا باملغضوض عما أتيته           إيلَّ وال املوضوعِ يف غريِ موضعي
 1/440شرح التربيزي  9
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  .1"ن اإليناس والبهجةفستجد هلا من الثقل والتنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح واخلفّة وم 
  املداخلة أواملعاضلة-6

وتعد من العيوب اللفظية، ألنّ الشاعر يدخل الكالم بعضه يف بعض، وهو تداخل األسلوب من دون 
من هذا النوع وهو  )هـ110-(فواصل ليبدو وكأنه سلسلةً، وقد عاب عبد القاهر اجلرجاين بيتا للفرزدق

  -طويل-:قوله
  .إالّ مملّكًا                أبو أمه حي أبوه يقاربهوما مثلُه يف الناس 

مل يرتب األلفاظ يف الذّكر، على موجب ترتب املعاين يف الفكر، فكد وكدر، ومنع السامع أن يفهم :" قال
  .2"الغرض إالّ بأنْ يقدم ويؤخر

  - سيطب- :ومما أوخذ به أبو متام يف مثل هذا النوع كثري نكتفي بقوله
ه الكمدن جسما، فلم يتخوفاُء له           أخكان الص فاَء أخ3خان الص  

  .4"خان وكان ويتخون وأخ وأخا:" جعل ألفاظ البيت سلسلةً أفسدت املعىن،   وذلك حني ذكر ألنه
  :5احلشو -7

أُنكر ورد، ألنه خال من وإنما كُره وذُم، و، 6وهو أن يحشى البيت بلفظ ال يحتاج إليه، إلقامة الوزن
لغو دعا، ومل يحلَ منه بعائدة، ولو أفاد مل يكن حشوفائدة من ذكر أيب متام للجثجاث 7االفائدة ومل ت وأي ،

  -كامل-:يف قوله
  .8كالظبية األدماِء صافت فارتعت              زهر العرارِ الغض واجلثجاثا

  ":غري شاذّة" عرف العريب أن تكون اللفظة جارية على ال -8
ويراد جبارية على العرف العريب دقيقة يف االستعمال، ال خترج عن ج املاضني يف صوغ العبارات، 

  - كامل- :لذلك عابوا على أيب متام قوله
  

                                                 
 48-47ص ص) م1992- ه1413(3أبو فهر وحممود حممد شاكر، دار املدين، جدة الط: عبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلّق عليه: دالئل اإلعجاز 1
، ويف 22، ص)م2007-ه1428(1مصطفى شيخ مصطفى وميسر العقاد، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الط: ف نفسه، اعتىن بهأسرار البالغة، للمؤل 2

، "وهذا قبيح جدا... إنما أراد وما مثله يف الناس حي يقاربه إالّ مملّك أبو أمه أبوه، فتعسف هذا التعسف الشديد، ووضع أشياء يف غري مواضعها:"املوشح 
 .97املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، املرزباين ص 

 .2/215شرح التربيزي  3
 . 153موازنة اآلمدي ووساطة اجلرجاين، خضر موسى حممد حممود ص 4
كتبة العصرية صيدا بريوت، حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي حممد البجاوي، امل:علي بن عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق وشرح: ينظر الوساطة بني املتنيب وخصومه 5

 .71-2/68أمساء احلشو وحده : ، وينظر كذلك العمدة38- 36، أفرد عنوانا للحشو ص ص)م2006-ه1427(1الط
 .206نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  6
 .21أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، ص 7
" عرر" وهو نبت طيب الريح : ، والعرار6/544" جثث"ر طيب الريح شجر أصفر م:اجلثجاث: ويف لسان العرب. 1/168شرح التربيزي 8
22/2876. 
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  .1قد كنت مغمورا بأحسن ساكنٍ             ثاوٍ بأحسنِ دمنة ورسوم
  .2وٍ فيهاألنّ الدار ال تصبح رسوما وساكنها ثا

  :اإلصابة يف الوصف -ج
على الشاعر أن يلتزم طريقة العرب األوائل يف وصف األشياء، وإبرازها بدقائقها، فديدن القدماء     

  .3وصف كلّ شيٍء تقع عليه أعينهم وصفًا دقيقًا، وهلم يف ذلك معان وطرائق مل خيرجوا عليها

  من وصف املرأة بالنحافة والضعف،) ات الشعرية النهائيةعصر املواضع(وليس من شعراء اجلاهلية واإلسالم    

  -طويل- :لذلك عاب نقادنا القدماء على أيب متام قولَه
  .4من اهليف لو أنَّ اخلالخلَ صيرت            هلا وشحا جالت عليها اخلالخلُ

  -كامل-:وكذلك يف إطار اإلخالل بطريقة الوصف عاب عليه اآلمدي قوله
أجدر قودمع أنْ تزداد طـولَ وإطفاؤها                بالد 5جبمـرة لوعة.  

  - طويل-:وقولَه
  .6دعا شوقُه يا ناصر الشوقِ دعوةً               فلباه طلُّ الدمع جيري ووابله

وهو يف  أن يطفئَ الغليل ويربد حرارة احلُزن، ويزيل شدة الوجد، - كما يقول اآلمدي–إذ من شأن الدمع 
  -طويل- :أشعارهم كثري كما قال امرؤ القيس

  .7وإنّ شفائي عربةٌ مهراقةٌ                فهل عند رسمٍ دارسٍ من معولِ
  :التحام أجزاء النظم والتئامها على ختير من لذيذ الوزن -د

  -طويل-:أورد اجلاحظ هذا املرتكز عند قول الشاعر
  .لسانُ دعي يف القريض دخيلُ                   وشعرٍ كبعرِ الكبشِ فرق بينه

وأما قوله كبعر الكبش ، فإنما ذهب إىل أنّ بعر الكبش يقع متفرقًا، غري مؤتلف وال متجاور، :" مثّ قال
  : مسعت ابنة احلطيئة تقول لـه: 8وقال سحيم بن حفص...وكذلك حروف الكالم، وأجزاء البيت من الشعر

                                                 
 .2/132شرح التربيزي  1
 .1/216املوازنة، اآلمدي  2
 .217-214ينظر العصر اجلاهلي، شوقي ضيف، ص ص 3
 .1/147وينظر املوازنة. 2/55شرح التربيزي  4
 .1/143وينظر املصدر السابق. 1/208املصدر السابق  5
 .1/221وينظر املصدر السابق. 2/12 املصدر السابق 6
اعتىن جبمعه وتصحيحه للمرة األوىل حضرة : واملعلقات العشر وأخبار شعرائها. 31، ص)2005-ه1425(ديوان امرئ القيس، دار صادر، بريوت، ط 7

: أيب زيد القرشي، شرحها وضبط نصوصها وقدم هلا: مجهرة أشعار العرب ، وينظر63أمحد األمني الشنقيطي  دار النشر للطباعة والنشر ص: األستاذ الفاضل
 . 79عمر فاروق الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان ص

البيان والتبيني، اجلاحظ : واألنساب، ثقة فيما يرويه يذكره اجلاحظ يف مواضع كثرية، كان عاملًا باألخبار" سحيم"عامر بن حفصة، وبلقبه هذا : ويقال يف امسه 8
1/40. 
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ليس : مَا ونزلت يف بين كُليب، بعرِ الكبش، فعابتهم بتفرق بيوم، وعاب رؤبة شعر ابنه فقالتركت قومَا كرا
ٱ (":- عز وجل–وقد قال اهللا ...له قران، وجعلُ البيت أخا البيت إذا أشبهه وكان من حقّه أن يوضع إىل جنبه

  .2، 1  )ٻ ٻ ٻ ٻ پ � � � ٺ
  - طويل- :ص إخالله بأجزاء نضمه واضطراب معانيه قولهومن مؤاخذات اآلمدي على أيب متام فيما خي

  .أجل أيها الربع الذي خف آهلُه         لقد أدركت فيك النوى ما تحاولُه
  .وقفت وأحشائي منازلُ لألسى          به، وهو قفـر قد تعفّت منـازلُه

ـُهأُسائله ما بالـه حكَم البِـلى           عليـه وإالّ فات  .3ـركوين أُسائل

فما هذه املُسائلة منه للربع يف أن حكم البلى عليه، وهو قد قدم السبب الذي من أجله بكى، :" يقول اآلمدي
، وهذا هو الذي "لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله:" ، وبقوله"خف آهله:"وشرحه يف البيت األول بقوله

  .4"ه فقد خرِب وبليأباله ألنه إذا فارق أهله، وتعفّت منازل

الشعر  هو أعظم أركان حد:" فهو من شروط الفحولة عند القدماء سيما عند األصمعي، بل أما ختير الوزن
لذلك فعلى  ،5"مبازجه بصفائه، كما يطرب الفهم بصواب تركيبهه، ووأوالها خبصوصية، يطرب الطّبع إليقاع

زحافات وعلل، وقد جاء اآلمدي بأبيات أليب متام بعضها على حبر أن ال يقع يف اضطراب الوزن، من الشاعر 
الطويل، وبعضها على البسيط، وأخرى على املنسرح، وبين الزحاف اجلائز وغري اجلائز من خالهلا، ومما استهلّ 

  -طويل- :قوله" ما كثر يف شعر أيب متام من الزحاف واضطراب الوزن"به اآلمدي بابه املسمى بـ
  6غاييت وقرابيت           ا وبنو اآلباء فيها بنو أيب روأنت مبص

  .7وهذا البيت على الطويل قد دخله زحاف القبض، وهو على رأي اآلمدي أقبح من كلّ ما عيب به أبو متام

    صل معىن ومن العيوب اليت محلها اآلمدي على أيب متام التضمني العروضي، وهو عيبمن عيوب القافية، يت
  -طويل- :ثاين، كما يف قول الطّائياألول بقافية البيت اليت الب

  .حيثُ يلفى اجلود سهالً منالُه              وخري امرئٍ شدت إليه وحطّت إىل
تووطّد أعالم اهلُـدى فاستقر               ةَ عدلُـهالربي 8إىل خري من ساس. 

                                                 
، البيت أليب البيداء الرحياين، 363-362، ص ص..."تركت الثروة والعدد ونزلت يف بين:"، ويف املوشح1/228و 1/67البيان والتبيني، اجلاحظ،  1

  .1/10ينظر شرح احلماسة، املرزوقي 
 .48سورة الزخرف، اآلية  2
 .2/12تربيزي شرح ال 3
 .548-1/547املوازنة، اآلمدي  4
 .1/134العمدة، إبن رشيق  5
 .1/91شرح التربيزي 6
وقد حذف نون فعولن من األجزاء األوىل، وياء مفاعلني يف املصراع الثاين، وحذف اخلامس الساكن يسمى : ، قال اآلمدي1/306املوازنة ، اآلمدي 7

 .مقبوض
 .1/163املصدر السابق  8
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ال جيب أنْ يحلّ القافية ألنها عقدةٌ :" الثاين، وهو عيب ألنّ الشاعرفقد علّق أبو متام قافية البيت األول بالبيت 
  .1"جيب الوقوف عليها

  :مناسبة املستعار منه للمستعار له -ه
معلوم أنّ االستعارة موجودةٌ يف كل لغة، وهي وسيلة للتعبري عن الفكرة املعقّدة، ال عن طريق 

كن عن طريق اللّمح السريع لوجه الشبه بني األشياء املتفرقة، ومن التحليل، أو عن طريق اإلخبار املباشر، ول
هنا تتباين عبقرية الشعراء يف اتساع األفق والرؤية الكاشفة، واللّمح السريع ألوجه الشبه والصالت بني 

  .2األشياء، لذلك كان يرى أرسطو أنّ االستعارة مسةُ العبقرية
ت العالقة التشبيهية فيها غامضةً، أما إذا كانت العالقة فيها تقوم على ولقد رفض النقاد االستعارة ما كان

تقريب التشبيه، فهي مقبولة مستحسنة، هلذا قبلوا االستعارة التصرحيية اليت تقوم العالقة فيها على أساس املشاة 
كنية القائمة يف عالقتها على واحملافظة على التمايز التشبيهي يف عالقة الطّرفني، وهلذا أيضا رفضوا االستعارة امل
مثّ نكتفي فيه باالسم :" أساس املغايرة والثّقل والتوحيد بني الطّرفني، ولعلّ هذا ما قصده املرزوقي بقوله

  .3وعليه يكون الكالم إيثار التصرحيية على املكنية عند املرزوقي." املشبه به"ويبقى املستعار" املشبه"املستعار له
يتعمد اإليغال يف االستعارة،  يحوم على أوجه شبه تدق وختفى على غريه من الناس لذلك  وقد كان أبو متام 

، وكان الذي قال له هذا أبو سعيد "ملَ ال تفهم ما أقول:"قولُه" ملَ تقول ما ال يفهم؟؟"كان جواب من سألَه
  .4الضرير خبراسان، وكان هذا من علماء الناس

  - بسيط- :ليت ترتع إىل اإلغراب قولُهومن استعارات أيب متام ا 
  5يا يوم وقعة عموريةَ انصرفَت               عنك املُىن حفّالً معسولةَ احلَلَبِ

إنّ األماين احلافلة بالتطلّع إىل النصر، وأملِ الغلَبة، أصبحت بفتح القلعة حلوةً حالوة العسل، إنها أشبه :يقول
احلليب عسالً؟، وهذه يف احلقيقة صورةٌ غريبة دخيلة على ما تعارفته وألفته العرب، ويف بضرعٍ حافلٍ يدر بدلَ 

  -طويل-:قوله
دره بيف أن ما ماريت ه               بكفّيكلمحواشي احللمِ لو أنّ ح 6رقيق.  

  
  

                                                 
 1/208بت واملتحول، أدونيس، الثا 1

 -رسالة قدمت لنيل درجة أستاذ يف اآلداب إىل دائرة اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية، بريوت -حممد علي أبو محدة: أبو القاسم اآلمدي وكتاب املوازنة 2
 .108ص 1968سبتمرب 

  .11-1/10شرح ديوان احلماسة للمرزوقي  3
 .2/21إحسان عباس، دار صادر بريوت، : البن خلّكان، حتقيق : ء الزمانوأنباء أبنا وفيات األعيان 4
 .1/35شرح التربيزي  5
 .1/278نفسه املصدر   6
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ا علمت أحدا من ألني م:" ليس إغراب معىن وتعميةً فحسب، بل خطأٌ ظاهر على رأي اآلمدي الذي يقول 
، وعد له ما "شعراء اجلاهلية واإلسالم وصف احللم بالرقّة، وإنما يوصف بالعظم والرجحان والثّقل والرزانة

  .1يربو عن ستة عشر شاهدا من الشعر القدمي
  2:املقاربة يف التشبيه -و
جلاهليني قد جلأوا إليه وأكثروا منه ا أنّ الشعراء اإىل جانب االستعارة درس النقاد التشبيه أيضا، ورأو   

حتى لو قال قائلٌ هو أكثر كالمهم مل يبعد، هلذا كان أوضح من االستعارة يف األذهان وكان اللّجوء إليه 
وجارٍ كثريا  -يف نظر اللّغوي- مظهرا من مظاهر التمسك بالوضوح الشعري، وهو أداة الشاعر القدمية األثرية

  .3ة فإنّ إيثاره يعين إيثار القدمي واحترام لفكرة التقاليد والنظام اللّغوي املوروثيف كالم العريب، ومن مث
 واملرزوقي يؤكّد قيمة الوضوح يف التشبيه، فأصدقُه ما ال ينتقض عند العكس ليبين عن وجه الشبه بال كُلفة، 

  اليت باعدوا فيها بني طرفيها، وحيميه من الغموض وااللتباس، ولذلك عيب على الكثري من الشعراء صورهم 
والذي يعنينا يف نقد القدماء أنهم حرصوا على إيضاح العالقة وعلى حتقيقها، واعتمدوا معيار املقاربة يف 

وأكّدوا على الدقة التصويرية اليت تعكس وضوح العالقة بني طريف الصورة، ومن هنا كانت النظرة  4التشبيه
التطابق اخلارجي بني أطراف التشبيه، ومدى التناسب العقلي بني العناصر  القدمية تم بالبحث عن مدى

املقاربة، ولتحقيق هذا التناسب راحوا يؤكّدون على ضرورة اإلكثار من الصفات اليت تدعم املشاة، وتقوم 
ية تربطُ بني وإالّ فأي عالقة حقيق 5على سند عقلي واضح فإذا شاه يف أكثر أحواله فقد صح التشبيه والق

  - طويل- :اللّيل املوحش الذي اجتاز الشاعر أهواله إىل املمدوح، واكتحال العني باإلمثد يف قول أيب متام
بإمثد منه البالد اكتحلَت قد              هليلٍ كأن حنكنا جته 6إليك.  

  :مشاكلة اللّفظ املعىن واقتضائهما حتى ال منافرة بينهما -ز
حرصما  ير، وإنمها على اآلخر، وال يتأخأحد ماللّفظ مع املعىن، فال يتقد النقاد القدماء على أن يأتلف

عن هذا االئتالف ملّا رأى أنّ  )هـ456-(جيريان يف الذّهن جمرى متساويا مؤتلَفًا، وقد حتدث صاحب العمدة
  سم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم املعىن اللّفظ جسم وروحه املعىن، وارتباطه به كارتباط الروح باجل

  وكذلك إذا ضعف املعىن...كما يعرض لبعض األجسام من العرج والشلل والعور...واختلّ بعض اللّفظ كان
  

                                                 
 .1/143املوازنة، اآلمدي  1
 .83-70أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين ص ص : ينظر يف تعريف التشبيه وأقسامه 2
 . 37ص) م1997(منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق وحيد صبحي كبابة،: اخلصومة بني الطّائيني 3
ومن التشابيه البعيدة اليت مل يلطف أصحاا فيها، ومل خيرج كالمهم يف العبارة :" أفرد إبن طباطبا عنوانا للتشابيه البعيدة، مترصدا بعض أبيات اجلاهليني، فقال 4

نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، : عباس عبد الساتر، مراجعة: شرح وحتقيقعيار الشعر، إبن طباطبا، : ، ينظر..."عنها سلسا سهالً
 .94- 9، ص ص)م1982- هـ1402(1الط
 .177، ص)م1992(3الصورة الفنية والتراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، املركز الثقايف العريب، بريوت، الط  5
 .1/249شرح التربيزي  6
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  .1."بقي اللّفظ مواتا ال فائدة فيه...واختلّ بعضه
  :إالّ بوروده على أربعة أضربٍ يف الشعر وهيعلى أنّ قدامة بن جعفر يرى أنّ املعىن ال يأتلف مع اللّفظ 

  .2املساواة، اإلشارة، اإلرداف والتمثيل  

وجند اآلمدي يتعقّب تعقيد أيب متام للمعىن ويحاولُ أن جيد تفسريا هلذه ظاهرة، فيهتدي يف األخري إىل أنّ عدم 
فلقد استطاع أن جيد العالقة "لبديع مشاكلة اللّفظ للمعىن يف شعر أيب متام إنما هو نتيجة إسرافه يف طلب ا

ويورد من هذه النماذج اليت  3"القائمة بني اللفظ واملعىن عند أيب متام ملّا رأى أنه يريد البديع فيخرج إىل املُحال
انتشرت فيها احملسنات اللّفظية واستعمل فيها الصور ذات التكثيف اخليايل ويف غموض املعىن وتعقّد املُراد مثل 

  -بسيط-:هقول
  .4تناولَ الفوت أيدي املوت قادرةً             إذا تناولَ سيفًا منهم بطَلُ

وهذا محالٌ ألنّ النجاة ال تتناولُها يد املوت، وال تصلُ إليها وإالّ مل تكن جناةً، وإنما كثُر هذا يف شعره من 
اجلرجاين أيضا هذه الظاهرة، وفطن إليها حني  جراء انشغاله عن املعىن بالتطريز والتوشيح، وأكّد عبد القاهر

ومن هنا ذم العلماُء أيضا من حملَه السجع والتجنيس على أنْ يضيم هلما املعىن، ويـدخل اخللـلَ :"...قال
عليه ألجلهما، وعلى أنْ يتعسف يف االستعارة بسببهما ويسلك املسالك اهولة كالذي صنع أبو متام يف 

  -يطبس-:قوله
  .سيف اإلمـامِ الذي مسته هيـبته          ملّـا خترم أهـلُ األرضِ مخترِما
  .6، 5قَرت بقُرانَ عني الدينِ وانشترت           باألشترينِ عيون الشرك فاصطُلما

تار العني ليس مبوجبٍ ، وأيضا فإنّ انشةإنّ انشتار العيون يف غاية الغثاثة والقباح:" أما اآلمدي فيقول
  .7"لإلصطالم

فال بد إذن من مشاكلة اللفظ املعىن وائتالفه معه حتى ال ميكن الفصل بينهما باعتبار اللفظ هو الصورة اليت  
  .خيرج فيها املعىن خمرجا حسنا ال يضام وال يتقدم أحدمها على اآلخـر

  
  
  

                                                 
  .1/124بن رشيق  العمدة، ا 1
 163-153ينظر نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص ص 2

 .332أبو متام بني ناقديه، عبد اهللا محد احملارب ص  3
 .2/11شرح التربيزي 4
 .2/82املصدر نفسه  5
 .523دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين ص  6
 الشتر هو انقالب جفن العني وتشنجه: االستئصال، وعند التربيزي: العني، واالصطالممن أمراض : اإلنشتار: ، وجاء يف هامشه1/285املوازنة، اآلمدي  7
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  :الصدق واحلكمة: 2مرتكز
سا ملزية الصدق يف النفس العربية من حيث اعتماده مقياسا جلودة الشعر، وجعله يعد هذا املرتكز انعكا

:" من خالل قوله- صلّى اهللا عليه وسلّم- أساسا الختيار بعض النصوص، والرائد يف ذلك تأكيد املصطفى
  -طويل-):هـ40-(أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمةُ لبيد

  2. 1أال كلُّ شيٍء ما خال اللّه باطلُ
قام :"  إذ ملّا حقيقة هذا احلكم  كما يروي ذلك املرزباين )هـ13(- رضي اهللا عنه- ويؤكّد أبو بكر الصديق

  :فقال - رضي اهللا عنه-لبيد بن ربيعة على أيب بكر
  .أال كلّ شيٍء ما خال اَهللا باطلُ

  .صدقت: قال أبو بكر 
  .وكلُّ نعيمٍ ال حمالةَ زائلُ: وحني قال

  .3"د اهللا نعيم ال يزولكذبت، عن: قال
وذلك ) هـ23- (-رضي اهللا عنه- ما ناله من التفضيل إالّ لصدقه، كما أخرب الفاروق)ق هـ 14-(وما نال زهري

يا ابن عباس أال تنشدين لشاعر الشعراء؟، قال :فقال له)هـ68-(-رضي اهللا عنهما-ملّا كان مزامال البن عباس
رضي اهللا - ملَ صيرته شاعر الشعراء؟ قال: زهري، قال فقلت: لشعراء؟ قاليا أمري املؤمنني، ومن شاعر ا: فقلت

، وملّا أُنشد قول 4ألنه ال يعاضلُ بني الكالمين، وال يتبع وحشي الكالم، وال ميدح أحدا بغري ما فيه: - عنه
  -طويل-:احلطيئة

  .5خري موقد مىت تأته تعشو إىل ضوِء ناره             تجِد خري نارٍ عندها
  -صلّى اهللا عليه وسلم- كذَب، بل تلك نار موسى نيب اهللا: قال

يف تقدير قيمة الصدق يف الشعر، وإىل اعتبار أنّ أشعر ) هـ54(- رضي اهللا عنه-وقد مضى حسان بن ثابت
  - طويل-:بيت هو ذلك الذي يسمعه السامع فيعرف أنّ الشاعر قد صدق فيه فقال

بيت قَا وإنّ أشعردص هقالُ إذا أنشدتي بيت                قائلُه أنت  
ومما أبر فيه :" ولقد احتفى النقاد القدماء ذين املقياسني، وأعظموا مرتلتهما وعلى رأسهم اآلمدي حني يقول

  - طويل-:على إحسان كلِّ محسنٍ قوله -يريد البحتري–
  

                                                 
وكلُّ نعيمٍ : ومتام البيت. 85، ص)م2004- هـ142( 1أمحد محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الط: ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتىن به 1

 .ال حمالةَ زائلُ
 13- 15/12) م1929-ه1347(1النووي، املطبعة املصرية األزهر، الط صحيح مسلم بشرح اإلمام 2
 .71املوشح، املرزباين، ص  3
  .1/98بن رشيق ، وينظر العمدة ال47يد القرشي ص مجهرة أشعار العرب، أيب ز 4
 25رع حممد علي مبصر صأيب احلسن السكّري ، اعتىن بتصحيحه أمحد بن األمني الشنقيطي، مطبعة التقدم بشا: ديوان احلطيئة بشرح 5
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ـِراق بأُنـسه      ـَنا فات الف ـّلُ        أيا سك   .وحالَ التعادي دونه والتزي
ـُرهي رضا العذّالِ عني وإنـه             مضى زمن قد كنت فيه أعذّلُ   .بِك
  .فال تعجبا إنْ مل يغلْ جسمي الضنا            ومل خيترم جسمي احلمام املُعجلُ

  ".املتـوكّلُ"شفعا لـه عني مودعـا           وفـارقين" الفتح"فمن قبلُ بانَ
  .فما بلغَ الدمـع الذي كنت أرجتي           وال فعلَ الشوق الذي خلت يفعلُ
  .1وما كلُّ نريان اجلوى تحرق احلشا          وال كـلُّ أدواِء الصبـابة تقـتلُ

كان له من يلخصه هذا  وقد كان قوم يقولون أجود الشعر أكذبه، وال واهللا ما أجوده إالّ أصدقُه، إذا 
  .2.."التلخيص، ويورده هذا اإليراد

ايري اآلمدي صحةُ املعىن، ومطابقةُ قول الشاعر لواقع األشياء، وإتيانه بالشيء كما هو عليه، ذم معمن وملّا كان 
، فحني 3 التصويرالكذب الفني، وذم وسيلته الدالة عليه وهي االستقصاء، واليت هي عادة أيب متام يف املبالغة يف

يلتزم البحتري تصوير الواقع كما هو عليه خيرج أبو متام عن هذا باإلغراق يف التصوير والتشخيص فيقع بالتايل 
  -خفيف- :لذلك عاب اآلمدي على أيب متام قوله 4يف السخف واخلطأ

ادوجملسي من الع ترمضيمٍ                ع بطلعة ه5زارين شخص  
  معىن ال حقيقة له، ألنا ما رأينا أحدا جاءه عواد يعودونه من الشيب،) عمرت جملسي من العواد(ولهوق:" يقول

  .6"وال أنّ أحدا أمرضه الشيب وال عزاه املُعزون عن الشباب
يوقعه اآلمدي من خالل تتبعه لشعر الطّائيني أنّ االستقصاء ال يوقع الشاعر يف الكذب فحسب، وإنما  ويؤكّد 

  -طويل- :أيضا يف التناقض، فلما قال أبو متام
قامتًا         وأنف فما بالُ وجه الشعر أغرب طلة الشعر راغمع نالعلى م.  

  .7فقد هز عطفيه القريض توقّعا         لعدلك مـذْ ردت إليك املظـاملُ
فيه، ألنّ هز العطف ال يكون إالّ من املرح واألشر، وال تكون والذي وجهه أغرب قامتٌ ال يهز عط:" قال اآلمدي

  .8."املناقضة إالّ هكذا، وهذا كلُّه إنما جيلبه الشره واالستقصاُء ملا يكفي منه البلْغةُ

                                                 
 . قاله يف غالمه 2/198شرح الشريازي 1
 . 58-2/57املوازنة، اآلمدي  2
 . 2/32، ينظر املصدر نفسه "وأبو متام ال يقنع إالّ بأن جيعل املرأة باكيةً عليه دما، على عادته يف االستقصاء الذي ال حالوة له:"... قال اآلمدي 3
 .250اهللا محد احملارب ص أبو متام بني ناقديه، عبد  4
 .1/191شرح التربيزي  5
 .2/213املوازنة، اآلمدي  6
 .2/89املصدر السابق  7
 .3/681، )م1990-ه1410(1اآلمدي، دراسة وحتقيق عبد اهللا محد احملارب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الط: املوازنة بني شعر أيب متام والبحتري 8
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وكي يبين اآلمدي أنّ الصدق والتزام واقع األشياء هو منهج القدماء، راح يوازن بني أوصاف الطائي يف فن  
وعاب على الطّائي وصفُه إياهن بشدة اجلزع والوله وبكاء الدم  ،)هـ93-(غزل وأوصاف عمر بن أيب ربيعةال

  - طويل- :ولطم الوجه واإلشفاء من اهللكة وإظهار التجلّد وقلّة االحتفال ن، كما يف قوله
ا: وقالتجتلُّد قلت ،أتنسى البدر          :فال طلع بمل تغر إذا الشمس 1البدر.  

  - طويل-:وقوله
  .2دها من كلِّ عنيٍ هلا رـسقى خ          ع ثان عزميت ولو انه   ـوما الدم

  - وافر-:وقوله
  نِ التدامهلا من لوعة البي                      اخلدود ا وردبنفسج عيد3ي.  

  - كامل- :وقوله أيضا
  .ثل حاشية الرداِء املُعلَمِيف مـ                وصلَت دموعا بالدماِء فخدها 

  .4وأضاَء منها كل شيء مظلمِ                كلُّ شيٍء دوا ولهت فأظلم

ولو كان وصف ذا زوجته، أو ابنته، لكان معذورا، ولكنه إنما وصف حبائبه، ألنه ذكرهن :" قال اآلمدي
الذي كان معشقًا ينذر أشراف  - صفن بذلك، وما انتهى عمر بن أيب ربيعةباجلمال واحلسن، والزوجات ال يو

من ذكر صبون به إىل مثل هذه األوصاف وال قريبٍ منها، وقد عيب عمر  -النساء النذور يف رؤيته وجمالسته
فلم يقنع  بذلك، واستقبح منه، على أنه قد صدق يف أكثر ما قال، ومل يكذب، وأتى باألخبار على وجوهها،

 .5"أبو متام إالّ بالزيادة عليه والتناهي فيما خيرج عن العادة

-):هـ120-(أثىن عليه صلّى اهللا عليه وسلم وأقرهُ قولُ النابغة اجلعديالذي تضمن احلكمة و ومن الشعر الذي
     - طويل

  .وال خري يف حلمٍ إذا مل تكن له             بوادر حتمي صفوه أنْ يكدرا
  .وال خري يف جهلٍ إذا مل يكن له            حليم إذا ما أورد األمر أصدرا

  .6"ال يفضض اللّه فاك:" فقال عليه الصالة والسالم
والذي جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستحسن هذين البيتني، هو ما تضمناه من حكمة، واآلمدي من 

ن نتاج الشعر اجليد، فلما حتدث عن الذي يتقصى اجلودة يف اخليل النقاد الذين اعتنوا باحلكمة ورأوها م

                                                 
 .2/443شرح التربيزي  1
 .2/443نفسه املصدر  2
 .1/250املصدر نفسه 3
 .وأنار منها كلّ شيئ مظلمِ: ، وفيه2/124املصدر نفسه  4
 .39-2/38املوازنة، اآلمدي  5
 .22دالئل اإلعجاز، عبد القاهر ص 6
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فكيف مل يفعل ذلك يف الشعر ملّا راقَه حسن وزنه وقوافيه، ودقيق معانيه، وما يشتملُ :" والسيف والثوب قال
  .1"عليه من مواعظ وأدبٍ وحكمٍ وأمثال

  :األخالق والفضائل: 2مرتكز
السلوك واألخالق، ويهدف إىل جعل الفن يف خدمة اتمع، مما يقدمه يقوم هذا املقياس على منهج   

من ذيبٍ وإصالحٍ وإرشاد، وذا يسهم يف بنائه إسهاما فعاال، تدفع به قُدما إىل سلّم احلضارة الراقية اليت جيد 
جةً من القيمة األخالقية استنادا ملا فيها العقل البشري ثراًء منميا لشخصية اإلنسان، وهذا املرتكز مينح الفن در

فيه من نفعٍ وضررٍ، ويتعدد هذا وخيتلف بتفاوت املواضعات األخالقية بني الناس من عصرٍ إىل آخر، ومن أمة 
  .إىل أخرى، ومن جمتمعٍ إىل جمتمع

 معلّقته، بل إننا جند وقد اهتم الشعراء القدماء باملعاين اخللقية ويف مقدمتهم لبيد وزهري، كما هو واضح يف    
يستحسن هذا الصنف من قائله ولو كان كافرا، وقد صح عنه عن عمرو  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم-رسول 

هل معك من شعر أمية بن أيب : فقال يل - صلّى اهللا عليه وسلم- ردفت رسول اهللا :" عن أبيه قال بن شريد
، حتى أنشدته هيه: ، فأنشدته بيتا، فقالهيه: دته بيتا، فقال، فأنشهيه: نعم، فقال: ؟، فقلتشيٌء 2الصلت

  .3"لقد كاد أن يسلم يف شعره:"ويف أخرى" إنْ كان ليسلم" ويف رواية" مائة بيت
وقد كان الشعر يلقى القبول واإلعجاب حينما ينحو منحى أخالقيا بصفة عامة، ويلقى الرفض ويعرض قائلَه  

تلك النزعة، وقد أثار النقّاد القدماء هذا املقياس، وقدموا الشعراء وأخروا بعضهم بقدر ما للقتل إذا هو عارض 
ذكروا من هذه املُثُل العليا والفضائل، وجند اآلمدي يشن حربا ضروسا على أيب متام ذا املقياس، حتى قال عنه 

ي أثرا دينيا، فأكثر استعارات أيب متام إنما وإني أحس أنّ وراء أحكام اآلمد:"...)م1920-(إحسان عباس
ال  :"-عليه الصالة والسالم- مبا قاله - ارتباطًا شعوريا أو ال شعوريا - تتعلّق بالدهر والزمان، وربما ارتبط هذا

  .5. 4"تسبوا الدهر فإنّ اهللا هو الدهر
ام كان يغرب فيها ويأيت مبا ال يستسيغه الذّوق ومن النماذج اليت تتبعها اآلمدي بالقدح والذم، ورأى أنّ أبا مت

  -منسرح-:قوله
  .6يك فقد              أضججت هذا األنام من خرقكعدخيا دهر قوم من أُ

                                                 
 .1/413املوازنة، اآلمدي   1
صلى -ن عبادة األوثان، كان يخرب أنّ نبيا سيخرج، وملّا بلغه خروجههو عبد اهللا بن ربيعة بن عوف بن أُمية، من ثقيف وكان قد قرأ الكتب املتقدمة ورغب ع 2

مصطفى أفندي : ابن قتيبة، صححه وعلّق عليه: ، أنظر الشعر والشعراء "آمن شعره وكفر قلبه:"-عليه الصالة والسالم- كفر به حسدا له، قال - اهللا عليه وسلم
 . 176ص) م1932- ه1350( 2السقا، مطبعة املعاهد، القاهرة، الط

 .15/11صحيح مسلم  3
 .158تاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس ص  4
 .15/3صحيح مسلم  5
 1/261، وينظر املوازنة، اآلمدي 1/440شرح التربيزي  6
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  - طويل-:وقوله
ندبالز قطعجتدى نصرٍ فتٍء               إىل ما بسيكف هرالد 1أال ال ميد  

  - وافر-:وقوله
  .ت سنات الدهرِ عنه               وأُلقي عن مناكبه الدثارفلو ذهب

نا هذا محارلَ قسمةَ األرزاقِ فينا                 ولكن دهر2لعـد  
  - طويل-:وقوله

  3حتملت ما لو حملَ الدهر شطره                لفكّر دهرا أي عبئيه أثقلُ
  - طويل-:وقوله

                 املتتابع فُهرجبـورٍ ص هـرِ الثّناَء فقد قضى           عـليأسيئُ على الد.  
                 و جائعبا وهويأكلنا أكلَ الد           صمتو موى وهالن نا رضخخرضأي.  

  4وهو راتـع وإنـي إذا ألقـى بربـعي رحلَـه          لَأُذعره يف سربه                  
  - طويل-:وقوله

  5فما ذُكر الدهر العبوس بأنه            له ابن كيوم السبت إالّ تبسما
  -كامل-:وقوله

ـَه بكـرمي   6والدهر أألم ما شرقت بلؤمه             إالّ إذا أشـرقت
ه صاحبه، ويترك العنان للسانه على أنّ اآلمدي مل يقف عند هذا فحسب، بل ذم ذلك الشعر الذي يسرف في  

  - طويل-:كما فعل أبو متام حني قال- عز وجل-حتى يورده املهالك ويتعدى به على حدود اهللا
  7سأمحد نصرا ما حييت وإنين                 ألعلَم أنْ قد جلّ نصر عن احلمد

اده إليه بأنْ يذكروه به، وينسبوه إليه لتعلم أنه قد رفع املمدوح عن احلمد الذي ندب اهللا عب:" قال اآلمدي
  .8"وافتتح فرقانه يف أول سورة بذكره واحلث عليه

جيعلُه يتمسك بالصدق الواقعي، إذ من شأن األول أن يقول " شرف املعىن وصحته"واعتماد اآلمدي على 
  .أن يوصل إىل الفضائل والقيمالشاعر وفقَه ما يعرف حقا، ويخرب عن الشيء مبا هو عليه، ومن شأن الثاين 

                                                 
 .1/266شرح التربيزي 1
انٌ جدع وقاح، وزمان مائق، وينظر املوازنة، دهر عثور وكابٍ وزم: استعار السنات للدهر ومن كالم العرب: و فيه 1/311املصدر نفسه  2

 .1/235اآلمدي
 .1/262وينظر املوازنة  2/36املصدر السابق   3
 .رضخ النوى إذا دقّه ليعلفه اإلبل، وهو مصمت أي ثقيل وأذعره أراد بالصرب والقوة عليه: يف شرح التربيزي 4
 .2/122املصدر نفسه   5
 .2/325املصدر نفسه  6
 .1/268املصدر نفسه  7
 .1/207املوازنة، اآلمدي  8
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  :الوضوح والغموض: 4مرتكز
يف نظر - تشكّل قضية الوضوح يف الشعر قضيةً هامة يف النقد العريب القدمي، فاحلُكم على جودة الشعر

مقترنٌ مبدى سريورته بني الناس، فَمن قَبِلَ الناس شعره هو دون شك أفضل، هذا يعين أنه على  -القدماء
ا، الشا مفهومذلك ينبغي أن يكون واضح ى يتمه و ذوق املتلقّني، وحتشعر فقريورة أن يتاعر حتقيقًا هلذه الس

وهذا ما فعلَه البحتري حني تعمد حذف الغريب الوحشي من شعره، وأثر الرواة واضح يف هذا املقياس 
   .1النقدي

يل على ما يف شعره من حالوة النفَس، وحسن إنّ الذين فضلوا البحتري استندوا يف هذا التفض
التخلّص ووضع الكالم يف مواضعه، وصحة العبارة وقُرب املأتى وانكشاف املعاين، وهم األعراب والشعراء 

املطبوعون وأهل البالغة، وذه املعايري نفسها ذم اآلمدي شعر أيب متام ألنه استند يف نظمه على غموض املعاين 
نّ كثرة ما يورده يف شعره مما حيتاج إىل استنباط واستخراج، لذلك كان أصحابه وأنصاره هم أهل ودقّتها، وأل

وإن :" يقول اآلمدي يف موازنته ،2املعاين وأصحاب الصنعة من الشعراء ومن مييل إىل التدقيق وفلسفي الكالم
وال تلوي على ما سوى ذلك، فأبو متام  كنت متيل إىل الصنعة واملعاين الغامضة، اليت تستخرج بالغوص والفكرة

  .3"عندك أشعر ال حمالة

وحني يناقش اآلمدي الغموض يعمد إىل أبيات مفردة، أشار بعض الدارسني إىل غموض معانيها ألسباب  
  :ميكننا أن حنصرها يف ما يلي

  - طويل- :حاجة املتلقّي إىل توجيه لغويٍ أو حنوي من مثل قوله-أ
  .4احبه             فَعزما فَقدما أدرك السؤلَ طالبههن عوادي يوسف وصو

  -بسيط:دراسة وفهم مناسبة القصيدة أو البيت اليت كانت سببا أو باعثًا إلنشاده كما يف قوله -ب
  .5تسعونَ ألفًا كآساد الشرى نَضجت               جلودهم قبل نضج التني والعنبِ

  - كامل- :ع عميق مكثّف يف الفرق الدينية ومذاهب املتكلّمني كما يف قولهثقافة واسعة واطّال - ج
  . 6جهميـةُ األوصاف إالّ أنـهم                  قد لقّبوها جوهـر األشياِء

                                                 
، يرى الكثري من النقاد أنّ جرير كان حمقّقًا هلذه السريورة، وذلك ملّا تعمد هو اآلخر إيثار السهل من 24اخلصومة بني الطّائيني، وحيد صبحي كبابة، ص 1

 .1/94لناس بفضل هذه السمة،  ينظر تاريخ النقد العريب، حممد زغلول سالم األلفاظ، والواضح من املعاين، على خالف الفرزدق، وقد جرى شعره بني ا
 .2/183) م1979(2أدونيس، دار العودة بريوت الط: تأصيل األصول-"من اية العهد اُألموي حىت أوائل القرن الرابع هجري"الثابت واملتحول 2
 .1/5املوازنة، اآلمدي،  3
أهن (ريد هن صوارف يوسف عن عزمه، فال تنصرف أنت عن عزمك ومطلبك لعدهلن، والشطر على االستفهام ي:"وجاء فيه 1/119شرح التربيزي 4

وشرح  43فسر ألفاظه اللغوية ووقف على طبعه حمي الدين اخلياط، املعارف العمومية ص : حتى ال خيتلّ حبر الطويل أنظر شرح ديوان أيب متام...) عوادي
 .47ص ) م2003-ه1424(3ه وضبطه األديب شاهني عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان الطشرح: ديوان أيب متام

 .1/46 املصدر نفسه 5
وهم يعتقدون أنّ اإلنسان ال يستطيع أن يفعل شيئًا ويلزمونه العقوبة على ما يفعل فتقع بذلك املناقضة، ... ذهب مذهب جهم:وفيه1/28املصدر نفسه  6

 .مر ال فعلَ هلا، مثّ يزعم أنها أسكرته وشوقتهوالطّائي جعل اخل
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فأسرعت القيام  )هـ291-(كنت يوما حبضرة ثعلب: قال)هـ315-(وقد روى علي بن سليمان األخفش   
يل :فقلت له)هـ285-(- يعين املربد - إىل أين؟ ما أراك تصرب على جملس اخلُلدي:، فقالقبل انقضاء الس

  -وافر- :ما معىن قول أيب متام: البحتري على أيب متام، فإذا رأيته فقل له إني أراه يقدم: حاجة، فقال يل
  1أآلفةَ النحيبِ كم افتراقٍ           أظَلَّ فكان داعيةَ اجتماعِ

معىن هذا أنّ املتحابني العاشقين قد يتصارمان :فلما صرت إىل أيب العباس املربد سألته عنه فقال: سنقال أبو احل
ويتهاجران إدالالً ال عزما على القطيعة، فإذا حان الرحيل وأحسا بالفراق تراجعا إىل الود وتالقيا خوف 

فلما عدت إىل ثعلب، : قال...ئذ سببا لالجتماعالفراق، وأن يطول العهد بااللتقاء بعده، فيكون الفراق حين
ما أشد متويهه، ما صنع شيئًا، إنما املعىن أنّ اإلنسان قد يفارق : سألين عنه فأعدت عليه اجلواب واألبيات فقال

ل يف حمبوبه رجاء أنْ يغنم يف سفره، فيعود إىل حبيبه مستغنيا عن التصرف، فيطول اجتماعه معه، أال تراه يقو
  - وافر-:البيت الثاين

  2وليست فرحةُ األوبات إالّ             ملوقوف على ترحِ الوداعِ
وربما دلّنا هذا املثال على صعوبة فهم البيت الواحد أو البيتني من شعر أيب متام، وكيف كان خيتلف يف فهم 

تأويالً هلذين البيتني )هـ436-(املرتضى معنامها كبار النقاد من علماء اللغة والنحو آنذاك، بل إنّ للشريف
أخذ هو اآلخر طريقًا مل يذهب إليها الثالثة، )هـ502-(يخالف به تأويل املربد وثعلب، حتى اخلطيب التربيزي
  . وسأبين كل هذه التأويالت يف املبحث الثاين حبول اهللا

وأنكروا من خالهلا  امية البحتري على أيب متباب اليت رأى النقاد القدماء ا أفضلولربما أمكننا إمجال األس
  :شعره لغموضه وإغرابه فيما يلي

  .أُلْفَتهم ألشعار األوائل حبيثُ سهلَت عليهم -1
  .رواية األئمة هلا ومماشاا وإيضاح معانيها -2
  .مجاراة الناس هلؤالء األئمة فيما ذهبوا إليه-3
  .تمكّنون من ما صعب منها با سهلتشابه ألفاظ القدماء وترابطها حبيث ي -4
  .عدم وجود رواة للشعر احملدث شأن الشعر القدمي -5
  .التقصري يف الرواية أدى إىل التقصري يف فهمه، فجهِلَه العلماء فعادوه -6
يضا عدم االعتراف ذا التقصري أدى م إىل الطّعن يف الشعر احملدث، وخباصة شعر أيب متام، وذلك تعو -7

  .1منهم عن جهلهم وسترا لنقصهم

                                                 
 .1/405شرح التربيزي  1
 .150-149ينظر أبو متام بني ناقديه، عبد اهللا محد احملارب ص ص  2
  .178-2/177الثابت واملتحول، أدونيس،   1
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هذه مجلة من األسباب اليت جعلت أنصار الشعر القدمي وعلى رأسهم اللغويني يعكفون على التراث العريب 
القدمي، حرصا منهم على سالمة اللغة من جهة اللّفظ، أما من جهة املعىن فجهلوا ما استحدث يف الشعر آنذاك، 

وملاذا ال تفهم ما أقول؟ هلا داللة تتجلّى يف البحث عن قصيدة عريبة جديدة تتجاوز : ومقولة أيب متام لسائله
  .القصيدة املألوفة ويف بداية كلّ جتاوز غموض
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قَبول الشعر احملدث، وخاصة حينما علَت  اضطر النقاد بعد سلسلة من الصدمات مع املبدعني إىل
أصوات بعض املُنصفني منهم مناديةً بالنظر يف نقد الشعر نظرةً موضوعية، تقوم على أساس استقالل األثر 

، ال العصر أو 1الشعري عن قائله، واعتبار املقياس الصحيح لقبول الشعر أو رفضه هو مقياس اجلودة والرداءة
   .وإمام هذا الصنف )هـ240-(املتعصبون للقدمي، وكان ابن قتيبة الزمن كما كان يرى

ومع تقدم سنوات النصف األخري من القرن الثالث اهلجري، بدأ تيار اإلعجاب بالشعر اجلديد يقوى، وإجناز    
هتمام به، الشعراء احملدثني يرسخ مما وسع الفجوة بني أنصار القدمي واجلديد، األمر الذي دعا النقاد إىل اال

  .2فجاءت دراستهم بعضها ذو طابع عام، وبعضها دراسات جزئية تعىن بقضية خاصة أو شاعر معين
  عدقاد، وجب علينا إدراك أنّ ما كان يكأ عليها هؤالء النوقبل املُضي يف الكشف عن أهم املرتكزات اليت ات

خره عند النقاد أصحاب الذوق اجلديد، والعكس سببا يف تقدمي الشاعر عند أنصار القدمي هو نفسه سبب تأ
أنصار القدمي قد حرصوا على إلزام الشاعر النمط التقليدي القدمي، فإننا جند نقّادا  كذلك، وعليه فإنْ كان

أجالَّء دافعوا عن الشاعر احملدث وحرصوا هم اآلخرون على إلزامه اخلروج على هذا النمط، بل وكسر هذا 
اخلروج على " ستقر، وهلم يف ذلك مقاييس وأسس كان جلُّها يصب فيما يعرف بالعرف الشعري امل

  ".املألوف
  :اخلروج على املعاين املوروثة: 1مرتكز

وكانوا قدميا أصحاب خيامٍ يتنقّلون من موضع إىل آخر، فلذلك أول ما :"يقول ابن رشيق القريواين   
، فال معىن لذكر احلضري للديار إالّ جمازاليست كأبنية احلاضرة، تبدأ أشعارهم بذكر الديار، فتلك ديارهم، و

وكانت دوام اإلبل، لكثرا وعدم امتالكهم غريها، ...ألنّ احلاضرة ال تنِسفها الرياح وال ميحوها املطر
يرضى ولصربها على التعب، وقلّة املاء والعلف، فلهذا أيضا خصوها بالذّكر دون غريها، ومل يكن أحدهم 

، وليس يف زمننا هذا، وال من شرط بلدنا خاصةً شيء من كما يفعل احملدثونفيصف ما ليس عنده،  بالكذب
فما ، إالّ ما كان حقيقةً السيما إذا كان املادح من سكّان املمدوح يراه يف أكثر أوقاته، فعليه اجتنابه.. هذا كلّه

اقة حينئذ3"أقبح ذكر الفالة والن.  
لنص يف طياته الكثري من األحكام النقدية اليت بدأ النقاد احملدثون حيرصون عليها، وربما فتح حيمل هذا ا

لنا هذا النص بابا نرى من خالله كيف كان الشعراء احملدثون وعلى رأسهم أبو متام يحاولون اكتشاف عاملهم 
ا حوله إىل رؤيته وجتربته، فأدرك هو اخلاص، وحيام اجلديدة، وجتلّت هذه املـحاوالت يف إخضاع أيب متام م

                                                 
نه كان أشجع التوفيقيني عامة حني ذهب يفضل قصيدة أليب نواس كان اجلاحظ توفيقي النظرة ال يعتقد بتقدمي قدمي على حمدث، بل إ:" قال إحسان عباس   1

 .83، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص"على قصيدة للمهلهل يف الشاعرية
 107أدبية النص، صالح رزق، ص  2

فإنه وإن كان .... مثلها، استبشاعا هلا وقد أتت القُدماء بتشبيهات رغب املولدون إالّ القليل عن:وجاء كذلك فيه 230- 1/226العمدة، ابن رشيق  3
وقد يأيت القدماء من االستعارات : ، ويقول أيضا يف موضع آخر301-1/299 مصيبا لعنيِ الشبه فإنه غري طيبٍ يف النفس، وال مستقر على القلب، ينظر 

 .273-1/271 بأشياَء جيتنبها احملدثون ويستهجنوا ويعافون أمثاهلا، ينظر 
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ما شاع يف األوساط الثقافية العربية اية القرن الثاين تقريبا، من آراء  -دون اآلمدي وغريه من القدماء- 
أرسطو اليت محلتها الترمجة األوىل لكتاب اخلطابة، وهي تحض بوضوح على ضرورة جتاوز املألوف، إذ ينبغي 

  .1"ظهرا غريبا، فإنّ العجيبات إنما يكُن من البعيدات، وما يحدثُ العجب، يحدثُ اللذّةأن نهب اللّغةَ م
، والصويل 2ومبثل هذه اآلراء اجلديدة شاع القول بتقدم احملدثني على القدماء يف املعاين عند ابن أيب عون   

على املقياس القدمي إذا ،ودعـا بعضهم صراحةً إىل اخلروج )هـ395- (والعسكري)هـ392-(وابن جني
نعـارض مع طبيعة احلياة الراهنة، لذلك سعى بعضهم إىل إجياد مربرات نقدية يف خروج أولئك الشعراء عن 
ماضي آباءهم ألنّ التزامهم بالنموذج الشعري املوروث يعين عدم إبداع أمناط جديدة، وهذا يقـود إىل أنّ 

ـّروا فحسب، ال إىل هـذه األزمـة  )هـ356-(ا، ولقد فطن أبو الفرج األصفهاينأنْ يبدعو عليهم أنْ يعب
-(شأنَ ابن رشيق، وأدرك أبعادها يف وعي واضحٍ يكشف عنه قولُه يف افتتاح ترمجته لعبد اهللا بن املعتز

ي يف وشعره وإنْ كان فيه رقّة امللوكية، وغَزل الظرفاء، وهلهلة احملدثني، فإنّ فيه أشياَء كثرية جتر:"..)هـ296
 ابقني، وأشياَء ظريفة من أشعار امللوك يف جنس ما هم بسبيله، ليسعلى مدى الس رأسلوب املُجيدين، وال تقص

 ،وبني ندامى وقيان ،بوحٍ يف جملس شكلٍِ ظريفواصفًا لص مكني فيها بفحول اجلاهلية، فليس هعليه أنْ يتشب
منضود من أمثال ذلك، إىل غري ما ذكرته من جنس االس وفاخرِ وعلى ميادينِ النورِ والبنفسج والنرجس و

الفُرشِ ومختارِ اآلالت، ورقّة اخلَدم أنْ يعدلَ بذلك عما يشبه من كالم السبط الرقيق الذي يفهمه كل من 
  ..".لية املهجورةحضر، إىل وصف البيد واهلامة والظّليم والناقة واجلَمل والديار والقفارِ واملنازل اخلا

إنّ األصفهاين ينسف يف هذا النص حماوالت النقاد القدماء والسيما جهود اآلمدي التطبيقية يف تثبيت    
الفعل الشعري بفهمه طبيعة اإلبداع، ال حرفيته وآليته، وإدراك مدى العالقة الوثيقة بني اإلبداع والسياق 

بيعي أنْ يقدم األدب عصره، وأن يعكس رؤية صاحبه ألحداث احلياة من اخليايل املعيش، فهو يرى أنّ من الطّ
  -طويل- :، فإنْ حنن مسعنا أبا متام يقول3حوله، وحتوالته الروحية إزاءها

  .4من اهليف لو أنّ اخلالخلَ صيرت                هلا وشحا، جالت عليها اخلالخلُ
  -طويل-:ويقول

  .5مِ لو أنّ حلمه                بِكَـفّيك مـا ماريت يف أنه بردرقيق حواشي احلـل

                                                 
 .201الد زين كامل اخلويسكي، والد حممد مصطفى أبو شوارب، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ص: موقف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدثني 1
2 ه إهله، من إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب عون بن هالل أيب النجم الكاتب أبو إسحاق صاحب كتاب التشبيهات، كان يغلو يف ابن أيب العزاقر ويدعي أن

إالّ أنه ناقص العقل متهورا، قُتل هو وربه ضربا بالسوط، مثّ ضربت أعناقُهما وصلبا مثّ أُحرقت جثّتهما سنة  -له ستة كتب - أهل األدب وتأليف الكتب
 . 31برقم 113-1/106ه، ينظر معجم األدباء322

 .51-50املرجع السابق ص ص 3
 2/55شرح التربيزي  4
 .1/287املصدر نفسه  5
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فإننا ال ننكر أنه قد خرج على حدود الذوق العريب البـدوي يف وصف مثل هذه األمور أو احلديث عنها،   
  ايا نفسه، ولكنه يف الوقت نفسه، مل خيرج عن ذوق أهل عصره، ومن نطاقِ أحاسيسه، وأعماق شعوره، وخب

ويخطّأُ من يحاولُ إخضاع ذوق العصر العباسي لذوق أهل العصر اجلاهلي أو اُألموي، وذلك الختالف 
  1العصر العباسي عن العصرين السابقني بيئيا واجتماعيا وحضاريا، وتباينه عنهما يف القيم اخلُلُقية واالجتماعية

يف عصرٍ تسوده احلضارة واملدنية كالعصر العباسي بغري ما يوصف به ومن مثّة فليس بغريب أن يوصف احلليم 
يف عصرٍ تسوده البداوة والروح القبلية كالعصر اجلاهلي، فالواقع أنّ اآلمدي قد فاته املعىن الذي أراده الطّائي، 

  :إذ الصورة اليت اعترض عليها اآلمدي تتكون من شقَّين
غري أنّ احللم الذي يصفُه  -كما سبق وأشرنا- ن جيب أن يوصف بالرزانة والثقلوصف احللم بالرقّة وكا:األول

أبو متام خيتلف عن الذي يريده اآلمدي، فالطائي يتحدث عن األناة والصرب والرمحة، يتحدث عن رجلٍ مليٌء 
ن يقالَ له أنّ حلمه كاجلبال، قلبه حبا، رابط اجلأش، يقابل احلوادث مبتسما، وهذا امللك أو األمري ال يستسيغُ أ

فقد تطورت األذواق، وتغيرت احلياة، وتعبري أيب متام وصورتـه على هذا األساس فيها مذاق حضاري، بعيدةٌ 
  . عن حياة البدو اخلشنة، وهي نفسها الصورة اليت جندها يف الضرع الذي يدر بدل احلليب عسالً

الرقّة أيضا، والرقّة هنا ال تعين اخلفّة وإنما ينصرف معناها إىل النعومة ورقّة فهو وصف البرد ب :الثاينأما 
  .2، وهذا برد احلَضر ال برد البدو ذووا احلياة اخلشنة يف كلّ شيء"بكفّيك"امللمس، وهلذا قال 

تغيري كذلك على تصويرهم وإنْ كان قد تغير نظر الشعراء إىل احللم والرقّة، فقد طرأ كثري من التعديل وال  
مقاييس املرأة اجلمالية، الذي غلبت عليه النسوة املولّدات الالّيت فَرضن وجودهن على اتمع، فلم تعد املرأة 

السمينة هي النموذج املثايل الوحيد للجمال األنثوي يف هذا العصر، بل شاركتها يف ذلك اهليفاء الرشيقة هذه 
بعض النسوة جيزعن إذا بدا عليهن شيٌء من مظاهر السمنة، ويبدو أنّ أبا متام كان واعيا  املكانة حتى صار

  - طويل-:بطبيعة هذا التغير فأحلّ على تصويره يف موضعٍ آخر
  4، 3يعنفُين أنْ ضقْت ذرعا بنأيه            ويجزع إنْ ضاقت عليه خالخله

                                                 
 .130-121أمحد الشايب ص ص: أصول النقد األديب: أنظر استحالة األذواق الستحالة الزمن 1
وأشعاره ونوادره ملَحه كثريةٌ جدا، ولكنا ال خنرج عن شرط الكتاب، لئَالّ ميلّه القارئ إذا طال عليه الفن :"يقول ابن املعتز بعد أن نقل أخبار أيب الشيص 2

مني وأشعارهم، فإنّ هذا شيٌء قد كَثُرت رواية النمن أخبار املتقد ستريحكت والنوادر واملُلَح، ولْيفَظْ هذه النحاس له فملّوه، وقد قيلالواحد، ولْي : لكُلِّ جديد
مذهب : قف ابن املعتز بني مذهبني يف البيان متناقضنيو :"، ويظهر سبب اختياره لشعر معاصريه ما ورد يف كتابه البديع87أنظر طبقات الشعراء ص ." ...لذّة

كلفهم للبديع؛ ولكنه احملدثني الذي يؤثره ويسري عليه يف الشعر وفهمه ونظمه، ومذهب القدماء املتعصبني للقدمي الذين كانوا يزدرون ج احملدثني وقصدهم وت
عنه، وألف يف ذلك كتابه البديع الذي أثبت فيه أن ألوان البديع كانت معروفة عند  انتصر بفطرته وذوقه للمذهب األول الذي أحبه وشغف به، فأخذ يدافع

-هـ1410(1أيب العباس عبد اهللا بن املعتز، در اجليل، الط ، ينظر البديع،..."الشعراء القدامى واإلسالميني وأملوا ا يف شعرهم كما أمل ا احملدثون
 .21، ص)م1990

 .2/13شرح التربيزي  3
 .207- 206قف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدثني، اخلويسكي، وأبو شوارب ص صمو 4
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داوله السابقون بقدر ما تعنيه أصالته اخلاصة اليت يضمنها تقدمي إحساسه الفريد إنّ أبا متام ال يعنيه ما ت   
املتميز، والنقاد احملدثون مل يتكئوا يف إصدار أحكامهم النقدية على شيٍء كاتكائهم على العصر، وما يفرضه 

عاطف مع الشعر احملدث هو أنّ أول من ت)     -م1930(هذا األخري من مسايرة ومالزمة وتتبع، ويرى أدونيس
، "الكامل والفاضل"املربد، باعتباره قد اعتمده أصالً من أصوله اليت يدرسها لطالّبه، وأورد منه مناذج يف كتابه 

، ويعود تعاطف املربد مع الشعر احملدث إىل إحساسه بأنّ العصر الذي "الروضة"وخصص له كتابا كامالً هو
، وإذا كنا قد 1بق له، ولكن هذا التعاطف بقع يف حدود الدفاع عن احملدث وتسويغهيعيش فيه مغايرا ملا س

يف شرح عمود الشعر، وما ارتكز عليه من عناصر عززته وجعلت منه طريقةً قائمةً بذاا، فإننا وجدنا  خضنا
 تزته هي األخرى وشديف صورٍ عديدة عز عى بدا أنّ مرتكز اخلروج على املألوف قد تفره، حته وآزرتدعض

هو اآلخر بفضلها ناضجا نضج عمود الشعر، ويمكننا إدراج هذه العناصر كمقاييس مستقلّة بذاا، إالّ أنها 
  :تصب يف كسر العرف القدمي واخلروج على ما ألفته العرب، وهي

  ).الكذب(الغلو يف املعىن  -أ
  .مطابقة املعىن للواقع النفسي للشاعر -ب
  .تعمال اللغة الفلسفيةاس - ج
  ).الغموض(تعميق الصورة الشعرية  -د
  .العناية باإليقاع - ه
  .الفصل بني الدين واألخالق - و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .4/9صدمة احلداثة وسلطة املوروث الشعري، دار الساقي، بريوت  -4،)حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب( الثابت واملتحول 1
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  ):الكذب( الغلو يف املعىن  -أ
سار الشعر خبطوات كبرية على يد الشعراء احملدثني وعلى مستويات متعددة مست شكله ومضمونه بنسبة    

ة، فكما حدث التغيري على املستويات االجتماعية والسياسية، فقد مس هذا التغيري أيضا تفكري الشاعر كبري
العباسي وأثّر على جتربته الشعرية، فامتازت معاين الشعر بدقّة التصوير، واستنباط الدقيق واجلديد من اآلراء 

فلسفية، والرباهني واألقيسة العقلية،  وبتمحيص األفكار واألفكار واإلكثار من ضرب املَثل، واستخدام اآلراء ال
وترتيب العناصر، وأَخذَ املنطق يتغلغلُ يف الصياغة الذّهنية حتى لَتجِذَ القصيدةَ عند أيب متام محكمةَ األجزاء 

  .والعناصر والتركيب، وتبعه يف ذلك الكثري من الشعراء
   الشعراء من اإلبـداع يف الت صوير واخليـال واإلغراق فيه، وتركيب التشبيهات واالستعـارات لقد أكثر

واألوصاف وجتلّى ذلك يف املبـالغة واإلغراق والغـلو واالستقصاء، والتغلغل يف دقائق األغراض واخلياالت، 
جة تالقُح وانصرف الشعراُء عـن املعاين البدوية احلضرية املتأثّرة بالبـداوة، إىل معان حضرية صرفَة كانت نتي

أدبني، أو لنقُل جِنسيتني مما أدى إىل وفرتها وجتددها، ودقّة النظر ولُطف األخذ هلا، بل إنْ كان للمتقـدمني 
متانة التعبري، وصحة األداء و السالمة من قصور املَـلَكة، فإنّ للمحدثني مزية املعىن والتحليق يف مساء اخلـيال 

  .1واتساق الفكر
نّ املبالغة والغلو واإليغال طُرق من التعبري قائمةٌ يف أساسها على ااز، ألنها مخالَفةٌ للحقيقة وخروج عن إ   

املألوف يف التشبيه، وجتاوز يف نعت الشيء، وانتقالٌ وعبور تظهره العبارة، وال بد للّفظ فيها من تركيبه 
املعروفة إىل داللة أو دالالت أخرى تتصف بالغرابة واإلدهاش، وصياغته مع سواه من جتاوز داللته احملددة 

  -طويل- :2واخليالية العالية، ومن أمثلة نقادنا القدماء يف الغلو قول أيب صخر
ضرالن يف أطرافها الورق تها               وينبتكاد يدي تندى إذا ما ملست.  

بيت اجلميل، إالّ على سبيل ااز، ألنها جتاوز للحقيقة يف فال حيملُ إنبات الورق يف الكف عبارة هذا ال  
استناد املعىن على اللّفظ، وألنه مل يجد ما يجسد إحساسه العميق بالوصول والقُرب واالنتعاش واالرتواء الغامر 

  .3خريا من هذه العبارة البديعية وااز الرائع
  - كامل- :ا اعترب قول البحتريويرد الشريف املرتضى رأي اآلمدي ملّ  

  ذَنب كما سحب الرداَء يدب عن          عـرف وعرف كالقنـاع املسبلِ                 
األرض عاب إذا مسعلى ما تعارفته العرب وأُثر عنها، وذنب الفرس ي 4 ...خروج.  

                                                 
 .192- 181، ص ص 6شوقي ضيف، دار املعارف مصر، الط: لالعصر العباسي األو): املوضوعات اجلديدة يف شعر احملدثني: (ينظر  1
مدائح كثرية، ينظر شرح  عبد اهللا بن سلم اهلذيل، شاعر إسالمي ومن شعراء الدولة اُألموية، متعصبا لبين مروان ومواليا هلم، له يف عبد امللك وأخيه العزيز 2

 .1/87ديوان احلماسة املرزوقي 
 . 1010- 1009ص ص 28الع 16أمحد حممد معتوق، جملّة أم القرى، اجل): دراسة نقدية يف لغة الشعر(ز الشعر والغموض ولغة اا 3
 .7ينظر من هذا البحث ص 4
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ؤخذ عليه يف كالمه التحقيق والتحديد، فإنّ ذلك مىت وأول ما أقوله أنّ الشاعر ال جيب أن ي:" يقول الشريف
اعترب يف الشعر بطُل مجيعه، وكالم القوم مبين على التجوز والتوسع واإلشارة اخلفية واإلمياء على املعاين تارةً 

يعرف  من بعد، وأخرى من قُرب، ألنهم مل يخاطبوا بشعرهم الفالسفة وأصحاب املنطق، وإنما خاطبوا من
املبالغة يف وصفه بالطّول والسبوغ، وأنه قد قارب أن ... أوضاعهم، ويفهم أغراضهم، وإنما أراد البحتري

األرض س1."ينسحب، وكاد مي.  

إذن فالفنان حباجة إىل املبالغة يف تصوير املوقف تصويرا  يحـاول من خالله أن يصل إىل قمته، أو يحاول أن   
ـاية، قصد اإلحاطة باملعىن إحاطةً ال تدع زيـادةً ملُستزيد، أو إضافةً لمريد، وهـي املبالغة املطلوبة، يبلغ الغ

  .2فيكون قد سقط يف الغلو واإلحالة أو املبالغة املذمومة..أما إذا جتاوز املقدار
اجلودة، وأحسن املبـالغة  وقد أكّد ابن رشيق مذهب الغـلو يف املعىن وآثره، ورأى أنه الغـاية القصوى يف 

وأجودها عند احلذّاق التقصي، وهو بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن من وصف الشيء، وبعـد إيراد ابن رشيق 
فأما الغلو فهو الذي ينكره من ينكر املبالغة من سائر أنواعها، :" لألمثلة العديدة على هذا النوع يف عمدته قال

واه كما بينت، ولو بطُلت املبالغة كلُّها وعيبت، لَبطُل التشبيه وعيبت االستعارة ويقع يف االختالف إىل ما س
  .3."إىل كثري من حماسن الكالم

وليس الشريف وابن رشيق وحدمها من آثرا هذا املذهب، بل جند قدامة بن جعفر أيضا مـن مستسيغيه، إذ   
إنه عندي أجود :" ملقصود، أما الغلو فيؤثره حني يقوليرى أنّ من صفات املعىن اجليد الوفاء بالغرض وا

بـل وأبعد من هذا، إنه يرى يف الغلو قدرةً أكرب على توفري املساحات اإلحيائية املميزة للنص  4"املذهبني
الشعري، ومن مثّة يربطُ بني الشعر والكذب، على أساس أنّ الكذب يف ضوء مفهوم الغلو ال يتعلّق مبادة 

ةالشم خالهلا الشاعر هذه املادقدية اليت يياغة الفن5عر، بل بالص.  
وعليه، فمادة الشعر مربأةٌ من الكذب، وقد كان عبد القاهر اجلرجاين على وعيٍ تام باملقصود من الكذب يف   

ذجا، يكذب وإنـهم ال يقولون خري الشعر أكـذبه وهم يريدون كالما غُفالً سا:" الشعر، وذلك حني يقول
فيه صاحبه ويفرطُ حنو أن يصف احلارس بأوصاف اخلليفة، ويقول للبائس املسكني إنك أمري العراقيني ولكن 

  .6"فيه صنعةٌ يتعملُ هلا، وتدقيق يف املعاين حيتاج منه إىل فطنة لطيفة وفهمٍ ثاقبٍ وغوصٍ شديد

                                                 
طبعة حممد بدر الدين الغساين احلليب، م: الشريف املرتضى، صححه وضبط ألفاظه وعلّق حواشيه السيد): يف التفسري واحلديث واألدب(أمايل السيد املرتضى  1

 .13- 4/12، )م1907-ه1325(1السعادة، مصر، الط
 .213، ص1996منري سلطان، نشأة املعارف، اإلسكندرية ): التشبيه وااز(البديع يف شعر املتنيب  2
 .1/25، ينظر ج" موم إالّ فيهمما ظنك بقومٍ االقتصاد حممود إالّ منهم، والكذب مذ: سئلَ متقدم عن الشعراء فقال:" ، وفيه2/55العمدة ، ابن رشيق  3
 .54ينظر نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص 4
 .62موقف النقاد والبالغيني، اخلويسكي وأبو شوارب ص 5
ية اليت تسلّل إىل البالغة من البيئة الفقه" اخلرب"ويف ظني أنّ مصطلح الصدق والكذب يف :"، قال منري سلطان514دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين ص 6

، "والصدق يف سنده ومتنه، مثّ انتقل إىل بيئة اللّغويني الذين حتروا مطابقة الشعر للواقع -صلّى اهللا عليه وسلم-اعتنت يف وقت مبكّر جبمع حديث رسول اهللا
 213البديع يف شعر املتنيب
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وهو على هذا األساس كذب  ه ملا يف عقل ووجدان الشاعرفاملقصود بالصدق إذن عند هؤالء النقاد هو مطابقت
فني رائق، والشاعر أمري الكالم يصرفه كيف شاء، وهذا ال يعين أنه كذب إن هو صور لنا ما اختلج يف 

فمن شأن الشعراء أن يتصرفوا يف :"... صدره، والذي تنبه إىل هذه املزية الشريف املرتضى يف أماليه فقال
، وحبسب أغراضهم وقصودهم، إذا أراد أحدهم مدح شيٍء قصد إىل أحسن أوصافه فذكرها، وأشاد ا املعاين

حتى كأنه ال وصف هلا إالّ ذلك الوصف احلسن، فإذا أراد ذمه قصد إىل أقبح أحواله فذكرها حتى كأنه ال 
مدح الشيب فيذكر ما فيه من  شيء فيه غري ذلك، وكلٌّ مصيب حبسب قصده، وهلذا ترى أحدهم يقصد إىل

ويقصد إىل ذمه فيصف ما فيه من اإلدناء إىل األجل، ... وقارٍ وخشوع، وأنّ العمر منه أطول وما أشبه ذلك
وهذا سبيلهم يف كلّ شيٍء وصفوه، وملدحهم موضعه ... وأنه أمخلُ األلوان وأبغضها إىل النساء وما أشبه ذلك

  .1."ولذمهم موضعه
اء ـمن املرتضى أنّ لكلّ شاعرٍ طريقةٌ خاصةٌ به يف رؤية األشيـدي ن خالل هذا احلكم النقيتضح م 

نقود حتى يكون نقده له مجديا وصحيحا، وعلى رف أوضاع الشاعر املـواإلحساس ا، وعلى الناقد أن يع
يخضعه لقوانني االجتاه الذي يشكّلُ  وموروثه األديب يف سبيل تبيني النص وحتليله، ال أنْ الناقد أن يوظف ذوقه

هذا الذّوق ومعايري انتظامه، فثمة فارق بني سلطوية املوروث اليت حاول النقاد فرضها على الشعراء، وعلى 
الذوق األديب العام من ناحية، وجتريبية اإلبداع اليت حاول أبو متام وغريه من احملدثني أنْ ينفذوا من خالهلا إىل 

  .2قوم على اخلصوصية والتفرد من ناحية أخرىأصالة ت
وملّا كان أبو متام على وعيٍ بشيوع مذهب الغلو واملبالغة يف عصره، وإيثار النقاد هلذه امليزة، راح يوشح به   

قصائده، ويكثر منـه يف معانيه سيما يف مقام املديح، فأين قـول حسان بن ثابت يف أن أحسن أبيات الشعر 
  -طويل- :ع قول أيب متامأصدقها م

  .3هو الغيثُ لو أفرطت يف الوصف عامدا            ألكذب يف مدحيه ما كنت كاذبا
وها هو االستقصاء املذموم الذي رفضه اآلمدي، ولكن فطن الكثري من الشعراء احملدثني إىل أنه املنفذ الضيق 

ه إالّ القليل من شعراء الدربة والتمرجفيه حالل، الذي ال يل ذيعونه يف أشعارهم، ورأوا أنّ الكذبس، فراحوا ي
  -كامل- ألجل ذلك كان يقول أبو متام

  .4ومىت امتدحت سواك كنت مىت يضق                 عني له صدق املقالة أكذبِ
  - بسيط- :ومن أمثلة الغلو يف الوصف يف شعر الطّائي قوله يف فتح عمورية

قوم غـزمل ي    لَدإىل ب نهدعبِ             ا ولـم يمـن الر مه جيشإالّ تقـد.  

                                                 
 .168-4/167أمايل السيد املرتضى  1
 .211ني صموقف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدث 2
 .1/82شرح التربيزي  3
 .1/66شرح التربيزي  4
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  .1من نفسه وحدها يف جحفلٍ لَجِبِ           لو مل يقُد جحفالً يوم الوغى لغدا     

إذ جعل املمدوح وحده يعادل جيشا جحفالً، وللزيادة يف املبالغة جعل لصيته جيشا من الرعب، يتقدم 
  - سريع-:ه، واملبالغة هنا مقصودة من أجل إعالء شأن املمدوح، ومن مبالغاته أيضا قولهجيوش

ِيف غي نتفما عاي مأُنظُر                 ـهو له كُلُّهنٍ فهسن ح  

مثله ـّه   .2لو قيلَ للحسن  متنى املُىن                إذن تـمنى أّن
  -بسيط-:وقوله

  .األشياِء صورته         حتى إذا كَمـلَت تاهـت علـى التيهتاهـت عـلى صورة 
  .3ما استجمعت فرق احلُسنِ اليت افترقَت         عن يوسف احلُسنِ حتى استجمعت فيه

يريد أن مجالك وحسنك قد غطّى على بصري، فصرت مىت أضع بصري على شيٍء رأيتك فيه،  بل وتعدى 
من األشياء إىل التيه، فحتى إذا سرحت عنك وت وجدت صورة حسنك هناك، فما يل شبيه  رسم حسنك

احلُسن اليت افترقت  عن يوسف قرن الطّائي حقيقة  - عليه السالم-حلسنك إالّ أنّ ففيك، وقد بي عتقد جتم
  -كامل - :هذا الوصف الغريب حني قال

                كلّ ح رقصمـازالَ ياعتالن عن صفات تى تفاو4سنٍ دونه             حت.  
يريد أنّ وصفَك مما حيار فيه الوصاف احلذّاق، فما يزالُ كلّ حسنٍ نريد وصفَك به ينقص أمام حسنك ويصغر 

حتى علوت على كلّ الصفات، وكل هذه املبالغات مقصودة من أيب متام، يريد ا بلوغ أقصى األوصاف 
ت يف إظهار حقيقة األشياء، وهي حتمل فيما حتمل عاطفةً قوية جدا دفعته إىل دخول عامل ما وراء والنعو

ما يربز خيال الشاعر الواسع من جهة، ومدى اقتناص الشاعر لالّمرئيات من جهة أخرى، " التيه"الطبيعة، ويف 
مل حسنه حتى دخل عامل التيه الذي ال وذلك أنّ حسن املمدوح مل يكمل على األشياء املرئية بالعني، ولكن ك

  .جنزم من أنّ املمدوح قد دخله
  .ويف ديوانه من أمثال هذه الشواهد ما يروي احلائم الصد

  
  
  
  
  

                                                 
 .1/42 املصدر نفسه 1
 2/292نفسه املصدر  2

 .2/306نفسه املصدر  3
 . 2/258نفسه املصدر  4
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  :قة املعىن للواقع النفسي للشاعرمطاب -ب
د الشعر، إنّ النموذج الشعري أو القوالب الشعرية اليت كان حيتكم إليها الشعراء والنقاد أدى إىل مجو 

إذ أصبح أمرا قائما يف تعابريهم الشعرية، وهلذا كان له أثر بالغٌ يف احلد من جنوح اخليال والوقوف على اُألفُق 
الظّاهر والعرف التقليدي، فكان الشعر تقليدا حمضا لظاهرة طبيعية من جهة، وطريقة القدماء من جهة أخرى، 

، لذلك كان تعقّب اآلمدي الستعارات أيب متام 1ال صدق شعوري نفسي إنه يف احلقيقة صدق واقعي عقلي،
قد أصاب الطّريقة الشعرية نفسها، وإذا كان الشعر ذا أثرٍ يف تربية الذّوق، فإنّ اآلمدي وأشباهه قد حالَ دون 

اخلالّق من إبراز احلياة يف  تكثري الطّبقة اليت تتذوق اجلدة يف االستعارة، وتقبلُ على ما يكمن يف طبيعة اخليال
  .2صور جديدة

  - طويل-:لقد عمي اآلمدي عما أراد أبو متام بقوله   
  .لقد أدركت فيك النوى ما تحاولُه           أجل أيها الربع الذي خف آهلُه     

  .به، وهو قفـر قد تعفّت منـازلُه        وقفت وأحشائي منازلُ لألسى        
ـُه        ائله ما بالـه حكَـم البِـلى       أُس   3عليـه وإالّ فاتـركوين أُسائل

إىل اضطراب بنية املعىن يف أبيات أيب متام، وإنما مرجعها إىل  -فيما ذهب إليه اآلمدي-وأنّ العلّة ال ترجع 
كسه األبيات، ولعلّ ما غاب إلزام اآلمدي نفسه مقياسا حال بينه وبني إدراك أبعاد املوقف النفسي الذي تع

أجل أيها :(أنّ أبا متام يقرر مستسلما منذ اللّحظة األوىل، 4إىل حد ما)هـ449-(على اآلمدي وأدركه املعري
مطلق اإلنسان، وربما الشاعر بعد صراعٍ طويل مع قوى /ذلك املصري احملزن الذي انتهى إليه الربع...) الربع

كما يبدو يف هذه األبيات، يعكس واقعا نفسيا عميقًا، ) الصراع بني الطلل والزمن(و) ىالنو( غيبية مجردة
لقد أدركت فيك (فأبو متام يتوارى وراء هذا الطّلل البايل، يعترف بالقهر واهلزمية أمام النـاموس الكوين 

به القصيدة من تفجعٍ تدعمهما القـافية  موائمـا بني احتفائية إيقاع حبر الطّويل، وما متتلئ) تحاوله النوى ما
الذي ) منازل(املوحشة، وهذا الروي الساكن، فأبو متام حريص على أنْ يتوحد مع موضوعه، ويف اختيار الدال

حالُ :يبدو أكثر انتماًءا إىل الربع الداليل، مؤكّدا ذلك كلّه عرب بنية التقابل اليت تقف أمام حالني متعارضني
، عامرةٌ يف أعمـاق الشاعر، يف حني تقف منازل احلبيب )القهر(ٍء وحالُ خالء، فمنازل األسىامتال

                                                 
 .88الصورة الفنية يف شعر الطّائيين، وحيد صبحي كبابة، ص 1
 .158تاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس، ص 2
 .230- 229الفراق ص ص: املرتل، والنوى: نعم، والربع: أجل: ، ويف شرح حمي الدين اخلياط14بيات يف شرح التربيزي، ينظر ص سبق ختريج األ 3
وقد سبقها  إالّ -أجل-هذا ال يمكن أن يكون إالّ على كالمٍ متقدم، ألنّ أجل يف معىن نعم، وال معىن لقولك هذه الكلمة:" يقول التربيزي روايةً عن املعري 4

، ويرفع ياقوت احلموي كالما يشاكه ما حنن 2/12ينظر شرح التربيزي" أجل أيها الربع: كالم من غريك، فكأنه ادعى أنّ الربع كلّمه وشكا إليه، فقال له
  -ل أحذ مضمركام- :بصدده وذلك ملّا سأل اخلليفةُ املهدي املفضلَ عن سبب افتتاح زهري بن أيب سلمى قصيدةً له بقوله

  دع ذا وعد القولَ يف هرِمٍ            خريِ البداة وسيد احلَضرِ
دع ذا، أو كان بفكر يف شيٍء من شأنه فتركه : إني أتوهمه كان يفكّر يف قولٍ يقوله أو يروي يف أن يقول شعرا فعدل عنه إىل مدح هرم وقال: فقال املفضل

 .، والذي يعنينا هاهنا هو فهم املفضل وأيب العالء حلالة الشاعر النفسية اليت مل يصرح ا يف شعره 6/1711م األدباءوقال دع ذا، ينظر معج
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 هبروامس يخاويةً خربةً أمام عينيه، واآلمدي ال يستطيع أنْ يتصور املوقف خارج إطار املشهد الطلل)ألهلا(
م قدم يف البيت األول سبب خراب الربع، املتداولة، ومن مثّة ينكر على أيب متام سؤالَه يف البيت الثالث ما دا

 رربا يسؤاالً كوني رفجه يما يسأل عن علّة وقوع هذا القضاء عليه، إنبع، وإنا آل إليه الروأبو متام ال يسأل عم
  .1قهره أمام قوانني الطبيعة

على إبداع الصور، فالشاعر إذا كان  إنّ هذا االختباء وراء الطّلل ال يعود إالّ لقوة خيال الشاعر واقتداره   
موهوبا استطاع أنْ يصلَ بقوة خياله إىل أن خيلق يف نفسه اجلو الشعري الذي يريده، ومىت خلَق هذا اجلو، 

استطاع أن ينقل إحساسه إىل أي موضوع، وهذا ما يسمونه بنقل القيم، فهو إذا كان حزينا استطاع أن يعبر 
وعلى العكس  - كما فعل الطّائي منذ قليل - أطاللٍ مل يرها، ويأيت هذا الوصف صادقًا مؤثّراعن حزنه بوصف 

من ذلك، فقد يـرى مئات األطالل، يحـاول وصفها فال يصلُ إىل شيٍء ألنه غري موهوب، وألنه ال ميلك 
  .2القدرة علـى االنفعال، مثّ التعبري عن انفعاله يف صيغة شعرية

لطّللُ هنا ما هو إالّ وسيلة عبر ا الشاعر عن خبايا ومكنونات نفسه، فالطّللُ نفسه أوحى إىل وإن كان ا   
البحتري باحلديث عن آثار الفُرس، جسدت صورته لوحةُ إيوان كسرى، كما هو معروف يف قصيدته السينية 

ضيع القدمية إىل درجة النفاذ إىل مواضيع ، فدأب احملدثني التوسع يف املوا3اليت تعد من روائع الشعر العباسي
تعكس نفسيتهم ال نفسية غريهم، وتعبر عن جتربتهم الشخصية الفنية ال الواقعية،  4أخرى مستحدثة وجديدة

باعتبار أنّ صدق التجربة عند النقّاد احملدثني ال تعين بالضرورة مطابقة الواقع، وألنّ ذلك قد يكون من شأن 
لمية، أما التجارب الشعرية، فالصدق فيها يعين أن تكون مطابقة لوجدان الشاعر موضحةً حلقيقة التجارب الع

مشاعره، فهناك شعراء على سبيل املثال رثوا أبناء غريهم رثاًء صادقًا نابعا من القلب، وهناك شعراء تغزلوا 
معهن، وأسعفتهم قوة املُخيلة على إقناعنا حبقيقة بنساَء مل يكن هلن وجود يف حيام، وإنما متثّلوا جتارب هلم 

عالقتهم ن كما حصل مع شعراء العصر اجلاهلي الذين افتتحوا مطالع قصائدهم بذكر نساٍء مسوهن بأمسائهن 
   .5كما كان يقتضي تقليد القصيدة اجلاهلية على سبيل الرمز

 ليدية، وكانوا منشغلني عن النص باملعيار الذيصب يف الطريقة التقكان جهد أنصار القدمي ي إذن فقد
اليت رمى إليها املبدعون  فلم يلتفتوا إىل هذه املعاين الفنية النفسية - إن صح التعبري- وقننوا به الشعر اختاروه

  - كامل- :من الشعراء آنذاك، وقد رأينا هؤالء النقاد يعيبون على أيب متام قولَه ونادد

  .بكاي حوالً بعدهم              مثّ  ارعويت وذاك حكم لبيدظعنوا فكان 

                                                 
 .192- 191موقف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدثني، اخلويسكي وأبو شوارب ص ص 1
 .76الصورة الفنية يف شعر الطّائيني، وحيد صبحي كبابة، ص 2
 . 110- 2/108ان البحتري، الشريازي ينظر ديو 3
 .229، ص2شوقي ضيف، دار املعارف، مصر الط: العصر العباسي الثاين 4
 .927، ص27، الع15جهاد اايل، جملّة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،اجل: التجربة الفنية بني الصدق الفني وصدق الواقع 5
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                   قودطولَ و معِ أنْ تزدادإطفـاؤها               بالد لـوعة جبمرة رد1أج.  
منشغالً  وكانت حجتهم يف خطأه أنّ من شأن الدمع أن يطفئ الغليل، ويربد احلُزن، ويبدو أنّ اآلمدي كان

عن أصالة أيب متام اخلاصة اليت يضمنها بتقدمي إحساسه الفريد املتميز بلحظة شديدة اخلصوصية، فديدنه البحث 
عن املعاين الطّريفة اجلديدة لتحقيق الدهشة واالنبهار، فكان يأيت إىل املعاين املألوفة، ليجعلَ فيها ما يبدو أنه 

فكأنه يرى مجرة الشوق هذه جديرةٌ بتعجب  ...)أجدرْ جبمرة لوعة(قولهخروج عن هذا العرف كما يف 
فهـذه اللّوعة  -كما يعلم أيب متام - اإلنسان من أمرها، وحيار فيها، فإذا كان إطفاُء مجرة الشوق يكون بالدمع

 ويؤججها، وهو يف اليت يشكو منها غري مألوفة، وليست عادية على مذهب األمم، ألنّ الدمع يزيدها اشتعاالً
مثّ من أين يكون اإلبداع وحنن نجرب الشاعر على التقليد احملض للقدماء، ، 2احلقيقة معىن طريف وغريب وجيد

بل قد حيدثُ أن يخرج الشاعر على املعروف املتداول واملوروث من القيم واألساليب، مثّ يحقّق انتصارا 
  .ن سار على عمود الشعروابتكارا فنيا ال حيقّقه م

  - بسيط- :إنّ أبا متّام حريص على أنْ يقدم ذاته ال ذوات اآلخرين، وهلذا يقول يف الفراق  
  .ملّا استحر الوداع احملض وانصرمت           أواخـر الصربِ إالّ كاظما وجِما

ـَحه            مستنجمعينِ    3التوديع والعنما: يلَرأيـت أحسن مـرئي وأقب
إىل أنّ أبا متام قد استحسن أُصبعها واستقبح اشارتها مودعةً ألنّ منظر الفـراق  - كالعادة- وقد ذهب اآلمدي

 ،اس باحلبستقبحها إالّ أجهلَ النوديع ال يإشارةَ احملبوبة بالت ولكن قبيح عها "منظرن أُصبما استحسوأبو متام إن
إشارا، فما ظَنك مبن استقبح إشارة معشوقة إليه عند توديعه، وهذا يدلّ على أنه ما عرف شيئًا من واستقبح 

  .4"هذا وال شاهده وال بلي به
والواقع أنّ أبا متام يقيم حدا واضحا بني مجال أصبع احلبيبة ومجال إشارا من ناحية، وبشاعة موقف الفراق    

وكأنّ أبا متام يرى القُبح مختلطًا باجلمال، ويرى اجلمال وقد شابه القُبح، وكأنه يعبر عن  من ناحية أخرى،
ين، لكنل الضده من تفاعه ليس بتناقض سليب ألنناقض القائم يف الوجود كلّه، غري أناآلمدي قد تغافل يف  الت

أنْ يقبلَ غَرابةَ الفردي  - أيا كان- ي على الناقدنقده معاين أيب متام اليت خرج ا عن نطاق املألوف، وكان ينبغ
  .5اخلارج عن حدود اجلماعي ألنه صورة حقيقية لواقع الشاعر

االستناد على املعيارية يف النقد يؤدي بالضرورة إىل إفقار طاقة الشاعرية، ولنا أن ننظر يف املثال إذن فال بد أنّ  
  -كامل-:متام التايل لتتضح الصورة أكثر، قال أبو

                                                 
  -طويل-:يريد حبكم لبيد قولَه :قال.1/208شرح التربيزي 1

حوالً كامالً فقد اعتذَر المِ عليكُما         ومن يبكالس اس، ص .إىل احلولِ مثّ اسمنظر ديوان لبيد، أمحد محدوطم51ي. 
 .327-326أبو متام بني ناقديه، عبد اهللا محد احملارب ص ص  2
 . 2/81شرح التربيزي 3
 .39-2/38املوازنة، اآلمدي  4
 .208-207موقف النقاد والبالغيني، اخلويسكي وأبو شوارب ص ص 5
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  .1طللٌ عكفت عليه أسألُه إىل         أنْ كاد يصبح ربعه يلَ مسجدا
اآلمدي أنّ أبا متام يريد أن يؤكّد طولَ وقوفه يف الربع، كما يقف املصلِّي يف املسجد، وربما أطال يرى  

لة الوقوف، أما إشعاعات حصر اآلمدي عالقة املسلم باملسجد يف معىن واحد، وهو إطا"الوقوف، وبِفهمه هذا 
  .2"هذا اإليثار للفظ املسجد وظالله الروحية وحركة التردد واملعاودة، فإنها ال ختطر له ببال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1/283شرح التربيزي  1
 .141-147الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، دار املعارف، مصر، ص ص 2
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  :اللغة الشعرية -ج
إنّ اللغة بكل ما تشمل عليه من ألفاظ وصيغٍ وتراكيب ومعان هي األداة اليت يربز ا الشاعر كـل 

شفه ويستشعره ويتنبأ به، فهي بالنسبة له بنية العامل اخلارجي بأمجعه، أو مرآة هذا العامل، ولذلك فهو ما يك
ـًا مستوعبا لعاملـه الداخـلي اخلاص، متوافقًا  دائم البحث عما يمكّنه من جعـل هذا العامل متسقًا رحب

 ،1، معبرا عنه بصدق وأمانة وحيوية وصفـاء ووفاءمعه، موازيا له يف عمقه وامتداده، مجسدا لكـل حقائقه
وإن كانت املعاين قد عرفت بعض االنزياحات والتغيرات، فاأللفاظ هي األخرى شهدت تغيرات داللية فَرضها 

العصر والثّقافة، وقد توزعت مـواقف شعراء القرنني  الثـاين والثـالث اهلجريني إزاء الغريب، فمنهم من 
ل هذا املعجم دف إرضاء علماء اللّغة وكسب ثقتهم أو تباهيا مبعرفة هذا النسق اللّغوي الصحراوي، استعم

وغريمها، فقد سئلَ السيد عن سبب اجتنابه  2والسيد احلمريي ومنهم من رفضه رفضا مطلقًا كأيب العتاهية
لته، وقد رزقت طبعا واتساعا يف الكالم، فأنا ذلك عي يف زماين، وتكلُّف مني لو قُ:" للغريب يف الشعر فقال

  .3"أقول ما يعرفه الكبري والصغري، وال حيتاج إىل تفسري
ولعلّنا ال نغلو إذا قُلنا إنّ اللّغويني قد هيئوا للشاعر العبـاسي من العلم بالشعر ما مل يكن ليتهيأ ألصحـابه   

مجيع أطرافها وأخذت تونق وتزدهر من جديد، وهو ازدهار نفذ أنفسهم، فقد مجعوه هلم، وكشفوا مادته من 
منه العباسيون إىل أُسلوبٍ هلم حديث، عرف باسم أسلوب املولّدين، وهو أسلوب قام على عتاد من القدمي، 

ئم بينها وعدة من الذوق احلضري اجلديد، أسلوب يحافظ على مادة الشعر ومقوماا التصريفية والنحوية، ويال
ومن  ،4وبني حياة العباسيني املتحضرة، حبيث تنفى عنه ألفاظ العامة املبتذلة، كما تنفى عنه ألفاظ البدو احلوشية

مقولة السيد احلمريي السابقة ذهب النقاد احملدثني إىل حصر اجلودة اللّغوية يف ثالث نتائج بالغة اخلطورة 
  : واألمهية

تقاد بعض نقّاد القرن الرابع اهلجري بوجود معجم لغوي خاص بالشعر دون غريه، يتشكّلُ فهي اع األوىلأما   
أساسا مما تفهمه العامة وال تستعملُه يف محاوراا، وجيب على الشاعر أن يكون على وعيٍ بشرائط مفرداته 

ها، عليه رونق الفصاحة مـع اليت حددها قُدامة يف أن يكون اللّفظ سمحا، سهل خمارج احلروف من مواضع
  -طويل- :)هـ105-(اخللو من البشاعة، ومثّل هلا بقول كثري عزة

حمن هو ماس ح باألركانسوم            ى كُلَّ حـاجةمن وملّا قضينا من.  
الغادي الذي هو رائح رنظهمِ املهاري رِحالُنا          ومل يعلى د تدوش.  

                                                 
 .971الشعر والغموض ولغة ااز، أمحد حممد معتوق، ص  1
2 غ احلفرق إمساعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن ماس بسوا، حمكم الشعر مع ذلك، وكان أحذق النا جدمط، مطبوعالن ا ظريفًا حسنمريي، كان شاعر

 .36-32األحاديث واألخبار واملناقب يف الشعر، أنظر طبقات الشعراء، إبن املعتز ص ص
 .81موقف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدثني، اخلويسكي وأبو شوارب، ص 3
 .146- 145سي األول، شوقي ضيف ص ص العصر العبا 4
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  .1ـاديث بيننا            وسالت بأعناقِ املطي  األباطحأخذنا بأطراف األح

أن يكون مدركًا رواسم هذا املعجم وتقاليده، فمن األلفاظ ما يستعملُ رباعيه ) الشاعر(وجيب عليه أيضا 
  .وخماسيه دون ثالثيه، ومنها ما هو خبالف ذلك

جم الشعري وتأثره بالبيئة، ومن هنا كان إصرارهم على فهم هؤالء النقاد تطور هذا املع فهي الثانيةوأما   
رفض استعمال احملدثني الغريب يف أشعارهم بعد انتقال اتمع العريب من طور البداوة، إىل طور احلضارة على 

وبناًء على لني العصر وحتضره  ،2حنوٍ يدعه إىل رقّى ألفاظ الشعر وسهولة عبارته كما يرى القاضي اجلرجاين
ق الشعراء ما أمكن، كما استحسن بعض النقاد شيوع ألفاظ الفالسفة واملتكلّمني يف أشعار احملدثني، ترقّ

بوصفـها تعبر عن ثقافة هذه احلضارة اجلديدة، إذا أتى يف شعر من البس الكالم واجلـدل، وعاشر أهلَهما 
  -طويل-:كقول املتنيب 3به من يفهمهمن ألفـاظ املتكلّمني ما استظرف، ألنه خوطب به من يعلمه، وتكلّم 

ورانشيٌء عن الد قَهولَع              هيعس ضتأبغ ارالدو 4لوِ الفَلَك  
فها أنت ترى يف بعض ألفاظه من الغموض والتكثيف حبيث :" تعليقًا على هذا البيت )م1949-(قال املازين

لفظةٌ يتداوهلا الفالسفة ) شيٌء(يك يف فهمها، وال عناء، وتعييك أن تتصورها لنفسك، وإن كان ال عسر عل
  -كامل-:، ومن هذا النوع يف صوغ اللّفظ قول الطّائي5"واملناطقة يف التعبري عن العدم

  .6هب من له شيٌء يريد حجابه            ما بالُ ال شيَء عليه حجاب؟
  - خفيف-:ا، ويقول أيض)الشيء(وقد عبر عن العدم بكلمة 

  .7صاغَهم ذو اجلاللِ من جوهرِ اْـــــــد وصاغَ األنام من عرضه
  -خفيف- :ويقول أيضا

  .8لن ينالَ العلى خصوصا من الفتـــــيان من مل يكن نداه عموما
  .9وها قد ذكر اخلصوص والعموم ومها من ألفاظ املناطقة

                                                 
، ينظر "كأيب العتاهية وعباس بن األحنف ومن تبعهما...ومنهم من ذهب إىل سهولة اللّفظ::"، ويف العمدة77نقد الشعر، قدامة بن جعفر صينظر  1
1/126. 
2 ر يف الشعري24الوساطة بني املتنيب وخصومه، للقاضي اجلرجاين ص :نظر أثر التحض. 
 .84- 82قف النقاد والبالغيني، اخلويسكي وأبو شوارب ص صمو 3
يريد املبالغة يف قوة سعده، ومؤاتاة األقدار ملراده، ينظر شرح الديوان : استعمل املتنيب يف هذا البيت مرتكز الغلو يف املعىن، ومرتكز اللغة الفلسفية، قال الربقوقي 4

  .4/378املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي، 
 42شعر غاياته ووسائطه، عبد القادر املازين صال 5

 .2/318شرح التربيزي  6
 .1/396،"هذا مأخوذ من اجلوهر والعرض الذين وضعهما املتكلّمون، ألنّ اجلوهر عندهم أثبت من العرض:" قال التربيزي 7
 .2/111املصدر نفسه  8
 .222-221الفن ومذاهبه، شوقي ضيف، ص ص 9
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حملدثني إىل ضرورة االنسجام بني اللّفظ واملعىن، حبيث تكون اللّفظة أكثر مالئمة انتباه النقّاد افهي أما الثالثة و 
من غريها للمعىن املراد، وربما كان هذا املبدأ هو أساس الكثري من أحكامهم على لغة الشعر، فعلى الشاعر أن 

، ولكلّ طبقة ما يشاكـلها حتى يضع األلفاظ يف مواضعها، وعليه أن يعد لكلّ معىن مـا يليق به من األلفاظ
تكون االستفادة من قوله يف وضعه الكالم مواضعه أكثر من االستفادة مـن قوله يف حتسني نسجـه وإبداع 

نظمه، يصدرون يف ذلك من القناعة بارتباط كل معىن بلفظ حمدد دون غريه كما يرى ابن طباطبا، إذ للمعاين 
فيها وت نشاكلها فتحسا يف بعض املعارض ألفاظ تسنح يف غريها، فهي كاملعرض للجارية احلسناء، تزداد حقب

  .1دون بعض
وبغض النظر عما اشترطوه يف اللغة الشعرية من دقّة واستقامة، وما يفترضونه فيها من صفاٍء وتركيزٍ ينفيان    

ع إزاء اللّغة الشعرية، هو احلرص الشديد على ، فإنّ أهم ما يميز موقف نقاد القرن الراب)احلشو(الزوائد اللّفظية
أزليةٌ قدمية معانيها، قائمةٌ  - بوصفها لغة القرآن-احترام منطقية اللّغة، ومعىن هذا أنهم يؤمنون بأنّ اللغة العربية

اللغة،  ونظامها  معلومةٌ على حنو ما تقرر وجهة النظر السنية، ومن مثّة كان طبيعيا أنْ يرد اإلبداع إىل عبقرية
  .التركييب، ال عبقرية الفرد يف حتريك اللّغة، وتوجيه هذا النظام، وذلك أنّ اللّغة ثابتةٌ ال يقاس عليها

إنّ هذه املعيارية هي أهم السمات بروزا يف مجيع النماذج اليت ضرا نقّاد القرن الرابع اهلجري مثَالً على     
وأيب نواس وأيب  *تصورهم على حنو ما يبدو بوضوح يف أبيات أشجع السلميجودة اللغة الشعرية يف 

اليت تتميز على املستوى اإلفرادي بالنصاعة اللغوية، وتتميز على املستوى التركييب  ***ودعبل **الشيص
  .2وب اللّغة الشعريةبالسالسة واالعتيادية والبعد عن االحنرافات اللغوية امللبسة واليت عدها النقاد أهم عي

 
  
   

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .85- 84بالغيني ص صموقف النقاد وال 1
الشعراء ص ص  أشجع السلمي، شاعر عباسي رديُء املنظر، قبيح الوجه، مصاب بعني، خمتار شعره يف اخلليفة هارون الرشيد والربامكة، ينظر طبقات* 

251-254. 
، وأخبار أيب 352- 346د، أنظر الشعر والشعراء مسه حممد بن عبد اهللا بن رزين، أبو الشيص، وهو ابن عم دعبل ، كان هو اآلخر يف زمن الرشي** 

 .87-72الشيص، املصدر نفسه ص ص
ء وال الوزراء وال دعبل بن علي بن رزين بن سليمان بن شل، أبو علي اخلزاعي، شاعر مطبوع مفلّق، هجاٌء خبيثُ اللّسان مل يسلم منه أحد من اخللفا*** 

 .475برقم  1287-3/1284ه، ينظر معجم األدباء 246يحسن، توفّي سنة  نباهة أحسن إليه أو مل يأوالدهم وال ذ
  .86موقف النقاد والبالغيني ص  2
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  :تعميق الصورة الشعرية -د
عمد الشعراء احملدثون على خالف القدماء إىل اإلغـراب يف املعاين وتعميقها، وإكسائـها بعض 

ـّقوا هلا صورا  مالمح الغموض واإلخفاء، فلـم يكتفوا باستخدام أدوات التصنيع استخداما ساذجا، بل حق
قيد، ومل يكتفوا أيضا بذلك، بل نراهم يدخلون ألوانا ثقافيةً قامتة، سرعان ما تتحولُ عندهم إىل غريبةً يف التع

  .1ألوان فنية زاهية

لقد حرص الشعراء احملدثون على الغلو يف املعىن، حتى أصبح هذا الضرب عندهم أقرب إىل البالغة، ونظروا   
ىل املعىن، فكانوا إذا شبهوا مثّلوا الشيَء مبا هو أعظَم منه يف االتصاف بالصفة إىل الصورة بصفة عامة نظرتهم إ

أو أحسن منه يف الصورة أو املعىن، فيأيت احلُسن حينئذ من ناحية الغلو واملبالغة، وكلّما كان اإلغراق يف التشبيه 
  .2ة وأوقع فيهاواإلبعاد فيه وكونه متعذّر الوقوع واحلصول، كان أدخل يف البالغ

وعلى خالف موقف النقاد القدماء يف إلـزام الشاعر بوصف معين وتشبيه متفق عـليه يف عرف الشعراء،  
ومن أبواب التصرف "وجدت قدامة بن جعفر يرى أنّ هنالك أبواب يتصرف الشعراء من خالهلا يف التشبيه، 

تشبيهه بغـري  منواحدة يف تشبيه شيٍء بشيء، مثّ يأيت شاعر  يف التشبيه أن يكون الشعراء قد لَزِموا طريقةً
، وهذه يف احلقيقة دعوة من قدامة إىل التفّرد واخلصوصية يف نظم 3الطّـريق الذي أخذ فيها عامة الشعراء

 ، إذ جيب على الشاعر أن يساير4الشعر، وكـأنه ينادي بنظرية الفن للفن، على حد تعبري يوسف حسني بكّار
العصر، ويتوسع يف اخليال والتخييل، وال يقف عند اصطالح القدماء مـن النقاد الذين خصوا ما ما ال 
يصادق عليه العقل، واملخـالفة يف االصطالح مادامت احلقائق قائمة، واملقـاصد ثابتة حباهلا ال يبعد من 

صورة الشعرية، أبو متام الطّائي، باعتباره ، ومن الشعراء الذين عرفوا بتعميق ال5تبديـل العبارة واألسلوب
متفلسفًا، مـن رجال الفكر العميق، أملّ بثقافة عصره، وأصاب من الرقي العقلي ما أصاب العصر، واقرأ هذا 

  -طويل- :البيت الذي يصف فيه بعريا له، قد أصابه من النحول والسقم وكثرة األسفار ما جعله يقول
  6ما كان حقْبةً              رعاها، وماُء الروضِ ينهلُّ ساكبهرعته الفيايف بعد

فإنك تحس غرابةً يف األداء، وذلك أن أبا متّام ال يلجأ إىل املطابقة واملقابلة بني األشياء كما توحي الذّاكرة، بل 
الغريبة من التضاد، فإذا بعريه  هو يعود إىل عقله وفلسفته، فيعملُ فكره ويكد ذهنه حتى يخرج هذه الصورة

   يرعى ويرعى، يرعي الفيايف وترعاه الفيايف، وهو رعـي غريب استحوذ على جهد عنيف من الشاعر حتـى
  .1 استطاع أن يستخرج هذه الصورة املتناقضة واملتضادة

                                                 
 .86الفن ومذاهبه، شوقي ضيف ص 1
 . 24الرمحن ) ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ( :، وحجة املؤلّف قول اهللا عز وجل120البديع يف شعر املتنيب، منري سلطان، ص 2
 .129هلم ص األردي، وينظر أمثلته يف تشبيه الشعراء اخلوذ بالبيض، مثّ مخالفة أيب شجاع 194ص امة بن جعفرنقد الشعر، قد 3
 .139يوسف حسني بكّار، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ص":يف ضوء النقد احلديث" بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي 4
 .12ص) م1922- ه1340(تونسي، املكتبة العربية دمشقحممد اخلضر حسني ال: اخليال يف الشعر العريب -  5
 .1/122شرح التربيزي  6
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ية القابلة للرد والكذب، بأمثلة وقد ذهب بعض الشعراء احملدثني يف بعض أشعارهم إىل توكيد املعاين التجريد 
وأخيالت مرتوعة من جتارم وثقافتهم ودربتهم، وقد جعل عبد القاهر هذا الضرب على طبقات ودرجات، 
فمنه من جييُء مصنوعا تلُطّف فيه واستعني عليه بالرفق  احلذق حتى أُعطي شيئًا من احلق، وغَشي رونقًا من 

دق باحتجاجِ متحل، ومثاله قول أيب متامالصعٍ فيه وتعمكامل- :لٍ وقياسٍ وتصن -  
  2ال تنكري عطَلَ الكرميِ منً الغىن              فالسيلُ حرب للمكان العايل

وهذا البيت يدرج ضمن ما أنا بصدده من تعميقٍ وتعمية للمعىن الذي يبدو للوهلة األوىل غري واضح ومبهم، 
فهذا قد خيلَ للسمع أنّ الكرمي إذا كان موصوفًا بالعلو :" السهل املتداول، قال عبد القاهرعلى أنّ  ألفاظه من 

والرفعة يف قدره، وكان الغىن كالغيث يف حاجة اخللق إليه وعظَمِ نفعه، وجب بالقياس أنْ يزِلَّ عن الكرمي زليلَ 
  3."ال حتصيلٍ وإحكام السيل عن الطّود العظيم، ومعلوم أنه قياس ختييلٍ وإيهامٍ

ومنه التخييل الذي ال يدخل إليه الشاعر عن طريق تشبيه أو جماز، وتشهد لصاحبه باحلذق يف الصناعة،    
  -بسيط-:وأنت تشعر بأنه عرض عليك املوهوم يف حلية املعقول، ومنه قول الطّائي
  4بتسام الرأيِ واألدبِوال يروعك إمياض القتري به                فإنّ ذاك ا

 به العني أي واألدبِ اللّذين مها حمبوبان وحمترمان لكلّ أحد، ابتغاَء أنْ تأنسالر ه ابتساميب بأنإذْ أخرب عن الش
لرؤيته، وال تنظر إليه نظر االزدراء به، وقد أراد أنْ يخيلَ إليك أنّ الشيب ابتسام يف الواقع، وهلذا جتد يف 

  .5يناجيك بأنّ صورةَ هذا املعىن غري مطابقة للحق، وإنْ استحكم تأليفُها ودق مأخذهانفسك ما 

ومن الصور اليت عمد أبو متام إىل تعميتها وتعميقها، وتحس آناء قراءا من أنّ الرجل أجهد فكره وكده من  
  - كامل- :أجل إخراجها قوله يصف املطر

  .ده              صحـو يكاد من الغضارة يمطرمطَر يذُوب الصحو منه وبع
  6ه والصحو غيثٌ مضمرـُغيثان فاألنواُء غيثٌ ظـاهر               لك وجه

واخلطيب التربيزي  - كما رأينا- وقوله يف الفراق وقد اختلف يف فهم معىن البيتني كل من املربد وثعلب 
  -وافر- :- كما سنبين حبول اهللا-واملرتضى

  .أآلفَةَ النحيبِ كم افتراقٍ                أظَلَّ فكانَ داعيةَ اجتماعِ
  

  1وليست فرحةُ األوبات إالّ               لموقوف على ترحِ الوداعِ

                                                                                                                                                         
 .195الفن ومذاهبه، شوقي ضيف ص 1
 .2/38شرح التربيزي  2
 . 194- 193أسرار البالغة،  عبد القاهر اجلرجاين ص ص 3
 . البيت..وال يؤرقْك إمياض : وفيه 1/68املصدر السابق  4
 .26حممد اخلضر حسني التونسي ص اخليال يف الشعر العريب، 5
 .1/332املصدر السابق 6
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  - كامل- :وقوله يف صفة اخلمر
  2جهميةُ األوصاف إالّ أنهم                قد لقّبوها جوهر األشياِء

  -كامل-:وقوله يف احلسد ونتيجته احلسنة
سودهلـا لسانَ ح أتاح ،تطُوِي             فضيلـة وإذا أراد اللّه نشـر.  
العود رفع طيب فعرما كانَ ي            ارِ فيما جاورت3لوال اشتعالُ الن  

  - طويل-:وقوله
ا فقدمزفع           هعوادي يوسف وصواحب نأههلَ طالبؤا أدرك الس4م  

وقد كان لعبد القاهر اجلرجاين موقف إزاء هذه التعمية اليت راجت بني املولّدين، وكثُرت على ما مل تكـن   
مزِيةً يف الشعر، فهي كاجلوهرِ يف الصدف، ال يبرز لك إالّ :" عليه عند القدماء، وسيما املعقولة منها إذ يراها

هذا وإنما يزيدك الطّلب فرحا باملعىن ... عنه، وكالعزيز احملتجب، ال يريك وجهه حتى تستأذن عليه أن تشقّه
وأُنسا به، وسرورا بالوقوف عليه، فأما إذا كنت كالغائص يف البحر يحتملُ املشقّة العظيمة، ويخاطر بالروح، 

دأت، ولـذلك كان أحق أصناف التعقّد بالذّم، مـا يتعبك مثّ ال يجدي مثّ يخرِج اخلَزز، فاألمر بالضد مما ب
  .5"عليك، ويؤرقُك مثّ ال يروقُك

  -بسيط-:لذلك نراه يذم قول أيب متام يف موضعٍ آخر   
  .سيف اإلمـامِ الذي مسته هيـبته          ملّـا خترم أهـلُ األرضِ مخترِما

 انَ عنيبقُر تماقَرفاصطُل ركالش نِ عيونباألشتري           ترتينِ وانش6الد  
فها أنت تراه قد جىن على نفسه حببه تطريز الكالم، ومبالغته يف تدبيجه وإسرافه يف استعمال اخلشن النافر من 

سبق من مثل ذلك من  مبا:" األلفاظ، وإيثاره لالستعارات والتكلّف هلا، والسبب كما يراه املازين هو اغتراره
كالم القدماء، حتى كثُر يف شعره الرثّ الفاسد، والغامض الذي ينبو عنه الفهم، وحتى صار أصرب الناس ال 

يقوى على إمتام قصيدة من شعره، من غري حتاملٍ على نفسه، وإرهاقٍ لذهنه، وحتى جاء شعره غري مستوٍ 
  -طويل- :، واملأنوس بالوحشي الكَدرِ، وانظُر إىل قوله يصف قصيدةً لهلكثرة اعتسافه ومزجه الغرر بالعررِ

رمزت وال هي نفَخالذّكرِ مل ت من                مزامر 7هلا بني أبوابِ امللوك  
  - كامل- :فجعلَ كما ترى للقصائد مزامر إالّ أنها ال تزمر، مثّ تأمل قولَه وما أحسنه

                                                                                                                                                         
 .1/405شرح التربيزي  1
  1/28املصدر نفسه  2
 .1/213املصدر نفسه  3
 .1/119املصدر نفسه  4
 .106-105أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين ص ص 5
 .18سبق شرح البيتني وقول عبد القاهر فيهما، أنظر ص .2/82املصدر السابق  6
 .مل تنفخ وال تتزمر: وجاء فيه 1/345املصدر نفسه   7



 52 
  

  1لةٌ أطرافُها               بك واللّيايل كُلُّها أسحارأيامنا مصقو
  .2"فقد تراه خيلط احلسن بالقبيح، واجليد بالرديء، واحلُلو باملر، وذلك ال ريب نتيجة التكلّف

 بفكره وأدبه سبيالً ال يعرفه غري عليه الولوج محتي جديد، والتجديدعندنا أنّ أبا متام بصدد الت اجحه، بل والر
وال يعرفها هو نفسه، لذلـك كان سقوطُه حتت سقوط البحتري، وعلوه يفوق بكثري علو وإجـادة البحتري 

  .3باعتراف من البحتري نفسه
وإن كنا رأينا يف نقد القدماء إلزام الشعراء متثيل الصور القـدمية وحماولة حماكاا، وكشفنا عن نظرة قدامة   

ء متاما، واملتمثّلة يف التصرف يف ضروب التشبيه واخليال إىل غاية اإلجادة، فإنّ يف نقد املُخالفة لنقد هؤال
احملدثني ال خيتلف مع القدماء من حيث املقاربة يف التشبيه، فقد اعتمد كثري مـن نقاد القرن الرابـع اهلجري 

ّـا مقياس الصدق التصويري، والذي يعكس وضوح العالقة بني طريف الصورة أ ساسا للحكم على الصورة أي
  .4كان منطها، جودةً ورداءةً، فاحتفوا بربط التشبيه بالصورة احلسية لونا وهيئةً وحركةً وبطأً وسريةً وصوتا

بوصفه أحد معايري اجلودة، وتأسيسا على هذا يمكن تفسري  5كما جنذ أيضا يف نقد هؤالء مبدأ تعدد التشبيه  
  -كامل-:صة مبثل قول البحتريعنايتهم اخلا

  .6كالسيف يف إخذامه والغيث يف             إرهامه واللّيث يف إقدامه
وقد عابوا على بعض الشعراء صورهم اليت باعدوا فيها بني طرفيها، إذ حاولوا اجلمع بني عناصر متنافرة، فأيةُ 

  - طويل-: وجه امرأة متوردة كما يقول ابن املعتزعالقة نفسية بني ابتهاج الندامى مبزج اخلمر ، والدمع يف
دمور خد فوق ا              كما جالَ دمعاملاِء يف جنبا باب7جيولُ ح.  

  - بسيط- :كما عاب أبو العباس بن عمار على أيب متام قوله
  .إالّ كاظما وجِما ملّا استحر الوداع احملض وانصرمت           أواخـر الصربِ               
ـَحه            مستنجمعينِ يلَ                  .8التوديع والعنما: رأيـت أحسن مـرئي وأقب
وهذا قد ذُم مثله على شاعرٍ متقدم، وهو أنْ مجع بني كلمتني إحدامها ال تناسب األخـرى، " :قال أبو العباس

  - بسيط-):هـ126-(وهو قول الكميت
  .1قد رأينا ا حورا منعمةً               رودا تكاملَ فيها الدل والشنبو

                                                 
 .1/326شرح التربيزي 1
 .72-71الشعر غاياته ووسائطه، عبد القادر املازين ص ص 2
جيد أمثاله، وكان كلُّ جيد  وملّا كان جيد أيب متام ال يتعلّق به... أنصار أيب متام يرون أنّ كل إبداع عظيم يتضمن بالضرورة أخطاًء قد تكون أحيانا عظيمة 3

 .4-1/3وتنظر شهادة البحتري يف ديوانه، . 2/189فال يضره ما يؤثّر من رديئه، أنظر الثابت واملتحول، أدونيس  -بإقرار البحتري -دون جيده
 .36-23ينظر عيار الشعر البن طباطبا  ص ص  4
 .294-1/291العمدة، ابن رشيق : ينظر يف تعدد التشبيه -  5
 .20/1757أمطرتّ رهم : ، وأرمهت السماُء إرهاما14/1119خذم "السيف القاطع، : املخذم: ويف لسان العرب.2/21شرح ديوان البحتري  6
 .219حمي الدين اخلياط، مطبعة اإلقبال، بريوت، ص: ديوان عبد اهللا بن املعتز، فسر ألفاظه الغريبة 7
 .2/81شرح التربيزي  8
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، فجعل )التوديع والعنما: مستجمعني يلَ:(وقال الطّائي... فقيل له أخطأت وباعدت بقولك الدل والشنب
وجعل النظر احلسن أصابعها املنظر القبيح للتوديع، والتوديع ال يستقبح، وإنما تستقبح عاقبته، وهي الفراق، 

  .2..."عند اإلشارة، وشبهه بالعنم، ومل يذكر األنامل املُخضبة
نستنتج من خالل ما تقدم أنّ ثقافةَ العصر قد فُرضت على الشعر فرضا، والعصر العباسي عصر العقل واملنطق 

يف الشعراء، فكانت صورهم  ترمجةوالفلسفة، لذلك فال نعجب من هذه الصور املبتكرة اليت أودعتها الكتب امل
  . بالتايل عبارة عن صورة جديدة ملالمح العصر اجلديد

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
 .20/1772" رود"وقد رادت ترود رودا ورودانا ورءودا فهي رادةٌ، إذا أكثرت االختالف إىل بيوت جاراا، :  لسان العربيف 1
 وهذـا غلطٌ مـن ابن عمار، وسفَه على أيب متام، ألنّ الكُميت مجـع بني:" وجاء رد صـاحب الكتاب كالتايل. 164- 4/163أمايل السيد املرتضى 2

هذا يف تأكيد ما ذهبنا إليه وهو ذم النقّاد " برد األسنان، فيطلق عليه بذلك بعض العيب:الشكل واحلالوة وحسن اهليئة، والشنب:شيئني متباعدين، ومها الدل
شار به إىل ما أشارت إليه بأصابعها من وداعه عند وأبو متام مجع بني شيئين غري متنافرين، ألنّ التوديع إنما أ:" ملباعـدة الشعراء بني طرقي صورهم، مثّ قال

، أنّ التوديع كان باألصابع اليت )التوديع والعنما:( وهو نبت له نور أمحر تشبه األصابع املخضوبة، فَوجه حسن قوله... الفراق، وشبه مع ذلك أصابعها بالعنم
  .4/166"املُخضبة كما ظن ابن عمارتشبه العنم، فجمع بينهما وال حاجة به إىل ذكر األنامل 

  .البيتني.... أآلفة النحيب-:وكُنا وعدنا برفع تأويل املرتضى يف قول أيب متام
  ..البيتني: متام مل تزل الشعراء تذكُر كراهتها للوداع، وهرا منه، ملا يتصور فيه من أمل الفُرقة وغصص الوحشة، وهذا معروف مشهور، وقد قال أبو:" قال

  .167- 4/166..." فجعل للوداعِ ترحا يقابلُ فَرح اإليابِ وهذا صحيح
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  :العناية باإليقاع -ه
، مثّ عرجنا إىل كتـاب 1"التئام أجزاء النظم مع ختري من لذيذ الـوزن:"رأينا عند حديثنا عن عمود الشعر  

زن الشعري قد جتـلّى من خالل تتبع زالّت الطّائي فيما خيص بالزحـافات املوازنة فوجدنا نقد اآلمدي للو
والثّاين مبـا جاء  ،3مسى األول مبا جاء من الزحاف واضطراب الوزن يف شعر أيب متام: فعقد فصلني ،2والعلل

قدامة بن  وعلى خالف اآلمدي وغريه من النقـاد القدماء، فإننا جنذ ،4يف اضطـراب الوزن يف شعر البحتري
  .5"ائتالف املعىن مع الوزن:"جعفر قد فطن إىل العالقة القائمة بني بنية اإليقاع ومعىن النص فيم أمساه ب

ورمبا كان من املناسب أن نشري إىل شيوع فكـرة مناسبة الوزن للموضوع الشعري إىل حد بعيد يف النقـد   
فـن شعري من تراجـيديا أو كوميديا أو ديثرامب أو  اليوناين القدمي، وخاصة عند أرسطو، إذ ارتبط كـل

  .6ساتوري أو إياميب أو مالحم أو غريها بوزن شعري خاص

لقد تعرض أرسطو للصلّة بني األوزان وأنواع الشعر يف حديثه عن امللحمة، فرأى أنّ التجربة تدلّنـا على أنّ   
رأً استخدم يف احملـاكاة القصصية وزنا آخر أو عدة الوزن البطويل هـو أنسب األوزان للمالحم، ولـو أنّ ام

) التـروكي(أما الوزن األياميب، والوزن الرباعي...أوزان، لَبدت نافرةً، ألنّ الوزن البطويل هو األرزن واألوسع
  .7فمليئـان باحلركة، فأحدمها أنسب للرقص، واآلخر أنسب للفعل

لقرن الرابع اهلجري يقع على معيار واضح للحكم على الوزن الشعري، وال يكاد قارئ النقد العريب القدمي يف ا 
  :باستثناء ما جند عند قدامة بن جعفر، الذي يضع مقياسني للحكم على استعمال الشاعر للوزن

إىل نقض ترتيب العبـارة الشعرية  -ودون أي مقتضى آخر- أالّ يضطر الشاعر بسبب التزام الوزن فحسب-1
  .أخريا أو حذفًا على حنوٍ يؤدي إىل إامها أو بيان تكلّفهاتقدميا أو ت

  .8أالّ يضطر الشاعر بسبب التزام الوزن إىل التدخل يف شكل املعىن نقصا أو زيادةً أو قلبا -2

                                                 
ال خيرج عن أن يكون سهل العروض، معتدلة، وأن يركّب الشاعر فيه مستعملَ األعاريض  -فضالً عما قال املرزوقي- إنّ مفهوم لذيذ الوزن يف النقد القدمي 1

ختير لذيذ الوزنّ تعين الربط بني " ا مسمعا، وأن جيتنب العويص واملستكره، ال كما زعم عز الدين إمساعيل، من أن لفظةووطيئها، ويأيت بألطفها موقعا وأخفّه
 .163-162ينظر بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي، حسني بكار ص ص " األوزان واملوضوعات، كالذي عند أرسطو

سباب، وقد يكون ذلك يف العروض، أو الضرب أو احلشو، ومنه الزحاف املفرد، وهو أن يقع يف موضع واحد من الزحاف هو حدوث تغيري يف ثواين األ 2
  .1/138التفعيلة، ومنه الزحاف املزدوج، وهو أن يقع يف موضعني اثنني من القافية، ينظر العمدة، البن رشيق

 .171-1/164ريمها من التفعيالت، ومنها علّة الزيادة، ومنها علّة النقصان، ينظر العمدة أما العلّة فهي تغيري يطرأ على العروض والضرب، وال تكون يف غ
 .308-1/306املوازنة، اآلمدي  3
 .410-1/408املصدر نفسه  – 4
 .166نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص 5
 .98ويسكي وأبو شوارب ص،وينظر موقف النقاد والبالغيني، اخل204- 2/203تاريخ النقد العريب حممد زغلول سالم  6
 .164بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي، حسني بكّار ص 7
 .210-209نقد الشعر، قدامة ص ص 8
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تلعبه ولقد فاقت عناية النقاد احملدثني بالقافية عنايتهم بالوزن، وال شك أنّ هؤالء النقّاد أدركوا الدور الذي 
القافية يف اإلبداع، بوصفها هيكالً ثابتا يف القصيدة تتحكّم يف ضبط إيقاعها واتزاا، وتساعد على إحـداث 

  .1انسجام القصيدة الصويت وتناسبها النفْسي
  صريع، باعتباره مذهب الشعراء املطبوعني على حدويف هذا اإلطار يؤكّد معظم هؤالء النقاد على احترام الت

أنْ تكون عذبةً سلسة املخرج، وأن تقصد لتصري مقطـع املصراع األول يف البيت األول مـن :" ري قدامهتعب
القصيدة مثل قافيتها، فإنّ الفحولَ وايدين من الشعراء القدماء واحملدثني يتوخون ذلك، وال يكادون يعدلون 

ا أُخر من القصيدة بعد البيت األوعوا أبياتما صرعة حبره، وأكثر عنه، ورباعر وسل، وذلك يكون من اقتدار الش
  .2"من كان يستعملُ ذلك امرؤ القيس

ويبدو أنّ فلسفة التصريع يف النـقد العـريب القدمي ال تسعى إىل التقفية الناشئة من اتخاذ روي الشطـرين    
إىل نصفني، يتميز كلّ منهما  فحسب، بل تسعى كذلك إىل الوقـفة على مستوى اإلنشاد حبيث ينقسم البيت

بسائر ما يتميز به البيت الشعري من اخلصائص، ولعـلّ ذلك ما جعل ثعلبا يسمي األبيات اليت تتصف ـذه 
الصفة، أبياتا معدلة، عادا بنيتها منوذجا جلودة النظم واعتداله، وهو ما درسه العسكري حتت مصطلح التشطري، 

  - طويل- :بشعر البحتري وأكثر من التمثيل
  .إذا اسود فيك الشك كان كواكبا          وإن سار فيك اخلطب كان حبائال
  .لَأَذْكًَرته بالرمح ما كـان نـاسيا          وعلّمته بالسيف مـا كان جـاهالً
  3فمن كان فيهم ساكتا كنت ناطقًا          ومن كان فيهم قائالً كنت فـاعال

لقافية اجليدة يف نقد هؤالء أن حتتلّ مكاا الذي يليق ا، فال تبدو مفروضةً يف البيت الشعري، أو نابيةً وآيةُ ا 
عنه، حتى تستطيع القيام بدورها يف ضبط إيقاع البيت الشعري عن طريق ارتباطها الصويت والداليل بغريها من 

  4فية ينبغي أن تكون النهاية املنطقية والعفوية للبيت الشعريعناصره، ارتباطًا عضويا دقيقًا، ومعىن ذلك أنّ القا
ومن خالل تتبع هؤالء النقاد ملميزات القافية، ذهبوا إىل أنّ الشعراء يبنون البيت من الشعر وهم يف ذلك على 

  :مذهبني متباينني
ه يتأتى فيه من النظم لكون أن -على رأي ابن رشيق-فبناء البيت على القافية، وفضيلة هذا املذهب: األولأما 

  املالئمة بني أوائل األبيات وما تقدمه متأتية له يف أكثر األمر، وهذا مذهـب أيب متام ألنه كـان ينصب القافية 
 للبيت ليعلّق األعجاز بالصدور، وذلـك هو التصدير يف الشعر، وال يأيت به إالّ شاعر متصنع كحبيب ونظرائه

                                                 
 1/151العمدة، إبن رشيق   1

أفاطم مهال بعض  19،إذ كرر القافية يف  البيت رقم ..قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومرتلِ: ، وتنظر معلّقة امرئ  القيس86نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص 2
مسا بك شوق بعدما كان أقصرا، : ، وتنظر قصيدته63-29أال أيها اللّيلُ الطويلُ أال اجنلي، ديوان امرئ القيس ص ص: 46هذا التدلّلِ، ويف البيت رقم 

 .97- 91را ص ص أرى أُم عمرٍو دمعها قد حتد: 46أأمساُء أمسى ودها قد تغيرا، والبيت : 18كررها يف البيت رقم 
 .206-2/205ديوان البحتري، الشريازي  3
 .102-100موقف النقاد والبالغيني، اخلويسكي وأبو شوارب ص ص  4
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طويل-:سق قولهومن هذا الن -  
  1جتشم حملَ الفادحات وقلّما                أُقيمت صدور اد إالّ جتشما

كتب " صنعة الشعر"فبناُء القوايف على األبيات، ويرى ابن رشيق أنّ من الشعراء من إذا أخذ يف : الثاينوأما 
ا وشريفها وطرح ما سوى ذلك، وهذا هو الذي من القوايف ما يصلُح للوزن الذي هو فيه، مثّ أخذ مستعملَه

  .2عليه حذّاق القوم
وتعترب املوسيقى الداخلية من أهم القضايا اليت أثارها أنصار اجلديد، ومل يتطرق إليها أنصار القدمي، وذلك   

معلوم أنّ بسبب رواج فن البديع واعتناء الشعراء بتدبيج قصائدهم وتوشيحها، السيما على املستوى اللّفظي، و
هذا اإليقاع اللّفظي املمتد عرب نسيج النص جتلّى بشكلٍ واضح يف عنايتهم باجلناس والطّباق، فلقد اشترطوا يف 
اجلناس العفوية، وعدم التكلّف، وعدم التعدد، فهو مما يحسن إذا كان بلفظني، مثّ راحوا يكثرون من التمثيل 

  - كامل- :أيب متام ألنواعه العديدة بأشعار احملدثني كقول
  3ما مات من كَرمِ الزمان فإنه              حيىي لدى حيىي بنِ عبد اللّه

  - خفيف-:أو قول البحتري
بابة شافالص من شاكل أم                تالقٍ تالف من ما فات4هلْ ل  

ت اجلناس يف أشعار احملدثني، ولعلّ هذين املثالني يكشفان بوضوح عن السمات األساسية لتوظيف طاقا
فالبحتري يقتصر على حتقيق أكرب قدر ممكن من التساوي اإليقاعي املوزع بني شطري البيت، دون اهتمامٍ 

، وإنْ اتضح خضوعه فيها )شاف/شاك(واضح بالبنية الداللية اليت يبدو واعيا ا إىل حد ما يف التجنيس الثّاين
ية توظيف اجلناس، على حني يبدو أبو متام أكثر معرفة حبرفية ختليق اجلناس يف إطار لفرضية اللّغة، دون مقصد

  .5الوعي التام مببدأي االشتقاق والتورية، اللّذين يكسبان تشكيالته التجنيسية عمقًا وثراًء
أشار إىل هذا كما اعتىن أنصار احملدثني بالترصيع، واتفقوا على وجوب استعماله يف املوضع الالّئق به، و  

  .7، ومل يغفلوا عن دراسة التقسيم والتقابل واالعتراض6قدامة

  
  
  

                                                 
 2/122شرح التربيزي  1

 .وابن رشيق من الناظمني على هذا املنوال. 1/209العمدة، ابن رشيق  2
 . 2/177شرح التربيزي  3
 .البيت... أَلما فات من: ه، وفي1/236ديوان البحتري، الشريازي  4
 .105-104موقف النقاد والبالغيني ص ص 5
 . 80ينظر نقد الشعر، ص..."  ومن نعوت الوزن الترصيع:" قال قدامة بن جعفر  6
 .109- 106ينظر املرجع السابق ص ص  7
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  :الفصل بني األخالق والشعر -و 
أول من رأى يف الشعر واألخالق عاملين منفصلني ، ال يتصلُ أحدمها  - فيما يبدو–يعد األصمعي  

من الشعر يف أقوال ومواقف له عديدة، نذكر  باآلخر، بل ويف اتصاهلما حيف على الشعر نفسه، ويتضح موقفه
وطريق الشعر إذا أدخلته يف باب اخلري الن، أال :"منها موقفه الذي ال يزالُ يقتبس دائما يف هذا املعرض، قال

صلى - ترى أنّ حسان بن ثابت كان عال يف اجلاهلية واإلسالم، فلما دخل شعره يف باب اخلري من مراثي النيب
الن شعره، وطريق الشعر هو طريق الفحول مثل امرئ  -رضوان اهللا عليهما- ومحزة وجعفر-يه وسلماهللا عل

ومن صفات الديار والرحل واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء وصفة اخلمر  ،)ق هـ18-(القيس وزهري والنابغة
  . 1"واخليل واحلروب واالفتخار، فإذا أدخلته يف باب اخلري الن

فكيف مبن نادى بالكذب الفين، والغلو  -على ميله الديين وتشدده أحيانا - هذا موقف األصمعي فإذا كان
واملبالغة، والفن للفن من النقاد احملدثني، وجتلّى هذا املوقف بوضوح من خالل مقولة قدامة بن جعفر ملّا نادى 

.. ملادة املوضوعة، والشعر فيها كالصورةاملعاين للشعر مبرتلة ا:"بالتقصي يف وصف الشيء مهما كان نوعه، ف
وعلى الشاعر إذا شرع يف أي معىن كان من الرفعة والضعة، والرفت والنزاهة، والبذخ والقناعة، واملدح 

والعضيهة، وغري ذلك من املعاين احلميدة والذميمة، أن يتوخى البلوغ من التجويد يف ذلك إىل الغاية 
  .2."املطلوبة

للفرزدق، ونعته بأوصاف ذميمة وقبيحة، بل كان يصفه بثالثة )هـ110-(ذا أردت إىل هجاء جريروانظر إ 
  .أوصاف يف شعره كلّها كذب، وهي جعثن والزبري والقني، ولكنه بلغ ا إىل التجويد مبلغا حسنا

الطيب، ويغض شعره  والعجب ممن ينقُص أبا:" ولصاحب الوساطة نفس املوقف إزاء الشعر واألخالق يقول
  -خفيف- :ألبيات وجدها تدلّ على ضعف العقيدة، وفساد املذهب والديانة كقوله

وحيدالت فيه أحلى من نه                 فاتشمن فمي ر فْنشرت3ي. 

يمحى اسم أيب نواس  فلو كانت الديانة عارا على الشعر، وكان سوء االعتقاد سببا لتأخر الشاعر، وجب أنْ
من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكـان أوالهم بذلك أهـل اجلاهلية، ومن تشهد األمة 

  .4."ولكن األمرين متباينان، والدين مبعزلٍ عن الشعر... عليه بالكفر
  

  

                                                 
وأما ما قاله األصمعي فهذا ال نقره ألنّ :" إبراهيم على هذه املقولةيعلق الدكتور عبد الرمحن . 65املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، املرزباين، ص  1

ب على ذلك أن تكون كلّ األشعار يف جمال الشر قويته، وإالّ ترتا للحكم على ضعف الشاعر أو قوة، وكل األشعار يف الغرض الشعري ال ينبغي أن يكون أساس
مصطفى عبد الرمحن إبراهيم، مكّة للطباعة، : يف النقد األديب القدمي عند العرب: ، ينظر كتاب"لف واقع الشعرجمال اخلري ضعيفة، وهذا ما مل يقل به أحد، ويخا

 .64، ص)م1998-هـ1419(ط
 .66-65نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص ص 2
  .2/40شرح ديوان املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي  3
 .63- 62صالوساطة بني املتنيب وخصومه، القاضي اجلرجاين ص  4
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  - طويل- :وكان ابن جني حامالً هذا الشعار، ووجدته ينافح عن قول املتنيب 
ـّه             أبوكُم، وإحدى ما لكم من مناقبِ   .1وأبهر آيـات التهامي أن

قد أكثر الناس القول يف هذا البيت، وهو يف اجلملة شفيع الظّاهر، وقد كان يتعسف يف االحتجاج له، :"يقول
عتقادات يف الدين مبا يقدح يف جودة الشعر واالعتذار منه مبا لست أراه مقنعا، ومع هذا فليست اآلراُء واال

  .2."ورداءته

قد فتحوا باب إسقاط شعره من هذه  - أنصار القدمي-وإنْ حنن عدنا إىل أيب متام، وجدنا أنّ النقّاد واملؤرخني   
اليت تصيبه يف  الزاوية، وقد تعقّبه اآلمدي كما رأينا فيما يتعلّق بِِسبابِه للدهر، ورفعه املمدوحني حد املبالغة

حدث سعيد بن يزيد املربد، عن احلسن :"حديثًا عن سلوك أيب متام، يقول )هـ346-(دينه، وقد نقل املسعودي
صار إيلّ أبو متام وأنا بفارس، فأقام عندي مقاما طويالً، ونمي إىلَّ من غريِ وجه أنه ال يصلّي، : قال بن رجاء

ه يف أوقات الصالة، فوجدت األمر على ما اتصل يب عنه، فكان من جوابه أنه فوكّلت به من يراعيه ويتفقّد
أتراين أنشطُ للشخوص إليك من مدينة السالم، وأجتشم هذه الطّرقات الشاقة، وأَكسلُ عن ركعات ال : قال

 -واللّه- فهممت : قال....مئُونة علي فيها، فلو كنت أعلم أنّ لمن صالّها ثوابا، أو على من تركها عقابا
  -خفيف- :بقتله، مثّ ختوفت أنْ يصرف األمر إىل غري جهته وهو القائل

  .3وأحق األنامِ أنْ يقْضي الديــــــــن امرؤ كان لإلله غَرميا
  .4"وهو قولٌ مباين هلذا الفعل

اد هذا املعيار يف زمنه، والذي اختذّه ثلّة كشف عن موقف الصويل الذي تنبه إىل فسوقد سقنا هذا املثال كي  ن
نواس  ونسب إليه بعضهم قولََه وقد دخل عليه، وبني يديه شعر أيب من النقاد منفذا للطّعن يف شعر الطّائي،

   "دمها من دون اللّه ثالثني سنةمها الالّت والعزى أعب"  :ومسلم حني سأله عنهما
  
  
  
  

                                                 
وإذا مات استرحنا  -منفرد أبتر، ال عقب له-يريد إنّ كفّار قريش يقولون إنّ حممدا صنبور: وأجدى ما لكم من مناقب، قال: وجاء فيه: شرح ديوان املتنيب  1

 .1/281. بأنتم  من معجزات النيب وآية تصديقه وحتقيق قوله تعاىل، وذلك أجدى ما لكم من مناق: منه، فقال املتنيب
ومثّة مالحظات ال أختلف فيها مع املنهج اللغوي، حني تالعب املتنيب باملسلّمات الدينية، ومل يوفّق يف تصوير :" ، ويقول منري سلطان1/282املصدر نفسه  2

 .214ملتنيب صينظر البديع يف شعر ا." فكرته، فحكموا عليه بالكفر والغلو والكذب الصراح، وهم محقّون فيما ذهبوا إليه
 .2/285شرح التربيزي  3
 .4/83، )م1989(، ط)املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية(حممد السويدي، موفم للنشر : مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودي، تقدمي 4
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د األديب حني ـة هذا اخلرب، وزاوية النقزاوية صح: حية من زاويتني اثنتنياـّفقد دافع الصويل عن هذه الن
الكُفر بل حقّقوه، وجعلوا ذلك سببا للطّعن يف شعره وتقبيح حسنه، وما ظننت أنّ وقد ادعى قوم عليه :" قال

  كُفرا ينقص من شعر، وال
ألنه ال يصح يف رأيه الكُفر على رجلٍ شعره كلُّه يشهد مثّ حاول أن ينفي هذه التهمة، " أنّ إميانا يزيد فيه،

  .1بضد ذلك

وحنن ال نعدم أنْ جنذ أمثاال ومناذج إسالمية يف شعر الرجل، فأبو متام حريص على تطعيم الكثري من صوره      
يهودي، وإنما نتحدث  باألساليب القرآنية واألحداث والوقائع العربية، إذ حنن ال نتحدث عن رجلٍ نصراينّ أو

  .عن شاعرٍ مسلمٍ، استفاد من بيئته وثقافة عصره كما سيأيت بيانه اآلن
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .139تاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس ص  1
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  الفصل ا لثاني

 
 

 الشاعر أبو تمام مثَقَّفًا
 

  

  

  

  

  

  



 61 
  

  :ترمجة أيب متام
ن بن أبو متام حبيب بن أوس بن احلارث بن قيس بن األشجع بن حيىي بن مزينا بن سهم بن ملحا        

مروان بن رفافة بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن احلارث بن طئ جلهم بن أدد بن 
       .بن يعرب بن قحطانن عريب بن كهالن بن سبا بن يشجب زيد بن يشجب ب

انيا اختلف يف نسبه إىل طيء، وقد أكّد اآلمدي كون أيب متام من طيء صليبة، وزعم قوم أنّ أباه كان نصر  
يسمى تدوس، وأنه حرفه إىل أوس وانتسب إىل طيء، وقد أكثر من فخره بطيء، وأنه اختار ممدوحيه منهم، 

  .ونوه تنويها عظيما مبن سجلوا هلا يف عصره أجمادا حربية، مما يدلّ على أنه طائي عريق، وعريب أصيل
 بني نصارى الس شيعت-ريان، ونصرانية أبيهذهب بروكلمان أنّ امسه تدوس يال تنفيه من العرب،  - إن صح

  . وال من طيء، فقد كانت النصرانية شائعة فيها من قدمي
  مولده ونشأته-أ

، بقرية جاسم من ه190أو  ه188، أوه182اختلف أيضا يف السنة اليت ولد فيها على أقوال، فقيل سنة         
  .ه190ولدت يف سنة: ة، ونسب إليه قولهأعمال حوران  على الطريق بني دمشق وطربي
  :ويمكننا إمجال حياته كاملة يف ثالث مراحل

   :الطفولة-1
ودمشق، وتتصف مرحلته هذه  بالفقر، أُرسل إىل الكتاتيب  عاش يف منبج مثّ انتقل ليعيش يف حلب     

والعلم واألدب والفقه والقصص  ليحفظ القرآن الكرمي واختلَف إىل حلقات املساجد ينهل منها جداول الشعر
  .والفلسفة، وقيل إنّ أباه سلّمه إىل حائك بدمشق ليتعلّم حرفة احلياكة ليقتات منها

    :الشباب -2
ليتعلّم، فبعد أن أخذ قسطًا وافرا من العلم عاد إىل الشرق، وقيل إنه اتجه إىل مصر جلين  اتجه إىل مصر    

ان يصرح يف شعره أنه سافر إىل مصر لطلب الغىن واقتناء األموال، وأرجح األموال، فهو يف كثري من األحي
القول الثاين وذلك أنه حني ذهب إىل مصر كان متعلّما وشاعرا مفلقًا، والدليل أنه عند وصوله مصر قام مبدح 

  - طويل-:هليهة، صاحب شرطة مصر بقصيدته الرائعةعياش بن 
 عطو ايت لستحمي جقيبتصحبِم ذَلْتجنييب إنْ ع يب             وليسنؤ1م  

  .وهي قصيدة توحي بفضائل املمدوح، وحتفلُ بألفاظ العطاء واجلود والكرم والغوث واملالذ
  
  
  

                                                 
  .مجح الفرس إذا عز فارسه، واجلنيب انوب: يتقيه، جمحايت أمر من تقاه: ، تقي91- 1/87ينظر شرح التربيزي  1
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  :الكهولة-3
اكتملت شخصية وشاعرية أيب متام حني أقام خبراسان وأذربيجان واملوصل وبغداد، حيث أكسبه الشعر      

كسبه عملُه باملوصلقبل أن ي.  
  شيوخه وتالميذه-ب
وشيوخه، فعلى من قرأ؟ ومن األساتذة الذين كان هلم شرف اغتراف  أيب متام اكتنف الغموض معرفة تالميذ   

العلم منه؟ أسئلةٌ ال بد من اإلجابة عنها يف حينها حبول اهللا، ولكنِ الذي نستطيع قوله أنّ أبا متام متكّن من ثقافة 
إىل شدة اطّالعه وحبثه، فهناك حديثٌ أورده  -فيما يظهر- اعها متكّنا كبريا، والفضل يف ذلك يعودعصره بأنو

دخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحواليه من الدفاتر ما :" ابن املعتز أليب الغصن حممد بن قدامة قال فيه
فإذا … رفع رأسه فنظر إيلّ وسلّم علي غرق فيه فيما يكاد يرى، فوقفت ساعةً ال يعلم مبكاين ملا هو فيه، مثّ

: حبزمتني واحدةٌ عن ميينه وواحدةٌ عن مشاله، وهو منهمك ينظر فيهما ويميزمها من دون سائر الكتب، فقلت
أما اليت عن مييين فالالّت، وأما عن مشايل فالعزى، أعبدمها : فما الذي أرى من عنايتك به أوكد من غريه؟ قال

    .1."عاما، فإذا عن ميينه مسلم بن الوليد، وعن مشاله أيب نواس منذ عشرين
إنّ هذا التنقيب يف الكتب، والتردد على حلَق العلم، مكّن أبا متام من تلقّي املعارف املختلفة بشكل جيد من 

معرفة  جهة، وأسهم يف تفتيق قرحيته اإلبداعية من جهة أخرى، لذلك فال بد بعد معرفة شيء عن حياته من
ثقافته بأنوعها، فلم نقس الرجلَ فيما قسناه باحلسب وال بالنسب ولكن الذي دعا إليه هي ثقافته اليت من اجلُرم 

   - بسيط-:جتاهلها وصرف النظر عنها، وحسبه القائل
ن له أدبعم ومن له نسب                 ليس يزهى من له حسب 2كذبتم  

صيبا من التراث العريب وغري العريب متجلّ يف أبياته بني ثنايا قصائده، استقاه من روافد إذن فال بد أنّ للرجل ن
  .متعددة، هذا ما سيبينه هذا الفصل حبول اهللا

  
  

  

                                                 
خري :ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني" قاموس تراجم" األعالم: ، وينظر يف ترمجة أيب متام184اخلرب يف طبقات ابن املعتز ص  1

، شذرات الذّهب 26-2/11البن خلّكان : ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان2/165، )م1980(5الدين الزرِكْلي، دار العلم للماليني بريوت الط
حممود األرناءوط، دار ابن كثري، دمشق : عبد القادر األرناءوط، حقّقه وعلّق عليه: ابن عماد احلنبلي، أشرف على حتقيقه وخرج أحاديثه: يف أخبار من ذهب

، شرح 2/505، شرح اخلطيب التربيزي 74، البديع، إبن املعتز4/80مروج الذهب، املسعودي  ،3/146) م1988-ه1408(1بريوت، الط
، أبو متام 92-84، موازنة اآلمدي ووساطة اجلرجاين،خضر موسى محد محود ص ص 8-7، شرح األديب شاهني عطية ص ص13حمي الدين اخلياط ص

-268، العصر العباسي األول، شوقي ضيف ص ص 220-219شوقي ضيف ص ص، الفن ومذاهبه، 492بني ناقديه، عبد اهللا محد احملارب ص
 .27-7حممد جنيب البهبييت، دار الفكر ص ص: ، أبو متّام حياته وحياة شعره276

 2/318شرح التربيزي  2
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 المبحث األول

 
  تنوع ثقافة أبي تمام
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  :الثقافة
- ة التطور الراهنة يف العامل العريبيف حال- ، دون أن جند أنفسناليس يف مقدورنا اليوم أنْ نعاجل موضوعا كهذا 

والزمن الذي استعملت فيه جند صاحب لسان  وملّا نبحث عن مصدر كلمة الثقافة،.أمام مشكلة لغوية وتارخيية
ابن ... حاذق فَهِم:حذقه، ورجلٌ ثَقْف وثَقف وثقُف:ثَقف الشيء ثَقْفًا وثقافًا وثُقُوفةً:يقول )هـ711-(العرب

ثَقف الشيَء وهو سرعة التعلم، : ويقال.رجلٌ ثَقْف إذا كان ضابطًا ملا حيويه قائما عليه ):هـ243-(السكيت
  .وثَقفت الشيَء حذقته وثقفته إذا ظفرت به

أي ذو فطنة وذكاء، واملراد أنه ثابت املعرفة مبا يحتاج إليه، ويف  ،"وهو غالم لَقن ثَقف:"ويف حديث اهلجرة 
  .1"إني حصانٌ فما أُكلَم، وثَقاف فما أعلّم:"ديث أم حكيم بنت عبد املطلبح

وقد حاول الكثري من العلماء االجتماعيني الوصول إىل تعريف أو حتديد ملفهوم الثقافة، وهو أمر ليس       
فات للثّقافة وأكثرها باليسري، إذ جند مؤلّفام تزخر بعشرات التعريفات هلذا املفهوم، ولعلّ من أقدم التعري

، الذي قدمه يف أواخر القرن التاسع )م1729-م1642(ذيوعا حتى اآلن لقيمته التارخيية تعريف إدوارد تايلور
كلٌّ مركّب يشتمل على املعرفة :"والذي يذهب فيه إىل أنّ الثقافة هي" الثقافة البدائية" عشر يف كتابه 

ن والعرف، وغري ذلك من اإلمكانيات والعادات اليت يكتسبها اإلنسان واملعتقدات والفنون واألخالق والقانو
  .2"باعتباره عضوا يف اتمع

ويربز هذا التعريف العناصر الالمادية حلياة الناس يف مجاعة كاألخالق والقانون والعرف اليت تنشأ نتيجة  
ادي للثّقافة عالوةً على العالقات بني الناس، التفاعل االجتماعي، وتأخذ طابعا إلزاميا، إىل جانب العنصر امل

  .وبني العناصر املكونة للثّقافة
ولعلّ من أبسط تعريفات الثقافة وأكثرها وضوحا و الذي خنتم به تعريفنا للثّقافة تعريف أحد علماء    

ذلك الكل املركب  هي:"االجتماع احملدثني روبرت بريستد الذي ظهر يف أواخر الستينيات حيث يعرفها بقوله
  .3."الذي يتألّف من كل ما نفكّر فيه، أو نقوم بعمله، أو منتلكه كأعضاء يف اتمع

كيف كانت ثقافة أيب متام؟ ما مدى تنوعها مقارنةً بثقافة : هذا التعريف وجب علينا التساؤل ومن خالل     
الثّقافات كانت أظهر يف شعره وتعامالته؟ من أي لَ أبو متام؟ معاصريه؟ أي وافد واملصادر الثقافيةالر..  

    
  
  
  
  

                                                 
 .6/393لسان العرب، إبن منظور  1
، يوليو 223الفاروق زكي يونس، جملّة عامل املعرفة ، العدد : جعة الدعلي سيد الصاوي، مرا: تأليف جمموعة من الكتاب، ترمجة الد: نظرية الثقافة 2

 .بريستد: ، ويعزى هذا التعريف إىل العامل9م ص1997
 .10املرجع نفسه، ص  3
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ونزل  ويقالُ أنه ملا رحل إىل مصر طلبا للتكسب، ،يعد أبو متام واحدا من أبرز املثقّفني يف عصره،   
وكان يستمع إىل ما يلقى  ،")هـ43-(مسجد عمرو بن العاص"أخد يسقي املاء يف املسجد اجلامع بالفسطاط،

والتاريخ،  وينتقل من حلقة إىل حلقة، ويصغي إىل شيء من القصص، ه من أمايل العلم واألدب،يف حلقات
، وحيفظ ما استطاع أن حيفظ، وقد متكّن من حفظ القرآن ...والشعر ، والفقه، واحلديث والفلسفة وغريها

 بالقرآن تأثّر شعراء العربية تأثّر من ه ال يوجد شاعرقال أنوكان حيفظُ أربعة أالف 1أيب متام بهالكرمي، بل وي ،
  .2أرجوزة، غري القصائد واملقاطيع، وجاب البالد ومدح اخللفاء وغريهم

قال أنه خرج مع أيب متام إىل شاطئ النيل، ودفعا بثياما إىل من يغسلها، فنام  3ونقل عن اجلمل املصري 
حتى حفظ أبو متام  الرجل من دق الثيابا فرغ فم ،)هـ125-(اجلمل، وجلس أبو متام ومعه شعر الطرماح

  .4مخس عشرة قصيدة
وأما  أما أبو متام فخطيب منرب،:"عن أيب متام والبحتري واملتنيب فقال )هـ406-(وقد سئل الشريف الرضي     

قد حوت :"..فقال)هـ637-(أما أبو الفتح بن األثري" وأما املتنيب فقائد عسكر البحتري فواصف جؤذر،
فرت  أما أبو متّام،...رهم غرابة احملدثني وفصاحة القدماء، ومجعت بني األمثال السائرة وحكمة احلكماءأشعا

،فيه على أثر مشى مبتكر، مل يوصيقلُ ألبابٍ وأذهان، وقد شهد له بكل معن فهو غري مدافع عن مقام  معان
ومل أقلْ ما أقوله فيه إالّ عن  عر كلَّ أولٍ وأخري،اإلغراب الذي يربز فيه على األضراب، ولقد مارست من الش

وكشف عن غامضه وراض فكره برائضه، أطاعته أعنة الكالم، وكان  فمن حفظ شعر الرجل، تنقيبٍ وتنقري،
أنا وأبو متام :"وسئلَ أبو الطّيب عنه وعن البحتري وعن نفسه فقال..." قوله يف البالغة ما قالت حذام

  .5"شاعر البحتريوال حكيمان،
، وداود بن نصري )ق هـ 46-(حامت الطّائي يف جوده: خرج من طيء ثالثةٌ كلٌّ مجيد يف بابه:"قال العلماء 

  .6يف زهده وأبو متام حبيب بن أوس الطائي يف شعره )هـ165-(الطائي

من خراسان يريد العراق، فمـدحه وأثابه، وعاد  وهو خبراسان، 7قصد عبد اهللا بن طاهروقيل أنّ أبا متام     
دخل العراق، اغتنمه أبو الوفاء بن سلمه، فأنزله وأكرمه، فأصبح ذات يومٍ وقد وقع ثلج عظيم قطع  فلما

                                                 
 .67حياته وحياة شعره، البهبييت ص: أبو متام الطائي 1
 .3/146شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، إبن عماد احلنبلي  2
ه، معجم األدباء 258ه، ومات سنة 170السالم أبو عبد اهللا املصري، الشاعر املشهور، شاعرا مفلّقًا مدح اخللفاء واألمراء، ولد قبل سنة احلسني بن عبد 3
  . 388برقم 3/1130-1131
 .67حياته وحياة شعره، البهبييت ص:أبو متام الطائي 4
 . 2/14فيات األعيان، ابن خلّكان و 5
 .2/14، ووفيات األعيان144-3/143شذرات الذهب 6
تماد عليه، كان واليا أبو العباس عبد اهللا بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن رزيق بن ماهان اخلزاعي، سيدا نبيال عايل اهلمة شهما، وكان املأمون كثري االع 7

وتنظر قصته مع أيب متام .343برقم 89-3/83األعيان  ه،وفيات203ه وقيل228على دينور، أديبا ظريفًا جيد الغناء، له شعر مليح، كانت وفاته سنة 
 .122والبديع إلبن املعتز ص .86-3/84كاملة يف 
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وطّن نفسك على هذا املقام، فإنّ الثلج ال ينحسر إالّ بعد :"الطّريق ومنع السابلة، فأقبل على أيب متام وقال له
ذاع صيتها يف البالد وتلقّاها  فطالعها، واشتغل ا، وصنف مخسة كتب يف الشعر، وأحضره خزانةَ كتبه" زمان

  :ويف ثنايا هذه الكتب جند 1الناس بالقبول واإلعجاب

  :"ديوانه الشعري:"أبو متام الشاعر -1
بغداد  3ملّا قدم عمارة بن عقيل :"وقيل ،2"مقدم شعراء العصر:"قال )هـ1089-(نقل صاحب الشذرات

هاهنا شاعر يزعم أنه أشعر :وعرضوا عليه األشعار فقال بعضهم مع الناس إليه وكتبوا شعره وشعر أبيهاجت
  -طويل-:ناس طُرا ويزعم غريه ضد ذلك ،فقال أنشدوين قولَه ،فأنشدوهال

         نوى غد خوف معالد تستجري تا عنـوصار ق   غَدـتاددها كلُّ مرقد  
  عمدـراقٍ ال صدود تـصدود ف         وت أنه   ـغمـرة املن ـوأنقـدها م

  د موردـري فوق خـمن الدمِ جي            اق دمعا مورداـها اإلشفـفأجرى ل  
  .ن القت وإن مل توددـلّ مـإىل ك            هها  ـا تورد وجـهي البـدر يعنيه   

  :زدنا من هذا فوصل نشيده وقال :مثّ قطع املنشد، فقال له عمارة
دبدبه إالّ بشملٍ م ا                  ففزتعا منجمين مل أحوِ وفرولكن.  
دشرا                 ألــذُّ به إالّ بنومٍ مسكّنا منوم امعطين األيومل ت  

االغتراب إيلّ رة القول فيه حتى لقد حبب لقد تقدم يف هذا املعىن من سبقه إليه على كث للّه دره،: فقال عمارة
                   :مثّ أنشده

       دتتجد فاغتـرب هلــديباجتي               خلقم قامِ املرِء يف احليوطولُ م.  
        عليهم بسرمد اسِ أنْ ليستةً              إىل النحمب زِيدت مسالش تي رأي4فإن.  

 أنّ يف ، وإلنْ كان الشعر جبودة اللّفظ وحسن املعاين واطّراد املراد واتساق الكالم،كملَ واللّه: عمارةفقال 
ء من ال يشق الطّاعنون عليه ولقد فضل أبا متام على الرؤساء والكرباء والشعرا ،صاحبكم هذا أشعر الناس

  .5"آثاره - وإنْ جدوا –غباره وال يدركون
  
  

                                                 
 .1/8شرح ديوان احلماسة املرزوقي  1
 .3/143 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 2
ده، ال يأخذ يف معىن من املعاين إالّ استغرقه، نقي الشعر عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير بن عطية الشاعر، كان أشعر أهل زمانه، وكان ينحو حنو أبيه وج 3

، والشعر 115تز صحمكم الرصف جيد الوصف، مداحا للخلفاء والوزراء واألشراف وامللوك، كسب ماال عظيما وانصرف إىل البادية، ينظر البديع، إبن املع
 .319-316والشعراء، إبن قتيبة ص ص

 .250- 1/245يزي تنظر القصيدة يف شرح الترب 4
 . 508- 2/507، وشرح التربيزي 11- 10األديب شاهني عطية ص ص : شرح ديوان أيب متام 5
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ام مواقف يف ارجتال الشعر، واإلتيان به من دون صنعة وال تكلّف، وإنما يأيت سهالً مسحا، كما وأليب مت   
   - كامل- :فأنشد أبو متّام *حدث معه يف مدح اخلليفة ومعه أبو يوسف الفيلسوف الكندي

   يف حلمِ أحنف يف ذكاِء إياسِ              إقدام عمرٍو يف مساحة حامتٍ          
  :،فأطرق ساعةً مثّ رفع رأسه وأنشد" أتشبه اخلليفة بأجالف العرب؟:"له الفيلسوف فقال

  .مثَالً شرودا يف الندى والباسِ             ال تنكروا ضريب له من دونه                          
  .1سوالنربا مثَـالً من املشكاة            فاللّه قد ضرب األقلّ لنوره               

أي شيٍء طلبهُ فأعطه، فإنه ال يعيش أكثر من أربعني يومَا، ألنه قد ظهر يف عينيه : "فقال الفيلسوف للخليفة  
  .2"الدم من شدة الفكرة

تناوله بالشرح والتحليل والدراسة والنقد الكثري من العلماء والشعراء،   وأما ديوان أيب متام الشعري فقد   
اه على احلـروف هو أبو بكر الصويل، مثّ مجعه من جديد وكان أوا إيبه مرتل من مجع شعر أيب متام وشرح

  :، مرتبا إياه على األنواع مث تتالت الشروحات لشعره ومنها3علي بن محزة األصفهاين
  ).348-(شرح أيب حامد أمحد بن حممد اخلازرجني - 

  ).370-(شرح ابن منصور حممد بن أمحد األزهري - 

  ).380-(شرح حسني بن حممد الرافعي املعروف باخلالع - 

  ).ه421-(شرح أيب علي أمحد بن حممد بن احلسني املرزوقي - 

  ).ه440-(شرح أيب الرحيان حممد بن أمحد اخلوارزمي - 

  ).ه449-(شرح أيب العالء املعري - 

  ).637-(باين املستويف شرح فصيح الدين احليدري البغدادي واملبارك بن أمحد اإلربلّي املعروف - 

  :ما الذين تناولوا شعر أيب متام بالنقد فأذكرمنهمأ    
  .إبن املعتز يف كتابه البديع، ذكر فيه هذا الفن وحتامل فيه كثريا عن شعر أيب متام - 
بـا الرد على ابن عمار فيما خطّأ فيه أ"و "معاين شعر أيب متام" و"املوازنة"احلسن بن بشر اآلمدي يف كتبه  - 

  ".متام
  

  .ومجع فيه الكثري من شعر أيب متام"أخبار أيب متام " يف كتابيه )ه335-(أبو بكر الصويل  - 
                                                 

واملعتصم يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي، أبو يوسف، فيلسوف العرب واإلسالم يف عصره، وأحد امللوك من كندة، نشأ بالبصرة وأصاب عند املأمون * 
، وينظر 147-3/146ه، شذرات الدهب، إبن عماد احلنبلي، 260كن يف اإلسالم غريه احتذى حذو أرسطاطاليس، مات سنةمرتلةً عظيمةً وكرما، ومل ي

  .8/195األعالم، الزِركلي 
 .1/362شرح ديوان أيب متام التربيزي 1
  .15-2/14وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، إبن خلكان،  2
مجع ديوان احلماسة للبحتري، ورتبه على األنواع كما صنع :"خرج عن غرض البحث، وذكر ياقوت علي بن محزة قالاكتفيت بذكر تواريخ الوفاة كي ال أ 3

 .6/2798بشعر أيب متام، ينظر معجم األدباء 
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  .1وغريهم كثري... )ه380-(أبو احلسن علي حممد العدوي السمساطي البغدادي - 
، اعتمد وقد اكتفيت من بني هذه الشروحات بشرح اخلطيب التربيزي، باعتباره قد ضم شرحه مخسة شراح  

على علمهم بالشعر ورأيهم يف ختريج وتفسري أبيات أيب متام، وهم أبو العالء  والصويل واملرزوقي واخلازرجني 
  .والشيخ أبو عبد اهللا اخلطيب صاحب مبادئ اللغة

وضم هذا الديوان سبعة آالف ومـائة  ،*وكان قد قدم له ووضع هوامشه وفهـارسه راجي األمسر  
، منها مـا طـال فكان يف صورة قصيدة )483(مة على أربعمائة وثالث ومثانني قصيدةمقس ) 7100(بيت

، **تامة، ومنها ما قصر فكان يف شكل قطعة، على أنين مل أغفل عن االستئناس بشرح حمي الدين اخلياط
نان شرح اخلطيب التربيزي يف جزأين عدد صفحاما مخسمائة واث ، ويقـع***واألديب شاهني عطية

تبقّى من  ي، والذ)184(، أخد املدح منه اجلزء األول ومائة وأربع ومثانون صفحة)552(ومخسون صفحة
واهلجاء واملعاتبات واألوصاف والفخر والزهد، مثّ قصائد  الصفحات توزع عليها كلٌّ من املراثي والغزل

  .منحولة مشكوك يف صحتها وملحق يف ترمجة أيب متام من األغاين

  :ا قمت بإحصاء قصائد وأبيات أيب متام وفق األغراض، كان شعره موزعا يف هذا اجلدول كالتايلوملّ
اموع الكلي 
لألبيات اليت 
نظمت يف 

 الغرض

 الغرض القصائد عدد األبيات عدد القطع عدد األبيات

4595  
642  
580  
563  
280  
213  
179  
49 

493  
528  
131  
563  
187  
103  
24  
11  
 

65  
70  
16  
131  
25  
16  
4  
3 

4102  
114 
449 
////  
93 

109 
155 
38 

110 
4     

 14 
//// 

4 
5 
4 
2 

  املدح
  اهلجاء
  الرثاء
  الغزل
  العتاب
  الوصف
  الفخر
 الزهد

 اموع الكلي 143 5060 340 2041 7100

  

                                                 
  .اكتفيت باإلشارة إىل تواريخ وفات هؤالء األعالم كيما ألتزم بغرض هذا الفصل. 7- 1/6شرح التربيزي   1

  .ثالثة اخلازرجني وأبو عبد اهللا وراجي األمسرأعثر على ال  مل* 
  .7/189م، األعالم، الزركلي 1914م، وتويف يف بريوت سنة1875حمي الدين بن إبراهيم اخلياط، شاعر أديب عارف بالتاريخ، ولد يف صيداء لبنان سنة** 

 .4/154م، املرجع نفسه 1913م، وتويف يف بريوت سنة 1835د سنةشاهني بن منصور بن حنا عطية األرثودوكسي، فاضلٌ لبناين، من سوق الغرب، ول*** 
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أنه مل  ائج هذا اجلدول، يتضح لنا إسراف أيب متام يف غرض املديح واهلجاء والرثاء، علىتومن خالل النظر يف ن 
  .من أغراض الشعر إالّ طرقه - يف الغالب-يدع غرضا 

  :1"ديوان احلماسة:"أبو متام الناقد -2
أما هذا الكتاب فقد ذاع صيته يف البالد آنذاك، بل وقد دفع إعجاب الناس به إىل القول بأنّ أبا متام يف  

  .2اختياره أشعر منه يف شعره
ووجوهه من كالم العرب، ليدلّ أكرب داللة على عقل الرجل وفضله، إذ من  وقد مجع فيه أبو متام عيون الشعر 

 مللٍء كُنه ظهراالختيار من مجلة الداللة على عقول الرجال، واإلنسان يف كل زمان ومكان ال ي ر أنّ حسناملقر
وملّا حتدث ، 3رافضله، وال تنكشف درجة عقله، حىت على أقرب الناس إليه، ما مل يؤلّف كتابا أو ينظم شع

وهذا الرجل مل يعمد من الشعراء املشتهرين دون األغفال، :" عن عمل أيب متام يف كتابه احلماسة قالاملرزوقي 
وال من الشعر إىل املتردد على األفـواه ايب لكل داعٍ، بل اعتسف يف دواوين الشعراء، جاهليهم وخمضرمهم 

 دون األشباح، واخترف األمثار دون األكمام، ومجع ما يوافق نظمهوإسالميهم ومولّدهم، واختطف األرواح 

  .4"ويخالفه ألنّ ضروب االختيار مل ختف عليه، وطُرق اإلحسان و االستحسان مل تستر عنه
قد صب يف هذا الكتاب ذوقه الفين على ما وصل إليه من أشعار العرب، فاختار لكلّ بابٍ من أبواب و

 ا إىل تغيري  ذوقه،احلماسة ما ارتضاهعناية خاصة بشعراء طيء، ولقد الحظ العلماء أنّ أبا متام يعمد أحيان وعين
نصوص الشعر، ليستقيم له أن يربط بني األبيات اليت تفكّكت أو ليستر عوار نقيصة تشني وجه احلسناء من 

اسة ونصوصها، بل يعدون صنيعه يف مقطوعاته، ولكننا جند أن العلماء جممعون على تزكية أيب متام يف احلم
وهو حيتج بشعره  )هـ538-(وانظر إىل الزخمشري 5احلماسة داعية للوثوق بشعر أيب متام نفِسه، واالستشهاد به

، وجاء )ظَلَم اللّيل( وأظلم يحتملُ أنْ يكون غري متعد وهو الظاهر، وأنْ يكون متعديا منقوال من :" .. فيقول
  طويل- :أوس الطّائي يف شعر حبيب بن

  .6مها أظلما حايلَّ ثُمت أجليا              ظَالميهما عن وجه أمرد أشيبِ
  
  
  

                                                 
 .492، ينظر أبو متام بني ناقديه، عبد اهللا محد احملارب ص"نكاد ال جند شاعرا عاملًا ألّف يف الشعر كأيب متام:"قال احملارب  1
  .1/8، وينظر شرح ديوان احلماسة املنسوب أليب العالء 1/10شرح ديوان التربيزي  2
  .12شرح ديوان أيب متام حمي الدين اخلياط ص  3
 .1/10املصدر السابق 4
 .10-1/9شرح ديوان احلماسة للمرزوقي  5
  :تعود على عقله ودهره ألنه قال" مها"و". إذ جعلَ أظلم متعديا وذلك قليلٌ يف االستعمال، وهو جائز بالقياس:" يقول املعري.1/89شرح التربيزي 6

 .ي؟ فَعقلي مرشدي            أمِ استمت تأدييب؟ فدهري مؤنيبأَحاولت إرشاد
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وهو وإنْ كان حمدثًا ال يستشهد بشعره يف اللغة، فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله مبرتلة ما يرويه، أال 
  .1"يقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانهوالدليلُ عليه بيت احلماسة، ف: ترى إىل قول العلماء

ويكفي هذا إشارةً إىل أيب متام " قال يف احلماسة" كما أنّ كتب األدب والنحو والصرف مليئةٌ بتعبريها  
  .2وكتابه

وقد أثار أبو متّام يف اختيار الشعراء حفيظة الباحثني، مـن حيثُ خمالفَته طريقته الشعرية، وخروجه عن ميدان  
أعين أنّ شعره الذي أثار دهشة النقاد بطريقته غري :" ..، وأثار الدكتور احملارب موقفَه هذا حني قالشعره

حضرنا مع أيب متام وهو :" املألوفة ال يتفق مع اختياراته، وقد أثار هذا نظر العلماء وأوهلم أبو بكر الصويل فقال
: ، الذي يهجو به خالد، فنظر فيه، ورمى به وقال*طبوعينتخب أشعار احملدثني فمر بشعر حممد بن أيب عيينة امل

وهذا أول دليل على علم أيب متام بالشعر ألنّ ابن أيب عيينة أبعد الناس شبها به، وذلك بأنه ."هذا كلّه خمتار
   .3يتكلّم بطبعه

:" ي على هذه الظّاهرة فيقوليالحظُ هذا بينا واضحا ، ويعلّق املرزوق احلماسة والناظر يف اختياره لشعراء    
تعجبك من أيب متام يف اختيار هذا اموع، وخروجه عن ميدان شعره، ومفارقة ما يهواه لنفسه، وإمجاع  وأما

نقّاد الشعر بعده على ما صحبه من التوفيق يف قصيده، فالقول فيه أنّ أبا متام كان خيتار ما خيتاره جلودته ال 
  .4الذر بشهوته، والفرق بني ما يشتهى وما يستجاد ظاهر نويقول ما يقع له م غري،

 ، ال يلقي القول جزافًا فيقول يف وصف بديعهلناقد املتمرساوقد نظر يف كثري من األحايني إىل شعره نظرة   
  -وافر- :وحمسناته واستعاراته، ووقع القصيدة يف القلب كما يقع النور

  تبلّجتا كما انشق النهار                 إذا ما شعر قومٍ كان ليـالً   
  نتا كما ازدوج البهارا                   تلوهم جدوبقصائد 5وإنْ كانت.  

  - كامل- :ويقول يف وصف سريورة شعره، وجدة معانيه

  .تلك القوايف قد أتينك نزعا              تـتجـشم التهجـري والتغليسا
 ت جالِ من القريضِ خسيسامن كلّ شاردةبعدها              حظّ الر غادر. 

   

                                                 
عادل : جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق وتعليق ودراسة الشيخ: الكشاف عن حقائق وغوامض الترتيل وعيون األقاويل ووجوه التأويل 1

) م1998-ه1418(1األستاذ الدكتور فتحي عبد الرمحن وأمحد حجازي، مكتبة العبيكان الط:أمحد عبد املوجود،و علي حممد عوض، شارك يف حتقيقه
  .20:البقرة )ڱ ڈ ژ , ڑ  ( :واآلية هي قوله تعاىل. 1/207-208
  .1/4شرح ديوان احلماسة املرزوقي  2
البصرة، أنفد أكثر أشعاره يف هجاء ابن عمه خالد، البيان والتبيبني أبو عيينة بن حممد بن أيب عيينة بن املهلّب بن أيب صفرة، من الشعراء العباسيني، وساكن  *
1/50. 
 .3/51املوازنة، اآلمدي  3
 .74، ولقيمة ديوان احلماسة وأمهّته عند النقاد املتقدمني ذكرنا شراحه آخر البحث حتى ال نثقل كاهل البحث، تنظر ص 1/13املصدر السابق  4
 .1/313شرح التربيزي  5
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  .تلهو بعاجِلِ حسنها وتعدها              علَقًا ألعجاز الزمـان نفيســا   
  .1وجديدة املعىن إذا معىن اليت             تـشقى بـها األمساع كان لبيسا 

  -طويل- :ويقولُ يف وصف لفظه وبديعه
كنت غري مدافعٍ            عذارى قواف ذرها ال ظلم ذاك وال غصبأبا ع.  

جبرٍ أو تداخـلها عبةُ كسرها           ميف القوم ظلّت كأن دتإذا أُنش.  
  .2ه اللّؤلؤ الرطبـّمفصـلةٌ باللّؤلؤِ املنتقى لـها            من الشعرِ إالّ أن   

لؤلؤ الشعر، ال بلؤلؤ الصدف، ومل يرد املنتقى من الشعر، ألنه يكون أراد مفصلةً باللّؤلؤ من الشعر، أي ب
أي محدثٌ يف " إالّ أنه اللؤلؤ الرطب:"مسروقًا من الشعر، وذلك عيب فاحش على الشاعر أن يعتذر به، وقوله

  .3وملن يكن سبق إليه اختراعه

  -طويل- :أنه كان يقصدهويقولُ يف وصف الغريب من ألفاظه والوحشي والبيت يبين  
  .4وكانت لصيد الوحشِ منها حالوةٌ            على قلبه ليست لصيد األوابد  

  - كامل- :صدقٍ ويقولُ موضحا ما كان يتبعه أحيانا يف املدح من كذبٍ أو 
  .5ومىت مدحت سواك كنت مىت يضق             عني له صدق املقالة أكذبِ

 امة قصائده وقَويقول يف جدها للحياة على األييف شعره الليل الطويلبول كامل-:، وكيف كان يسهر-  
  .يا خـاطبا مدحي إليه جبــوده              ولقـد خطبت قليلة اخلطّابِ 

  .خدها ابنة الفكر املهذّبِ يف الدجى            واللّيلُ أسود حالـك اجللبابِ
  .اة وتـنـثين             يف السلمِ وهي كثريةُ األسالبِبِكـرا تورثُ يف احلي

ـَر اللّيـايلَ جِـدةً           وتقـادم األيـامِ حسن شبابِ   .6ويــزيدها م

أي تصري مرياثًا لولد املمدوح وأهله قبل وفاته، ألنّ افتخارهم مبا فيها من مناقبه يف " تورث يف احلياة:"قوله    
  .7أي يؤخذ من معانيها غصبا وسلبا وليس هناك حرب" كثرية األسالب:"خرهم ا بعد وفاته، وقولهحياته تف

موقف نقدي اعتد به الكثري من اللغويني كما  وويقولُ ردا على من ادعى ذهاب القدمـاء بالشعر، وه   
  - سريع-:وقد كان اجلاحظُ يتمثّلُ ما سبق،

    لّةكري يف حمن ش ها ذو سلبٍ فاخرِ                ال زلتالبس.  
                                                 

 .1/374ح التربيزي شر 1
 ".يريد أنّ هذه القوايف مثل النساء العذارى مل يفترعهن غريي، وهي نزهو إذا تليت للناس:" ، وجاء يف اهلامش111- 1/110املصدر نفسه  2
 .685-3/684املوازنة، اآلمدي  3
 .2/213املصدر السابق   4
 .1/66املصدر  نفسه 5
 .1/58املصدر نفسه   6
 3/691آلمدي املوازنة، ا 7
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ـِرِ        .1يقولُ من تقرع أمســاعه               كم ترك األولُ لآلخ
ويقولُ يف ابتكاره لشعره، وإعراضه عن املعىن املكرورِ، وعلمه بضروب العروض وموسيقى الشعر، وعدوله عن 

  -وافر- :سرقة شعر غريه
  .عـاين                     يليها سائق عجِلٌ وحاديإليك بعثت أبكار امل     
  .شداد األسرِ ساملةَ النواحي                    مـن اإلقواء فيها والسناد    

     يف القياد لَسسفَت ،تنررنُ فكرٍ                   إذا حق ذلّـلها بذكرِكي.  
ـُعاد                مرتّهةً عن السرقِ املُـورى           .2مكـرمةً عـن املعىن امل

  - خفيف- ويف نفس املعىن تقريبا يقول
  .بلُ عروضـلوه قـومٍ نوع يقفّيه نوع        وعروض يتـكلُّ ي

   .مل فيها املرفوع واملخفوضـواف قد ضج منها لمـا استعـوق
  3ب والتحـريضاملدح اجلزيلُ والشكر والكــد ومر العتــا

  -كامل-:ويقول يف املزج فيها بني الغريب واألنيس
  .جاءتك من نظم اللسان قالدةٌ               سمـطان فيـها اللّؤلؤ املكنون   
    ـلسنيوالت خصريوأجـادها الت               ة أُرهفتميحذاَء احلُضر تيذح.  

  .حركات أهلِ األرضِ وهي سكونُ  ها          شيةٌ كثُـرت بــإنسيةٌ وح       
  .ينبوعـها خضلٌ وحلْي قَريضها              حـلي اهلَدي ونسجها موضونُ       

ـّا املـعاينَ فهي أبكـار إذا               نـصت ولكن الق           .4وايفَ عـونُـأم
د الكتب هلا ألنها جديدةٌ مل يأخذها من الكتب، بل هو فالقها ومبدعها مثّ ويقولُ يف غرابة معانيه، ومن أخ

  - بسيط- :ينتهي إىل تعدد فنونه يف القصيدة الواحدة
يغترب خدها مغربةً يف األرضِ آنــسة          بكـلِّ فهـمٍ غريبٍ حني.  

  .ـف الوصبمن كلّ ما جيتنيه املذنِ     ـها إذا احتبست     من كلِّ قافية في
  بال يستقى من جفري الكُتبِ رونقُها         ومل تزلْ تستقي من حبـرها الكت

  إذا أكثـر الشعر ملقًى ما له حسب    ةٌ يف صميم الشعر منصبها        حسيب   
                                                 

 .1/315شرح التربيزي  1
 .1/204/205املصدر نفسه  2
 .1/383املصدر نفسه  3
يريد أنّ هذه األبيات يشبه بعضها بعضا، كما أنّ النعل احملذوة تشاكلُ :"يقول التربيزي وقد وضع يده على قصد أيب متام.168- 2/167املصدر نفسه  4

منها أنّ القلوب تأنس ا، وتود أن ترويها، وجيوز أن يعين باإلنسية أنها من إنشاء اإلنس، : وله إنسيةٌ وحشيةٌ حيتملُ وجوهاأختها فال تزيد عليها وال تنقص، وق
ليه ذلك فكأنها تستوحش تعذّر عأو أنها يؤنس ا بعضها بعضا، ووحشية أي ترود يف البالد كما ترود الوحوش، وجيوز أن يعين أنها إذا أراد غريه أن يأيت مبثلها 

 ..منه، أو يريد أنها غريبةٌ إذا وردت على األمساع كثُر العجب منها
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  .1والنبلُ والسخف واألشجانُ والطّرب   اهلــزلُ يف توشيعِ حلمتها      اجلد و   
وأليب متام وصيةٌ للبحتري ذكرها صاحب العمدة، وهي عبارة عن وثيقة حتمل يف طياا الكثري من         

األحكام النقدية املبكّرة وهي نظرة شاعرٍ ناقد علم الشعر ودخل مضايقه، بل إنّ فيها ما يدلّ على أنّ التجربة 
ثنا عن فحوى هذه الوصيةالشعرية وحلظة البوح راسخة عند شاعرنا، ولندع البحتري حيد:  

كنت يف حداثيت أروم الشعر، وكنت أرجع فيه إىل الطّبع، ومل :"قال أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري
 فيه إليه، واتكّلت أبـا متام، فانقطـعت ى قصدتعلى تسهيلِ مأخذه، ووجوه اقتضاءه، حت أكـن أقف

أبا عبادة، ختير األوقات وأنت قليلُ اهلموم، صفر مـن الغموم،  يا: أول ما قال يل يف تعريفه عليه، فكان
واعلم أنّ العادةَ يف األوقات أنْ يقصد اإلنسانُ لتأليف شيٍء أو حفظه يف وقت السحر، وذلك أنّ النفس 

شيقًا، قد أخذت حظّها من الراحة وقسطها من النوم، فإنْ أردت النسيب فاجعلِ اللفظ رقيقًا، واملعىن ر
وأكثر فيه من بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وقلق األشواق، ولوعة الفراق، وإذا أخذت يف مدح سيد ذي 
أياد فأشهِر مناقبه، وأظهر مناسبه، وابنِ معامله، وشرف مقامه وتقاض املعاين واحذر اهول منها، وإياك أنْ 

خياطٌ يقطّع الثّياب على مقادير األجسام، وإذا عارضك الضجر تشني شعرك باأللفاظ الرزية، وكن كأنك 
واجعلْ شهوتك لقـول الشعر الذّريعة إىل حسن نظمه،  ،ال تعملْ إالّ وأنت فارغ القلبِفأرح نفسك، و

ه العلماء فما استحسنت ،نيفإنّ الشهوةَ نِعم املُعني، وجمـلة احلال أنْ تعتبِر شعرك مبا سلف من شعر املاض
  .2"فاقصده، وما تركوه فاجتنبه، ترشد إنْ شاء اللّه

ويتضح من خالل هذه الوصية حرص أيب متام يف النظر إىل الشعر نظرة القدماء املطبوعني، وأما ختصيصه    
اية السحرِ فإنما هو مذهب علماء النفس الذين نظروا يف حقائق األبدان وما يصيبها من كسلٍ ومخول  زمـن

اليوم، ومن نشاط وانفتاحٍ بدايته، وقد كان لصاحب العمدة يف موضعٍ آخر قولٌ يشاكه متاما ما قاله هنا أبو 
فليس بِمقفَلٍ :"متام عن زمن السحر وما جتده النفس فيه من خالء الروح وخفّة البال وصفاء الذّهن إذ يقول

د اهلبوب من النوم، لكون النفس جمتمعةً مل يتفرق حسها يف حبار اخلواطر مثلُ مباكرة العمل باألسحار عن
وألنّ السحر ألطف هواًء وأرق نسيما، وأعدلُ ميزانا من … أسباب اللهو أو املعيشة أو غري ذلك مما يعيبها

  .3.."فالسحر  أحسن ملن أراد أنْ يصنع..اللّيل والنهار
، "ذي أياد فأشهِر مناقبه، وأظهر مناسبه، وابنِ معامله، وشرف مقامه وإذا أخذت يف مدح سيد :"أما قوله

وخياطب امللوك مبا يستحقّونه :" فالبن طباطبا ما يفسر هذا، ففي معرض احلديث عن إنزال الناس منازهلم قال

                                                 
 .1/141شرح التربيزي  1
 .115- 1/114العمدة، ابن رشيق  2
 .1/208املصدر نفسه  3
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ىن ما يليق به، ولكل طبقة من جليل املخاطبات، ويتوقّى حطّها من مراتبها، وأن يخلطها بالعامة، ويعد لكلّ مع
  .1"ما يشاكلها

فترمجته يف " وال تعملْ إالّ وأنت فارغ القلبِ ،وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك" وأما قول أيب متام 
فإذا أنت أبليت بأنْ تتكلّف القولَ وتتعاطى الصنعة، :" يقول وذلك حني )هـ210-(صحيفة بشر بن املعتمر

باع، فال تعجل وال تضجر، ودعه بياض ارك أو سواد ليلك،وعاوده عند نشاطك وفراغ ومل تسمح لك الطّ
فإنما "وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة ،وقلق األشواق ،ولوعة الفراق:"قوله يف فن الغزلو ،2بالك

  .3هذا مذهب اآلمدي ومنهجه يف النظر إىل فن الغزل واملدح والرثاء

هذه الوصية أنّ أبا متام مرتبط باملفهوم القدمي الذي جيعل النص الشعري منسابا مع اللغة  يتضح من خالل 
 . الشعرية املستعملة حتى يكون االنسجام النفسي واإليقاعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .12عيار الشعر، إبن طباطبا ص 1
 .واملواعظ األدبية الكثريوالتمس فيه الصحيفة ففيها من العلوم .214-1/212املصدر السابق  2
 .3/33املوازنة، اآلمدي  3
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  علم أيب متام بالبالغة -3
 وإحكامه خيوط هذا *وهببيتني من شعر أيب متّام يصف ما بالغة احلسن بن  نقل صاحب العمدة 

، ويعتربان من األحكام النقدية اليت أطلقها أبو متام يف شعره ويبينان إملام 1العلم وقدرته على الفصاحة والبيان
أيضا يف زمنٍ متقدمٍ من حياة هذا العلم اجلليل، وملّا رجعت لتقصيهما يف ديوانه تبين  الشاعر ذا الفن وأصوله

يات دلّت كغريها على أحكام نقدية وتقوميية، وحماولة من الشاعر جادة يف حتديد مسات هذا الفن أنها سبعةُ أب
  - كامل- :ومميزاته إذ يقول

  .ثبت البيان إذا حتير عـاقلٌ                 أضحى شكاالً للّسان املُطلقِ
  .يف طريق املنطقمل يتبع شنِع اللّغات وال مشى               رسف املُـقيد 

  .يف هـذه قسم الكالم وهذه              كالسور مضروبـا له واخلندق
  .جيين جناةَ النحلِ من أعلى الربا            زهرا ويشرع يف الغديرِ املُتـأقِ
  .أَنف البالغة ال كمن هو حائر              متلـدد يف املرتـعِ املتعـرقِ

قتفـر قِ عريـا تستوسه             ومىت أسقـها وادعإنْ حـذاها غري  
  2تنشق يف ظُـلَمِ املعاين إنْ دجت             مـنه تبـاشري الكـالم املفلق

 جهدفحمه، فليس باملضطرب وال املتلعثم الذي يكلّ قائلٍ متكلّمٍ وي سكته يما أراد أنالبيان فإن ا ثبتفأم
كدالكالم ومنافذه على الفصيح العاقل، وجدته قد أطلق العنان لطبعه نفسه وي مسالك ها، بل إنْ ضاقت

 وصفه:" فتنساق املعاين إليه دومنا تكلّف وال تصنع، والبيت الثاين أظهر هلذا املعىن، يقول التربيزي يف شرحه

من الكتاب يتكلّم املنطق، أي هو يأخذُ بالفصاحة واملعرفة مبباين الكالم، وكأنه يف هذا البيت عرض برجلٍ 
نفسه بالكالم الفصيح السهل، ال كمن يتكلّف أنْ جيري كالمه على ما يوجبه املنطق وحدوده، وليس مبطبوعٍ 

  .3"على البالغة فتتبين سوء الصنعة

فق مع شعره البتة، فهو ال يت) نقده(من أنّ ذوق أيب متام  ،تربيزي عضد ما ذهب إليه املرزوقيوتشد مقولة ال   
 حتى تتبين عليه أثر الكلفة والتعمية والصنعة، ولكنه آناء إطالقه يعمد إىل املنطق يف شعره ويكثر منه أحيانا،

 ال أمثالَ هذه األحكام النقدية يعمد إىل اختيار الطّبع وانتقاء األلفاظ السهلة البسيطة واملعاين الواضحة اجللية،
ا شاع آنذاك على ألسنة املناطقة واملعتزلة واليت صاح يف ـإالّ ألنّ هذا النمط يرفض قيود املنطق وملشيٍء 

  -منسرح-:قيودهم وحدودهم البحتري املطبوع بقوله

                                                 
حملمد بن ن يكتب أوال احلسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصني بن قيس، أبو علي الكاتب السديد العلم، ولي الواليات اجلليلة وتقلّد األعمال النبيلة، كا* 

  .357برقم  1019/1022ه، معجم األدباء، ياقوت احلموي 286سنة مات ،زير أخوهوويل ديوان الرسائل، وسليمان بن وهب الو ،عبد امللك الزيات
 . 2/266بن رشيق االعمدة،  1
 .والبيتان اللذان أوردمها ابن رشيق مها البيت الثاين واألخري.148-1/147شرح التربيزي  2
 .1/147املصدر نفسه  3
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  كلّفتمونا حدود منطقكم        يف الشعر يلغي عن صدقه كذبه
 به ومـا سبباملنــــطقِ ما نوع ـُن ذو القروح يلهج   .هومل يك

  1والشعـر ملح تكفي إشارته       وليس باهلدرِ طُــولت خطبـه   
وأما البيت الثالث فيشري إىل لغته القوية املُحكمة، وقد شبهها بالسورِ املضروبِ واخلندق دونه، فهي يف     

فظة قد وضعت لتشد ما سبق من متاسكها وتراصها كالسور املُحكم البناء يشد بعضه بعضا، ألنك جتد اللّ
األلفاظ وما حلق ببعضه، فال سبيل إىل إبداهلا  بلفظة غريها وال إىل إسقاطها، وقد ضرب دون هذا السور 
خندق يدلّ على أنّ هذه اللغة وقف عليه ممتنعةٌ على غريه، وال يستطيع أنْ ينتقي مثلَها أحد، فهو النحلة جتمع 

يق و متيز بني جيده من رديئه، وكيف مبخترع البالغة أن يغيب عنه هذا االنتقاء، ما جاد وحسن من الرح
يقر فيه أنّ احلسن بن وهب خمترع البالغة، ال يتبع فيها أحدا   وداللة البيت اخلامس تؤكّد هذا، فأبو متّام

يرع فيها راعٍ، فهي أنيقةٌ معجبةٌ، مبثل الروضة األنف اليت مل  أثره، ولكنه يأيت من ذلك افيسلك طريقته ويقفو
الذي مييلُ يف جانبيه مرةً على هذا، ومرةً على هذا، من  وهو ثابت اجلودة والعلو يف الصياغة، ال كاملتلدد

  2...وبديعه الكالم ضعف لغته وعدم استقرار لسانه على جيد

قضية نقده لقصائده أو تقييمه لغريه كما رأينا والدارس للشواهد الشعرية عند أيب متام يالحظ أنّ أبا متام يف    
مع احلسن بن وهب قد تناول كل ما يتعلّق بالشعر، وعلـى مستوى الشكل واملضمون معا، واألمثلة يف ذلك 

كما أشرنا يف - ومنثورة يف بطون قصائد املديح خاصةً، ولو حاولنا استقراء هذا الغرض بالذّات وجدناه كثرية،
باعتبار أنّ املديح وحده قد أخذ اجلزء األول - قد احتلّ جزًءا كامالً من ديوانه الشعري  - اجلدول السابق

ولوجدناه أيضا قد افتخر بشعره يف أكثر من سبعني موضعا من قصائده يف  - ومساحة معتربة من اجلزء الثاين
    3هذا الباب الذي يضم مئة ومخس عشرة قصيدة ومخس وستون مقطوعة

يف احلقيقة نظرات ناقد، أكثر منها من نظرات شاعر، ولقد جاءت كتب نقد الشعر بعد أيب متام، فلم وهي     
ميضِ أحدها دون أنْ يتحدث عن هذه النواحي يف نقد الشعر، حديثٌ قد يطولُ عن هـذا وقـد يقصر ولكنه 

  .4الخيرج عن حدوده وال يبلغُ مجاله

                                                 
 .1/38شرح ديوان البحتري، الشريازي  1
  -خفيف- :يقول أبو متام يف موضعٍ آخر واصفًا أيضا بالغته :يف شرح التربيزي 2

لْسدى حوللن ربت فُوولألدبِ ا مستشرف للمجد.  
سريف مثلها خ جمع جها     والقومللخطابِ فر وحومة.  

 .1/352ومعظمِ خطابٍ قد فرجه ببالغته وبيانه، : معظمها،يقول: حومة احلرب: وجاء عن الصويل
 .704- 3/672ينظر املزيد من هذه النماذج كتاب املوازنة، اآلمدي  3
 .241أبو متام الطّائي، حياته وحياة شعره، البهبييت ص  4
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وطريقته، مثّ أثخمها مبؤلّفات  ام قد مأل الدنيا بشعرهـعلى أنّ الشاعر أبا مت دلّـل إنما يوإنْ دهذا        
اليت ما تركها النقاد تذهب جفاًء لعلمهم بقيمتها األدبية والفنية والتارخيية، ومن آثاره أيضا يف باب 

  :االختيارات

  .فيه من كل قبيلة قصيدةً راالختيار القبائلي األكرب، اختا-  
  - ا من حماسن أشعار القبائل ومل يورد فيه كبري شيٍء للشعراء املشهورين اختيارآخر اختار فيه قطع.  

حتى انتهى إىل  من كلّ قصيدة شيئًا فأخذومنه االختيار الذي تلقّط فيه حماسن شعراء اجلاهلية واإلسالم  - 
  .وهو اختيار مشهور باختيار شعراء الفحول ،إبراهيم بن هرمة

 مبوب على ترتيب احلماسة إالّ أنه ذكر فيه أشعار املشهورين من القدماء واملتأخرين، املقطّعات وهوختيار ا - 
  ...وصدره بذكر الغزل

  ...ومنها اختيار جمرد يف أشعار احملدثني - 

  أنه اشتعل به وهذه االختيارات تدلّ على عناية أيب متام بالشعر و:" مدي من عد هذه املؤلّفات قالوملّا انتهى اآل
وجعله وكْده وغرضه، واقتصر من كلّ اآلداب والعلوم عليه، إنه ما فاته كبري شيٍء من شعرٍ جاهلي وال  

  .1.."إسالمي وال حمدث إالّ قرأه وطالع فيه
أن مؤلفات أيب متام هلا داللة على نضج عقله، وسالمة ذوقه الشعري، فالقوالب العربية صارت  إذن فال بد

  . روفةً عنده لذلك كان يتخطّاها أثناء نظمه، يبحث عن أرضٍ جديدة تناسب العصر اجلديدمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1/8، و شرح احلماسة للمرزوقي 13حمي الدين اخلياط ص: وينظر شرح ديوان أي متام. 59-1/58املوازنة، اآلمدي  1
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  : علم أيب متام باحلكمة -4
أنا وأبو متام حكيمان، والشاعر البحتري، :ملّا سئلَ أبو الطّيب عن أبـي متام وعن البحتري وعن نفسه قـال 

لعمري لقد أنصف يف حكمه، وأعرب بقوله هنا عن متانة :" تنيب هذه فقالابن األثري عن مقولة امل قوعلّ
  1"علمـه

برجاحة العقل والنضج حتى قال فيه  قد اعترف أليب متامف ت احلكمة ال تتأتى إالّ من نضج العقلوإن كان
النظر  لإنما حبيب كالقاضي العدل، يضع اللفظة موضعها، ويعطي املعىن حقّه، بعد طو:"صاحب العمدة

 .2"والبحث عن البينة، أو كالفقيه الورع يتحرى كالمه، ويتحرج خوفًا على دينه

شر، فهو يتحدث إيضاح للعالقات االجتماعية بني بين الب - يف الغالب–إنّ شعر احلكمة عند أيب متام هو  
يثار وحسن األدب، األخالق واإل مث عن العالقات احلسنة كالتعاون والقناعة ومكارباحلكمة حني يتحد
  - كامل-:يقول مثال في هذه األخريةاحلسد والبغض والصداقة الكاذبة، فوالعالقات السيئة ك

  .فَأَجِلْه يف هذا السواد األعظمِ          ه    إنْ شئت أنْ يسود ظنك كلَُّ                       
  3متجهمِ ـًا عن باطنٍمتبسم             ليس الصديق مبن يعريك ظاهرا         

هذه املواعظ والنتف احلكمية الصادقة عد بعض النقاد شعره من اخلطب واملواعظ القصار، ورأينا قبالً  وألجل
  - بسيط- :وأما أبو متام فخطيب منرب، ومن شعره يف حسن األدب قوله: قول ابن األثري فيه حني قال

  4ن له أدبـّه نسب عمـومن ل            يزهى من له حسب  كذبتم ليس                      
- :و كان من خالل تأوهاته احلكمية، يبكي احللم ويبحث عن الصديق املتخلّق املتأدب كما يف قوله  
  - كامل

ـُه             وجهِلت كان احللم رد جوابه             .مـن يل بـإنسان إذا أغضبت
  .آدابـه من طَرِبت إىل املُدام شربت من              أخـالقه وسكـرت وإذا            

ـّه أدرى بـه؟                 5وتراه يسمع للحـديث بقلبـه              وبسمعه ولعـل

  - وافر-:ويقول يف القناعة   
  .ين مل يزلْ مهزوالمـن كان مرعى عزمه ومهومه              روض األمـا                        
  6لو جاز سلطان القنوعِ وحكمه               يف اخللقِ ما كان القليلُ قليالَ                         

  

                                                 
 .3/144عماد احلنبلي شذرات الذهب وأخبار من ذهب، إبن 1
 .1/133العمدة، إبن رشيق  2
 .العامل اآلدمي:والسواد األعظم.2/125شرح التربيزي  3
 .2/318املصدر نفسه  4
 .30شرح شاهني عطية ص 5
 .34-2/33املصدر السابق  6
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ماين بقي دهره مهزوالً عليالً، لذلك فالقناعة هي الغىن، إذ لو تعدت هذه أي من جعل أكبر مهّه وعزمه يف األ
 .القليلَ قليالَ اا رؤوالقناعة ودخلت قلوب الناس مل

ويف احلسد والبغض ينظُر نظر العامل الفقيه ليستخرج صورةً بديعةً من جوف املعاين اليت ال يصلها إالّ الغائص 
  - كامل- :املتمرس يفول

       هلا لسانَ حسود أتاح ،تطُوِي                وإذا أراد اهللا نشر فضيلة.  
يرفع النيب يوسف عليه السالم وجيعله على خزائن األرض، قيض له من حيسده وميكر  وملّا أراد اهللا عز وجل أنْ

به، ونالحظ أنّ البيت وحده كفيلٌ بأن يكون حكمةً رائعة من أيب متام  ولكنه يستعني يف إبراز صدق ما ذهب 
قد شك يف وصول فكرته إىل السامع كما إليه بالطّبيعة حتى يصححِ املعىن ويستقيم يف ذهن املتلقّي، فإخالُه 

خطّط هلا ورمسها أو شك يف مدى قبول الناس هلا كحكمة ألنها تعبري عن جتربة شخصية، فأردف مضيفا إىل 
  :هذه اللوحة البديعة وشيها ومنمنماا

     العود رفع طيب فعرما كانَ ي              ارِ يف ما جاورتلوال اشتعالُ الن. 

  :وملّا أحس من أنّ فكرته قد اتضحت، ومعناها استقر ومتّ كما أحب أضاف
     عمى على احملسودالن دلْ                 للحاسزللعواقبِ مل ت فخولوال الت 

من  لوال أنّ عاقبة احلسد مذمومةً معيبة، لكان للحاسد النعمةُ على احملسود، ألنه أظهر: أراد:"قال املرزوقي
فضله ما كان مستورا، ومن كرمه ما كان خافيا، مثّ إنّ احملسود مىت علم حبسد احلاسد ازداد يف اكتساب 

وعندما ذكر اآلمدي هذين البيتني يف باب فضل الطّائي  1املكارم، وابتناء املعايل، فكان حسده سببا له
  .2"غِ لفظ وأحسن سبككيف وبدائعه مشهورة وحماسنه متداولة، ومل يأت إالّ بأبل:"قال

والصفح  ال يستطيع العيش بالرفق  متام أنّ املرء ملة الناس يف هذه احلياة، يرى أبواحلديث عن معا موضعويف 
وإنما تستوي  يصلح فيه الرفق وال تنفع فيه الرمحة، ن الـمن الناس م ، وال بالشدة والبأس املطلقني، إذ نيالتام

-:رُء بني القوة والعفو، ولكن الشاعر يضع نصب أعيننا كالما موجزا وحكمةً بالغةً ملّا يقولاحلياةُ إذا زاوج امل
  - طويل

 3ا خري حلمٍ ملْ تشبه شراسةٌ              وما خري حلمٍ ال يكونُ على عظمِـوم            

  -:ويف االغتراب والسفر يقول أبو متام 
                    وطولُ مدتتجـد فاغتـرب هلــديباجتي             خلقم قامِ املرِء يف احلي.  
                   عليهم بسرمد اسِ أنْ ليستةً               إىل النحمب زِيدت مسالش تي رأي4فإن  

                                                 
 .1/213شرح التربيزي  1
 .1/138، و1/422املوازنة، اآلمدي – 2
 .2/406املصدر السابق  3
 .1/246نفسه املصدر  4
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قة احلبيبة، وألجل هذا وجدنا أبا ولو أنّ االغتراب جيدد املرء ويعطيه حياةً جديدة إالّ أنه قبيح يف موضع مفار
دكامل-:متام يرد-  

  .مـا احلب إالّ للحبيب األولِ      دك حيثُ شئت من اهلوى     نقّلْ فؤا
  1وحنينـه أبـدا ألولِ منـزِلِ       يف األرضِ يألَفُه الفىت     كـم مرتلٍ

  -طويل- :ربر أبو متامويف موضع الرزق واتساعه على قومٍ وضيقه على آخرين ي
  .الفىت يف دهره وهو عاملُ ه وهو جاهـلٌ              ويكدىينالُ الفىت من عيش   
   البهائم إذن من جهلهن جتري على احلجا             هلَكن األرزاق 2ولو كانت  

السبب الذي  حقيقيةً تتعدى بعض الصفحات، أدركت ومن خالل جولة بسيطة قمت ا يف ديوانه ال      
ذلك أنّ القصيدة الواحدة ال ختلو من احلكمة واحلكمتني يبثّهما أبو متام بني دعا املتنيب إىل وصفه باحلكيم، 

  -طويل-:أبيات قصيدته، وانظر مثالً إىل قوله
        حتوائبِ أصبللن لَّمسمل ي ا عليه نوائبا           ومنطُـر خالئقُـه.  
  .وقد يرجع املَرُء املُظفّر خائبا     السيف املسمى منيةً            يكهم وقد   
  3وآفـةُ ذا أن ال يالقي ضاربا   ال يـالقي مضربا               فآفـةُ ذا أن     

حمالة تفسد  فالذي ال تعلّمه غلظةُ األيام ومصائبها، وال يأخذ من صروف الدهر عبرا ودروسا، فذلك ال  
طباعه، وتنتكس أخالقه، فال يعيش إالّ عيشة البهائم، وليس لزاما على السيف أن يقطع دائما، وال على 
الشجاع الباسل أن يكسب ويفوز دوما، فقد ال جيد هذا السيف رجالً مضربا شجاعا يضرب به، كما أنّ هذا 

عٍ يضرب به، فأبو متام من خالل هذا النموذج يأيت إىل ما استقر عند الباسلَ الشجاع قد يفتقر إىل سيف قاط
الناس من أنه واقع، فيفسده، ويدعي أنّ الذي ألفنا وقوعه قد ال يقع، بل ويقع بالضد وربما هذا املثال أوضح 

  - بسيط-:لفكرته هذه، إذ يقول
 فـاَء له             أنْ ليسا ال كعلم أعلم طارٍوكنتبا كلُّ قشالع نبت4ي  

وهي حكمةٌ هلا مكاا من الواقع، فإن كان املاُء هو احلياة، فإنه يف بعض املواضع يكون موتا وهالكًا وشرا، 
به يفسد الزرع، ويهلَك الناس، وهذا من املتناقضات اليت يلح أبو متام على تصويرها، فيكررها ويفسرها هو 

  - املك- :نفسه بقوله
  .5لُّ احلاللِ بطيبِـحال، وما ك:           قالت وقد أَعلَقْت كفّي بكفّها

  .حاللٍِ باملُستساغ اجلليل ، وما كلّللمحاصيل فما كلّ األمطار مبنتجة  
                                                 

 .2/290شرح التربيزي  1
 . 2/87املصدر نفسه   2
 .1/84املصدر نفسه  3
 . ، والقطار مجع قطر1/121املصدر نفسه  4
 .1/61املصدر نفسه  5
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  - كامل- :ومما ذكر يف تلك الصفحات
  1صيقَلُ األحسابمتدفِّقًـا صقلـوا بـه أحسام          إنّ السماحة                    

  -كامل-:وقوله
  2ليس الغـيب بسيـد يف قومـه           لـكن سيد قومـه املُتغـايب 

  - طويل-:وقوله
الكلب صبإنْ أنَّ أو بص هتا بعاكسٍ            صرمييوم رغامالض 3وما األسد  

  - خفيف-:وقوله
  4ميتةً ومشيبا: إالّ الفظيعين     كـلّ داٍء يرجى الـدواُء له              

  - خفيف-:وقوله
  5رب خفضٍ حتت السرى وغَناٍء              من عناٍء، ونضرةٌ من شحوبِ

  - خفيف-:وقوله
  .ق الرغيبِـن الصديـأنيبِ إالّ مـّتـةُ الق قـارعـال تصيب الصدي

  .بيبِـّه للطـا بـم لى شرحِـع ـو    مٍلَ ليس مبذمـغري أنّ العـلي
  .6ويبِـعنـا اآلذانَ بالتثـَا شفـم     زٍـْوكيد خطّـةَ عجـّلو رأينا الت    

وله قصيدةٌ يف سبعة عشر بيتا، جاءت كلُّ أبياا متضمنةً غرض احلكمة وبدا فيها أبو متام ناظرا إىل الدنيا    
  -طويل- :نظرة الزاهد فيها واملطلّق هلا، يقول

  .جـد وتعمر                   وأنت غدا فيها متوت وتقرب؟عـمرِيف الدنيـا تألل
  .تلقّح آمـاالً وترجـو نتاجـها                     وعمرك مما قد ترجيه أقصر؟
رتشع إنْ كنت تنعاك هوليلت                     هاليوم ينعاك ضوؤ وهذا صبـاح.  

ـِرحتو   .م عـلى إدراك ما قـد كُفيته                    وتقبِلُ باآلمـالِ فيه وتدب
 رؤخا ما وإميوم ـلٌ                     على حـالةعجا مإم ال يعـدوك ورزقُك.  
 رزجـيه إالّ املُقدي مذهبٍ                    وال قـدر حتالٍ وال وجهوال حولُ م.  

 رعادالً     لقد قد من ليس األرزاق            رقداسِ فيم يعن العدل بني الن.  
  

                                                 
 .إنّ الكرم هو الذي يصقل األحساب ويربزها: يريد. 1/52شرح التربيزي  1
 .ويغض البصر عن بعض األمور ال بد من السيد أن يتحلّم: يريد. 1/56املصدر نفسه  2
 .إذا بصبص له الكلب بذنبه، على معىن املُداراة) ما عزم عليه( ليس األسد بتارك صرميته : يريد. 1/108املصدر نفسه  3
 .1/93املصدر نفسه  4
 .1/73املصدر نفسه  5
 .1/76املصدر نفسه  6
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  1عليـك فمازالت ختونُ وتدبِر                 أمـنِ الدنيا إذا هي أقبلت فال ت  
شعرية من جهة، من شأا توضيح نضج التجربة الهذا وديوانه الشعري يزخر مبثل هذه احلكم اخلالّبة واليت  

  .ومتكّن الشاعر بفضل املوهبة واألداة من اختزاا واختزاهلا
  :علم أيب متام بالنحو -5
وإن كان ال يحتج بشعره فهو من علماء :" تفسري آية من البقرة مثّ قالاحتج الزخمشري ببيت أيب متام يف  

ة الشعر هذه، وانكبابه على كتب العلم جعل أبا لذلك جند أنّ رواي  ،"العربية، فاجعل ما يقولُه مبرتلة ما يرويه
متام يلم بالنحو إملاما حسنا، فلم يؤخذ عليه يف كثريٍ من املواضع خطأٌ حنوي، بل إنّ أحدهم ملّا اعترض على 

  -كامل-:قوله
  أَغْرت مهومي فاستلَبن مهومها               نومي، ونِمن على فُضولِ وِسادي

، ألنّ "ال يقال اصطحبت فالنا: ، ورد عليه بعضهم فقال)فاصطحبن فضولُها:(ويروى:" ربيزيقال الت   
عدلَ هذا العائب عن طريقة الصواب، وجهل ما قال أبو متام، :اصطحب ال تأخذ مفعوالً، فريد عليه املرزوقي

اصطحنب فضولُها : عه كأنه قاليف موضع الظرف، وقد حذف اسم الزمان م) نومي(فعده ذنبا وإنما قوله 
نومي، أي اجتمعن يف ذلك الوقت علي 2وقت.  

فإمنا هي لغة طي ا النون يف استلنبأكلوين الرباغيث" وأم" أيضا إىل قبائل أخرى من اليمن، ولكن ونسبت ،
  - طويل- :نون، يقولإحلاح أيب متام عليها يوثّق الرأي القائل بأنها لغة طيء، وهو كثري االستعمال هلذه ال

  ه صمن آمايل وإين ملُفطرـشجا يف احلشا ترداده ليس يفتر                   ب                     
يبني يف كالم الطائي أنه كان خيتار إظهار عالمة اجلمع يف الفعل، مثل قوله : قال التربيزي نقالً عن أيب العالء

  -كامل-:كما يف قوله، 3.."ذلك يف غري هذا املوضعوقد جاء مبثل ).. صمن آمايل(
  .4ك غموسافَنحلفوا ميينا أخلَ           ا       ـينهـأنّ قطـعا حتى كـوبالق                  

  -بسيط-:وقوله
        فَتقَص فَتإذا ما أعص دانَ          إنّ الرياحيأْ عـبعومل ي مِِ نَنـجدت5بالر  

  - كامل-:من لغة طيء أيضا استعماله لذو املوصولة كما يف قولهو
  
  

                                                 
 .2/460شرح التربيزي  1
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  .1يامةَ العذّالِـا املقيم قـفأن               أنا ذو عرفت فإن عرتك جهالةٌ            
  - بسيط- :واستعماله أيضا لقاعدة طيء النحوية يف مثل قوله

                دإالّ يف بين أُد دا ؟             هل أورقرٌء ثَمىن منه لوال طيتأوِ اج  
إذا كان آخر الفعل املاضي ياًء وقبلها كسرة، فطيٌء تقلبها ألفًا، فيقولون اجتىن : قال التربيزي نقالً عن املعري
يددى يف اقتواقت ،نِي2يف اجت.  

  - طويل- :به شغفًا كبريا، كقوله للمثنى وشغفه تباهي وأنا أتصفّح ديوان شعره، استعمالهوالذي لفت ان
  فاغترب تتجدد ديباجتيهوطولُ مقامِ املرْء يف احلي مخلق                     ل   

وقد حيتملُ أن يكون جعل الديباجتني مثالً، ومل يرد اخلدين، ولكنهما جريا جمرى الربدين : "قال التربيزي
  .3.."عىن واحدوالثّوبني، فيكون الواحد واجلمع يف م

  - طويل-:ومن هذه اللّهجة اليت تسمي املفرد بلفظ املثنى قوله
 من ردحهتيبال الراين وال املتخاذلِ لَه 4يرجو غنيمةً                 بساحة.  

  - طويل-:وقوله
ع ا أيدهر لفكّر                 هشطر هرلَ الدمما لو ح لتهحتمئَي5أثقلُ ب.  

  -كامل-:وقوله
   من جوايب                   أوكف ـعجر ا ردلو أنّ دهرهيأْو6طولُ عتايب ش.  

  -بسيط-:وقوله
  .7رضوى وأسير يف اآلفاقِ من مثَلِ             نفَيأبقى على جولة األيامِ من كَ

  - طويل-:وقوله
  .ن معنِقٍ            وال الطّود من قُدسٍ وال أنف يذبالرضوى وال رك هضبتافما                 
  .8بأثقـلَ مـنه وطـأةً حني يغتدي            فيـلقي وراء املُـلك حنرا وكلكال               

  - طويل -:وقوله

                                                 
 -طويل- :، وملّا قال231مل أجده عند التربيزي، ينظر شرح األديب شاهني عطية ص  1

  .إذا أنت وجهت الركاب لقصده      تبينت طعم املاء ذو أنت شاربه
  .1/124، شرح التربيزي "وتلزمها الواو يف الرفع والنصب واخلفض" الذي"يف معىن " ذو"تعمل يء تسط:" قال املعري

 .1/331املصدر نفسه  2
 .1/246املصدر نفسه  3
 .2/41املصدر نفسه  4
 .2/36املصدر نفسه  5
 .1/50املصدر نفسه  6
 .2/45املصدر نفسه  7
 .2/49املصدر نفسه 8
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  .1ما كنت كاذبا مدحيههو الغيثُ لو أفرطت يف الوصف عامدا             لأكذب يف   
  - خفيف-:وملّا قال أبو متام
  .2بـدلَت عبـرةً مـن اإلميـاضِ                   يوم شدوا الرحالَ باألغراضِ  

ال " فَعلٌ"وحلّنوه وقالوا األغراض مجع غَرض، و) األغراضِ(وقد عابه ابن عمار وغريه لقوله:" قال اآلمدي
خ وأفراخ، وفرد وأفراد، وشكلٌ وأشكال، وجفن وأجفان، وعصر فر: يجمع على أفعال، أفما مسعوا بقوهلم

  .3."وأعصار، وزند وأزناد
جيد عاملًا بالعربية بصريا ا، إذ ال مير ببيت من شعرمها  "نقائض جرير واألخطل" أيب متام  بوالناظر يف كتا 

: املثال ال احلصر تعليقَه على قول األخطلمن دون شرحه أو التعليق عليه أو بيان لغته وإعرابه، ونذكر من باب 
  -طويل- 

  .وقد أصبحت منا هوازنُ كلُّها          كواهي السالمى زيد وقْرا على وقرِ
هوازن بن منصور، والواهي املنكسر، والسالميات عظام مفروشةٌ يف ظهرِ القدم، والوقرةُ صدع :" فقال أبو متام

  - طويل-:يف الساق قال الشاعر
  ما رأوين أُنيمهاـها وعيها لـرأوا وقرةً يف عظمِ ساقي فبادروا            ب

  .5، 4"  )� ۋ ۋ ۅ (- عز وجل –قال اهللا والوقر أيضا الصمم،
  - طويل- :ويف القصيدة ذاا قال عند قوله

  .رِله النصف يف يوم اهلياجِ وال العش            فأما عمير بن احلُباب فلم يكن
  - طويل- :يريد وال نصف العشرِ فلذلك جره، ومثلُه أو قريب منه قول أيب طالب"

  .بين خلَف قيضا بنا والغياطلِ         لقد سفهت أحالم قومٍ تبدلوا   
  .6"يريد بين الغياطلِ

ئد الشاعرين باألمر ولقد جرى جلّ الكتاب على هذا النسق تقريبا، وليست شروحه وتعليقاته على قصا
الغريب علينا، وال بالعزيز على أيب متام، فقد كان يتصرف يف أبيات احلماسة كما أوضح ذلك املرزوقي، وال 

  . يتأتى مثل هذا العمل إالّ من حافظة واسعة، وعقل كبري
  

                                                 
  .1/85شرح التربيزي  1
 .كانت مسرورة ضاحكةً، فلما شددت رحلي بدلت البكاء من الضحك: ، يقول1/391نفسه نفسه املصدر  2
 .2/7املوازنة، اآلمدي  3
 .46اإلسراء  4
، يسوعينينقائض جرير واألخطل، أبو متام الطائي، طبعها وعلق على حواشيها األب أنطوان صاحلاين اليسوعي، بريوت، املطبعة الكاثوليكية لآلباء ال  5
 .30، ص)م1922(ط
 .33املصدر نفسه ص 6
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  :شراح ديوان احلماسة  
  : أن نذكر منهم نا يف هذا املعرضميكن 

  ).ه380-(يمد السميساطأبو احلسن علي بن حم - 

 ).369-(الرازي أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي - 

  )ه385-(ن علي بن عبد اهللا النمريأبو عبد اهللا احلسني ب - 

  .يف اشتقاق أمساء شعراء احلماسة وشرح مستغلق احلماسة" املنهج " ، له )ه392 -(أبو الفتح عثمان بن جين - 
  ).ه395- (لعسكري كان حيا إىل سنةهللا بن سعيد اأبو هالل احلسن بن عبد ا - 
  ).ه414- (دم بن كمال اهلروي النحوي أبو املظفر حممد بن آ - 

  ).ه421-(حممد املرزوقي االصبهاين الشيخ أبو علي أمحد بن - 

  ).ه449( عبد اهللا املعري التنوخي أبو العالء أمحد بن - 

  .)ه458(بن أمحد بن سيدة األندلسيأبو احلسن علي  - 

  ).ه475(ن أمحد بن احلسني الشامايتأبو احلسني عبد اهللا ب - 

  ).ه467( ن علي بن عبد اهللا الفارسيأبو القاسم زيد ب - 

  ).ه476( راهيم بن عبد اهللا اخلربي أبو حكيم عبد اهللا بن إب - 

  .شرحها شرحا كبريا ورتبها على احلروف ،)ه476( ج يوسف بن سليمان الشنتمريأبو احلجا - 
  .له شروحها الثالثة ،)ه502(  بن علي اخلطيب التربيزيزكريا حيىيأبو  - 
  ).ه514( ي بن عبد الرمحن اإلشبيليأبو احلسن عل - 
  ).ه544( اسن مسعود بن علي البيهقي أبو احمل - 

  ).ه577(د الرمحن بن حممد األنباريأبو الربكات عب - 

  ).ه584(بن حممد احلضرمي اإلشبيليأبو إسحاق إبراهيم  - 

  ).ه601(لشيخ علي بن احلسن الشميم احلليا - 

  ).ه616( عبد اهللا العكربي البغدادي أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن  - 
ومسوا كتبهم باحلماسة  لوملّا كان أبو متام صاحب هذه السنة احلسنة، فقد تبعه يف صناعة أمثاهلا كثريون، ب    

  :أيضا نذكر منهم
 ).ه284(بن عبيدة البحتري أبو عبادة الوليد - 

  ).ه369(أبو احلسني أمحد بن فارس اللغوي الرازي - 

  ).ه371(بكر حممد وأبو عثمان سعيدأبو : اخلالديان ابنا هاشم - 
  .أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري النحوي - 
  ).ه476(ج يوسف بن سليمان الشنتمريأبو احلجا - 
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  .نيأبو دماش عده ابن الندمي من النحويني اللغوي - 
  .أبو العباس حممد بن خلف بن املرزباين - 
  ).ه542( ن علي املعروف بابن الشجريأبو السعادات هبة اهللا ب - 

  ).ه601(لي بن احلسن الشميم احلليالشيخ ع - 

  ).ه653( األندلسي أبو احلجاج يوسف بن حممد - 

  ).ه659( ن علي بن أيب الفرج البصري صدر الدي - 

  .1) ه672( األنصاري اج يوسف بن حممدأبو احلج - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
) حسني حممد نقشة(، واملنسوب أليب العالء املعري فقد عد له احملقق 15-1/11شارحا30ينظر شرح ديوان احلماسة للمرزوقي وقد عد له ما يربو عن  1
 .16-1/11شرحا  41
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 المبحث الثاني
 

  منابع ثقافة أبي تمام
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استطاع أبو متام أن يحقّق سبقًا فكريا يف عصره من خالل املصادر املتعددة اليت كون منها ثقافته، تلك اليت 
اهات التارخيية املختلفة على املستوى الديين والعريب بدت خالصة روافد كثرية، تضرب بأعماقها يف كل االتج

والسياسي واألديب، تشف هذه  املستويات عن تداخل تلك الروافد وأثرها يف تكوين العقلية التمامية، وبلورة 
 عدا يى صاغ لنفسه نظرية يف الشعر كشفت عن فهمه ألداته وما هيته ووظيفته، ممة فكره وملكة خياله، حتماد

  . عكاسا أمينا ملا ثُقّفَه من كل تلك املصادر املختلفة، ولعلّ أولُ رافد ينهلُ منه أي شاعرٍ مسلم القرآنَ الكرميان

  : القرآن الكرمي -1
آياته، وشدته إليها وقائعه  فتأثّر أبو متام بالقرآن العظيم تأثرا رهيبا، ملك عليه الكثري من أشعاره، فوظّ  

  - وافر-:اته اليت ضمت آي القرآن الكرمي وما جاء يف معانيها قولهوأعالمه، ومن أبي
  1أولئك قد هدوا يف كُلِّ جمد           إىل ـجِ الصراط املستقيـم                     

  .2   )ٹ ٹ ٹ ڤ( :من قوله تعاىل 

  -منسرح-:وقوله
  3يا بن أيب عاصمٍ وال عاصم            ويلك من سطويت وال غضيب

  .4 )'ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ( :من قوله تعاىل
  -بسيط-:وقوله

روالص رإىل أنْ تنش عليك وقف            حمتبس 5يا وارث امللك إنّ امللك  
  .6)ہ ہ ہ ه + ٹ ۀ ۀ ہ( :من قوله تعاىل

  -بسيط-:وقوله
ـّن اهللا هـذا يف بريتـه             يف قوله   7"جلِخلق اإلنسانُ من ع:" وبي

  .8   )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( :من قوله تعاىل
  -بسيط-:وقوله

  9من القالص اللوايت يف حقائبها              بضاعةٌ غري مزجاة من الكلمِ
  .1 )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 6 ( :ه تعاىلقولمن 

                                                 
 .2/79شرح التربيزي  1
 .6الفاحتة  2
 .2/315املصدر السابق   3
 .43هود  4
 .1/347املصدر السابق  5
 .21-22عبس  6
 .2/44املصدر السابق  7
 .37األنبياء  8
 .1/91املصدر السابق  9
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  -كامل-:وقوله

  2مها يف الغارثانيه يف كبد السماء ومل يكن                الثننيِ ثان إذ 
  .3 )'ۀ ہ ہ ہ ہ ه + ه H ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ (:من اآلية

  -كامل-:وقوله
وال أسباب فاجأهم فال              أنسالَ بينهم 4فكأنّ يوم البعث  

  .5   )' ' ' ' ' ' ' ' 'ې ې ( :من قول اهللا تبارك وتعاىل

  -بسيط-:وقوله
  6رعى وسقى اهللا الفراديسا أهلُ الفراديسِ مل أعدد لذكرهم              إالّ

  .7 )' 'ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ( :من قوله تعاىل
  -كامل-:وقوله

  8السحت أطيب من منالك مطمعا              واملُهلُ والغسلني والزقوم
  11.   )� � � ڀ ڀ ڀ( :، وقوله تبارك وتعاىل10)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( :، وقوله9)ٱ ٻ ٻ ٻ ڦ(من قوله تعاىل

  - طويل-:وقوله
  12جنوم فهـذا للضياِء إذا بـدا             جتلّى الدجى عنه وذلك للرجم

  .13)ڑ R S T( :من قوله تعاىل

  -بسيط-:وقوله
  1صايف األدمي كأنـما ألبـسته                   من سندسٍ بردا ومن إستربق

  .2)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ۋ (:-جلّ وعز-من قوله
                                                                                                                                                         

 .88يوسف  1
 .1/340شرح التربيزي 2
 .40التوبة  3
 .2/318املصدر السابق 4
 .101املؤمنون  5
 .1/365املصدر السابق  6
 .107الكهف  7
 .2/368املصدر السابق  8
 .42املائدة  9
 .45الدخان  10
 .36احلاقة  11
 .2/407شرح التربيزي  12
 .5امللك  13
 .1/445شرح التربيزي  1
 .31الكهف  2
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  - وافر-وقوله

انضم مكأنّ جهنتبديلِ اجللود الها غريعليهم                    ك 3ت  
  .4)[ گ ] R Z ڳ ڳ ڳ ں ( :من قوله تعاىل

  - وافر-:وقوله
كـنٍ شديـدإىل ر لقد أوى اإلسالم منه                 غداتئذ 5شهدت  

  .6   )' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '( :من قوله تعاىل

  -كامل-وقوله
ي ضوانفادخلوا بسالمِهي بيعةُ الر المةالس طَها              بابوس 7شرع  

  .8  )ۈ ۈ ٷ ۋ( :من قوله تبارك وتعاىل
  -كامل-:وقوله

  9واُهللا قد ضرب األقلّ لنوره                     مثالً من املشكاة والنرباسِ
  .10)'ہ ہ ه + ه H ے ے ۓ ۓ ڭ ( :من قوله تعاىل

  -كامل-:وقوله
ارِوكذاك أهلُ النلُّ أهلِ النالقيامة ج يوم                نيا هم11ارِ يف الد  

  .12   )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(:- عز وجل-من قوله
  -كامل-:وفوله

  
  1جعلَ اخلالفةَ فيه رب قولُه                 سبحانه للشيِء كُن فيكونُ

  .2    )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(  :من قول اهللا تعاىل
  -بسيط-:وقوله

                                                 
 .1/254املصدر السابق  3
 .56النساء  4
 .1/253املصدر السابق  5
 .80هود  6
 .2/102املصدر السابق  7
 .46احلجر  8
 .1/362املصدر السابق  9
 .35النور  10
 .1/338املصدر السابق  11
 . 64ص  12

 .2/165 شرح التربيزي 1
 .117البقرة  2
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  3كأنها جنةُ الفردوسِ معرضةً                   وليس يل عملٌ زاك فأدخلها

  .4   )' 'ې ې ې ې  ( :من قول اهللا عز وجل
  -بسيط-:وقوله

  5أمن عمى نزلَ الناس الربا فَنجوا                وأنتم نصب سيلِ الفتنة العرِمِ
  .6 )ڤ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ( :من قول اهللا عز وجل

  -كامل-:وقوله
  7أعطى املؤلّفةَ القلوب رضاهم                 كرما ورد أخائد األحزابِ

  .8)ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ۆ(:-تبارك وتعاىل–من قول اهللا 
  - وافر-:وقوله

ـُه بألسنة حداد   9ومن يأذنْ إىل الواشني تسلق                    مسامع
  .10 )ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ڭڱ ں ں  ( :من قوله تعاىل

  - طويل-:وقوله
طوةٌ يف أرضها وهلا فَتروأهلها             لنا خ يزى بنجدنا الضسمت11وق  

  .12     )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ( :من قوله تعاىل
  - طويل-:وقوله

  
يف أكنافها ودرانك زرايب                 رتشالغزالةَ ن وض1إذا غازلَ الر  

  .2)ۀ ہ ہ ٹ ٹ ۀ( :اىلمن قوله تع

  - وافر-:وقوله
البِدار فرالس عطاُءه ـى القرآنُ عنه                وذاك لُـقخ 3له  

                                                 
 .2/24 املصدر السابق 3
 .107الكهف  4
 .2/93 املصدر السابق 5
 .16سبأ  6
 .1/55 املصدر السابق 7
 .60التوبة  8
 .1/205املصدر السابق  9

 .19األحزاب  10
 .1/448 املصدر السابق 11
 .22- 21النجم  12
 .1/466شرح التربيزي  1
 .16اشية الغ 2
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  .4 )' ' ' ' ' ' ' ( :اهللا تعاىل همن قول
  - طويل-:وقوله

ربهلا يف احلسن شكلٌ وال ت وليس           داَء أصبحتلغي أتراب 5كواعب  
  .6 )ٻ ٻ ٻ ٻ پ � � � ڀ ٱ( :من قوله تعاىل

  - وافر-:وقوله
  7وليست بالعوان العنسِ عندي                وال هي منك بالبِكرِ الكَعابِ

  .8 )' ' ' ' ' 'ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  (:- تبارك وتعاىل–من قوله 
  -منسرح-:وقوله

  9ات امرًءا عزميته           بالسحرِ والنافثات يف عقدهـالسالب
  .10   )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( :قوله تعاىلمن 

  -كامل-:وقوله
  11ذاك الذي إنْ كانَ خلَّك مل تقُلْ           يا ليتين مل أتخذه خليال

  .12 )ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( :من قوله تعاىل

    -كامل-:وقوله
  

  1ذكرتكم األنواُء ذكري بعضكم         فبكت عليكم بكرةً وأصيال
  .2   )' ' ' '( :من قوله تعاىل

  -كامل-:وقوله

  3فلسورة األنفالِ يف مرياثه               آثارها ولسورة األنعامِ

                                                                                                                                                         
 1/312املصدر السابق  3

 .06النساء  4
 .1/103املصدر السابق  5
 .33- 31النبأ  6
 .1/154املصدر السابق  7
 .68البقرة  8
 .1/225املصدر السابق  9
 .04الفلق  10
 .2/35املصدر السابق  11
 .28الفرقان  12
 .2/33شرح التربيزي 1
 .42األحزاب  2
 .2/201املصدر السابق  3



 93 
  

  .4 )ڄ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ � � � ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( :من قوله تبارك وتعاىل
  -بسيط-:وقوله

  5أحطت باحلزمِ حيزوما أخا مهمٍ              كشاف طيخاَء ال ضيقًا وال حرجا
  .6 )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڦ ( :من قوله تعاىل

  -كامل-:وقوله
  .    أخرجتهم بل أخرجتهم فتنةٌ             سلبتهم من نضرة ونعيمِ                      
   7نقلوا من املاِء النمريِ وعيشة             رغد إىل الغسلني والزقومِ                      
  .10  ) � � � ڀ ڀ ڀ( :، وقوله9  ) ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ( :وقوله سبحانه ،8)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( :من قوله تبارك وتعاىل

  -كامل-:وقوله
  .تركوا مواعدهم إذا كُلُّ امرئٍ             أنساك أحالم الكرى أضغاثا    

  11داثاملْ آتها من أي وجـه جئتها                إالّ حسبت بيوم أجـ                       
  

  .1)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ l [( :من قوله تبارك وتعاىل
  .2   )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ � � �( :وقوله سبحانه

  -كامل-:وقوله
  3هم صيروا تلك الربوق صواعقًا                فيهم وذاك العفو سوطَ عذاب

  .4   )ڈ ژ l ڑ ڑ T( :من قوله تعاىل 
  - وافر-:وقوله

  5كما أغىن التيمم بالصعيد            لبست سواه أقواما فكانوا  
                                                 

 ) ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ (:-جلو عز–أما األنعام فربما قصد قول اهللا :"، وجاء يف حاشية شرح للتربيزي41ال األنف 4

ايته هلا يف ومح ، والبد أنّ الشاعر قصد أحكاما معينة من كلتا السورتني، حيرِص عليها ممدوحه يف سريته وسلوكه أو يف انتصاراته أو نيله اخلالفة152:األنعام
 .  2/201، ينظر شرح التربيزي "أسرته
 .1/181املصدر السابق  5
 . 125األنعام  6
 .2/134املصدر السابق  7
 .24املطفّفني  8
 .43الدخان  9
 .36احلاقة  10
 .173-1/172شرح التربيزي  11
 .05األنبياء  1
 .07القمر  2
 .1/53شرح التربيزي  3
 .13الفجر  4
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  .6 )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ w x [ ( :من قوله تعاىل
   -بسيط-:وقوله

  7وإنْ توردت من حبر البحورِ ندى           ولـم أنلْ منه إالّ غُرفـةً بيدي
  .8 )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ [ ( :من قول احلق سبحانه وتعاىل

  - خفيف-:وقوله
هاقِقد سقتين األيبكأسٍ د ـًــــا لفقدي له   9ام من يدها سمــــ

  .10 )ڀ ڀ     ڀ( :من قوله تعاىل
                                                                                                                                                         

 .1/255 املصدر السابق 5
 .6املائدة  6
 .1/283املصدر السابق  7
 .249البقرة  8
 .2/461املصدر السابق  9
  .34النبأ  10

  - طويل- :وقوله 
 .2/49وواهللا مـا آتيـك إالّ فـريضةً                      وآيت مجيع العـاملني تنفّال

  - كامل-:وقوله
  .2/386ببابك صائـم مل يفطـرِ  الفطر واألضحى قد انسلخا ويل                     أملٌ

  -وافر-:وقوله
  .1/251حـدوناها الوجـى واألين حتى                     جتاوزت الركوع إىل السجود

  - كامل-:وقوله
ـّـيةُ ـُصلت أنسابـها                     جن ـْن ما مل تنسبِ إنسيـةٌ إنْ ح   .1/61األبـوي

  - كامل-:وقوله
  .1/52ذا رحمٍ ببائقـة وال                           كلّمت قومك من وراِء حجابِمل ترمِ 
  -بسيط-:وقوله

  .1/42رمى بك اهللا برجيها فهدمها                         ولـو رمى بك غري اهللا مل يصبِ
  - كامل-:وقوله

ـّـها يف    .1/55سنة وكتـابلك يف رسول اهللا أعظم أسوة                       وأجـل
  -طويل-:وقوله

  .1/119أهن عوادي يوسف وصواحبه                       فعزما فقدما أدرك السؤل طالبه 
  -وافر-:وقوله

وادرفـك بالسع باإلحسان سوًءا                        إذًا وصنعـت 1/201لقد جازيت.  
  - بسيط- :وقوله 

ريد يف احلرمبيضاُء كان هلا من غرينا حفلم نكن نستحلّ الص                         2/91م.  
  -بسيط-:وقوله

  .2/133ملّا وردنَ حياض سيبك طُلّحا                        فتهن مثّ شربـن شرب اهلـيـمِ
  - كامل-:وقوله

ـُقـد ال   .1/168نهـى نفّاثاسيافةُ اللّحظات يغدو طرفُها                         بالسحر يف ع
  -خفيف-:وقوله
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من خالل هذا العرض للشواهد القرآنية، وجدنا أنّ أبا متام يعمد أحيانا إىل أخذ اللّفظ ويضمن اآلية كما هي، 
سورة جمرد إشارة ، وربما حدد معىن اآلية وغالبا ما يتحول إىل املعىن فيكتفي بإعادة صياغته، وقد يشري إىل ال

 على وترية كثر من أمناط املآخذ املختلفة، وإنْ كانت ال تردا على أنْ ياليت يقصد إليها، وهكذا بدا حريص
واحدة، وقد كلّفت نفسي بدراسة الطّريقة اليت يعمد إليها أبو متام يف توظيف هذه الثقافة القرآنية والتارخيية، 

 نفس الوقت استعماله تلك الرباعة يف إخضاع اآليات بل واملوروث العريب بصفة عامة ألغراضه الشعرية ويف
وبطريقة فنان يعي حقيقة اإلبداع وعلى طريقة ومذهب واحد ال يتقنه غريه،سآتيها عند احلديث عن شعره 

  .حبول اهللا

، عربية كانت أو أعجمية، فاملستطلع يف خصيات مشهورةكما أنّ أبا متام مل يغفل عن تطعيم أبياته بأعالم وش  
  :ديوانه الشعري جيد الكثري من أمثال هؤالء وأبدأ بالذين هلم عالقة بالشريعة اإلسالمية وأوهلم

  -كامل-:يف قوله -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا- 
  1يت أمةَ أمحدبِمضيعِ ما أول         د           ـمد ما أمحـأَولي أُمة أح 

                                                                                                                                                         
  .2/267يا مسي النيب يف سورة الـجــــــــــن ويا ثـاين العــزيز مبصر 

  . 19اجلن )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ(قوله تعاىل " يا مسي النيب يف سورة اجلن"يعين عبد اهللا الكاتب، ويعين بقوله : يقول التربيزي
  - كامل-:وقوله

  .535ينظر شرح األديب شاهني عطية ص ، ـها                         وأتـى به عـن ربـنـا جربيـلُياابن اليت أمـر اإلله برمج
  -خفيف-:وقوله

قـصـاص والـجـروح بـالِسن فــإنّ الِسن مـن هـواك فاقـتـص 2/279هــاك.  
  - كامل-:وقوله

  .2/281ه حر كحر شواظيف القلب مني واجلوانح واحلشا                       مـن حبـ
  -خفيف-:وقوله

  .2/291فاعذلوا فيه كيف شئتم وقولوا                        قد كفى اهللا املؤمنني القتاال 
  -خفيف-:وقوله

ـُه بـحور القوايف                     لك عند التعريض والتصريحِ ـَرت كفّ جس.  
  .2/327ا ولـو كنت يف سفينة نــوح حلـجـرا لست ساملًا مـن تغـاليـــــه

  - كامل-:وقوله
  .2/325للمـرء يف القرآن أربـع نسوة                      ولتلك أربـعـةٌ من األزواجِ 

  -بسيط-:وقوله
ـّي شاذن غَنِجٍ                       يـميته وإذا مـا شاَء أنشره    .2/270قليب رهني بكـف

  -:وقوله
  .2/327أجـارين مـن هـواه                       فجعلت الطّالق قبلَ النكـاحِ سوُء ظني 

  -طويل-:وقوله
  .2/40رأى بابك مـنه اليت ال شوى هلـا                    فَترجى سوى نزع الشوى واملفاصلِ 

  - كامل-:وقوله
ـّلِ األوصالِ  فنجـا ولـو يثقفنه لتـركـنـه                     بالقـاعِ  .2/65غـري موص

 .1/259شرح التربيزي  1
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  - وافر-:ويف قوله
 يبنِ مع النالفتحِ يسعى              كصاحبِ هجريتي 2وهلْ من جاَء بعد  

  -كامل-:ويف قوله
  .لأمنيِ رب العاملني أمني               ولقد علمنا مذ ترعرع أنه     
      هكأن من املاضي عليك عليه من             نور نور بنيم 3النيب  

  - كامل- :يف قوله - عليه السالم - خليلُ اهللا- 
 4وقرى خليلُ اللّه إبراهيم            ول من حىب وبيانُ ذلك أنّ أ

   -خفيف- :يف قوله - عليه السالم-نوح- 
  5لحجى لست ساملًا من تغاليـــها ولو كنت يف سفينة نوح                         

  - كامل -:  6يف قوله ميدح موسى بن ابراهيمموسى عليه السالم - 
  7فكأنهم بالعجلِ ضلّوا حقبةً                وكأنّ موسى إذ أتاهم موسى       

  - بسيط- :يف قوله -عليه السالم -عيسى
  1كم دعوة يل إذا مكروهةٌ نزلَت             واستفحلَ اخلطب يا عياش يا عيسى

  - كامل- :لقمان يف قوله- 
  2وهو احلكيم لصار غري حكيمِ              ا ا      ـًاعة لو أنّ لقمـانيف س

  -بسيط- :يف قوله - رضي اهللا عنهم-أبو بكر وعمر- 
مرأبو بكرٍ وال ع هسإنْ مل يس                     هساملأمونُ سائ من أصبح 3ما ضر  

  - املك- :يف قوله - رضي اهللا عنه- )هـ21-(خالد بن الوليد- 
هِمٍ وملُنجدتمفيه ل حتوفَس                  لإلسالم جندة خالد تي4أحي  

  - اهلزج- :ملك املوت يف قوله- 

                                                 
 .2/184املصدر نفسه  2
 .2/166املصدر نفسه  3
 .2/147املصدر نفسه   4
 .1/183وتنظر الصفحة .2/347املصدر نفسه  5
ه، األعالم، الزركلي 229سنة  موسى بن إبراهيم، أبو عمران، صاحب الشرطة يف الكرخ، ومن ضعاف رجال احلديث، مسع منه البغوي، تويف بعد 6
7/319. 
 .1/372املصدر السابق  7
 .1/365شرح التربيزي  1
 .2/135املصدر نفسه   2
 .1/139البيت  - رضي اهللا عنه-وينظر يف عمر بن اخلطاب.1/347املصدر نفسه  3
 ...".لى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكّةيعين خالد بن الوليد املخزومي وكان على خيل النيب ص:"قال التربيزي.1/303املصدر نفسه  4
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هغضعــن العــالَم من ب  اللّه أعــرض ا منأي.  
  5و من عـاف مليك املــوت واستقذر مـن قبضه

  - كامل- :بلقيس يف قوله- 
  6عرشا هلا لظننتها بلقيسا                   لوال حداثتها وأني ال أرى

  - بسيط- :اخلضر يف قوله- 
  7ر العيسِ أوطاينوخليفة اخلضرِ من يربع على وطنٍ                يف بلدة فظه

  - منسرح- :الدجال األعور يف قوله- 
  8إذا رمت تصديق ذاك يا أعور الــدجالُ فالْحظْهم وال تًذُبِ

  -كامل-:يف قوله )هـ12- (ذّابمسيلمة الك- 
 موا وجاروا بل أنا الكذّابوقد                   وه 9نبذو بكذّابٍ مسيلمة  

  -كامل-:يصف قصيدته اجلن واإلنس يف قوله- 
ةٌ إنْ فُصها                 إنسيأنساب بِ     لَتسنيةُ األبوينِ ما مل ت10جن

 

  - :إبليس يف قوله-  

قى  لو أنّ أسباببال ت إذن إبليسا                   العفاف تفَعلقد ن ،تفَع1ن  
  -كامل-:يف قوله فرعون وأتباعه- 

  2يا وال قارونُما قد نالَ فرعونُ وال                          هامانُ يف الدنما نالَ 
  :مثّ الشعراء على اختالف عصورهم فيقول يف

  - كامل- :امرئ القيس- 
  3يب على أم جندب ه                   ما قالَ مرا ل بدتحجرٍ   نالقيس ب لو أنّ امرأ

  - كامل- :أبو عيينة خالد املطبوع يف قوله- 

                                                 
 .2/349املصدر نفسه  5
 .1/369املصدر نفسه  6
 .2/156املصدر نفسه 7
 .2/63 لو عاين الدجالُ بعض فعاله         اللّ دمع األعورِ الدجالِ      -كامل- :، وانظر إىل قوله2/316املصدر نفسه  8
 .2/318املصدر نفسه  9
  -وافر-:، وقال1/61املصدر نفسه  10

 .2/314. رميت مبا لو أنّ اجلن ترمى                  به لتنهبتها اإلنس نهبا
 .2/78، و 1/436وانظر .1/373شرح التربيزي  1
 .2/163املصدر نفسه   2
  -طويل-:يريد الطّائي بيت امرئ القيس . 1/88املصدر نفسه  3

 .64ينظر ديوان امرئ القيس ص .ألقضي لبانات الفؤاد املعذّبِ         خليلي مرا يب على أم جندبِ   
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زايةخ مسو قفالك ضرع نملْزي                  يينة خالدخزِها بأيب ع4مل ي  
  - كامل- :غة احلسن بن وهب حني قالومجع أربعةً من املشتهرين يف األدب العريب ويف وصف بال- 

  .أنّ ليلى اُألخيليةَ تندبـفكأنّ قُسا يف عكاظ خيطب             وك   
          بنٍ ينسية يوم بعـزوكثري         سهبالقفّع يف اليتيمة ي 5وابن  

  - كامل- :جرير يف قوله
  6الناس أنت جرير وبقيت لوال أنين يف طيء              علم لقالَ

  - كامل-:يف قوله 7وكعب بن سعد الغنوي والفرزدق
  فإذا ابن كافرة يِسر بكُفره                      وجدا كوجد فرزدقٍ بنوارِ

  8وإذا تذكّره بكاه كما بكى                     كعب زمان رثى أبا املغوار
  -وافر- :وزهري بن أيب سلمى يف قوله- 

                   هو الغريب الغريب تعاطيك              ولكن وما لك بالغـريبِ يد  
  1لِ وبالنحيبِـلصرح بالعوي     رٍ          فلو نبش املقابر عن زهيـ                    

الطّائي يف شعره فأذكر احلطيئة أما الذين أشار إىل ميزة أخالقية نعتوا ا، أو قوال قالوه يف زمنهم، وأومأ إليه 
  -كامل-:يف قوله

  2بلَد الفالحة لو أتاها جرولٌ                    أعين احلطيئة العتدى حراثا
  - كامل- :ولبيد بن ربيعة يف قوله

  3ظعنوا فكان بكاي حوالً بعدهم                 مثّ  ارعويت وذاك حكم لبيد     

  -طويل- :يف قوله )هـ83-(املهلّب بن أيب صفرة- 
                                                 

 . 2/333شرح التربيزي  4
، وهو أحد خطباء العرب وحكماءهم وزهادهم، )ق هـ23- (ذكر أربعةً كلهم مربز يف الطّريقة اليت سلكها، ذكر قُس بن ساعدة  اإليادي:" قال التربيزي 5

وكان يقدم يف النسيب ومدح )...سبقت ترمجته-(وكانت يحكم هلا بالتربيز يف مراثي توبة بن احلُمير، وذكر كثري عزة.)..هـ80- (وذكر ليلى األخيلية
 .1/81، املصدر نفسه )هـ106-(امللوك، وأضاف إليه عبد اهللا ابن املقفع الكاتب

 .2/339املصدر نفسه  6
ديباجة، أشهر شعره بائيته يف رثاء أخٍ له قُتل يف حرب ذي قار، ذهب القايل إىل أنه إسالمي وتابعه كعب بن سعد بن عمرو الغنوي، شاعر جاهلي، حلو ال 7

 .5/227األعالم، الزركلي. قبل اهلجرة 10البغدادي وليس بصحيح، مات سنة 
 .شبيب بن سعد:وأبو املغوار أخو الشاعر وامسه.1/339املصدر السابق  8
 .يت إقواٌء مل يتحدث عنه التربيزي، ويف الب2/319شرح التربيزي  1
طَعن بعض الناس عليه يف ختصيصه احلطيئة ذا املعىن دون الناس، ونال منه اآلمدي لذلك، ومل يقفوا على غرضه، والذي :"قال التربيزي نقالً عن ابن املستوىف 2

  - كامل- :يشكو إليه -رضي اهللا عنه- عندي يف ذلك أنه إنما خص احلطيئة لبيت قاله لعمر بن اخلطاب
ين ال أزرعرفةُ القُدمى وأنّ عشرييت                  زرعوا احلروث وأن1/173املصدر نفسه ، "واحل.  

 .108، ص وإننا ال نزرعوا: ويف ديوانه الذي شرحه السكري
  - كامل-:يريد قول لبيد: قال التربيزي 3

 .53وينظر ديوان لبيد ص.1/207.ن يبك حوالً كامالً فقد اعتذرإىل احلول مثّ اسم السالم عليكما              وم
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ا كان أوصى يف الثّياب املهلّب                   ةوصي أي الطب العليم 4فأنت  
  - بسيط:الشاعر يف قوله 5نصيب- 

ا العرب ْا                   عن املوايل ومل حتفل ضن نصيبٍ حني بنات 6كانت  
  -كامل-:و ذي الرمة ففي قولهفأما أخ - )هـ117-(أخو وحبيبة ذي الرمة- 

  7ت من مسعودسبلَ الشؤون فلس              إنْ كان مسعود سقى أطالهلم    
  - طويل- :ومسعود هذا هو أخو ذو الرمة، وكان يلوم أخاه ذا الرمة على بكاء الطلول، حىت قال فيه ذو الرمة

  .من واكف الدمع قاطرعشية مسعود يقول و قد جرى               على حلييت 
  .أيف الدار تبكي إذ بكيت صبابةً              وأنت أمرؤ قـد حلّمتك العشائر 

  .8إذا كان مسعود قد رجع عن ذلك املذهب وصار يبكي على الطلول فلست منه: فكأنّ أبا متام يقول

  -بسيط-:هذا ذكر ألخ ذي الرمة، أما حبيبته فنجدها يف شهريته حني يقول
  1ع ميةَ معمورا يطيف به                  غيالنُ أى ربا من ربعها اخلَرِبِـما رب     

  .2وهي مية بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصم، اليت أكثر ذو الرمة البكاء عند ربعها
كنت أطلت يف تعداد األمثال  يكف هذا وإالّ فالرجوع إىل الديوان يمدنا بالكثري من هذه النماذج، وإنْ فإن مل

فواهللا ما ذلك إالّ ألني وجدت يف تلك االقتباسات والتضمينات مثالً خالّبة حلسن االستفادة وسالمة الذوق 
  .وحالوة العبارة، وال بد بعد القرآن الكرمي من املُضي إىل أيب متام وعالقته باحلديث النبوي الشريف

  
   
  
  
  
  
  
  

                                                 
ما رأيت أحدا قطُّ بني يدي إالّ أحببت أنْ أرى ثيايب عليه، فاعلموا يا بين أنّ ثيابكم على غريكم أحسن : يريد قول املهلّب:" قال التربيزي نقالً عن الصويل 4

 .1/152املصدر نفسه " منها عليكم
، تنسك يف أواخر عمره "أشعر أهل جلدته:"ن رياح، أبوحمجن، موىل عبد العزيز بن مروان، كان يعد مع جرير وكُثير عزة، وسئل عنه جرير فقالنصيب ب 5

 .32-8/31، وتنظر قصته مع بناته كاملةً يف األعالم، الزركلي )هـ108-(وكان له بنات، تويف سنة 
وىل آل مروان،وكان أسود، وولد له بنات، فكانَ يشح ن عن املوايل، وتكره العرب أن تتزوجهن، وينشد يف هذا املعىن ونصيب الشاعر م:" قال التربيزي 6

  - متقارب-:بيت ومل أجده منسوبا إىل نصيب وجيوز أنْ يكون لغريه
 .2/138لسابق املصدر ا .كَسدنَ من الفقرِ يف بيتهن                وقد زادهن سوادي كُسودا

 .1/207املصدر نفسه  7
 .1/563واملوازنة، اآلمدي . 4/15وفيات األعيان، ابن خلكان  8
 .1/40شرح التربيزي 1
 .4/11وفيات األعيان، ابن خلكان  2
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  :احلديث النبوي الشريف-2
من خالل تتبعي لعالقة أيب متام باحلديث النبوي الشريف، تبين أنّ هناك عالقةً وثيقةً بينه وبني احلديث النبوي   

اية  - ، إال أنها تقلُّ وتنذر إذا ما قارناها بعالقته مع القرآن الكرمي ، وأظن أنّ السبب يعود إىل أنّ بيئة أيب متام
والراجع  - صلى اهللا عليه وسلم- هي بيئةٌ مل يزل الفقهاء واحملدثني فيها بصدد مجع أحاديثه-القرن الثاين اهلجري

إىل ديوان أيب متام جيد بعض األبيات اليت توحي من أنّ الرجلَ مل يغفل عن توشيح أبياته ذا النمط السامق من 
من علم احلديث نفسه ليدلّ ذلك أنّ البيئة هي بيئة تنقيبٍ ، بل و- صلى اهللا عليه وسلم- بيانه وجوامع كلمه

   - بسيط- :وحتقيق وتنقري فيم صح عنه وما مل يصح، ويتضح جليا من خالل قوله يف فتح عمورية
ـًا ملفّقةً                  ليست بِنبعٍ إذا عدت وال غَربِ   1تخرصا وأحـاديث

 األشهر واألبراج إنما هي كذب وافتراٌء، وقد ضم بعضها إىل بعضٍ فلم تأيت أي أنّ أحاديثهم وما زعموا يف
على شكلٍ واحد، وهذا يدلّ على أنهم كانوا يطيلون النظر يف احلديث ويشتغلون به حتى قال أبو متام يف 

   - خفيف- :موضعٍ آخر
                                                 

 .1/33شرح التربيزي  1
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  2ةَ اإلسنادـانت ضعيفـأيِ ك      ني دوختها بالر          من أحاديثَ ح
  - كامل- :ويلح على توظيف هذا العلم اجلليل حني يقول أيضا

       سندا للمدسنم فصارت تها                    ومضاتمريامِ عطا األيخ قَتب3س  
دثني كقوله أيضا مصطلحات احلديث النبوي، وما ألفنا حنن مساعه من أفواه احمل وجند أبا متام يستعملُ يف شعره

   -بسيط– "السنة"ذاكرا لفظة 
  4قَصد اخلالئق إالّ يف ندى ووغى             كالهما سنةٌ ما مل يكن سرفا

  - طويل-":البدعة"وقوله موردا لفظة 
األعاجِم هتعيا أَنْ ضبجبدعةً                 وال ع كمل ي حفظهمل ت 5إذا أنت  

  -طويل-":الفريضة والنافلة"فظة وقوله موردا ل
  6الـّاملني تنفـوآيت مجيع الع        تيـك إالّ فـريضةً         فواهللا ال آ

:       فمنثورةٌ يف ديوانه أذكر منها قوله - عليه الصالة والسالم-أما استعمال أيب متام ملضامني أحاديث نبينا  
  -بسيط- 
  

 لدا ولكم ينهد إىل بقوم بِ               مل يغزعمن الر مه جيش1إالّ تقد  
  2."نصرت بالرعبِ مسرية شهر:" - صلى اهللا عليه وسلم- وهو يشري إىل قول الرسول

ويلح على إبراز هذا املعىن ملا فيه من قوة اليؤتاها إالّ عظيم مؤيد، ويستعملُ يف ذلك ألفاظًا احلديث نفسه كما 
  -طويل-:يف قوله

مأش يريكأمـامه                ش يسري  عب3مسريةَ شهرٍ يف كتائبه الر  
  -كامل- :ويذكُر حديثًا آخر للنيب الكرمي وهوبصدد املدح الستمالة املمدوح إليه كما يف قوله

  4اجلود باب لألنامِ وملْ تزلْ                     يمناك مفتاحا لذاك البابِ
                                                 

 "يُء إىل من يمسكههو أن يرد احلديث إىل من رواه كما يسند الش:"وجاء فيه تعريف اإلسناد.1/193املصدر نفسه  2
 .يف غري القافية معىن احلديث الذي يسند إىل الرجال" املسند"وجيوز أن يكون ...قدمياتها:عمرياتها:"وجاء فيه.1/259املصدر نفسه 3
 .كالُمها سبةٌ: ،وعند التربيزي وشاهني عطية201شرح حمي الدين اخلياط ص 4
 .2/89املصدر السابق  5
 .2/49املصدر نفسه  6
ومنه تنهد احلزين .... أي مل ينهض، ومنه د ثدي اجلارية،وتناهد القوم يف السفر إذا ختارجوا النفقة بينهم:مل ينهد:"وجاء يف اهلامش.1/42شرح التربيزي  1

فسالن نهضه يكأن." 
حمب الدين اخلطيب، : بخاري، قام بشرحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه، ال- وسننه وأيامه -صلى اهللا عليه وسلم-املسند من حديث رسول اهللا:"اجلامع الصحيح  2

قُصي محب الدين اخلطيب، املطبعة : حممد فؤاد عبد الباقي، نشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه: رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه
 .7273برقم  4/339، و2977برقم  353-2/352، )م1979-هـ1400(1السلفية ومكتبتها، القاهرة، الط

 .1/107املصدر السابق  3
 .1/52املصدر نفسه  4



 102 
  

من الناس مفاتيح  إنّ:"-صلى اهللا عليه وسلم-ذي أشار إليه أبو متام هنا إمنا هو قول الرسولوال جرم أنّ ال
ر، وإ للخري مغاليقللشر مغاليقللخري، فطوىب ملن جعل اهللا مفاتيح اخلري على يديه،  نّ من الناس مفاتيح للش

  5."وويلٌ ملن جعل اهللا مفاتيح الشر على يديه
  - كامل-:ةوقوله يف فضل الصال

  .مستيقنا أنْ سوف ميحـو قتلُه               ما كانَ من سهوِ ومن إغفالِ
  6مثلَ الصالة إذا أُقيمت أَصلَحت             ما قبلها من سـائرِ األعمالِ

 الصلوات"-صلى اهللا عليه وسلم-إال قولُ الرسول" أصلحت ما قبلها من األعمال:" وليس يفسر معىن قوله
  7."اخلمس، واجلُمعة إىل اجلمعة، كفّارةٌ ملا بينهن ما مل تغش الكبائر

  - طويل-:وملّا قال أبو متام يف صفة الظّلم
  8جال ظُلمات الظّلمِ عن وجه أمة              أضاَء هلا من كوكبِ احلق آفلُه

  9"ظًلمات يوم القيامة الظّلم:" -صلى اهللا عليه وسلم-سرقه من قول الرسول:"قال ابن املعتز  

  - كامل- :وقوله أيضا
  1وتركت تلك األرض ظال سجسجا              من بعدما كادت تكونُ وطيسا   

اآلن حمي :" الذي قاله يوم حنني - صلّى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا هاهنا هي من حديث "وطيسا"ةُ وكلم 
  .م الذي صار من بعده مثالً سائر، ويعد من جوامع كلمه ومن الكال2."الوطيس

           - كامل- :يف اليمني الكاذبة -عليه الصالة والسالم- من حبديث لرسول اهللاوقال أبو متام يف موضعٍ آخر وقد ض
  وأرى ربوعك موحشات بعدها             قد كنت مألوف احمللِّ أنيسا

  3حلفوا ميينا أخلقتك غَموساوبـالقعا حتى كـأنّ قـطينها                 
  4"األيمانُ الكاذبة تترك الديار بالقعا:" وهذا املعىن مبين على احلديث املروي وهو قوهلم:"قال التربيزي 

 قالعن النيب صلى اهللا عليه وسلم - همارضي اهللا عن-عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص صحيح البخاريويف 
  5."عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمني الغموساإلشراك باهللا، و: الكبائر:"

                                                 
- 1/1194) م2004-ه1425(1أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الط:اجلامع ألحكام القرآن 5

 590:األنعام )� � � � � � � � �( :ند قوله تعاىلذكره القرطيب ع. 1195

 .2/63املصدر السابق  6
 .528برقم 1/184صحيح البخاري 7
 . 2/14املصدر السابق  8
 .2447برقم  2/191، والبخاري 16/134وينظرصحيح مسلم .108البديع، ابن املعتز ص  9
 .1/370شرح التربيزي  1
 .تنور حديد،وقيل حفرةٌ تحفر يف األرض ويختبزً فيها وهو الوجه: طيسوالو.2/15وانظر البيان والتبيني، اجلاحظ . 2/345مروج الذهب، املسعودي  2
 .1/368املصدر السابق  3
 .1/368املصدر نفسه  4
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  -كامل-:وقوله
  6تنسين تلـك العهود فإنما            سمـيت إنسانـا ألنك ناسيال    

وقد أخرب -رضي اهللا عنهما- وتعزى مقولة أنّ تسمية اإلنسان إمنا هي من نسيانه إىل ترمجان القرآن ابن عباس
ال :مثّ احتج القرطيب بالبيت.."نسي آدم عهد اهللا فسمي إنسانا:قال ابن عباس:"نصهما  )هـ671-(القرطيب
  .7...تنسني

  -كامل-:متام وقال أبو
  8راسِـا لتصرف احلـهـها                أقواتـإنّ الذي خلَق اخلالئق قات     

، واألحراس هم املالئكة الذين "لٍ وكل زمانأي خلق اخلالئق وقدر هلم أقوام على كلّ حا:"قال التربيزي
:     -صلى اهللا عليه وسلم- بكتابة رزق ابن آدم وهو يف بطن أمه إذ قـال رسول اهللا -عز وجل - كلّفهم اهللا

إنّ أحدكُم يجمع خلقُه يف بطن أمه أربعني يوما،مث يكون يف ذلك علقةً مثل ذلك، مثّ يكون مضغةً مثل " 
  .9."برزقه وأجله، وشقي أو سعيد:هللا ملكًا فيؤمر بأربع كلماتذلك، مثّ يبعثُ ا

  - كامل- :وقال حبيب أيضا يصف فرسه
 

  1مآلنُ من صلف له تلهوقِ           ما مقرب خيتالُ يف أشطانه       
ديث يف صفة ويف احل... التلهوقةُ أنْ تتحسن بالشيء، وأنْ تظهر شيئًا باطنك على خالفه:"ويف لسان العرب

  2"كان خلُقُه سجيةً ومل يكن تلهوقًا:"رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم
  -طويل- :ويقول أيضا أبو متام

اإلله فيوجِع يف ذات ويضرب             سرعوميشي في سمع3يقولُ في  
-مر بن اخلطّابيف وصف ع-رضي اهللا عنها- )هـ85-(أخذ أبو متام هذا البيت من قول عائشة:"قال التربيزي
  .4."كان إذا قال أمسع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع:"- رضي اهللا عنه
  -كامل-:وقال حبيب

  5من مبلغٌ أفناَء يعرب كلَّها              أني ابتنيت اجلـار قبلَ املرتلِ   

                                                                                                                                                         
 .6675، برقم 4/224صحيح البخاري 5
 .1/352املصدر السابق  6
 .8:قرةالب) ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( :تعاىل قوله ذكره القرطيب عند.1/99اجلامع ألحكام القرآن 7
   .1/360املصدر السابق  8

 .191-16/190"باب كيفية خلق اآلدمي"صحيح مسلم  9
 "صلفًا وتلهوقًا أي مرحا ونشاطًا:"وجاء فيه.1/443شرح التربيزي  1
 .41/4088لسان العرب، ابن منظور  2
 .1/400املصدر السابق   3
 .1/401املصدر نفسه  4
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صلى اهللا -وكالمها يروى عن النيب" يقالرفيق قبل الطّر"هذا كقوهلم ":اجلار قبل الدار:"جاء يف جممع األمثال
وكان بعض فقهاء أهل الشام يحدثُ ذا احلديث ويقول معناه إذا أردت شراء دارٍ فسلْ عن  -عليه وسلم

  .6"جوارها قبل شراءها
  - كامل- :وقال أبو متام أيضا

  7يعاثاكم مسهِلٍ بك لو عدتك قالصه             تبـغي سواك ألوعثت إ     
عليه الصالة -يف السفر إذ كـان -صلى اهللا عليه وسلم-ىن يورد التربيزي دعـاء رسول اهللاويف مثل هذا املع

  ...."اللّهم إنا نعوذ بك من وعثاِء السفر:" د إىل السفر قال إذا - والسالم

  - كامل- :وقال الطّائي كذالك
                وتماحةُ فالتمبذهبه الس تبذه  ذهبأم م بذه8فيه الظّنونُ أم  

حدثت يف اإلسالم، وذلك أنهم رووا حديثًا -مذهب:ُيريد- وجيب أن تكون هذه الكلمة:"قال التربيزي  
  فيومهـهم مرفوعا فيه ذكر أوالد سبعة ولَدهم الشيطان، أحدهم يسمى املُذهب وهو الذي يعرض للمتطهرين

 ."فيعيدوا أنّ الطّهارة فاسدة، 

  -بسيط-:وقال أبو متام يف رائعته املشهورة
  اين الذّوائبِ من آين دمٍ سرِبِم بني حيطاا من فارسٍ بطلٍ           قـك

  1ال سنة الدينِ واإلسالمِ مختضبِ   ـِه         بسنة السيف واخلطّي من دم  
رضوان اهللا - وسنة صحابته - صلى اهللا عليه وسلم- لمه بسنة الرسولوالذي جعله يبين هذا املعىن البديع هو ع

لترى أنه يرمز إىل أنّ الصحابة والتابعني، كانوا يرون أنه من :"..يف ختضيب شعورهم، قال التربيزي - عليهم
بالسواد  السنة ختضيب شعورهم باحلناء والكَتمِ، وما جيري جمرامها من نبات األرض، ويكرهون اخلضاب

 *اطّلع إىل أصحابه يف مرضه وأمساُء بنت عميس - رضي اهللا عنه- ويؤثرون احلُمرة، ويف احلديث أنّ أبا بكر
  .2تمِسكُه وكأنّ حليته ضرام عرفج، واملعىن الذي بناه عليه الطّائي بين واضح

                                                                                                                                                         
 2/25املصدر نفسه  5
) م1955- ه1374(حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السنة احملمدية، ط:يداين، حقّقه وفصله وضبط غرائبه وعلّق حواشيهامل:جممع األمثال 6
 .908واملثل برقم .1/172
 ."يالُ أسهلنا إذا وقعنا يف السهل، وأوعثنا إذا وقعنا يف الوعث:"وجاء فيه.1/172املصدر السابق 7
 .1/78املصدر نفسه  8
  .1/38ح التربيزيشر 1
بشة مع زوجها أمساء بنت عميس بن معد بن تيم بن احلارث اخلثعمي، صحابية، كان هلا شأن، أسلمت قبل دخول النيب دار األرقم مبكّة، هاجرت إىل أرض احل* 

ه، 40جرة اهلجرتني ومصلية القبلتني، توفيت سنة جعفربن أيب طالب، فلّا تويف تزوجها أبو بكر، فلما تويف تزوجها علي، وماتت بعد علي، وصفها أبو نعيم مبها
  .1/306األعالم، الزركلي 

 .39-1/38املصدر السابق  2
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يث النبوي وتوظيفه توظيف آيات القرآن على ثقافة أيب متّام  يف احلد - كغريها-وربما دلّتنا هذه النماذج   
-(الكرمي، ومل يقف الرجلُ عند هذا احلد، بل إنّ له ذكر يف املُحدثني، ففي تاريخ دمشق البن عساكر

وهذا احلديث اتصل باحلافظ ابن عساكر - صلّى اهللا عليه وسلم- أنه روى حديثًا عن رسول اهللا )هـ571
أنبأنا القاضي أبو املُظفّر بن إبراهيم بن :"بة لكثرة اخلطأ بالكتاب، قال احلافظنفسه، وأمساُء الرواة فيه مضطر

نصري النسفي، أنبأنا عبد احلي بن عبد اهللا بن موسى اجلوهري بن الفضل الشاعر، أنبأنا خالد بن يزيد 
أو (،حدثين صهيب بن أيب الصهبانأبو متام حبيب بن أوس الشاعرحدثين  ،)هـ230- (الشاعر
-(الشاعر، حدثين الفرزدق مهّام بن غالب الشاعر، حدثين عبد الرمحن بن حسان بن ثابت الشاعر)الصهباء

يا حسان، :"- صلّى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا: ، حدثين أيب حسان بن ثابت الشاعر، قال)هـ104
أصحايب بالسالح فحارب أنت إذا حارب :، وقال يلإنّ من الشعر حلكمة:، وقالأُهجهم وجربيلُ معك

  .انتهى" باللّسان
واتصال موضوع احلديث بأيب متام وعمله ال يدلّ على أنه كان يطلب احلديث طلب املُخصص له جهدا،  

  .3ولكنه يدلّ على أنه اتصل باحملدثني
 عليه-وظّف من أحاديثهوآثرت قبل احلديث عن التاريخ يف شعر أيب متام، وما دام احلديث يدور يف فلك ما 

  أن أشري إىل أقوالٍ مأثورة مشهورة متداولة كان هلا هي األخرى شرف املثول بني قصائد - الصالة والسالم
  - بسيط- :، قال أبو متام"حدث وال حرج:"الرجل أذكر منها مقولة

  
  1 حرجاوقائع حدثوا عنها وال:               ملّا قرى الناس ذاك الفتح قُلت هلم  

  -بسيط-:"ال خيتلف فيه اثنان" :إىل املقولة املشهورة مشريا وقوله
                ة اثنانيف األم فلين مل خيته                   يف الدددؤنا يف فضلِ س2لو أنّ إمجاع  

  التاريخ العريب-3
  .أضاف أعمار إىل عمرهفمن وعى التاريخ يف صدره                  - سريع: قال الشاعر

وليس يف وسع املرء أن يضيف أعمارا إىل عمره، وال أحسب الشاعر إىل هذا رمى وإنما هو أراد اإلبانة عما 
تنكشف عنه إرادة املرء من عبقرية حتركها حني يستقرء التاريخ فينفعل لألحداث، فينقل أحاسيسه وفق ما 

  .3خطر عليه

                                                 
 .73أبو متام حياته وحياة شعره ص  3
 ".حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج:"، وتعزى هذه املقولة إىل حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال وهو قوله1/179شرح التربيزي  1
 .2/158املصدر نفسه  2
 .14، ص)م1995- هـ1416(1سيكولوجية اإلبداع يف احلياة، عبد العلي اجلسماين، الدار العربية للعلوم، الط 3
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نصيب وافر يف شعر أيب متام، ألنه أملّ بأيام العرب وتارخيهم يف اجلاهلية واإلسالم، كان للتاريخ  لقد        
وقصصهم وأساطريهم وما أثر عنهم، مثّ عمد إىل إسقاطها على عصره بدقّة وأمانة مستنهضا ا مهم العرب 

  -بسيط-: فتح عموريةلـذلك كان يقول يف4 )ۉ ۇ ۆ ۆ  (-جلّ وعز-يذكّرهم فيها بأيامهم ومقتديا بقوله
  5فبني أيامك الالّيت نصرت ا               وبني أيام بدرٍ أقرب النسبِ  

  - وافر-:ويذكُر موقعة بدرٍ مقرونةً حبنني يف قوله
  6ولكـن أذْكَرتنا يوم بـدرٍ                   ومشتجر األسنة يف حنني

رب يف اجلاهلية، وأول ما استوقفين يف ديوانه حرب بكر وتغلب، اليت دامت أربعني على أنين أستهلّ بأيام الع
  - كامل- :سنة كادت تغلب فيها أنْ تأكلَ الناس، يقول

بادع فيها احلارث بن ما كنت                   يل يف اهلوى مشهورة 7كم وقعة  

، )؟-ق هـ180(ا املعدودين، فلما علم مبقتلِ كُليبمن حكّام بكر وفُرسا )ق هـ50-(وكان احلارث بن عباد
  .8أعظمه واعتزل بأهله وولد إخوته وأقاربه، وحلّ وتر قوسه، ونزع سنان رحمه

  - طويل-:وقوله
  

بحاألشباه ليس له ص مـن وحيد         فردذي قارٍ مضى وهوم 1هلم يوم.  
وأخرب أصحابه - صلى اهللا عليه وسلم- الوقعة وقد بعث النيب ويوم ذي قار كان لبكر على العجم، وكانت هذه

وذو قار ماٌء لبكر قريب مـن " ن العجم ويب نصرواـاليوم أولُ يومٍ انتصفت فيه العرب م:" ا فقال
  2الكوفة، ويعد هذا اليوم من مفاخر العرب

  - خفيف- :فيه بكر ، يريد اليوم الذي غُلبتغلب السالفة الذّكريف حرب بكر وتوقوله 
ـّرِ الزنديق                         .يـوم بكـرِ بنِ وائلٍ بقضات           دونَ يـومِ املُحم
  3يوم حلْقِ اللّمات ذاك وهذا ال             يوم يف الرومِ يوم حلقِ احلُلُوقِ      

                                                 
 .5إبراهيم  4
 .3/82وتنظر وقعة بدر وعدة أصحاا يف صحيح البخاري.1/49املصدر السابق  5
 .3/154ي وتنظر غزوة حنني يف صحيح البخار. 2/156املصدر نفسه  6
 1/295املصدر نفسه  7
-ه1365( 2حممد أمحد جاد املوىل بك، وعلي حممد البجاوي،  حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية، مصر، الط: أيام العرب يف اجلاهلية 8

 154ص ) م1946
 .107-1/106شرح التربيزي  1
 .364- 1/363، ومروج الذهب، املسعودي 2/153، شرح التربيزي 39-6ص ص ، وتنظر الوقعة كاملة6ًأيام العرب يف اجلاهلية ص 2
، وتغلب بن وائل بن قاسط من بين ربيعة من 2/71بكر بن وائل بن قاسط من بين ربيعة من عدنان، جد جاهلي،: ، ويف األعالم1/457املصدر نفسه  3

 .ناء العمومة، أي مها أخوان واحلرب كانت بني أب 2/85عدنان جد جاهلي أيضا
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فيه بكر بن وائل شعورها وحتالفت على املوت،  يعين أن يبوم قضة، وهو يوم التحالقِ، حلقت:"يقول التربيزي
  - بسيط-:وفيه يقول أبو متام أيضا

  4أردى كُليبا ومهّاما وهاج به                يوم الذّنائبِ والتحالق للّممِ 
  - وافر-:ويوم  الذّنائب إنما هو اليوم الذي عناه يف قوله 5 وقضة ضرب من احلمض سمي به هذا املوضع

  .عها وأسرة ذي رعينِـبأمج               د   ـَفيف الريحِ إذ دلَفَت معو
  .الذّنـائبِ زعزعتـها                 ويوم مهلهلٍ والشعـثمينِ ـّامِوأي

ـْنِـوأيامِ الكُـالبِ غداةَ ه    .زت                 مـرارِيينِ فيها مترفَـي
  .لـيايل كـاهـلٍ وبين معينِ     القيسِ بنِ حجرٍ             وحجرا وامرأَ  
  6ات قَينِـالبِشرِ أنسته وهـدت              وقـائع راهـط وبن ويـومِ   

وفيف الريح يوم ملنجح على عامر، وهو موضع بأعلى جند وقد كانت فيه حروب منها ما كان بني ربيعة، 
  .7ي غري ذلك، وإنما يعين حربا قدمية كانت بني معد واليمن، وذو رعني من حميروالذي عىن الطّائ

والذّنائب موضع يف جند، وفيه قُتل ودفن كُليب، وهو يوم املهلهل الذي ثار فيه وحلف على أخذ ثأر أخيه، 
ن ذهل قتلهما مهلهل يف ومها ابنا معاوية ب... والشعثمان قيل مها رجالن يقال ألحدمها شعثم ولآلخر شعتب

  .8طلب دم كُليب

  - وافر-:وأيام الكُالب هو الذي قال فيه يف موضعٍ آخر 

  1رفدوك يف يومِ الكُالبِ وشقّقوا                  فيه املَزاد بِجحفَلٍ غالّبِ  
ارث، وقُتل شرحبيل وهو يوم كان بني املَلَكني شرحبيل بن احلارث بن عمرو آكلُ املُرار، وأخيه سلمة بن احل

ا الكُـالب الثّاين ...يومئذل، أماألو رحبيل، هذا الكُالبلَمة، وكانت متيم مع شوكـانت بنو تغلب مع س
يريد أنهم أراقوا ما كان .." شقّقوا فيه املزاد:" بني بين متيم والرباب وبني بين احلارث بن كعب، وقوله فكان

فالكُالب إذن هو اسم ماٍء بني الكوفة  ،2رب إالّ من الكُالب وإالّ متنا عطشااملاء، وقالوا ال نش معهم من
باعتبارمها ولدا آكل  ومرارين مها سلمة وشرحبيل 3والبصرة، وقيل بني جبلة ومشام على سبع ليالٍ من اليمامة

  .املرار

                                                 
 .8/94تنظر ترمجة مهام يف األعالم، الزركلي . 2/94املصدر نفسه  4
 .1/457املصدر نفسه  5
 .4/220وتنظر ترمجة املهلهل يف األعالم.156- 2/153املصدر نفسه  6
 .2/153، شرح التربيزي136-132أيام العرب يف اجلاهلية ص ص 7
 . 156، و146يف اجلاهلية ص، وينظر أيام العرب 2/153املصدر السابق  8
 .1/53شرح التربيزي 1
والكالب  50-46الكالب األول ص ص: وينظر أيام العرب يف اجلاهلية.154-2/153و 1/53شرح التربيزي. 2/206العمدة، ابن رشيق  2

 .131-123الثاين ص ص 
 .47أيام العرب يف اجلاهلية ص  3
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وقتله لبين كاهل وبنو قُعني من وأيام حجر وامرئ القيس يريد قتل بين أسد حجرا، وطلب امرؤ القيس بثأره، 
  .4بين أسد

إنما يريد بالبشر املوضع الذي سمي باسمِ رجلٍ كان يكون فيه، يعرف ببشر بن مالك .." ويوم البشر":وقوله  
يف الدهر األول، والذي عناه الطّائي هو وقعة اجلحاف بن حكيم السلمي ببين تغلب يف هذا املوضع، فقتل 

وراهط رجلٌ من قُضاعة كانت فيه الوقعة بني آل مروان وابن الزبري، وكانت ...بقَر بطون احلَباىلاألطفالَ و
  .5)هـ65-(الفهريقيس مع ابن الزبري، وكلب مع آل مروان وفيه قُتل الضحاك بن قيس 

فات، وقيل بنات ويوم بنات قني يوم أوقَعت فيه فزارة ومن ضامها بكلب بن وبرة، وبنـات قني، ثنايا معرو
  .6هن بنايت: قني عيونٌ لكلب، وسميت بنات قني ألنّ قني بين كلب كان إذا جاء يرتل ا ويقول

  -كامل-وقال أبو متام
  .7جارِكونَ يف اإلسالمِ عام فُما كان لوال فُحش عذرةَ خيدرٍ              لي

  
  
 

  
  
  تلوا يف األشهر احلُرم، وكان سبب الفُجار يف اجلـاهليةوقد خص الفجار و امسه مأخوذٌ من الفجور، أي اقت  

فتكًا يف غري حرب، فاقتتلت كنانة وبنو عامر، وكانت  *أنّ الرباض بن قيس الكناين قتلَ عروة الرحال الكاليب 
  .1- صلّى اهللا عليه وسلّم-قريش هلا فجاران، الثّاين منه أدركه الرسول

  -كامل-:ف تذكري بأيام العربوقال الطّائي أيضا يف موق
  .2وليايلَ احلُشاك والثّرثارِ قد                جلبوا اجلياد لواحق األقرابِ

                                                 
 .20- 18ديوان امرئ القيس ص ص 4
فاتك شاعر معاصر :"وملّا ذكر الزركلي ترمجة اجلحاف ذكر وقعته هذه فقال. 2/214، وانظر يوم البشر يف العمدة، ابن رشيق 2/155 شرح التربيزي 5

 . 2/112األعالم " ه90مات سنة.. لعبد امللك، غزا تغلب بقومه فقتل مننهم كثريين، فاستجاروا عبد امللك، فأهدر دم اجلحاف
 .2/155املصدر نفسه  6
 .1/338ملصدر نفسه ا 7
قبل اهلجرة، فتك بعروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كالب، 35الرباض بن قيس بن رافع الضمري الكناين، فاتك جاهلي يضرب به املثل، مات حنو سنة * 

  .4/226يف املصدر نفسه) ق هـ32ت(وتنظر ترمجة عروة الرحال.2/47فتارت هذه احلرب، األعالم، الزركلي
الفجار : وهي فجاران...كان بني كنانة وقيس: ...وجاء فيه.322، وأيام العرب يف اجلاهلية ص1/338، شرح التربيزي2/218، ابن رشيقالعمدة 1

نتهت يوم عكاظ مع أعمامه، وكان يناوهلم النبل وا -صلى اهللا عليه وسلم- األول ثالثة أيام، والفجار الثاين مخسةُ أيام يف أربع سنني، وقد حضر النيب
 . 330-322وتنظر الوقعة كاملة ص ص.م589سنة
 .1/54شرح التربيزي  2
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  .3واحلشاك والثرثار موضعان كانت ما وقعتان لبين تغلب مع قيس عيالن

 مطعبأحداثويستقي أبو متام من التاريخ اإلسالمي مناذج عديدة ي ذكّرووقائع كتلك اليت  ا قصائده وي
-  :يقول حبيب إىل تقطيع جلود اإلبل على شكل الدراهم ويف هذا بن اخلطّاب أين عمدحدثت أيام عمر 

  - بسيط
  ا القُلُب حفَرن مل تراقيالع ها         أرضوصاحب حوِججلةَ مل تلو أنّ د.  
ـَر لإلبلِ جيعلُ من        جلودها ا       4لنقد حتى عـزه الذّهبمل ينتدب عم

إنّ اإلنسان قد يضطر إىل الشيِء فيفعله وهو عاملٌ أنّ غريه أحسن منه، مثل ما روي عن :أراد :"يقول التربيزي 
أنه أراد أن يقطّع جلود اإلبلِ على مقدار الدراهم، وجيعلَ الناس يتعاملون  - رضي اهللا عنه- عمر بن اخلطّاب

  ". يطٌ أنّ ذلك كان على معىن الضرورة لقلّة الذّهب والفضةا، والعلم مح
  -طويل- :وقال الطّائي أيضا  

  .أتصرب للبلوى عزاًء وحسبـةً             فتؤجـر أم تسلو سلُو البهائمِ   
  .5وللطُّرفات يوم صفّني مل يمت            خفاتا وال حزنا عدي بن حامت  

  ...".عىن ا طريفًا ومطرفًا  وطَرفة بن عدي بن حامت، قُتلوا يوم صفّني، فحسن صربه ومل جيزع:"املرزوقي قال
وال يتوقّف الشاعر عند التاريخ اجلاهلي فحسب ولكن يتعداه إىل تاريخ األمم البائدة اليت ال نعرفها إال         

 -كامل-:كاشفًا أخبارهم من خالل قصص القرآن الكرمي، كقوله يف قوم مثود

  1مل تدم ناقته بسيف قُدارِ               ومثود لو مل يدهنوا يف ربهم     
  .2"قُدار بن سالف"وهو كما ذكر املسعودي  

  -وافر- :يقول يف عاد مفصحا عن علمه حباهلم وما كان ينسب إليهم من حلمو
  3متشت يف القنا وحلوم عاد          هلم جهلُ السباعِ إذا املنايا         

  -وافر-:ويقول يف عاد ومثود معا
  4بقايـا قومِ عاد أو مثـود             كأنهم معاشر أُهلكوا مـن                        

  - كامل- :ويذكر طسم وجديس يف قوله
                                                 

 .11/54أنظر الوقعتني مفصلتني شرح التربيزي 3
 1/139املصدر نفسه  4

ئيس طيء يف وعدي بن حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج الطائي، أبو وهب أو أبو طريف، أمري صحايب من األجواد العقالء ور. 2/130املصدر نفسه  5
ه، عاش أكثر من مئة سنة، 67حديثًا، تويف سنة  66ه، وشهد فتح العراق واجلمل وصفني، روى عنه احملدثون9اجلاهلية واإلسالم، أسلم سنة 
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  5والعماليق األىل وجديسا بك                فكأنّ طَسما قبلُ كانوا جِريةً                    

  -كامل- :وإرم ذات العماد يف قوله
  .نظرت يف السيرِ األوىل خلَت فإذا            أيامه أكــلت باكورةَ األممِ                    
  6أفىن جديسا وطسما كُلّها وسطـا           بأجنُمِ الدهرِ من عاد ومن إرمِ                    

إىل ذكر التاريخ الفارسي القدمي وعالقته بشعر أيب  ، وال بد أنّ طريق التاريخ العريب قد انتهى لنصل بههذا   
، هذا الشاعر الذي فتح عقلَه ومسعه وبصره على الروافد األجنبية اليت وفدت إىل البيئة العباسية من جراء متام

 الطّائي إالّ أن يغترف منه وجيعل من شعرِه  طائرا صداحا، ال الترمجة واالمتزاج الثقايف على حد سواء، فأىب
  .تقوم له قائمةٌ إالّ جبناحي املزج  بني الثقافتني العربية والفارسية

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التاريخ الفارسي -4
  - كامل- :متام الطّائي قال أبو

  .  هامانُ يف الدنيا وال قارونُ ما نالَ ما قد نالَ فرعونُ وال                                 
  1بل كان كالضحاك يف سطواته        بالعاملني وأنت أفريدونُ     

عليه -وقصة الضحاك وأفريدون عبارة عن أسطورة من أساطري الفُرس، تشبه يف أحداثها قصة النيب موسى
النمرود بن كوش بن :"ك حني قالمع فرعون، وقد كان للقرطيب يف هذا الصدد حديثٌ ماتع وذل - السالم

كنعان بن حام بن نوح، وكان ملكًا على السواد، وكان ملّكَه الضحاك الذي يعرف باإلزدهاق وامسه يورايب 

                                                 
 .1/368املصدر نفسه  5
 .2/94املصدر نفسه  6
 .2/163شرح التربيزي  1
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وكان ...البيت: بن أندراست، وكان ملك األقاليم كلّها، وهو الذي قتله أفريدون بن أثفيان وفيه يقول حبيب
  2"كه عاما فيما ذكروا، وهو أول من صلَب وأول من قطع األيادي واألرجلالضحاك طاغيا جبارا دام مل

وكانت على رأس أفريدون حيتان يطعمهما كل يوم من أدمغة شابني يذحبان له، وكان قد رأى رؤيا فحواها 
ملّا اشتد البالء ": قال الثعاليب... كما عبرها له الكهنة واملنجمون أنّ ايته ستكون على يد غالم من أهل بيته

على الناس من الضحاك وبلغت قلوم احلناجر، وعظُمت عليهم املصائب يف أبناءهم املذبوحني من أجل 
احليتني، جعلوا يتربصون به الدوائر، ويدعون اهللا عليه، ويتسلّون ويتعلّلون مبا يرجون من  الفرح يف خروج 

 به اآلثار، وتظاهرت رتشقالُ لهأفريدون، الذي بي ادلٌ حدبأحد " كاوة"مبلكه األخبار، وكان رج قد فُجع
ابنيه لطعمة احليتني، وأُخذ إبنه الباقي ليذبح، فمزق ثيابه، وطرح التراب على رأسه، وصاح واستغاث وجعل 

واستنفر ،على رأس خشبة رب يف احلديد املُحمركبتيه عند الضا على ر غشىوقال من أراد  اجللدةَ اليت ي اسالن
  ...هالك هذا الكافر الفاجر وملك أفريدون الفاضل العادل، فليتبعين ولْيصل جناحي، فتبِعه خلق كثري

وارتفعت الصيحةُ، وكانوا قد زحفوا إىل املكان الذي كان فيه أفريدون مختفيا، فأبرزوه ووقعت أعينهم منه   
 لَكج بني يديه على بدرٍ يف صورة رجلٍ، وما وأثنوا عليه وضمنوا له بدلَ املُهدجوا له سفخر،كليف صورة م

" بكرزكاوسار" فأخذ لألمرِ اُهبته، ودعا بالقيون وأمرهم بصناعة العمود املعروف ب...إىل أنْ يظفر بالضحاك
إنه ركب يف القوم  العمود الذي يف رأسه صورة ثور، مثّ: الذي وجذ ذكره يف األخبار ومعناه بالفارسية

املنضمني إليه، ونصب كاوة رايةً بني يديه، وساروا يف األسلحة إىل قصر الضحاك، وقتلوا من ببابه من احلرس 
واألعوان وكبسوه وهجموا عليه،ووصل أفريدون ومعه كاوة وقارن، فضربه بالعمود الذي تقدم ذكره، وجعل 

ن جلده وترا وشده به ومحله إىل جبل دنباوند، وحبسه يف  بئرٍ اهللا تأويل رؤياه حقّا، وقطع أفريدون م
  .3.."هناك
هذا من أساطري الفرس ومن إعتقادام وما ذاع يف أوساطهم آنذاك، وال عجب أن يعجب شاعر كأيب      

  -طويل-:رس أيضا قولهمتام ذه اخلرافة ويرتهلا يف أشعاره مرتالً بديعا طريفًا، ومن أبياته اليت محلت أخبار الف
  1لقد أذكرانا بأس عمروٍ ومسهِرٍ             وما كانَ من إسفندياذَ ورستما

وللرجلني ذكر يف أخبار الفرس، ولبأس املمدوح ذكّر أبا متام بأخبارمها، فأما إسفندياذ فمنقطع القرين يف 
لشجاعة، أفسد حالَه عند أبيه  بشتاسف ندمي له يقال له الصباحة والسماحة، ومن يضرب به املثل يف القوة وا

ولكنه يمهد األمر لنفسه، ويدور يف رأسه الطّمع يف ...إنّ إسفندياذ من مل تقُم النساُء عن مثله: كردم، يقول له
ة شديدة ومر الزمن فإذا بأبيه بشتاسف يتعرض لوطأ.. ، حتى أثّر ذلك يف قلب بشتاسف فسجنه..ملك والده

                                                 
 .258:البقرة ) ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   (واآلية .1/567اجلامع ألحكام القرآن 2
  TEXTE ARABE PUBLIE ET TRADUIT PAR H. ZOTENBERGالثعاليب   : غُرر أخبار ملوك الفُرس وسريهم 3

 .35-20،ص ص )م1963( مكتبة األسدي ميدان ارستان، طهران ط
عمرو يعين عمرو بن معدي كرِب، ومسهِر هو املُسهر بن عمرو بن احلارث بن كعب، فقأ عني عامر بن الطفيل يف يوم :"وجاء فيه. 2/120شرح التربيزي 1

 .135- 134فيف الريح، وتنظر القصه كاملة يف أيام العرب ص ص
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من األتراك يف معركة دامية يقودها أرجاسف، فما لبث إالّ أن أرسل األمر يف إطالق ابنه من سجنه، وملّا مسع 
أرجاسف خرب إطالق إسفندياذ وقتاله الطّالئع وانضمامه إىل أبيه، أخذه املُقيم املُقعد، ودب احلزنُ واخلوف يف 

يف قواده وخواصه امللقّب بكركسار ألنه أشبه الناس خلقًا وخلُقًا وكان ....إهابه، فجمع قواده وأصحابه 
كان باقعةً يف اخلبث والدهاء والشجاعة والتجربة واملقاتلة، ال يملُّ الشر، ويحب احلرب ويتقن .. بالذّئب

إن عملت ما قلت :رجاسفإن وليتين حماربته بارزته وقارعته، وأفقدت الدنيا إمسه، فقال له أ:...املكر، فقال له
وأمر بطاعته وامتثال أوامره ..ووالّه أرجاسف احلرب وسلم له اجليش..شاطرتك ملكي وملكي وزوجتك بنيت

  .وسلوك سبيله
وملّا القت تباشري الصبح يف اليوم الرابع من ورود إسفندياذ، برز يف عسكره وأمر بضرب الطبول وتسوية  

أنه ذئب على عقاب، فعبأهم ورتبهم، ووقف أرجاسف على تلٍ الصفوف، وجاء كركسار يف جيشه وك
وأخذ إسفندياذ من األتراك ...مشرف عليهم فما طلعت الشمس حتى حجبها الغبار الثائر من سنابك اخليل

ن كنت تريد أن ’: باملخنق وطحن أكثرهم طحن احلَب، فأرسل أرجاسف إىل كركسار من قال له على لسانه
باقية، فتصدى كركسار إلسفندياذ، ورماه بسهمٍ  هذه احلرب أثَرا فافعل قبل أن ال تبقى من األتراك تؤثَر يف

نفد عليه درعه، فتعمد إسفندياد السقوط من دهر فرسه، وأوهم أنه مات، فقصده كركسار، وقد سلّ سيفه 
من خلفه وأمنر بتقييده ليأخذ رأسه فوثب إسفندياذ ورماه بالوهق وجذبه عن فرسه وركب وسار يقوده 

وحني رأى أرجاسف ما حلّ بكركسار مل يلبث أن هرب يف خواصه وله من الذّعر ... وإنفاذه إىل بشتاسف
سائق حثيث، ومتكّن إسفندياذ وأصحابه من األتراك فقصدوهم وحصدوهم وسجد الباقي منهم إلسفندياذ 

وزارها، وعاد إسفندياذ إىل معسكره فأنكره واستأمنوه فأمنهم ووكّل م واستوثق منهم ووضعت احلرب أ
أصحابه الشتمال الدمـاء على حليته ورأسه وفضاعة منظره يف ثيابه، ومل يتمكن من  إطالق يده وردها عن 
  مقبـض سيفه اللتزامها إياه والتصاقها بـه من حرارة الدماء واخلدر الذي حلقها من كثرة الضرب فلم يفرق 

  
  .1..."الستكثار من صب املاء احلار عليهمابينهما إالّ با

أنه يريد وقعته الشهرية اليت أطاح فيها بأفراسياب، إذ يذكر صاحب  - واهللا أعلم-أما رستم فالذي عندي   
 ما وأكرمهماوخص بغرر ملوك الفرس أنّ زال ورستم سارا يف العسكر إىل حضرة قباذ بن فريوز، فرح

إن أبرز يل : صطحبهما يف املسري إىل معسكر أفراسياب يف القلب، فقال رستم ألبيهرستم بالرب والتقريب، مث ا
يابين تثبت وحتفّظ، فإنّ ذلك الساحر ال يصطلى بناره، مث إنهم : أفراسياب صفحته، أعدمت الدنيا طلعته، فقال

صار النهار ليالً بالغبار، تصاولوا وتواثبوا وتساوروا وتكافحوا حتى دارت رحا احلرب، واستعرت نرياا، و
وتفاقم األمر بالطعان والضراب، ودلّ رستم على موقف أفراسياب فنحا حنوه وانربى له وبارزه ومتكّن منه، 

                                                 
 .299- 177غرر أخبار ملوك الفرس وسريهم، الثعاليب ص ص  1
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فعلم أفراسياب أنه ال يقاومه، ودب اخلوف يف إهابه، وازم وتبعه رستم فأدركه ومد يده إىل منطقه، فجذبه 
إىل األرض وترجل وأراد أن يأيت به كيقباذ حيا فاحتال أفراسياب بسحره  حتى اقتلعه مع سرجه، وأسقطه

لإلفالت من يده، وجنا برأسه وهام على وجهه، ومتكن اإليرانية من الترك فزمحوا من جوانبهم، ووثبوا عليهم 
  .2..كاألسود على الوحوش، وهزموهم وساروا يف آثارهم، وأفراسياب يقدمهم كالطّائر جبناح الوجل

اليت أخذها من قصص الفرس وما كان يروى عنهم يف زمن أيب متام، زمن الترمجة  هذا من ثقافة  أيب متام  
رغم تنقييب يف  –واالمتزاج الثقايف، وللّه دره، فقد أعياين يف العثور عن القصة اليت حكى عنها يف شعره 

  -طويل-:فقال - جمموعة من الكتب معتربة
  3رٍ كأنها                 حليلةُ كسرى يوم آواه قيصرتزف إليكم يا ابن نص

، "التأريخ اخلاص"عبد العزيز سيد األهل ب:وأظن أنّ سبب غموضها هو اعتماد أيب متام على ما مساه الدكتور
  -ملكا-:ومعناه أنّ أبا متام يلجأ أحيانا إىل ذكر احلوادث التارخيية الصغرية، كما فعل يف قصيدته اليت مطلعها

رودلنا بني اللّوى فز تنع                        دودوخ سوالف أي تأي4أر  
،وأظن أنّ هلذا البيت تأويالً وإن مل أجده، وال شك من أنّ ممدوحيه 5ومل يستطع أحد أن يفسرها غري الصويل

  .احلوادث اليت حفظها هلم التاريخعلى علمٍ بقصة كسرى وقيصر، وعلى علمٍ أيضا بتاريخ أُسرهم وقبائلهم و
وقد يقف أبو متام عند موقعة حربية بني العرب والفرس أو الروم  يف العصر العباسي وينظر إليها نظرة      

اخلبري اللبيب، مث يبحث يف التاريخ عن وقعة تحاكيها، فيأىب أن يقرا إال بوقعة تارخيية امتزجت فيها دماء 
   -وافر- :واء، وخري دليل يف هذا الشأن قولهعلى الس العرب والعجم

   
رما بساتيد ومننِوفَيالطّائ ـرٍ فَِسيحا فَخبش                   فَلّت از.  

  1بال فيها إياس كُـلّ لَدن                   وكلّ مصممٍ يف العظمِ لَينِ    

وأصحابه بساتيدما، وهو جبلٌ جييُء منه ر، وهو أصل  ، بقيصر2وهذه الوقعة إلياس بن قبيصة الطّائي    
يف جيش، فينكي فيهم،  دجلة، وحديثُهما أنّ كسرى بن هرمز كان يبعث كل سنة شهريار األصبهبذ إىل الروم

فبعثه سنةً فأصاب فيها خزائن الروم، فأنفدها إىل كسرى، فلما وصلت إليه حسده كسرى، وخاف على ملكه 
رجال ليقتله، فأفشى ذلك الرجل سره إليه، وعرفه مبا أنفد فيه حنوه، فبعث شهريار إىل قيصر  إليه منه، فبعث
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 وعرفه سوء خيانة كسرى وغدره، وحثّه على قصده، واثقًا بأنه خيذله، وضمن له ما حيتاج إليه عاجالً لتجهيز

ن وكّد عليه العهود، فلم يعلم اجليوش، فسار قيصر يف أربعني ألف وخلّف شهريار يف أرض الروم بعد أ
كسرى حىت دهمه جيش قيصر، فلما رأى ذلك علم أنّ شهريار دبر عليه ذلك، وكانت جنوده متفرقة، 

إني كاتب معك كتابا لطيفًا إىل :فاحتال عند ذلك كسرى وعمد إىل قَس نصراينٍّ مستبصرٍ يف دينه، وقال
وأصحابه ال يتهمونك، وأعطاه على ذلك ألف دينار، عاملًا بأنّ القَس مييلُ شهريار، فانطلق به إليه، فإنّ قيصر 

إني كتبت هذا وقد دنا قيصر مني، وقد : "إىل قيصر، ويعدلُ بكتابه إليه ويعرضه عليه، وكتب يف الكتاب
إىل املدائن، مثّ  أحسن اهللا إلينا وإليك بصنيعك، وإني فرقت اجليوش له من كلّ جانبٍ، وأنا تاركه حتى يدنو

، فحملَ القس ."أثب عليه باخليول يف كذا، فإذا كان ذلك اليوم فَأغر أنت على من قبلك، فإنه استئصالُهم
كتاب كسرى إىل قيصر ودفعه إليه، وعرفه ما أُعطي وأُنفذ فيه، فلما قرأ الكتاب مل يشك أنّ األمر حق، فرجع 

فوضع فيهم السالح وقتلهم، وجنا  -وكان يتيمن به-كسرى إياس بن قُبيصةمنهزما من غري حربٍ، فأتبعه 
  .3..."قيصر يف خواص أصحابه

  -وافر- :حني يقول ومن نفس القصيدة يورد الطّائي الوقعة الشهرية مبزدك اخلليع وأصحابه 
  .4أنو شروانَ خطْبا غري هين          ويوم املَصدقية حني ساموا      

أتباع مزدك وهو فيلسوف إباحي ظهر يف فارس على عهد قباذ بن فريوز ملك الفرس، ودعى الناس : املزدكيةو
لكنه ملّا دعا املنذر بن ماء السماء ، 5إىل الزندقة وإباحة احلرم وأيده قباذ وصادف رواجا عند الكثري من الفرس

قباذ أُخت له من أمجل النساء، فوثب عليها  إىل ذلك أىب وطرده من احلرية، وكانت عند )ق هـ60-(اللخمي
وافتضها، مث اتفق أن دخل عليه مزدق يوما وعنده أم أنو شروان، وكان أنو شروان مل يدخل معهم يف التخرم، 

دونكها، فوثب أنو شروان إليه فلم يزل يطلب إليه تركها وهو : فأعجبت مزدقًا، فسأل قباذ أن يهبها له، فقال
حتى قبلَ رِجلَه، فكانت تلك له يف نفسه، فلما هلك قباذ وتولّى أنو شروان بعده األمر، رد املندر  ا ال يسمح

كنت متنيت أُمنيتني وأرجو أنّ اهللا قد : إىل احلرية، فاتفق أن اجتمع حبضرته املندر ومزدق، فلما بصر ما قال
، وأن أقتل هؤالء -يعين املنذر- فأستعمل هذا الشريف متّنيت أن أملك:مجعهما يل، فقال مزدق وما مها؟، قال

وأنت ها هنا يا ابن الفاعلة؟ واهللا ما ذهبت ريح : أوتستطيع أنْ تقتل الناس كلهم؟؟، قال: اخلرمية، فقال مزدق
  .1ننتِ جوربك بعد من أنفي منذ قبلت رجلك، وأمر به فصلب وأمر بقتل اخلُرمية

  :األمثال العربية-5

                                                 
 .املصدر السابق،  نفس الصفحتني  3
 .2/155املصدر نفسه  4
 .606- 604أيام العرب يف اجلاهلية ص ص  5
 .156-2/155شرح التربيزي  1
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إجياز اللفظ، وإصابة املعىن،  :جيتمع يف املثل أربعةٌ ال جتتمع يف غريه من الكالم" ):هـ231-(إبراهيم النظّام قال
إذا جعل الكالم مثالً كان أوضح :"، وقال ابن املقفع"اية البالغة وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو

   3."للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب احلديث
ثل ضرب من ضروب التأريخ الذي سبق وأشرنا إليه، إالّ أنّ املثل خيتلف عنه يف أنه زبدةُ حكاية طالت، وامل 

  -كامل-:وعربة اية ماتت، والشاعر أبو متام يستقي من األمثال العربية ما هو حقيق بالدراسة والبيان، كقوله
  4ف يف ذكاِء إياسِإقدام عمروٍ يف مساحة حامتٍ             يف حلمِ أحن

  5...وعمرو بن معدي كرِب معروفةٌ بني الناس شجاعته وإقدامه
، وهو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج، كان جوادا شجاعا شاعرا "أجود من حامت:"ويف جممع األمثال

 ،طلَق وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر ،ئلَ وهبوإذا س ،ا، إذا قاتل غلبظفّروإذا أثرى أنفق، وكان م
  .6أقسم ال يقتلُ واحد أُمه

، وهو األحنف بن قيس، وكنيته أبو حبر، وامسه صخر من بين متيم، وكان يف رِجله "أحلم من األحنف"و
وكان حليما موصوفًا بذلك، حكيما معترفًا له به، فمن حلمه أنه أشرف عليه رجلٌ وهو ...حنف وهو امليل

  - طويل- :يطبخها، فقال الرجل يعاجل قدرَا له
متدسا يوال من يأ عارها                  يستعريال م القرد وقدرٍ ككف.  

  .7."...رمحه اهللا، لو شاء لقال أحسن من هذا:"فقيل ذلك لألحنف فقال
  
  
ى قضاء البصرة سنةً لعمر تولّ، 1، وهو إياس بن معاوية بن قرة املزين، كان قاضيا فائقًا زكنا"أزكن من إياس"و

هذا نباح كلبٍ :ومن نوادر زكنه أنه مسع نباح كلبٍ مل يره، فقال -رمحه اهللا تعاىل-)هـ101-(عبد العزيز بن

                                                 
 .1/6جممع األمثال، امليداين  3
 .1/362املصدر السابق 4
5 ى أبا تور، وهو ابن خالة الزبرقان بن بدر التميمي، وأخته رحيانة امرأة الصمكنا من فرسان العرب املشهورين يف من مذحج وية بن احلارث، كان فارس

مرة املذاق، إذا كشفت عن ساق، من صبر فيها عرف، ومن ضعف : اجلاهلية، وأدرك اإلسالم، فأسلم وشهد القادسية، وسأل عمر بن اخلطّاب عن احلرب فقال
 .5/86لي ، األعالم، الزرك138هـ، الشعر والشعراء ص21فيها تلف، تويف سنة 

 .977، برقم1/182جممع األمثال، امليداين  6
 .1179، برقم 220- 1/219املصدر نفسه  7
، وهو إياس بن معاوية بن قرة املزين، 21/1848" زكن. "زكن اخلرب زكنا بالتحريك وأزكنه علمه، وقيل هو الظّن الذي عندك كاليقني:يف لسان العرب 1

، كان صادق احلدس نقّابا "إياس من مفاخر مضر، ومن مقدمي القضاة:"جيب الدهر يف  الفطنة والذكاء، قال اجلاحظه، أحد أعا46أبو واثلة، ولد سنة 
 .2/33ه، األعالم، الزركلي 122عجيب الفراسة، ملهما وجيها عند اخللفاء ، تويف بواسط سنة 
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مسعت عند نباحه دويا من مكان : مربوط  على شفري بئرٍ، فنظروا فكان كما قال، فقيل له يف ذلك فقال
  .2...، فعلمت أنه عند بئر، ومن نوادر زكنهواحد، مث مسعت بعده صدى يجيبه

  - وافر- :وهو يف قوله "ويلٌ للشجِي من اخللي" ومن األمثال الذي ذُكرت يف شعر الطّائي قوهلم
      يمن اخلَل جيأيا ويلَ الش         يلبعِ من إحدى ب3وبايل الر  

مبكّة  -عليه الصالة و السالم- ن حديثه أنه ملّا ظهر النيب، وكان م4أول من قال ذلك أكتم بن صيفي التميمي
يا بين متيم، ال :ودعا الناس إىل اإلسالم، بعث أكتم بن صيفى ابنه حبيشا، فأتاه خبربه، فجمع بين متيم وقال

العقل له،  تحضروين سفيها فإنه من يسمع يخلْ، إنّ السفيه يوهن من فَوقه، ويثبت من دونه، ال خري فيمن
إنّ إبين شافه هذا الرجل مشافهةً وأتاين خبربه وكتابه، يأمر فيه باملعروف، وينهى ...كربت سني ودخلتين ذلّة،

عن املنكر، ويأخذ فيه مبحاسن األخالق ويدعو إىل توحيد اهللا تعاىل، وخلع األوثان وترك احللف بالنريان، وقد 
قد : 5فقال مالك بن نويرة.... دعو إليه، وأنّ الرأي ترك ما ينهى عنهعرف ذووا الرأي منكم أنّ الفضل فيما ي

  .6."ويلٌ للشجِي من اخلَلي، واهلفي على أمرٍ مل أشهده، ومل يسعين:"خرف شيخكم؟، فقال أكتم

  - خفيف- :يف قوله "أفتك من الرباض"ومن األمثال اليت استفاد منها الطّائي أيضا 

    هقتضناضِ         اللّيايل        والفىت من تعرالن ةوالفيايف كاحلي.  

  .7فتكةٌ مثلَ فتكة الرباضِ             كلُّ يومِ له بصرف اللّيايل       
  هو الرباض بن قيس الكناين، ومن خرب فتكه أنه كان وهو يف حيه، عيارا فاتكًا جيين اجلنايات على أهله، فخلعه 

  صنيعه، ففارقهم وقدم مكّة، فحالف حرب بين أُمية، مث نبا به املقام مبكّة أيضا، ففـارق أرض قومه وتربؤا من  

مجاعة اإلبل -يبعث إىل عكاظ بلطيمة  *احلجاز إىل العراق وقدم على املنذر امللك، فأقام ببابه، وكان النعمان
وهو عروة بن عتبة - عنده الرباض والرحالكلّ عامٍ تباع له هناك، فقال و-الطّيب والبز وعروض التجار حتمل

من يجيز يل لطيميت هذه حىت يقدمها عكاظ؟  -بن جعفر بن كالب، يسمى رحاالً ألنه كان وفّادا على امللوك
قيس : ما أريد إالّ رجالً يجيزها على احليني: أبيت اللّعن، أنا أجيزها على كنانة، فقال النعمان:فقال الرباض

                                                 
سا يف شعره فلم يستقم له أن يذكره بالزكن، فوضعه مكانه الذّكاء، وذكر بعض الشعراء إيا:" وجاء فيه.326-1/325جممع األمثال، امليداين 2

 .البيت:..فقال
 2/179شرح التربيزي  3

قومـه يريـدون   أكتم بن صيفي بن رياح بن احلارث، حكيم العرب يف اجلاهلية وأحد املعمرين، عاش زمنا طويالً وأدرك اإلسالم وقصد املدينة يف مئة مـن   4
ه، 9، مات سنة100:النساء)    � � � � � � � � � � � � � � � � ې ې ۆ(:آليةوهو املعين يف ا: طريقاإلسالم فمات يف ال
 . 2/6األعالم، الزركلي 

ه، وملّا سالم صدقات قوممالك بن نويرة بن مجرة بن شداد الريبوعي، أبو حنظلة، فارس من أرداف امللوك يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم وأسلم ووالّه النيب عليه ال 5
ه، املرجع 12صارت اخلالفة إىل أيب بكر اضطرب يف الصدقات، وقيل ارتد فتوجه إليه خالد بن الوليد وأمر ضرار بن األزور األسدي فقتله سنة 

  .5/267نفسه
": خال"، ويف مادة 25/2203وأشجاه الشيُء أغَصه، ورجلٌ شجي أي حزين، " شجا"مادة :ويف لسان العرب. 4383، برقم 2/368جممع األمثال 6

 .14/1255ويلٌ للشجي من اخللي: وأنت خلي من هذا األمر أي خالٍ فارغٌ من اهلم، وهو خالف الشجي، ويف املثل
   .أخذت ما عليه من اللحم: تعرقته. 1/393شرح التربيزي  7
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أبيت اللعن، هذا العيار اخلليع يكملُ لأن يجيز لطيمة امللك؟، أنا ايزها على أهل :فقال عروة الرحالوكنانة، 
خذها، فرحل عروة ا، وتبع الرباض أثره، حتى إذا صار عروة بني :الشيح والقيصوم من جند وامة، فقال

ما :داحا يقتسم ا يف قتل عروة، فمر عروة به وقالظهراين قومه جبانب فَدك، نزلت العري، فأخرج الرباض ق
إستك أضيق من ذاك، فوثب الرباض بسيفه : أستخرب القداح يف قتلي إياك، فقال: الذي تصنع يا براض؟ قال

  1..إليه فضربه ضربةً ختمد منها، واستاق العري، فبسببه هاجت حروب الفجار بني حي خندف وقيس

   -وافر- :موضع آخر وقال أبو متام يف 
  2خيار البز كان على القعود               وهرجاما بطشت به فقلنا    

 درهالثياب واملتاع والطّرائف، يريد غوقد دخل عليها بأصناف ا ***للزباء **قاله قصري بن سعد اللخمي
كان  ****أبيها، وعمرو بن عدي واإلطاحة ا بأمرٍ من عمرو بن عدي، وذلك ألنّ جدمية األبرش وترها بقتل

وقد محل الرجال يف الغرائر، تقدم  - عمرو بن عدي-فلما صار قريبا من مدينتها"جدمية األبرش، قد استخلفه 
  .3"فأرسلها مثالً" آخر البز على القلوص:"قصري فبشرها وأعلمها مبا جاء من املتاع والطّرائف وقال هلا

  -طويل-:متام وملّا قال أبو
و أجدعوه الفىت من وجهه والرضا           وأنف على الكُره يهزجن 4وحنن  

  "منك أنفُك وإن كان أجدعا، ومنك عيصك وإنْ كانَ أَشبا: وهذ مثلٌ قدمي، يقولون:"..قال التربيزي
- :لك حني قالوذ، "همن لك بأخيك كلِّ:" ومن األمثال اليت تداولتها العرب وسارت يف شعر أيب متام قوهلم  

  - سريع
  1ما غَبن املغبونَ مثلُ عقله         من لك يوما بأخيك كُلِّه

                                                 
جلاهلية، وهو ممدوح النابغة وحسان وحامت، وهو صاحب إيفاد العرب على النعمان الثالث بن املنذر الرابع بن امرئ القيس اللخمي، أبو قابوس، أشهر ملوك ا* 

ق هـ، األعالم، الزركلي 10كسرى، و صاحب يومي البؤس والشؤم، وقاتل عبيد بن األبرص يف يوم شؤمه، وقاتل عدي بن زيد وغازي قرقيسيا، مات سنة 
8/43.  
 .البيت...والفىت: فهذه فتكة الرباض اليت ا املثل قد سار، وقال فيها بعض شعراء اإلسالم :، وجاء فيه2818، برقم88-2/87األمثال، امليداين   جممع 1
  .سم رئيسا، وهرجام 1/255شرح التربيزي  2

  .5/199عالم، ة مع الزباء، ينظر األذكر صاحب األعالم قصته كامل** 
احبة تدمر وملكة الشام واجلزيرة، غزيرة املعارف بديعة اجلمال مولعة بالصيد والقنص، الزباء بنت عمرو بن الظرب، امللكة املشهورة يف العصر اجلاهلي، ص ***

 .3/41ق هـ، املرجع نفسه 358كانت تنحسن أكثر اللغات الشائعة يف عصرها، انتحرت سنة 
وخاله جذمية هو . 5/82زباء يف خرب طويل، األعالم أول من ملك العراق من بين خلم يف اجلاهلية، توالّها بعد مقتل خاله جذمية وانتقم له من قاتلته ال ****

  .2/114ق هـ، املرجع نفسه  366ثالث ملوك الدولة التنوخية يف العراق وكان يقال له الوضاح واألبرش لربصٍ فيه، تويف سنة
خطب يسري يف " 1250كاية املثل كاملة عند املثل رقماألنثى من اإلبل الشابة، وأنظر ح: الثياب، والقلوص: ، والبز408، برقم 1/78جممع األمثال، امليداين 3

، وأظن أنّ الطّائي قد بدل القعود بالقلوص 41/3688القعود من الدواب ما يقتعده الرجل للركوب واحلمل: ، ويف لسان العرب137- 1/233"خطبٍ كبري
 .كّاء بالزكن يف بيته الشهريذكي تستقيم له القافية، متاما كما بدل ال

، مادة "عيصك منك وإن كان أشبا معناه أصلُك منك وإن كان غري صحيح: األصل، ويف املثل: والعيص:".. ، ويف لسان العرب1/399شرح التربيزي  4
  .36/3191، "عيص"
 .2/424شرح التربيزي  1
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  )".يوما( هذا مثلٌ قدمي قالته العرب على وجه الدهرِ مل يزد فيه الطائي شيئًا إالّ :" قال التربيزي
ف حقيقة األمر عند هذا احلد بل يقهذه من النماذج اليت أطعمها الشاعر قصائده، وعزز ا معانيه، ومل 

مثالً قائما بذاته،  هلا سندا تارخييا حتى تصبحوجدته يعمد يف بعض األحايني إىل وضع حكمة بنفسه، وجيعل 
  - كامل- كقوله

  .إنْ كان بالورع ابتىن القوم العلى            أو بالتقى صار الشريف شريفا
  .ــر           وأُميطَ علقـمةٌ وكان عفـيفافَعالم قُدم وهو زان عامـ

  2وبىن املكـارم حـامتٌ يف شركـه           وسواه يهـدمها وكـان حنيفا
وأظن أنّ أبا متام شك فيمن يرد هذا القول باجلاهلية والكفر، فجاء حبامت الطّائي وأشاد بفضله يف ابتناء    

  .سلمان كان ما وإاملكارم على الذي يهدمه

ليس من قال إني تقي : العريب، وهو يريد بقوله هذا افللّه در الطّائي حني أخرج هذه العربة البديعة من تارخين
يصلح ألنْ ت ناسكنيا بالورع  هم، فلوقرن إليه اجليوش، وتناط به أموركسبان يف الدرف والعلى يكان الش

-)هـ20-(على علقمة بن عالثة -كان زناًءو-)هـ11- (فيلال يقدم عامر بن الطّ )هـ7-(لكان األعشى
ع خلصال الكرم والشرف، من البذل نّ عامر ملّا كان أشجع منه، وأمجحتى تنافروا إليه، غري أ - وكان عفيفًا
  .ومها، فضله األعشى وأخر صاحبهواإلطعام وحن

فحواه أنّ الرجلَ ال حيقر مطلبه ولو كان صغريا  وقد وجدته أيضا يف مقامٍ آخر، يريد أن يترك مثالً سائرا     
   - منسرح- :يف عينيه، وال ينظر بعني االزدراء إىل عملٍ قام به، إذ رب صغرية أدخلت اجلنة، يقول

ـّى عـلى روحــه الرب صالةً كثريةَ القُدسِ      فـإنّ موسى وصل
  3وة للصالِء أو قَبسِصار نـبـيـا وعظْـم بغيته           يف جـذ     

وهذه حملة يف بيان ثقافة أيب متام وكيف استفاد منها، لذلك وجدنا حجة أنصاره هو هذا الزخم العايت من 
- :ثقافته الواسعة، وله يف شعره ذكر للفرق الكالمية واملذاهب الدينية، خنتم بذكرها فصلنا هذا، كاجلعفرية

  4ية يف الذي               تنص من اإلهلام خلناك ملهمافلو صح قول اجلعفر           - طويل
  -كامل-:واجلهمية يف قوله 

  1ر األشياِءـبوها جوهـم                  قد لقّـجهميةُ األوصاف إالّ أنه        
  -كامل-:وقوله

  2القُوى ويثبت التكليفاعمرِي عظمِ الدينِ جهمي الندى                 ينفي                  
                                                 

 .1/431املصدر نفسه 2
 .1/357املصدر نفسه  3
 .....فيزعمون أنه يلهم األشياء فيعلمها ما من الشيعة، يغلون يف جعفر بن حممد،أراد م قو:"، قال التربيزي2/121املصدر نفسه  4
واجلهمية طائفة من املتكلّمني ينسبون إىل رجلٍ يقال له جهم، من اعتقادام أنّ اإلنسان ال يستطيع أن يفعل شيئًا :" ، قال التربيزي1/28شرح التربيزي  1

 ...فتقع بذلك املناقضة ويلزمونه العقوبة على ما يفعل
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  - طويل- :حني يقول - ال عمري الدين وال جهميه-نراه ال يقول بالتسيري والتخيريو 

 عـتعتأُجربنا ففيم ن عينا                 وإن نكبِس فعلْنا فَـأَضأُمه 3فإنْ نك  
  - بسيط- :وملّا قال

            ور والفـنـدقول الز أيفَّ تنظُم  م أنقص وأنت؟ ن4ال شيَء يف العدد  
  6.."ما أحسن علمه باجلدل:"5قال عبد الصمد

  -طويل- :العلم يقول أبو متامويف هذا 
  7شهِدت جسيمات العلى وهو غائب               ولو كان أيضا شاهدا كان غائبا

  -كامل-:ويقول
  8ابـَالُ ال شيٍء عليه حجـما ب           ه    ـَابـَهب من له شيٌء يريد حج              

  -كامل-:وقوله
  9الِـيلَ له إىل األشغـن ال سبـدا وليس بفـارغٍ                 مـرغٌ أبـفـمت 
  - طويل- :ويقول أيضا
  10ق من فعايلَ كالظَنـوح ـالٌأسها وحقيقيت               محـتين كـد تركـلق             

  - كامل- :لم اللغة العربية يقول حبيبويف ع
  1اِءـال باألمسـعـبِ األفـكتـلع  ـها            ول حبابـاُء يلعب بالعقـخرق             

من خالل ما سبق نستنتج أنّ ثقافة أيب متام كانت غزيرةً ومتنوعة، استقاها من شتى الروافد اليت يأت له،  
إلسالمي فيها كان قويا جدا، وقد أسهمت هذه الثقافة يف حفظ املوروث القدمي من وال بد أنّ طغيان اجلانب ا

جهة ويف تأسيس أرضية متينة إرتكز عليها أبو متام يف عملية اإلبداع عنده من جهة أخرى، وإذا كان الشاعر 
ا املوروث خيلق خربة، يعتمد غالبا على املوروث الثقايف يف صنعته اللغوية، فإنّ هذ:" كما يقول نعيم اليايف

                                                                                                                                                         
أي هو يف دينه وعفّته مثل عمرو بن عبيد وعلى مذهبه، ألنه كان يقول باالستطاعة وينفي اجلرب، ويف جوده وسخاءه : "، قال التربيزي1/431املصدر نفسه  2

 .".فًا، أي هو جمرب على البذل فال يمكنه تركهعلى مذهب جهم بن صفوان، ألنه ينفي أن يكون للعبد قدرة على ما هو مأمور به، ومع ذلك جيعله مكلّ
إنْ خلّينا والدنيا لينالَ كلّ منها بقدر طاقته وسعيه فما أضعف سعينا وأخلق بأنْ ال ننالُ به شيئا، وإنْ نك : يقول:" ، قال التربيزي1/400املصدر نفسه  3

نا يف الرتفيه من الغىن والفقر وتفاو عتعةُأُجربنا على ما حنند يف الكالم؟ والتذي ونرد ترديد الكالم: زق ففيم." 
 ...". وأنت أنزر " ، وفيه 2/334املصدر نفسه 4

كان هجاًءا سكّريا عبد الصمد بن املعذّل بن غيالن بن احلكم العبدي، أبو القاسم، من بين عبد القيس، ومن شعراء الدولة العباسية، ولد ونشأ يف البصرة،  5
 . 172، والبديع، ابن املعتز ص4/11ه، األعالم، الزركلي 240ريا، تويف سنة مخّ
 .2/13وفيات األعيان، ابن خلكان  6
 .1/85شرح التربيزي  7
 .2/318املصدر نفسه  8
 .2/68املصدر نفسه  9
  .2/429املصدر نفسه  10
 .1/27شرح التربيزي  1
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نشاطًا ذهنيا، ونشاطًا خياليا يدور يف : واخلربة تستقر يف الذاكرة، والذاكرة متد مبخزوناا ملكتني أو نشاطني
  2"نطاق األول

ومن هذين النشاطني تنطلق عملية اإلبداع عند الشعراء املوهوبني، لذلك فقد لعبت ثقافة أيب متام الدور األكرب 
  .شعرية، وهيئته لكي يكون شاعرا من الطراز األوليف صنعته ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .13عيم اليايف، منشورات إحتاد الكتاب العرب، صتطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث، ن  2
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  الفصل الثالث
 

 الشاعر أبو تمام مبدعا
 

  

  

  

  

  

  

  

  :اإلبداع
ال بد أن يستخدم الشخص املدرك معلوماته السابقة وأن ينظر إىل احلاضر يف ضوء املاضي الذي أصبح   

ال حيدث إال وفق مكتسبات املبدع وخرباته، وقد أكّد مصطفى  جزًء ال يتجزأ من ذاته، وال بد أنّ اإلبداع
إن مل يكن الشاعر أو األديب أو الفنان ذا ثقافة :" سويف ضرورة اال من أجل حتقيق العملية اإلبداعية فـ
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ن تفقد واسعة أجهد عقلَه يف اكتساا ملا أُتيح له أن يصوغ اآليات الفنية اخلالدة اليت تطوي الدهور طيا بدون أ
  .1"وعيها، وتزداد مجاالً كلما زادت آفاق اإلنسان الثقافية أوسع فهما وأنفذ بصرا

ولكن هل اكتساب هذا اإلطار وحده كفيلٌ بأن يصنع شاعرا مبدعا؟، أو بعبارة أخرى كيف تتم عملية 
هنالك عوامل ومؤثرات  اإلبداع، وهل ثقافة الشاعر كافيةٌ بأن تكون مرتكزا قويا تدفعه حنو اإلبداع أم أنّ

  .أخرى تسهم يف بناء الشاعر املبدع، وابتناء العملية اإلبداعية؟
الشيُء الذي يكونُ : أنشأه، بدأه، والبديع والبِدع: بدع الشيَء يبدعه بدعا وابتدعه: يف لسان العرب      

اخترعته ال على مثال : من أُرسل، وأبدعت الشيَء أي ما كنت أولَ   2)ڈ ڈ ژ l ڑ ڑ ڻ(: أوالً، ويف الترتيل
 .  *أي فالقُها ومبدعها فهو سبحانه اخلالق املخترع ال عن مثالٍ سابق، 3 )ڭ ۇ ۇ ۉ(و

من خالل البحث يف معىن اإلبداع بالنظرة االصطالحية، تبين أنّ للمصطلح العديد من التعريفات تكاد تصل 
مايز والتعارض إىل مئات التعريفات، وقد ترتب على ذلك اختالف أساليب القياس املستخدمة وبالتايل الت

بينها، فقد حاول الباحثون والدارسون والفنانون واملوسيقيون والفالسفة والتربويون عرب العصور دراسة 
اجلزء غري اإلبداع، وخلق لغة حوار مفهومة بني هؤالء مجيعا حول هذا املصطلح املثري لإلعجاب، ويبدو أنّ 

القابل للعرض والشرح يكمن يف حقيقة أنه ال يوجد اتفاق حول تعريف اإلبداع، فما إن تذكر كلمة إبداع ، 
(creativity)  نا نشعرغايرة لتعريف آخر، مع العلم أنفها بصورة معرى جتد كل شخص من هؤالء يحت

  4مجيعا بالشعور نفسه الذي تثريه هذه الكلمة
  :أورد ثالثة تعريفات اشتهرت عند الفالسفة ى أنّ األستاذ عبد اللطيف حممد خليفةعل        

تأسيس الشيء من الشيء، أي تأليف جديد من عناصر موجودة سابقًا، كاإلبداع الفني واإلبداع : أولُها
  .العلمي ومنه التخيل املبدع يف علم النفس

  
اري سبحانه وتعاىل، فهو ليس بتركيب وال تأليف، وإنما هو إجياد الشيء من ال شيء، كإبداع الب: ثانيها

اإلبداع إجياد شيٍء من ال شيء، واخللق إجياد : إخراج من  العدم إىل الوجود، وفرقوا بني اإلبداع واخللق فقالوا
  .شيء من شيء

  .1إجياد شيء غري مسبوق بالعدم ويقابله الصنع، وهو إجياد شيٍء مسبوق بالعدم: وثالثها 

                                                 
 .واملقصود باال عنده هو ثقافة املبدع .174، ص4األسس النفسية يف اإلبداع الفين يف الشعر خاصة، مصطفى سويف، دار املعارف، القاهرة، الط 1
 .9األحقاف 2
  117البقرة  3
 .230-4/229" بدع"لسان العرب، * 
 .66-65ص ص  ) م1992(1يوسف القطامي، وتيسري صبحي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الط: واإلبداع مقدمة يف املوهبة 4
 .2/143 ، أدونيسوينظر الثابت واملتحول.35عبد اللّطيف حممد خليفة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص: احلدس واإلبداع 1
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مثّ راح املؤلّف فجمع التعريفات مجيعها يف ضوء أربعة أنواع، وذكر ما لكل تعريف من مزية على أنّ كل 
 : األعالم الذين أشار إليهم غربيني، وحلاجتنا إىل معرفتها أذكرها خمتصرةً كالتايل

وإنتاجه، ومن هذه التعريفات اليت تركز على عملية اإلبداع، أو الكيفية اليت ا يبدع املبدع عملَه -1
التعريفات تعريف واالس لإلبـداع من خالل املراحل األساسية اليت مير ا املبدع منذ بدايـة العمل اإلبداعي 

  …اإلعداد، االختصار، اإلشراق، والتحقيق: وحىت ايته، واليت تتمثّل يف أربع مراحل هي
ز ممثّلي هذا االجتاه ماكينون، الذي يرى أنّ اإلنتاج  التعريفات اليت ترتكز على اإلنتاج اإلبداعي، ومن أبر -2

  …اجلدة واملالئمة وإمكانية التطوير: اإلبداعي اجليد إنا يفي بثالثة متطلّبات أساسية
التعريفات اليت ترتكز على السمات الشخصية للمبدعني، وأصحاب هذا النوع يعرفون اإلبداع يف ضوء ما -3

  …خصال متيزهم عن األشخاص العاديني مثل االستقالل واملثابرة واالنفتاح يتسم به املبدعون من
التعريفات اليت ترتكز على إمكانية اإلبداع، كما تنكشف من خالل األداء على االختبارات النفسية اليت  -4

امة هذا النوع تقيس القدرات اإلبداعية املُشكّلة ألبعاد هذه اإلمكانية، وقد أرسى جيلفورد يف اخلمسينيات دع
من التعريفات استنادا إىل مسلّمة أساسية ترى أنّ اإلبداع ليس هو القدرة الواحدة، ولكنه باألحرى جمموعة 

الطالقة، املرونة، األصالة، احلساسية للمشكالت، القدرة على : من القُدرات، وقد حتددت هذه القدرات يف
  .2..التحليل والتركيب، إعادة التحديد والتقومي

ويف عاملنا العريب يبـدو أنّ كلمة إبداع استعملت يف البـداية لتمييزها عن اإلتباع، أو متييز اإلبداعيني    
الثّابت " اإلتباعيني، وتتجسد هذه الرؤية يف موقف األديب العريب أدونيس، إذ من خالل عنوان كتابه عـن

يتبين أنه مؤمن بوجود إبداع وإتباع عند " ع عند العربحبث يف اإلبداع واإلتبا: "الذي وصفه بـ" واملتحول
على أنه فعلُ النشاط اإلنساين الذي يهدم الراهن املعروف ويولد اجلديد :" العرب، وقد كان تعريفه لإلبداع

، ويربط بني ايار املفاهيم السابقة يف ذات الشاعر وعملية اإلبداع، فريى بأنّ الشاعر ال 3"غري املعروف
يستطيع أن يجدد احلياة والفكر، إذا مل يكن عاش التجدد، فصفا من التقليدية، وانفتحت يف أعماقه الشقوق 
واملهاوي اليت تتردد فيها نداءات احلياة اجلديدة، فمن املستحيل الدخول يف العامل اآلخر، الكامن وراء العامل 

فيالذي تثور عليه دون اهلبوط يف هاوية الفوضى والتع والن1صد.  
  :وجب علينا وضع أيب متام يف ميزان اإلبداع، لنقول ،وتعريف أدونيس  التعريفات السابقةإىلوبالنظر  

الشعر العريب أو ما انتهى إليه من الشعر  وهل ميكننا القول أنّ أبا متّام هدم الراهن املعروف يف عصره، وه    
  .ام البناء الشعري القدمي رفضا تاما؟هل رفض أبو مت: العريب؟، أو بعبارة أخرى

                                                 
 .51- 36ص ص املرجع نفسه 2
 .10م، ص1988خزندار، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  عابد: اإلبداع 3
، 3، العدد19احلداثة وبعض العناصر احملدثة يف القصيدة العربية املعاصرة، عبد اهللا أمحد املهنا، الّد : احلداثة والتحديث يف الشعر، جملّة الفكر، عنوان البحث 1

  .611 - 610م،ص ص 1998ديسمرب، - نوفمرب-أكتوبر
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إن كان مبدعا ففيم جتلّى هذا اإلبداع؟، هل اكتفى بالتجديد على مستوى الشعر؟ أم تعدى إىل فنون أدبية 
  أخرى؟

  وإن كان جمددا، كيف كانت دعوته إىل التجديد؟ وما هي عناصر التجديد اليت اعتمدها يف بناء قصائده؟  
  متام الواسعة اليت سبق ورصدناها تقلّ اتساعا عن ثقافته الفنية اإلبداعية؟ هل ثقافة أيب

  .أسئلةٌ كثرية سوف يجلّيها هذا الفصلُ حبول اهللا 
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 المبحث األول
  

  مناحي التجديد في فكر
 وشعر أبي تمام

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

     : مناحي التجديد يف فكر أيب متام
   م يلجأ الشاعر اقدا تنظريية لتجربته اإلبداعية، فيسقدية، كي يضع أُسد يف بعض أحواله إىل الكتابة الند

بعض مفاتيح مجاهلا إىل القارئ كي يتذوق اجلديد ويتفاعل معه، وال شك أنّ أي حركة شعرية جديدة ال 
وتبين عناصرها فتأخذ بيدها كي تتيح هلا تستطيع إثبات وجودها، إالّ مبا ترادفها من أفكار تنظريية تعرف ا، 
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االنتشار على أسس سليمة، وتدافع عن إبداعها مبينةً مواطن مجاله وروعته ومواطن ضعفه، لذلك فليس من 
الغريب أن نالحظ لدى أيب متام وجود ثقافة نقدية توازي الثّقافة الشعرية، وهذا ما جنده لدى معظم اددين 

   .با أو غري عربسواًء كانوا عر
وقد كان أليب متام من مثل هذه الثقافة النقدية ما سبق اإلشارة إليه، وقد حاولت جهدي يف ذكر هذه      

 قد دون حتليلِ ما هلا من عناصر جتديدية اشتملت عليها، شعرية كانت أو نثرية، وقد كنتالثقافة الواسعة بالن
ألتظر يف إبداعاته : نفسي قبل الشروع يف الفصل الثاين قد سهل ميكن معرفة ثقافة شاعرٍ ما دون الن

  ومؤلّفاته؟
وسبب هذا السؤال هو أنين ملّا رجعت إىل ديوان الشاعر أنظر يف ثقافته وما اشتملت عليه من معارف        

يصعب النظر  وأفانني، وجدت نفسي أمام إبداعه يف نفس الوقت، إذ بدت ثقافته متداخلةً مع إبداعه تداخال
من خالله إليهما، ويصعب أيضا الفصل بينهما، ذلك أنّ العملية اإلبداعية ال تتم إالّ من خالل براعة الشاعر يف 
استغالل واستخدام محصالته ومكتسباته املعرفية، كما أنّ ثقافة الرجل ال تتجلّى لباحث إالّ من خالل النظر 

هو الثّمرة اليت جننيها من بذور الثقافة، وقد أكّد العديد من الباحثني ضرورة  يف إبداعاته ومنجزاته، فاإلبداع
إطالع املبدع على أعمال من سبقوه باعتبار التجديد يفترض فيضا من املواد املتوافرة وجتربة متراكمة ومعارف 

تأمالت الواعية اليت وذلك عند اإلستغراق يف اإلهلامات اليت تشرق من خالل ال"واعية على الفنان املتلقي، 
تسبق تلك اإلهلامات  إذ يكون الفنان يف حالة وحي وإهلامٍ دائم مما اكتسبه من معارف ومعاين فتتخارج تلك 

 .  1"املعاين يف أشكال إبداعية من خالل إبداع وإعادة وتلقي لتلك اإلبداعات

أشرع يف التحليل واجلمع، وأستهلّ مبؤلّفه وقد اكتفيت يف الفصل السابق باجلمع دون التحليل، ويل اآلن أن   
 ".ديوان احلماسة" املعروف

، فأليب متام احلماسة، وهي جمموع "اخترعته ال على مثال:"إذا محلنا اإلبداع على معناه اللغوي، وهو           
فله فضل يف تبويب شعري سبق اإلشارة إىل فضله، ومل يسبق القول على أنّ الطّائي هو أول من مسى احلماسة، 

الشعر، إذ ال نرى أحدا قبله قسم الشعر هذا التقسيم، فأوال كانت حركة اجلمع وثانيا كانت حركة االختيار 
، مثّ جاءت )هـ358-(واألصمعيات ويف النثر كأمايل القايل )هـ168-(فيما اتفق يف النظم، كاملفضليات

ذلك أنّ العادة فشت أوال يف أن يسمى الكل باسم اجلزء،  1م الطّائيحركة االختيار املبوب، ولعلّ فاحتها أبو متا
  األنعام كذلك وسورة  ةحتى يف تسمية سور القرآن الكرمي، إذ مسيت سورة البقرة آلية فيها يف البقرة، وسور

                                                 
، ثقافة الشاعر حصلها من جراء تلقّيه، فهو أثناء إبداعه يسترجع ما تلقّاه من معارف 20اإلبداع الفين، مصطفى عبده، ص ة اجلمال ودور العقل يففلسف 1

 .ويوظّفه توظيفًا آنيا، لذلك أطلقنا عليه اسم الفنان املتلقي يف آن معا
 .1/6شرح ديوان احلماسة املنسوب أليب العالء  1
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لعني، ومسى أبو ألنّ أولَ أبوابه ا )هـ175-(ني للخليلادة تسمية شيء بأوله فسمي العمثّ فشت ع... النحل
  .2متام ديوانه باحلماسة كذلك

هذا فيما خيص اإلبداع مبعىن اإلجياد ال على مثال سابقٍ، وقد جاءت الكتب من بعده مقتدية ذا التصنيف     
:  وقد وصف إحسان عباس خصوصية أيب متام وإفرادية يف تأليفه هذا الكتاب فقالالذي فَلَق هلم الطّائي نبعه، 

 "ما يعمد يف األغلب إىل أناس مغمورين من شعراء اجلاهلية واإلسالم، دون مثالٍ حيتديه سوى اإلعتماد وإن
على الذوق الذايت، فإن األصمعي واملفضل الضيب من قبله إنما عمدا يف اختيارمها إىل القصيد، معتمدين على ما 

رائدا كثُر مقلّدوه دون أن يبلغوا و متام بذلك كانت الرواة قد استخرجته ونوهت به من شعر املُقلّني فكان أب
مثل وصف املعركة و ذكر –حني مجع بني ضروبٍ من الفنون الشعرية  ، وقد أتيح له إىل ابتكارٍ جزئيشأوه

  .3""ه احلماسةاحتت فن جديد مس..الفرار من احلرب
األدب العريب، ولكي يربز مقلّدو أيب وميكننا رسم اجلدول التايل حتى يتبين موضع ديوان احلماسة من خزانة 

متام يف تسمية كتبهم باحلماسة، وكي نستوعب اإلنتاج اإلبداعي عندما خيضع للجدة واملالئمة وإمكانية 
  :4التطوير كما يرى ماكنون

  اختيارات الشعر العريب
  املعلقات

  

  
امرؤ 
  القيس

طرفة بن 
  العبد

  زهري بن 
  سلمى أيب

لبيد بن 
  ربيعة

احلارث 
  حلزة بن

عنترة بن 
  شداد

عمرو بن 
  كلثوم

النابغة 
  الذباين

عبيد بن   األعشى
  األبرص

  
    

  املفضليات
  اختيار املفضل الضبي

  هـ168

  األصمعيات  
  اختيار األصمعي

  هـ217
  

        

                                                 
 .1/3) مقدمة أمحد أمني(ديوان احلماسة للمرزوقي  شرح 2
 .60-57تاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس، ص ص 3
 .109تنظر من هذا البحث ص   4
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  مجهرة أشعار العرب
  اختيار أيب زيد القُرشي

  هـ168

 

احلماسة الكربي   
  الصغرىاحلماسة و

اختيار أيب متام 
 هـ232

  ديوان اهلدليني
  

  اختيار أيب سعيد السكري

  
  
محاسة 

  البحتري
  هـ284

محاسة 
أمحد بن 

فارس 
الرازي 
  هـ369

محاسة 
  اخلالديان

  هـ371

محاسة   
أيب هالل 
العسكري 

  هـ395

محاسة 
  الشنتمري

  هـ476
   

  

محاسة 
أبو العباس 

  املرزباين

محاسة 
ابن 

  الشجري
  هـ542

محاسة 
الشميم 

  احللي
  هـ601

محاسة 
 أبو

احلجاج 
  األندلسي

  هـ653

مجاسة 
علي بن 
  أيب الفرج
  البصري
  هـ659

  محاسة
أبو 

احلجاج 
  األنصاري

  هـ672
  

  البارودي حممود سامي خمتارات
  هـ1322

  
إنّ هذا االمتداد الزمين الذي أخذه صيت كتاب احلماسة ألكرب دليل على اهتمام العلماء به اتباعا 

 متّام باإلنسان املبدع من جهة أخرى، فقد عمد يف اختياراته إىل الشعراء وإبداعا من جهة، وعلى اعتناء أيب
املغمورين املُقلّني، وحاول نفض ما علق من الغبار عليهم، وإن كانت بيئة أيب متام آنذاك حتفلُ حبفظ احلديث 

الشديد بتكرمي يدلّ على اهتمامه  - فضالً عن اعتناءه بالنص - النبوي الشريف وحفظ الرواة، فإنّ عمله هذا
الكائن اإلنساين ورفع الفنان الشاعر واملتلقّي إىل أعلى مستوى، وقد جتلّت هذه الصفة بوضوح على املستوى 

  . الشعري كما سيأيت حبول اهللا
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مثال ما يربز عقْلَ أيب متّام، ال كشاعر وال كناقد، ولكن كبصريٍ  على غريذكر صاحب البديع يف جمال الصنع  
ى االستطراد هو أبو متّام، قال البحتري" :جديد حاذق به، وذلك ملّا قال يف كتابهبالتل من مسأنشدين أبو : وأو

  - بسيط- :متام بيته
  1أيقَنـت إنْ لـم تثَبت أنّ حافره           من صخرِ تدمر أو من وجه عثمان

يرى أنه يريد وصف الفَرس . ا املستطرد واالستطرادهذ: ال أدري؟، قال: ما هذا الشعر؟، فقلت: مثّ قال يل
  .2.."وهو يريد هجاء عثمان

املثالني السابقني يوضحان كيف أنّ الشاعر بصدد وضع املصطلح، ومن املعلوم أنّ والدة مثل هذه األفكار إنّ   
من  ينخللق اجلديد يف النوع الثّااجلديدة يف زمن مبكّرٍ ليس باألمر السهل، وربما يمكننا إدراج هذا النوع من ا

بني األنواع األربعة اليت سبق اإلشارة إليها، وهو النوع الذي ترتع تعريفاته إىل التركيز على اإلنتاج اإلبداعي، 
: الذي يرى أنّ اإلنتاج اإلبداعي اجليد إنما يفي بثالثة متطلّبات أساسية" ماكينون:"ومن أبرز ممثلي هذا االجتاه

  .3املالئمة وإمكانية التطويراجلدة و
   وأما اجلدة فتكمن يف الوضع، وأبو متام هنا يضع مصطلح جديد ألسلوب شعري وجد أول ما وجد يف شعر  

   د جسدـه وال يرضى إالّ بوضع اسمٍ خاص به، وقـمن خاللأنساقًا شعرية وراح الشاعر يبدع  ،4السموأل
   اد هلذه التسمية، وذكـرها يف مـن خالل إتباع النقّ "املالئمة"ماكينون، وتكمن اليت أشار إليها "اجلدة"حقيقة 

شتى مصنفام النقدية، فقد رضى النقاد ذه التسمية ومل يزيدوا عليها ومل ينقصوا، بل إنّ تسمية اإلستطراد 
 5ني من أخلطه حبسن اخلروجهو االسم الذي ال يقوم مقامه غريه، لذلك وجدنا صاحب العمدة يفرق بينه وب

، إذ التمادي يف االستطراد يخرجه عن هذا اإلسم وال "مالئمة التطوير"ورمبا هذا اخلروج هو ما يدرج ضمن 
  .يفسده، بل يتطور إىل نوعٍ من أنواع البالغة، حممود اإلتيان به يف موضعه

يقف عند التسمية فحسب، ولكن تعداها إىل إبداع  وتسمية احلماسة أظهر هلذا املعىن، إذ جتديد أيب متام مل   
وإخراج تصنيف جديد، ينتقى الشعر من خالله على ترتيب األغراض، واحتذى حذوه الكثري من النقاد 

  .يف شروط ماكينون" إمكانية التطوير"والشعراء من بعده، ويف البناء على شاكلة بناءه، وهذا معىن 

                                                 
 .البيت...حلَفْت إنْ مل : ، وفيه2/373شرح التربيزي  1
وهو أن يرى الشاعر  أنه يف وصف شيٍء وهو :" شرح لالستطراد، قال ، وفيه2/39وأكملت األبيات من العمدة، ابن رشيق .37البديع، ابن املعتز ص  2

، وعثمان يف العمدة هو ابن إدريس الشامي، وينظر ديوان البحتري، 2/40.." إنما يريد غريه، فإن قطع أو رجع إىل ما كان فيه فذلك استطرادا
 .1/4الشريازي

 .36احلدس واإلبداع، عبد اللطيف حممدخليفة ص 3
، وهو السموأل بن غريض بن عادياء األزدي، شاعر 37- 36البديع ص ص" وأول من ابتكره السموأل، وأول من مساه استطرادا أبو متّام:" يقول ابن املعتز 4

ة، األعالم، الزركلي قبل اهلجر 65جاهلي حكيم، من سكان خيرب، وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امرئ القيس الشاعر، وفيه املثل، تويف حنو سنة
3/140. 
.." نتهفإن قطَع أو رجع إىل ما كان فيه فذلك استطراد، وإن متادى فذلك اخلروج، وأكثر الناس يسمي اجلميع استطرادا والصواب ما بي:"..قال ابن رشيق 5

 .155، ينظر البديع ص"حسن اخلروج"، وذكره ابن املعتزحتت تسمية 2/39العمدة، ابن رشيق



 130 
  

أن نذكُر ما ساقه األستاذ شوقي  -ضي إىل دراسة اجلديد يف شعرهقبل املُ- كما جيدر بنا     
، فكرة ارتفاع 1وهذه الفكرة:"..فيما يتعلّق بفكرة ارتفاع الشعر باجلمهور، إذ قال )م2005-م1910(ضيف

ار الشعر عن اجلمهور، نراها عند أيب متام ألول مرة يف تاريخ الشعر العريب، وهي إحدى األفكار املهمة اليت تث
يف النقد احلديث، فهل حيسن بالشاعر أن يسري وراء اجلمهور، أو حيسن به أن يصعد باجلمهور إىل آفاقه العليا 

  .2.."من الفلسفة والثّقافة والعمق والدقة

ويتضح من خالل هذه املقولة تغير نظرة الشاعر إىل الشعر يف العصر العباسي، و ممن نظّر هلذه النظرة وطبقها   
عريا أبو متام، فال بد من معرفة أنّ الشعر قد أصبح ترفًا، وأصبح الشاعر ال  يقصد إليه إالّ ليرضي الطّبقة ش

املثّقفة املمتازة، ال ليعبر عن شعور اجلمهور، كما كان الشأن يف القدمي، ومل يتخذ الشعر عند أيب متام هذا 
انسلخ ومات، وخلَفَه درس آخر عقلي فلسفي، والبيئة العباسية ملن  املسلك إالّ إلميانه من أنّ الدرس اللغوي قد

متعن فيها هي بيئة عقلية، استحوذت فيها املعتزلة على الذّوق األديب، بل وأخضعت الدولة إىل اإلميان بفكرها 
دميومة هذا  ومعتقدها، فأدرك أبو متام هذا التيار وصاغ على منواله الذي يمجد العقل واملنطق، فدام شعره

التيار، ألنّ الشعر مل يعد فيضا عاطفيا عفويا، بل أصبح عند أيب متام عمالً عقليا خالصا، يصدر عن الطّبع وفق 
  .3آلية منظمة، ومن مثّ فإنّ تأثريه يرتبط يف هذه احلال بتصور عقلي خالص، قوامه االستواء

  - وافر-:قال أبو متام
  4بـه فقر إىل ذهنٍ جليلِ         فصرت أدق من معنى دقيقٍ  

حيملُ هذا البيت حقيقةَ البحث عن عقل جليل يسلك الوعر، ويستخرج الصعب، ويظهر من خالله أنّ أبا متام 
فقري إىل عقل مفكّر متدبر، فاالهتمام بالقارئ ظهر يف زمن مبكر من حياة الشعر والنقد العربيني، وقد فطن أبو 

ئ يف إبراز العمل األديب، فالعمل األديب الذي يريده أبو متام هو الذي يؤدي إىل مشكالت متام إىل مهمة القار
واإلنتقال بني التفسريات واحللول واملشكالت يثري العمل "وله تفسريات، فتكون بالتايل له حلول عدة، 

لتهما للوصول إىل تلك احللول، اإلبداعي وينميه، وتأيت هذه احللول من خالل املبدع، ويشاركه املتلقي يف حماو
فمهمة املتلقي إذن أصيلة يف إبراز العمل اإلبداعي وذلك من خالل املشاهدة املتكررة والتآلف الفين للتجربة 

  .5"اجلمالية

                                                 
 .من هذا البحث 13أنظر ص".وأنت ملاذا ال تفهم ما يقال؟؟" ملاذا ال تقول ما يفهم؟، : هنا هو قول أيب متام ملن سألَه" الفكرة"املقصود ب 1
 240الفن ومذاهبه، شوقي ضيف ص 2

 .60تاريخ النقد األديب عند العرب، إحسان عباس ص 3
 .2/325شرح التربيزي  4
ويتضح لنا أن نقول إنّ أبا متام كان يمثل مشكلة :" ، يقول إحسان عباس يف هذا الصدد78اإلبداع الفين، مصطفى عبده، ص العقل يففلسفة اجلمال ودور  5

مشكالت أيب متام ، والذي نستخلصه من هذا أنّ ابن املعتز كان قارئًا جيدا أبدع فكريا ملّا أثار 108، تاريخ النقد األديب عند العرب ص.."فنية لدى ابن املعتز 
 ".البديع"الفنية يف عقله، وأبدع تطبيقيا حني ألّف كتابه 
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إنّ فكرة إرتفاع الشعر باجلمهور اليت دعا إليها أبو متام هي عناية مبكّرة باملتلقي، وأبو متام خبري  ذا 
، دعوة منه إىل التحلّي بالثقافة الواسعة من أجل تذوق "مل ال تفهم ما أقول؟:" فقوله أليب سعيد الضرير امليدان،

العمل اإلبداعي، وتدلّ املشاهدة على أنّ املرء ال يستطيع أن يتذوق العمل الفين العظيم إالّ إذا كان من أولئك 
الشاملة العميقة اليت يراها مصطفى سويف إما أن الذين ال يقعدون عن بذل اجلهد العظيم يف سبيل الثقافة 
الشاملة فيظهر أثرها مثال  الثقافة اإلنسانيةفأما :" تكون الثقافة اإلنسانية بوجه عام والفنية منها بوجه خاص 

عر يف أننا ال نستطيع أن نتذوق األدب اإلغريقي إالّ إذا كنا على علمٍ باحلياة يف اتمع اإلغريقي، وكذلك الش
اليت أحاطت بظهور عمل فين ما ال بد منها ) بأوسع معانيها(اجلاهلي، فالعلم بشؤون احلياة اإلجتماعية 

فإنها متد املرء مبا ميكن أن يسمى إطارا يساعد على تنظيم التلقي للعمل  الثقافة الفنيةالكتمال تذوقنا له، وأما 
  .1"الفين وبذلك تزيد قدرتنا على التذوق

د أنّ قراءات أيب متام النافذة يف شعر القدماء وكتاباته أتاحت له فهم ممارسة القراءة الواعية ال ب 
وفتحت له فرصة مشاركة املبدعني أفكارهم واستخراج القيم اجلمالية فيها ولعلّ فكرة البحث عن القارئ 

يف أنّ املرء ال يتذوق العمل الفين مشكلة اإلدراك اجلمايل كلّها تنحصر على وجه التحديد "اجليد تعود إىل أنّ 
  .2"إالّ إذا كان متأمالً ومشاركًا يف الوقت نفسه

مل ال تفهم ما أقول؟ أي ملا مل تهيئ لنفسك معربا تفهم : ومن هنا يتأتى لنا فهم استفهام أيب متام 
ع؟، أوليس قراءة النص هي الشعر من خالله؟، ومل مجدت عقلَك وحصرته يف عظامه ملّا حرمته مشاركة اإلبدا

  مشاركة إبداعية مع املبدع؟
وزيادة على هذه االبتكارات، جبدر بنا ذكر الصحيفة، وقـد سبق رصدها وإدراجها ضمن ثقافة أيب    

متام النقدية، ولكنها يف احلقيقة خطوةٌ جبارةٌ من الشاعر ويف عـصر مبكـر إىل االهتمام مبحيط الشاعر 
إعداد النص "أول ناقد قدمي للشعر، يتنبه إىل  ولعلّ أبا متامن الشاعر إىل بلوغ حد البالغة، النفسي ودعوة م

إعدادا يحقق أقصى درجات اجلودة الفنية، فنراه يقر يف صحيفته التوجيهية أنّ مثّة مبادئ جيب على " الشعري
  :    يف االشاعر مراعاا إلنتاج عمله، وميكننا إمجـاهل

  .آليات اإلبداع-أ                 
  .مطابقة الكالم ملقتضى احلال- ب             
  .ترويض الطّبع-ج             
  .3سيادة مجالية املوروث -د              

  

                                                 
 .45، مصطفى سويف، ص)يف الشعر خاصة(األسس النفسية يف اإلبداع الفين  1
 .81فلسفة اجلمال ودور العقل يف اإلبداع الفين، مصطفى عبده، ص 2
 .تنا يف الوصيةمن هذا البحث، وهذه العناوين من قراءا 61تنظر الصحيفة ص 3
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  :آليات اإلبداع-أ 
ات أنْ ختير األوقات وأنت قليلُ اهلموم، صفر من الغموم، واعلم أنّ العادةَ يف األوق :"يقول الطّائي    

ها من الراحة يقصد اإلنسانُ لتأليف شيٍء أو حفظه يف وقت السحر، وذلك أنّ النفس قد أخذت حظّ
  ."وقسطها من النوم

الفطنة :"البداية الصحيحة لكل عملٍ أديب، وهو ما يمكن أن يسمى ويعين ذا القول التركيز على مبدأ ميثّل  
  .سمي، والتركيز الذّهين القائم على قوة الطّبع يف املوضوع أو املعىن املراد تناولهالناشئة عن النشاط اجل" النفسية

ومعلوم أنّ هذه اليقظة غري متاحة حاضرة دائما، وإنما على الشاعر أنْ يراقب نفسه، فإذا أدرك نشاطها اغتنم 
ُجيكون أكثر توه ا يف العمل، وذلك أنّ القلب حينئذاالفرصة وأخذ فورتوقّد أشد فس ملتصقةٌ  ،ا، والفكروالن

يحضر لُبه "باملعىن واملوضوع، لذلك أكّد ابن طباطبا على اقتناص هذه اللحظة، ورأى أنّ الشاعر جمرب على أنْ 
ألنّ اإلبداع يتم يف حلظة وعي، واملبدع أحرص الناس على وعي هدفه وإن كان ، 1"عند كلّ مخاطبة ووصف

إنّ الفن عملٌ بارع واعٍ، وإنّ اإلهلام :" ه اللّحظة يسميها مصطفى عبده باإلهلام املفاجئ، يقولمجاليا، وهذ
 -فجائية(لكنها قصرية ولفترة معينة  -وهي موجودة–املفاجئ أو اللحظات الفجائية اليت تنتاب الفنانني 

ة عن تفكري وتأمل قبلي، يستنتجه وليس بدائمة، وحتى هذه اإلهلامات أو اللحظات الفجائية ناجت) ومضية
إدراك عقلي بعدي، وما اللحظات الفجائية أو الومضات اإلبداعية إالّ مثرة لعمليات مضنية تنتج باستدعاء 

  .2"املعاين والصور اليت اختزا الفنان يف عقله كرصيد فني خمتزن
أن أكّدت ما ذهب إليه الطّائي يف استحضار وقد جاءت الكتب مترصدةً ميالد حلظة اإلبداع هذه فلم تزد إال 

اإلبداع الفين عبارة عن والدة كشفية واستنباط سريع  :"القلب واغتنام ساعة الراحة والفراغ، حني رأت أنّ 
استكشافية واملالحظة اخلاطفة والفكرة الفجائية هي النقطة اليت  لفكرة خاطفة وهي اليت تأيت من خالل ومضة

  .3"العلمي والفين مثّ تأيت القدرة العقلية للربط بني الظواهر إلنتاج عمل مبدع علمي أو فين ينطلق منها اإلبداع
وميكننا معرفة هذه احلالة اليت تنتاب الشعراء من خالل قراءة أشعارهم، إذ تبدو عليها أحيانا آثار   

وربما  ا يف نظمها،ذّخر جهدا كبريالكلفة والتصنع واجلهد، يف حني نحس أحيانا وحنن نقرأها أنّ الشاعر مل ي
يتضح هذا املعىن من خالل ارجتال أيب متام وهو أمام الفيلسوف الكندي، وما االرجتال إالّ دليلٌ على حضور 

لشاعر إال بعد تعب وعرق، وبعد أن هذه اليقظة النفسية، والضد من هذا جنده يف أشعار له كثرية، مل ينظمها ا
استأذنت :" قالصحابه أنه صنعها إجهادا شديدا، وقد روى ابن رشيق يف مثل هذا عن بعض أ أجهد نفسه يف

                                                 
  .12عيار الشعر، ابن طباطبا، ص 1
 .24فلسفة اجلمال ودور العقل يف اإلبداع الفين، ص 2
، ويرى املؤلف أنّ الشاعر يتعرض يف هذه احلالة إىل موجة جارفة حتمل كل ما هو طيب ورديء يف آن واحد، فيتم اختيار األصلح 65املرجع نفسه ص 3

 .33يت تسمى الذوق، تنظر ص بفضل قوة الشاعر النافذة ال



 133 
  

 ا ومشاالً، فقلتفإذا هو على أيب متام، فدخلتمصهرج قد غُسل مباء، فوجدته  يتقلّب ميين لقد بلغ : يف بيت
  اآلن  : ما أُطلق من عقال، قـالأنال، ولكن غريه، ومكث كذلك ساعةً مثّ قام ك: بك احلر مبلغا شديدا، قال

قول : قلت كالّ، قال أتدري ما كنت فيه منذ اآلن؟: ال أعرفه، مثّ قال مثّ استمد وكتب شيئًا، ردتو
  - بسيط- :ى أمكن اللّه منه فصنعت، أردت معناه فشمس علي حت"كالدهر فيه شراسةٌ وليانُ:"أيب نواس

بل قان تنبل ل ترِسلُشهلُ واجلبالس فيك ال شك ذاك بِذا              فأنت ت1ي  
ولعمري لو سكت هذا احلاكي لَنم هذا البيت مبا يف داخل البيت، ألنّ الكُلفة فيه ظاهرة :"قال ابن رشيق

  .2..."والتعمل بين
من التجارب آن صناعة الشعر ما جعلته فحالتان متناقضتان يف صناعة الشعر، توحيان أنّ أبا متام قد اكتسب   

يكتشف هذه احلالة اليت يكون فيها الشاعر أصفى الذّهن، مرتاح النفس، وليس هنالك زمن جتتمع فيه هذه 
الطّاقة إالّ زمن السحر، وما اللحظات الفجائية أو الومضات اإلبداعية إال مثرة لعمليات مضنية تنتج باستدعاء 

الفن كد :" اختزا الفنان يف عقله كرصيد فين خمتزن، وقد كان إدجار أالن بو يقولاملعاين والصور اليت 
وأما السهولة اإلبداعية اليت يتميز ا بعض الفنانني املبدعني فهي ناجتة عن فنان مبدع متمرس  ،3"وعرق

قدرة التعبريية اليت اكتسبها الفنان والعملية اإلبداعية يف جمملها عسرية صعبةٌ إال أنها تتيسر باملران واخلربة وال
  .وما يئة اجلو النفسي إال خطوة جبارة لتحقيق هذه السهولة

من خالل حالة االمتالء والفراغ اليت وصى ا أبو متام تتضح أمهية احلالة النفسية يف صناعة الشعر، فال شك أنّ 
تفاعل يف كينونة الشاعر املبدع، وما فُطر  النفس تصنع الشعر، وكذلك الشعر يصنع النفس، وكل ذلك قوامه

وهي ملكة ال تسلّم ) القدرة اخلاصة:" (عليه من موهبة حبته إياها حياته اخلاصة  يعبر عنها يف علم النفس  بـ
ولعلّ أقدر الناس على امتالك زمامها وتوثيق احلاالت .... خطامها لكل إنسان وإالّ لكان الناس كلهم شعراء

ية اليت تعتريه هو من متكّن من مواجهة خبايا نفسه فاستقرأها، فواتته فصاغ نوافحها ألفاظًا ينتظمها عقدا النفس
  .4"تتشهاه أعناق احلسان، وهذا ال يتأتى إالّ للمبدع

سقط تعترب هذه اليقظة أساس من أسس العمل اجليد، بل هي أهم أسسه، فبدوا ال يستقيم النص، وبغياا ي   
وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، وال تعملْ إالّ :" الشاعر يف دائرة ااهدة والتكلّف، وهذا ما أراده بقوله

جملبةٌ للشعر اجليد الصحيح، والعمل  - حالة اليقظة والتبصر-إذ العملُ على احلالة األوىل ،"وأنت فارغ القلبِ
  .جملبةٌ  لفساد العمل األديب، فال يبلغُ النص بالتايل املثال املنشود -حالة الضجر وامتالء القلب - على هذه احلالة

 
 

                                                 
 . املخالطة: خلَطت، واملقاناة : قانيت: ، وفيه2/8شرح التربيزي   1
 . 1/209العمدة، ابن رشيق  2
 .46، ص)يف الشعر خاصة(األسس النفسية يف اإلبداع الفين  3
 .16-15سيكولوجية اإلبداع يف احلياة، عبد العلي اجلسماين، ص ص 4
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  :مطابقة الكالم ملقتضى احلال-2  
يدعو أبو متام الشاعر إىل التحلّي مبعرفة حال املتلقّي، فالناس ليسوا سواسيةً بالنظر إىل أحواهلم ووظائفهم،      

  وإذا أخذت يف مدح سيد ذي أياد فأشهِر مناقبه، وأظهر :"ني يقوللذلك جنده يدعو إىل إنزال الناس منازهلم ح
  ، وال خيفى على عـاقل أنّ أبـا متام شاعر املدح، وبالتايل فله فيه جتربةٌ."مناسبه، وابنِ معامله، وشرف مقامه

 وإنما يبين ما جيب أن ودربةٌ طويلة، وهو من خالل هذا املوقف النقدي ال يكتفي بذكر املقام  عميقة، ودرايةٌ

يكون عليه املدح، وهو تنظري منه هلذا الغرض القدمي، فال يدرج ضمن أحكامه النقدية وإنما البالغية منها، إذ 
أنّ أكثر هذا التعليم فيما يبدو كان لالتجاه إىل اإلتقان اخلطايب، يذكر اجلاحظ أنّ البالغة كانت تعلم نظريا، و

وقد وجدنا اجلاحظ يردد يف  ،1دارسون نظريون يف البالغة العربية من مثل بشر بن املعتمر وأنه كان هناك
جِماع البالغة التماس حسنِ :"كتابه هذا املوقف النقدي مشريا إىل أنه من أصناف البالغة وذلك حني يقول

ن عليها السامع، وهي اليت أحلّ على وهذه إشارةٌ منه إىل احلالة اليت يكو 2.."املوقع، واملعرفةُ بساعات القول
، ال يكلِّم سيد األمة بكالم األمة، وال امللوك بكالم ...أول البالغة اجتماع آلة البالغة:" تبيينها حني قال

   ، 3.."السوقة

ل هذه ، كوأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، وابنِ معامله وشرف مقامهوكان قبله أبو متام يدعو إىل هذا املوقف، 
املواقف هي حماولة إلعالن أوصاف املمدوح بني الناس، وهي لفتةٌ من أيب متام بديعةٌ إذا حنن اعتربنا أنّ الشاعر 

  .آنذاك إنْ هو إال مشهر إعالينٌّ شأنه شأنُ الفضائيات احلالية

 ."ثّياب على مقادير األجساموإياك أنْ تشني شعرك باأللفاظ الرزية، وكن كأنك خياطٌ يقطّع ال :"وأما قوله
فهي عني املساوة، ألنّ اللّفظ فيها جيب أن يجانس معناه، وصحيحةٌ سليمة هذه الصورة اليت رمسها الطّائي، إذ 
ال بد للثياب أن تكون على حجم اجلسم، فتالئمه وتوائمه، ال كبريةً فتوقعه وتضحك من حوله، وال صغرية 

ومن علْمِ حق املعىن أنْ يكون االسم له طبقًا، وتلك احلالُ له وقفًا، "  يطيقها، ووال فيضيق ا اجلسم درعا،
 .4..."ويكون االسم له ال فاضالً وال مفضوالً وال مقصرا

  :ترويض الطبع- 3 
  ".وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، وال تعملْ إالّ وأنت فارغ القلبِ:" وأما قوله    

ام من خالل هذا املوقف التأكيد على قيمة الطّبع، فيجب أنْ يكون حاضرا حال ابتناء القصيدة، فرييد أبو مت 
ويحذّر من القول دونه، لذلك فال جيب العمل حال االمتالء والضجر، وإالّ بدا التكلّف بينا والتصنع ظاهرا، 

                                                 
البيان والتبيني، .."أر قطّ أمثل طريقة يف البالغة من الكتاب، فإنهم قد التمسوا من األلفاظ ما مل يكن متوعرا وحشيا، وال ساقطًا سوقيا أما أنا فلم:" قال 1

 . 1/137اجلاحظ 
 .1/88نفسه املصدر  2
 .1/92نفسه املصدر  3
 .1/92البيان والتبيني  4



 135 
  

، وال يتم ذلك إال بعامل الزمن، فيجب بل األحرى تطويع الطّبع واستدعاءه حني يأىب على الشاعر ويستعصم
ترك العمل فترةً زمنية حتى يستعيد الشاعر نشاطه املتمثل يف حضور هذه القوة املستعصية، وهنا يدخل الفعل 

  .الوجداين يف بناء النص وهو فراغ القلب، فتتم اإلجابة واملواتاة واإلقبال على القول الشعري
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  :سيادة مجالية املوروث -4
واجعلْ شهوتك لقول الشعر الذّريعة إىل حسن نظمه، فإنّ :" نقف عند قوله" الفعل الوجداين" ومن قولنا 

  الشهوةَ نِعم املُعني ،وجملة احلال أنْ تعتبِر شعرك مبا سلف من شعر املاضني، فما استحسنته العلمـاء فاقصده، 
  ."      اللّه نْ شاءوما تركوه فاجتنبه، ترشد إ

، 1فأبو متام يدعو إىل مشاكلة النمط القدمي يف النظم، وهذا الذي جعل النقاد تستغرب هـذا املوقف منه    
بل واألعجب مـنه جتسيده هلذا املوقـف يف انتقاءاته واختياراته املشهورة، وقد رأيت أن أرد سبب هذا 

، وقبل احلديث عن هذه النقطة "سيادة مجالية املوروث:"مى بـالتناقض الذي وقع فيه أبو متام إىل ما يس
  :وقد جتسد يف- ترويض الطبع، وسيادة املوروث- بالذّات وجب أن نرى تناقض أيب متام يف هذين املوقفني

دعوته النقدية إىل التحلّى بالطّبع يف نظم الشعر وهو نفسه قد خالف هذه القاعدة التنظريية، يعين أراد أنْ  -1
  .يكتب بالطّبع فغلب على شعره اجلهد والتكلف

وجدنا أبا متام املطبوع، ولكن عند ) االختيار أو النقد(اختياراته اليت خالَفت شعره، فعند التنظري -2
  .وجدنا أبا متام آخر، وهو املتصنع املتكلّف) النظم(التطبيق

 وأما:" حا ، ويعلّق املرزوقي على هذه الظّاهرة فيقوليالحظُ هذا بينا واض والناظر يف اختياراته يف احلماسة

  تعجبك من أيب متام يف اختيار هذا اموع، وخروجه عن ميدان شعره، ومفارقة ما يهواه لنفسه، وإمجاع نقّاد

 ،الشعر بعده على ما صحبه من التوفيق يف قصيده، فالقول فيه أنّ أبا متام كان خيتار ما خيتاره جلودته ال غري
  2الذر بشهوته، والفرق بني ما يشتهى وما يستجاد ظاهر ويقول ما يقع له من

       ا، يف حني قولُه كان يصدره إىل جودهذا التناقض إىل أنّ اختياره لتلك القصائد كان مرد فاملرزوقي يرد
ة املوروثة، مجالية اخلضوع من طبعه وهذا بين واضح، وقد الحظ أدونيس أنّ اجلمالية السائدة هي اجلمالي

، ولو أنه أراد بقوله هذا الشعر احلديث، يف حني يبدو أنّ املتلقّي والشاعر العباسي على السواء مييالن 3للمعيار
    4إىل إيثار القدمي وإن رفضا إبراز هذا الشعور فامليدان كفيلٌ بفضحه وإخراجه، وقد وجدت أنّ نازك املالئكة

فَقَتوات فاق معه من خالل سيطرت  قد وافقتيف نقدها وشعرها مع نقد وشعر أيب متام ويظهر هذا االت

                                                 
 .58بد اهللا محد احملارب قد استغربوا من خروج أيب متام شعريا على ما سنه تنظرييا، أنظر من هذا البحث صسبق اإلشارة إىل أنّ املرزوقي والصويل وع 1
 .،  1/13شرح ديوان احلماسة املرزوقي 2
قته الوظيفية االجتماعية األخالقية، فقد يرى أدونيس أنّ النقد العريب القدمي أفسد حبث الشعرية أساسا، ألنه مل ينتقد الشعر يف ذاته بقدر ما كان نقدا له يف عال 3

فابة ترتبط باملفهوم أو كان الوعي النقدي الشعري وعيا وظيفيا، أكثر مما كان وعيا شعريا، والذي أراده أدونيس  بكلمة اخلضوع للمعيار هو إميانه بوجود ر
 .48احلدس واإلبداع ص.لغوية اليت تؤكد على عمود الشعر وترفض اللغة اازية، أنظربالنظرة إىل الشعر، واليت تسيطر عليها املسلّمات اخلليلية، والرقابة ال

4
، جاء يف قرار منحها 1947عام" الكولريا"م ببغداد، سجلت امسها يف مقدمة جمددي الشعر بقصيدا الشهرية 1923نازك صادق املالئكة، ولدت سنة  

نات للشعر العريب مسارات جديدة مبتكرة، وفتحت لألجيال من بعدها بابا واسعا لإلبداع دفعت بأجيال شقّت منذ األربعي:" م1996جائزة البابطني عام 
يوسف زروقة، صحيفة : للدكتور" حركة شعراء العامل ترثي نازك املالئكة:"، مقال بعنوان.."الشعراء إىل كتابة ديوان من الشعر اجلديد يضاف إىل ديوان العرب

  .6هـ، ص1428مجادى اآلخرة  13، 2007يونيو 28، 1756لبحرينية، العددا" فضاءات الوسط"
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املوروث على معظم شعرها، وسيطرت املوروث نفسه على كلّ نقده، وقد سبق ورصدنا أنّ شعر أيب متام مل 
  هد، وأما نازك فقديكن متوافقًا مع نقده، إذ اعتمد يف األخري على طبعه، واتكأ يف نظم األول على الصنعة واجل

أنها كانت مشدودة إىل أصول تراثية، واخلروج عن نظام الشطرين وعن عبء القافية  1بدا من خالل ابداعاا 
، وكانت أحرص ما تكون أن "الشعر الشعيب"وفنون" البند"و" املوشح"املوحدة عندها له أصول تراثية تعود إىل 

خروجا على العروض العريب، بل هي قائمةٌ عليه ببحوره وأشطره ليست ) حركة الشعر احلديث(تؤكّد أنّ 
، ويتجسد من خالل نظمها على الشكل املقيد، ومعلوم أنّ ما نظمته فيم خيص ارتباطها بالقدمي هذا، 2وقوافيه

  .3على هذا األخري يفوق بكثريٍ ما نظمته على الشكل اجلديد
أبا متام إىل اإلقرار به يف نقده، ويدعو الشاعرة نازك إىل امتثاله يف إذن فال جرم أا دعوى املوروث، يدعو   

  .شعرها، ولو أنّ هذا االرتباط خيتلف من حيث تعلّق أيب متام باملضمون، وتعلّق نازك املالئكة بالشكل
أيب متام هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبدو أنّ كليهما قد تناقضا يف دعوى كانا قد نظّرا إليها، فأما دعوى  

فكانت واضحةً من خالل وجوب التحلّي بالطّبع ساعة الكتابة، واستحضاره والتخلّي عن النظم ساعة االمتالء 
باهلموم والغموم، وقد ناقض هذا املبدأ النقدي التنظريي بشعره الذي كان عكس ما دعا إليه متاما، وقد تعرضنا 

رزت دعوى نازك املالئكة يف طلبها من الشعراء ضرورة امتثال ملوقف ابن رشيق من تصنعه وتكلّفه، كما ب
العروض اخلليلية، بل وآخذت بعض الشعراء على وقوعهم يف أخطاَء هي نفسها قد وقعت فيها،  وليس هذا 

بلُ وجه شبه بينها وبني الطّائي، وإنما يف تلكم الدعوى اليت ادعتها تربيرا ألخطائها حني رأت أنّ سمعها يق
  .4ذلك، وال جيد فيه غضاضة

وقد حاولت معرفة سبب هذا التعلّق، وسر هذا االجنذاب إىل املوروث، فلم أجد إالّ أن أرده إىل ثالث   
  :نقاط

ضغوط النقاد القدماء وأنصارهم من األعراب وأهلِ البوادي واملطبوعون من الشعراء على املنحى الشعري  -1
ثون عامة، وأيب متام خاصة، إذ بلغ م ضغطهم يف بعض األحيان إىل جتريح الشاعر يف التجديد الذي تبناه احملد

نفسه وشعره، فهو معاد للقدمي، وشعره نقيض للتراث،  هذا دفع بأيب متام إىل أن يثبت هلم  سالمة ذوقه، 
ة إحترام التقاليد ، ويرد جابر عصفور سبب تناقض أيب متام إىل فكر.وحسن اختياره، وفهمه للشعر املطبوع

وهذ :"والنظام املوروث، ويؤكّد أنّ هذه األفكار بثّها اللغويون بثا قويا مل ينج من تأثريه الشعراُء أنفسهم، يقول

                                                 
1
" يغير ألوانه البحر"، و1968" شجرة القمر"م، و1957"قرارة املوجة"م، مث1949" شظايا ورماد"، مث1947سنة" عاشقة الليل"صدر ديواا األول  

م، 1962"قضايا الشعر احلديث:"، ومن بني دراساا األدبية"وراء القمةالشمس اليت :"م، كما صدرت هلا بالقاهرة جمموعة قصصية عنواا1970
  . 6يف السنة نفسها، أنظر املرجع السابق ص" بسيكولوجية الشعر:"و
2
  .597-596احلداثة وبعض العناصر احملدثة يف القصيدة العربية املعاصرة ص ص  
3
  .599فسه ص املرجع ن  
4
  .596نفسه ص املرجع   
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وجملةُ احلال أن تعتربً : يقول يف وصية البحتري - رغم ما اتهم به من خروج على طريقة العرب–أبو متام 
  .1"، فما استحسنه العلماء فاقصده، وما تركوه فاجتنبه ترشد إن شاء اهللاشعرك مبا سلف من شعر املاصني

خوف أيب متام من فشل هذه التجربة اجلديدة واليت بات يعاديها كبار اللّغويني والنحويني، وأرباب الطّبع  -2
 - وإنْ قلّت- تآنذاك، ومل يتجسد هذا اخلوف يف اختياراته فحسب، بل تعداها إىل بعض قصائده اليت اتسم

  .مبحاكاا للقدماء على مستوى الوقفة الطّللية، وانتقاء املتوعر والوحشي من األلفاظ كما سيأيت بيانه حبول اهللا
وخمالفتها شعريا على علمه بالشعر القدمي، ومعرفته الواسعة بتمييز جيده  هتأكيد أيب متام من خالل اختيارات-3

اللغويني القدماء، إالّ أنه على املستوى التطبيقي بصدد البحث عن قصيدة أخرى، من رديئه، شأنه شأن النقاد 
قصيدة تجاري العصر املتطور، وقابلة الحتواء دفقات النفس الثّقافية اجلديدة، يف حاليت الوعي والالوعي، 

بروح العصر مع متغريات مل يعد قادرا على التعامل  -من زاوية نظره- والوصول إىل أعماق الذّات، إذ القدمي 
  .2احلاضر

إذن فالعالقة بني نازك املالئكة وأيب متام هي عالقةٌ تتجلّى يف سيطرة املوروث على شعر هذه ونقد ذاك، لذلك 
رأينا أبا متام ينصح البحتري بإتباع ما نال تزكـية العلماء مـن الشعر، فما استحسنوه فهو احلسن الرفيع، 

فإنْ  :"ُء الوضيع، ويعترب هذا القول موقف نظري من الشاعر، ويتجلّى تطبيقه يف قولهوما استقبحوه فهو الردي
أردت النسيب فاجعلِ اللفظ رقيقًا، واملعىن رشيقًا، وأكثر فيه من بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وقلق األشواق، 

لقدماء، فقد ألفنا منهم أمثال هذا وال يضع مثل هذه القواعد ويسعى إىل تثبيتها إالّ نقد ا." ولوعة الفراق
الوضع، إذ يرون أنّ الغرض واضح املعامل، له نقاطٌ جيب على الشاعر أن يسري وفقها وإالّ وقع يف اخلطأ 

يرى أنّ لألغراض الشعرية طريقةً  اآلمدي يف مثل هذا الوضع، إذ كان اآلمدي واإلحالة، وقد شاكل أبو متام
واعلم أنّ تأبني امليت :"  :"، يقول3ملسها كلَّها، وهذا وضع مبكّر ألسس البالغةجيب تتبعها، ونقاطًا جيب 

 .4"من ذكر التوجع وأنواعه كمدح احلي ال فرق بينهما، إالّ ما يفترق بذلك

وال بد اآلن من احلديث عن شعر أيب متام ومالمح التجديد فيه، وقد كنا يف الفصل األول حتدثنا عن شعر     
  . متام حتت جمهر عمود الشعر، فكيف هو شعر أيب متام حتت جمهر اللغة اازية؟أيب

  

  

                                                 
 .123ية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور صالصورة الفن 1
 هذه حمض احتماالت حاولنا استخالصها 2

البالغة  –. البالغة اصطالح والنقد طُرق وأساليب –. البالغة قواعد ثابتة جامدة والنقد متغير مع العصر: إذا اعتربنا أنّ الفرق بني البالغة والنقد كالتايل 3
غاية البالغة هي اكتساب املهارة العملية يف اإلنتاج وغاية النقد هي إدراك  –. البالغة يغلب عليها املنطق والنقد يف أغلبه يلونه الفن–. لنقد ذايتموضوعية وا

مصطفى الصاوي اجلويين، : تاريخ والفنالبالغة والنقد بني ال: أنظر. البالغة نظرية ألا تشريع وتقنني والنقد تارخييا عملي ألنه تطبيق –. اجليد من الرديء
 .168-167اإلسكندرية، جامعة عني مشس، مصر،ص ص

 3/33املوازنة، اآلمدي  4
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 :الشعريةاللغة  حداثة -أ

إنّ اللغة بعد أنْ ظلّت متماسكة حتى العصر العباسي، وبعد أن ازدانت صفاًء وتألّقًا وإشعاعا يف أوائل      
أيب متام، ويف ضوء هذا ميكن أنْ نربط بني اهتزاز  العصر العباسي، بدأت تتكرر وختتلط وتتكاثف يف عهد

 العرب واهتزاز لغتهم، وبني زحام املشاعر يف نفس أيب متام وعجز اللغة أمامها، وظهورها أحيانا مبظهر الغامضِ

الفظِّ واملشعث، لقد كان أبو متام يتجاذب بني الغريب وبني احلداثة، ومن هنا كان عذابه وعذاب اللغة معه، 
  .ضوء هذا نرى مسريته معذَّبة وقلقة ودامية ويف

لقد صدم أبو متام عصره حني خرج حبسم على هذا االجتاه املتوارث، فقد كان من الذين يعذّبون األلفاظ    
من أجل املعاين، وكان من الذين يغربون أحيانا يف بعض األلفاظ حبيث يبدو كل لفظ وكأنه مشكلة معقّدة 

  - بسيط -:لسمع ومن ذلك قولهتتحدى العقل وا
  .1قد قُلت ملّا اطلخم األمر وانبعثَت                  عشواُء تاليةً غُبسا دهاريسا

  - طويل-:وقوله
 .2بأنك ملّا استحنك األمر واكْتسى             أهابِي تسفي يف وجوه التجارِبِ                 

مما يؤدي السمع ويشغلُ النفس إذا ما وضعناها حتت جمهر  -على هذا النحو–تأليف املتنافر فاأللفاظ الرديئة وال
عمود الشعر، يف حني يعترب هذا التركيب هو املنطلق الذي منه بدأ أبو متام يف اختراعه لشعره باملنظار احلداثي 

نواس قد انطلق من أولية التجربة، فإنّ أبا متام  إذا كان أبو" اجلديد، ولقد فطن أدونيس إىل هذه امليزة حني قال
انطلق من أولية اللّغة الشعرية، كان يريد أنْ يبدأ من كلمة أوىل قبل القصائد املتراكمة يف التاريخ الشعري الذي 

الً، حتائم على أنّ القصيدة تكون عذرية أوا الشعر، ومن هنا كان إحلاحه الد ه سبقه، كلمةٌ أوىل يبدأى إن
يشبه إبداع شعره، أي خلق العامل بالشعر، خبلقه جنسيا، بالفعل اجلنسي، فالتقاء الشاعر والكلمة هو كلقاء 
زوجني عاشقني، ويعين أبو متام بالعذرية أنّ شعره ابتكار ال على مثال، ولذلك ميتنع مثلُه على غريه، ومن هنا 

اإلهلي لكنه صعب إالّ على اخلالق، ال من حيثُ إبداعه فحسب، بل خيدع اآلخرين، فهو بسيطٌ بساطة اخللق 
من حيث تذوقه كذلك، فتذوق اإلبداع شأنُ اإلبداع، ممارسةٌ، أو كما يعبر أبو متام شكلٌ من أشكال افتراع 

  - منسرح- :والذي يؤيد هذا املوقف النقدي هو قول الطّائي يف شعره  3..."العذرية
                                                 

اشتد وأظلم، وعىن بالعشواء داهيةً يعشى فيها، وبالغبس الدواهي، وبالدهاريس صفات اإلبل والناس من الصرب : اطلخم األمر: وفيه 1/365شرح التربيزي  1
 . على السري واجلرأة

أي ال تنفع معها التجربة، فكأنها متأل عيوا ....." تسفي:"وفيه استحنك األمر اسود وأظلم، وأهايب مجع إهباء وهو الغبار، وفوله1/117املصدر نفسه 2
 .بالغبار
، ومن أبياته اليت محلت معىن اجلدة 116- 3/115صدمة احلداثة، دار العودة، بريوت - 3، )حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب(الثابت واملتحول  3

 .1/110.عذارى قواف كنت غري مدافـعٍ            أبا عذرها ال ظلم ذاك وال غصب      :والعذرية، وسبق ورصدناها قوله
 .1/58.هي كثريةُ األسالبِبِكـرا تورثُ يف احلياة وتـنـثين            يف السلمِ و                                         
ـِلٌ وحادي                                             .1/204.إليـك بعثت أبكــار املـعاين              يليها سائق عـج
ـّا املـعاينَ فهي أبكـار إذا               نـصت ولكن القوايفَ                                             .2/167.عـونُ أم
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 جه             طول اللّيايل إالّ ملُفترِوالشعر فَرخصيصت 1عهليست.  
ويؤكد جابر عصفور هذا االلتقاء  ويبدو أنّ أدونيس على وعي تام ذه االنطالقية، انطالقية أيب متام من اللغة،

يضطر أنّ الشاعر عندما يحاول حتديد انفعاالته ومشاعره إزاء األشياء : "احلميمي بني الشاعر والكلمة ويرى
 ا، وهذا يعين أنّ الشاعر عندما حياول حتديد املاهية الغامضة النفعاالته أو إدراكها يشعرإىل أن يكون استعاري
بعجز اللغة العادية عن القيام ذه املهمة، ومن مثَّ يضطر إىل االستعارة اليت هي مبثابة فعل غريزي ضروري 

ة، فيحتضن بالتايل الكلمات ويتأملها ويعيد تشكيلها، بل إنه قد يغير للعقل أثناء تكشفه احلقيقة وتنظيمه التجرب
من صياغتها ويحطّم من أنسقتها، ونظامها العريف الثابت، وخيلق لنفسه نظاما فريدا خاصا به، وال يرجع جناح 

  .2"ديدةالشاعر يف سيطرته على جتربته ومتكّنِه منها إالّ على قدرته على تكوين عالقات لغوية ج
فال بد إذن القول أنّ الشاعر ادد يصطدم أول ما يصطدم يف عملية اخللق الشعري حبدود اللّغة، أي أصوهلا  

وقواعدها اليت ال ميكن أن تتجاوزها إذا أراد أن يكون عمله الشعري مفهوما لقرائه، وهذا القيد ميتحن أصالة 
له جاءت قصيدته مبذولةً جامدة، وإنْ مترد عليه جاءت قصيدته هدرا الشاعر وموهبته اإلبداعية، فإنْ استسلم 

ال وزن، والصحيح أن يقر الشاعر املوهوب بقواعد اللغة وأصوهلا، وأنْ مينح لنفسه قدرا ال بأس به من احلرية 
  .إلخضاع هذه القواعد وطبعها بشخصيته

  :مبعاجلة األلفاظ من خاللولعل احملاولة املكررة يف ديوان أيب متام ترتبط 
  .التورية  - 
 .أو استخالص دالالت متعددة من االشتقاقات اللّفظية  - 

أو حماولة إخراج كل الطاقات التعبريية الكامنة يف اللفظ، واليت ميكن استكشافها من تكراره، أو حتى   - 
  .من تكرار مشتقّاته

  -كامل-:فمن أمثلة الضرب األول قول الطائي
     3الزمان فإنه        حيىي لدى حيىي بن عبد اهللاما مات من كرم 

  -وافر:وقوله  
هو الغريب الغريب ولكن         تعاطيك يف الغريبِ يد 4وما لك  

والبيتان يف احلقيقة يربزان طريقة توظيف أيب متام لطاقات اجلناس يف شعره، ويبدو أنه على معرفة حبرفية ختليق 
  .لتام مببدأي االشتقاق والتورية، اللّذين يكسبان تشكيالته التجنيسية عمقًا وثراءاجلناس يف إطار الوعي ا

  - طويل-:وأما الضرب الثاين فنراه جليا يف بيته املشهور الذي ذكره ابن رشيق

                                                 
 .1/413شرح التربيزي  1
 .120-119الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور ص ص 2
 .2/177املصدر السابق  3
 .2/319املصدر نفسه  4
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  1رِست بلْ لنت بلْ قانيت ذاك بدا       فأنت ال شك فيك السهلُ واجلبلُش
ات الشطر األول من دالالت الفعل املاضي اليت تلتقي فيها املتناقضات يف اية املصراع حيث راح ينتقي مقوم

، ليؤكّد املعىن يف صورة من خالل املوقف الذي يعود إىل )قانيت ذاك بدا، أي خالطت الليونة بالشراسة(
، حيث يأيت باجلبل قرينا تأكيده بالضمري، وبالتوكيد اللفظي على طبيعة املتناقضات اليت توازي الشطر األول
  . للشراسة، وبالسهل قرينا للّني، وعلى هذا النحو وأشباهه كانت صنعته اللفظية املتأنية

  -طويل-:وال خيفى الضرب الثالث من قوله
والعهد والعهد العهد منك ـها        سقى العهدن وأهلقَّتـينا بالـريــال2لَي  

لياليه عرب املاضي مع الرقتني، ليدعو لذلك العهد الذي يستدعيه، وهو ما عهده من حيث يستدعي بذكرياته 
ما : العهد األول:" ، يقول املرزوقي"العهد"خربته باأليام، فيدعو له بالسقيا راصدا معها دالالت متعددة للفظ 

عليك عهد : اليمني، من قولك: عهدت إليك، أو الوصل، والثالث: عهده من األيام، والثاين الوصية من قولك
  .3"اهللا، والرابع املطر الذي يأيت األرض وفيها أثر من مطرٍ آخر قبله

ويريد الطائي توكيد دعاءه ذه الدالالت املختلفة من اللفظ الواحد يف البيت الواحد، عن طريق استخراج 
، سقى املعهود منكيا ليالينا، : وقي السابقالطّاقة الداللية الكامنة يف اللفظ، ويكون معىن البيت على شرح املرز

  .واملطر املتصل، واختالفنا بك تعظيما لك، تواصينا أو تواصلُنا فيك
طبعا بالنظرة اجلديدة إىل - هذا من ناحية تركيبه اجلديد للغته الشعرية، أما من ناحية غرابة ألفاظه ووحشيتها    

ية كانت من جراء التراث الثقايف الكبري الذي كان حيمله وراءه، فال بد أنّ هذه الوعورة والوحش -شعره
ويتمثّلُ أكثر ما يتمثّلُ باألراجيز اليت قلنا أنه كان حيفظ أربعني ألفًا منها، أضف إليها قراءاته الطويلةَ املستوعبة، 

وقد كان هذا وراء ومن املعروف أنّ الرجازين يتقعرون يف اللّغة، ويغوصون غوصا شديدا على الغريب، 
 .4، ابذعر، طلخف، امشعلّاسحنقَر: قاموسه الغريب الذي نعرف منه ألفاظًا مثل

وقد حاولنا يف الفصل األول اإلحاطة بِسمات ألفاظه الرديئة عند حديثنا عن جزالة اللّفظ واستقامته، وحقيقة   
حاول جهده يف بلوغ القمذه اللّغة كان ي ه على هذا املنوال الثّورة األمر أنّ أبا متامعترب شعرة يف التجديد، في

  :األكثر جذرية على صعيد اللغة الشعرية باملعىن اجلمايل اخلالص، وبإمكاننا أنْ نوجز مالحمها فيما يلي
  .5"الفرائد"تفرده يف بعض ألفاظه، أو ما يسميه البالغيون  -1

                                                 
 .من هذا البحث 118، وتنظر الصفحة2/8شرح التربيزي   1
 .1/277املصدر نفسه  2
 .املصدر نفسه، نفس الصفحة 3
 . 10-7رأينا سبعة أصناف من رديء ألفاظه فالتمسها يف الفصل األول ص ص 4
 .117م  ص1989العريب حسن درويش، جامعة عني مشس ، : الشعراء احملدثون يف العصر العباسي 5
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من معىن، ألنه أفرغها من معناها املألوف، فلقد  استخدام الكلمة بطريقة أصبحت معها توحي بأكثر- 2
وأدى إىل االختالفات يف تأويل ) سامعيه(، وهذا مما حير قُراءه "لالحتمال"وأسلَمها " احلتمية"خلّصها من 

  .شعره

  .غير النسق املألوف العادي لترتيب الكلمات، وهذا مما أدى إىل اتهامه بالتعقيد -3
  .رك ما يدلّ على ما حذَفَه، وهذا مما أدى إىل اتهامه بالغموض والصعوبةحذف ومل يت -4
  .1ابتكرً معاين بعيدة، وصيغا غري مألوفة، وسياقًا غريبا -5

إتيانُ املتكلّم بلفظة ترتلُ "أما منوذج النسق األول فهو باب خمتص بالفصاحة دون البالغة، ألنّ مفهومه        
  - وافر-:لة الفريدة من حب العقد، تدلّ على فصاحته وقوة عارضته وشدة عربيته على حنو قولهمن كالمه مرت

  .2فَقدما كنت معسولَ األماين               ومأدوم القوايف بالسداد

  .3"اال يقدر على نظريها، وال يعثَر على شبيهه - كما يقول ابن أيب اإلصبع- من الفرائد اليت" مأدوم"فلفظ
وأما منوذج النسق الثاين فرأينا حني رأينا الغموض يف شعر أيب متام كيف أنّ بيتني اثنني قد اختلف يف تأويل     

  ، وانظر إىل قوله وقد وضع اللّفظتني موضعا جيعلك تسأل 4معنامها املربد وثعلب والشريف املرتضى والتربيزي
  -طويل - :عن العالقة بينهما

ا كعبأم فَلُ بلوناكأس مالك خد الٍ، ولكنلى               فَعيف الع كرض5ع  
  -كامل-:وقوله

املوعد باإلجنازِ ظَهر تطَمالورى                 وح أعناق باملوعود تي6فَلَو  
 - كامل- :وقال التربيزي يف بيته

فتكـوـرٍ                 مـبحبِم هعزم قالئد نِيطَت دتبغدـقٍ مش7متـدم. 

أحدمها أنه أراد أنْ يكون شعره سار يف هذه البالد، ودار اآلفاق، وروِي لحسنه، : حيتملُ هذا البيت معنيني:"
 ..".أنْ يكون قد مدح بالشام بين أُمية، وبالكوفة بين علي، وببغداد بين العباس: واآلخر

  - بسيط- :قد أدخلهما يف بعض قولهوالرابع و وأما منوذج النسق الثالث  
 8يدي ملـن شاَء رهن ملْ يذُق جرعا             من راحتيك درى ما الصاب والعسلُ

                                                 
 .4/16و.3/19الثابت واملتحول، أدونيس  1
 .1/201شرح التربيزي  2
 .118- 117يب حسن درويش ص صالشعراء احملدثون يف العصر العباسي، العر 3
 أوضح هلذا النسق.. رقيق حواشي احللم: ، وبيته22أنظر البيتني يف هذا البحث ص 4

 .الكعب مع العرض، واخلد مع املال: املراد باللّفظتني. 2/36شرح التربيزي  5
 .1/261املصدر نفسه  6
 .1/191أنظر الوجوه: حيتمل هذا وجوها: حينا أنكرت لون السواد، قال املرزوقي طال انكاري البياض وإنْ عمرت: ويف قوله. 1/262شرح التربيزي  7
تغيري مواضع األلفاظ، ( ، ومما جعلين أُدرجه حتت النسقني84، أنظر دالئل اإلعجاز ص"شواهد على فساد النظم:" أدرجه عبد القاهر اجلرجاين حتت عنوان 8

 واللّه ال أدري من مل يذُق جرعا من راحتيك،: ذا البيت حذف منه حرف النفي، ألنّ املعىن معىن القَسم، كأنه قاله: قال املعري:" هو قول التربيزي) واحلذف 
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وال بد من تفصيل القول فيه باعتباره منحى   ه بشعره،ي ملن جال يف ديوانه، وراض فكراألخري جلالنسق  و 
ديث عن خاصييت الطباق والتجنيس، ولعلّ هذين احملسنيني من أبرز ما جتديدي يف شعر الطائي لكن بعد احل

جيب الوقوف عليه فيما خيص عناية أيب متام بألفاظه، وسعيه خلف التدبيج الذي سيأيت له بيانٌ حبول اهللا عند 
الشغل احلديث عن احلداثة على مستوى معانيه، فأما الطّباق فيقرر شوقي ضيف أنّ فكرة التضاد كانت 

ال تكاد ختلو منها صفحةٌ يف ديوانه، ويظهر أنه مل يكن يأيت ا عن فلسفة :" الشاغل يف تفكري الطّائي، ويقول
فقط، بل كان يأيت ا عن مزاجٍ أيضا، ولعله من أجل ذلك كان يعجب جبهم بن صفوان فقد ذكره مرارا 

  .1."رته عن عملِ اإلنسانكثرية يف شعره، وكان جهم معروفًا بالتناقضِ يف فك
  - بسيط- :أما النماذج من هذا اللون البديعي فأين تضع عينك من ديوانه تراه منكشفًا لك كما يف قوله

  .بيض الصحائف ال سود الصفائح يف           متون جـالُء الشك والريب
  ى شحبِضوٌء من النار والظلماُء عـاكـفةٌ          وظلمةٌ من دخان يف ضح

  .فالشمس طالعةٌ مـن ذا وقد أفَلَت           والشمس واجبةٌ مـن ذا ومل جتبِ   
  2تصرح الدهـر تصريح الغـمام هلا           عن يومِ هيجاَء منـها طاهرٍ جنبِ    

لطريقة اليت هذا من قصيدة واحدة وفيها من الطباق الكثري، ولكن العدد ال يستهوينا بقدر ما تستهوينا ا
يعتمدها أبو متام يف توظيف هذه األداة، فال يمكننا القول أنّ أبا متام كان يقابلُ بني شيئني أو أكثر فحسب، 
ولكنه كان يأيت بأشياء متناقضة، ويلبسها يف آن واحد أوصافًا حتى يغير بالتايل من طبيعتها، لذلك كان شوقي 

طباق مل يكن استخداما ساذجا بسيطًا، بل كان يستخدمه استخداما معقّدا ضيف يرى أنّ استخدام أيب متام لل
إذ يلونه بأصباغ فلسفية قامتة ما تزال تغير يف إطاره وداخله تغيريات تنفذ به إىل لون جديد خمالف للطّباق، فإذا 

-:كما يف قوله 3ر الغريبةهو من طرازٍ آخر غري معروف، طراز فلسفي فيه تناقض وفيه تضاد وفيه من الصو
  - بسيط

  4ك األشياَء بالذّهبِـلكنها أهل          صيغت له شيمةٌ غراُء من ذهبٍ      
فها هو الذّهب يهلك الذّهب أي يهلك نفسه عند أيب متام، وهي يف احلقيقة صورةٌ غريبة استوحاها أبو متام من 

دوح، وشبهها بالذّهب خللوصها من اللّؤم ولكرمها حتى إنها لك شيمة اجلود الذّهبية اليت يصف ا املم

                                                                                                                                                         
وقال بعض من يرد على .  أي من مل يذق من بأسك وجودك جرعا مل تتحقّق عنده مرارة احلنظل، وال حالوة العسل...فحذف حرف النفي ألنّ املعىن دالٌّ عليه

إنْ (يدي ملن شاء رهن إنْ كان مل يذُق جرعا من راحتيك درى الفرق بني الصاب والعسل، فحذف : إنه حذف عمدة الكالم وأخلّ بالنظم، وإنما أراد: أيب متام
 .2/8شرح التربيزي . وأفسد الترتيب)كان من

 .105ينظر من هذا البحث ص ، وفصلنا معىن أبياته يف اجلهمية، 251الفن ومذاهبه، شوقي ضيف ص  1
 .40-38، 1/32شرح التربيزي  2
 .250املرجع السابق، شوقي ضيف ص  3
 .1/70املصدر السابق  4
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 -:الذهب بالبدل وتفنيه، وال جرم أنّ مثل هذه الصورة مل تتهيأ لشاعرٍ قبله، ويقول أيضا من نفس النمط
  - كامل

     ظلمياِء فييف الض با وتسر1بيضاُء تسري يف الظّالمِ فيكتسي            نور  
يكتسي الظالم نورا، ومن شدة ظالم فرعها يكتسي ظالما دامسا، وهذا  بياضها شدة اهي احلبيبة منوه  

  .الضرب من التركيب ال جنده إالّ عند أيب متام
  -كامل-:ويقول

مطـري من الغضارة يكاد صحو          منه وبعده حوالص يذوب مطر.  
    غيثان فاألنـواُء غيثٌ ظاهـر      ضمرغيثٌ م حووالص هوجه 2لك  

فما هذا الصحو املمطر، واملطر الصحو، هل يمكننا أن نسمي هذا طباقًا خالصا، مجع الشاعر بني لفظتني 
متضادتني وكفى؟، بالطّبع يستنكف أبو متام أن يستعمل الطباق استعماالً ساذجا حىت يوشحه و يزينه بفكره 

، فاملتأملُ يف البيتني يدرك أنّ الطباق الذي يستعمله أبو متام هو طباق فلسفي جديد، يستخرج ويصبغه بفلسفته
منه الصور النادرة، واملعاين الغريبة الفريدة، ال يستعمل الطباق من حيث هو طباق، وال املقابلة لكوا مقابلة، 

تلفًا لصوره، وثانيا ألنني أحس به يلمح إىل الثنائية أوالً ليعطي بعدا خم - فيما أرى -ولكنه يستخدمه حليثيتني
احلياة، فرييك املوت واحلياة والليل والنهار واألسود واألبيض، مثّ الضحك والبكاء  اليت من أجلها وجدت

تفاعل  واخلري والشر، وكأنه يعبر بذلك عن التناقض القائم يف الوجود كلّه، غري أنه ليس بتناقض سليب ألنه من
  - كامل- :أما ليعطي بعدا خمتلفًا لصوره فانظر مثالً إىل قوله، 3الضدين

  4بيضاَء حلَّت يف سواد احلاسد            أُلْبِست فوق بياضِ جمدك نِعمةً 
له ، والذي خصصنا "التصوير"لتجد أنّ الطباق احلاصل بني السواد والبياض إنما جاء من أجل لون آخر هو 

  .مبحثًا كامالً وسنأتيه حبول اهللا
هذا فيما خيص الطباق، ومل يقف عنده الطّائي ومل يقتنع به كأداة يرسخ من خالهلا مذهبه اجلديد، ولكن    

  - كامل- :راح ميزجه باجلناس كما يف قوله
  5نِ عبد اللّهـحييا لدى حيىي ب             ات من كرمِ الزمان فإنه  ـما م

هو ميزج بني احملسنني البديعيني ليستخرج صورةً فريدة، ومذهبا جديدة، حقّق به أمنية مسلم بن الوليد، مثّ فها  
جيعله يف كل بيت من أبيات  -شأنه شأنُ الطباق- مل يكتف بذكره يف البيت هو اآلخر والبيتني، ولكن راح

  -طويل-:قصيدته، وحسبنا أن ننظر يف قوله

                                                 
 .2/105شرح التربيزي  1
 .1/332املصدر نفسه  2
 .34ينظر من هذا البحث ص 3
 .1/216املصدر السابق  4
 .2/177املصدر نفسه  5
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  .دةَ الدهرِ آهلُـاحلي ذاهـلُ              وقلبك منها م مىت أنت من ذُهليةَ
  .الدمع يف كلِّ موقف             ومتـثُلُ بالصربِ الديار املواثـلُ تطلُّ الطّلولُ  
  .ـهـا           وال مـر يف أغفاهلا وهو غافـلُع ربيعدوارس مل حيفٌ الربي  
  .لسحائب ذيلها           وقـد أُمخلت بالنورِ منها اخلمائلُفقد سحبت فيها ا   
  .تعفِّني من زاد العفـاة إذا انتحى            على احلي صرف األزمة املتحاملُ    
  1هلم سلَف سمر العـوايل وسامر            وفيهـم مجالٌ ال يغيض وجامـلُ    

األبيات من اجلناس، بني ذهلية وذاهل، تطلّ الطلول، متثل املواثل، الربيع والربوع، فال خيلو بيت من هذه 
أغفال وغافل إىل آخر األبيات وكلّها تدلّ على أنّ أبا متام يعتسف من هذا احملسن ما جيعلُه يفسد املعىن أحيانا، 

فراط يف استعماله، والذي يقرأ وقد عاب العلماء هذا االستخدام من هذا اجلانب، وهو جانب اإلسراف واإل
  -بسيط-:قوله

            هتـه هيبتاإلمام الذي مس خترِما         سيفأهـلُ األرضِ م مملّـا ختر.  
       ترالذّين وانشت انَ عنيبقر ترك فاصطُلما        قَر2باألشترينِ عيون الش  

لعلماُء أيضا من حملَه السجع والتجنيس على أنْ يضيم هلما املعىن، ومن هنا ذم ا :"يدرك صحة قول عبد القاهر
عليه ألجلهما، وعلى أنْ يتعسف يف االستعارة بسببهما ويسلك املسالك اهولة كالذي  ويـدخل اخللـلَ

  3.."صنع أبو متام
أنّ الطريق والسبيل اجلديدة اليت هذا مذهب أيب متام الذي ال يأبه ألجله مبا يقوله النقاد فيه، فهو يدرك     

سلكهاحافلةٌ باملغامرات، ألنها جمهولةٌ عنده وعند غريه، واآلمدي أقر له ذا املذهب فصار يذم ما يذم من 
  -طويل- :وذلك قوله وليست حشوا على مذهبهإالّ أنّ فيه لفظةٌ هي حشو :".. أوصافه وبديعه، مثّ يقر فيقول

  5. 4را أنه لك أولُـر له            وحسبك فخئٍ أنت امرؤ آخفحسب امر        
إذن فالتجنيس وغريه من األساليب الذي افتنت ا أبو متام هي من أدواته الشعرية، أو إن صح التعبري من املواد 

: ناس وجب أن نسألاليت صنع ا سياجه وابتىن ا محاه الشعري اخلاص به، وقبل أن ننهي احلديث عن اجل
  .أين موضع اجلدة يف جتنيس أيب متام حتى ميكن اعتباره قد تفرد بشيٍء يف جناسه عن الشعراء السابقني؟

  -طويل-:إنّ املتمعن يف جناس الطّائي احلاصل يف البيتني التاليني
  .جائبِبنو احلصن جنلُ احملصنات الن          وحوهلـا    ْيوما لُجيم إذا أجلمت    

                                                 
 .54-2/53شرح التربيزي  1
 .2/82فسه املصدر ن 2
 .523ينظر دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين ص 3
 .2/37املصدر السابق  4
 .136موقف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدثني، اخلويسكي وأبو شوارب ص 5
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  1تصولُ بـأسياف قـواضٍ قواضبِ         ميدونَ من أيد عواصٍ عواصمٍ                       
يف استخدامه وبني طريقة القدماء،  جيد اإلجابة عن سؤالنا كامنةً يف الفرق الذي يلمسه بني طريقة أيب متام 

طلبونه من أجل اجلرس الشعري وحده، د كانوا يـدموا اجلناس السجعي واملزدوج، وقـفالقدماء قد استخ
أحرص على مزاوجة الكلمات وتكرار احلروف واحلركات، أما احملدثون فكانوا يطلبون اانسة ولذلك كانوا 

من أجل الزخرف اهلندسي الذي كان رمزا للجمال احملض عندهم، وانربى أبو متام لتمثيل هذا الدور، فبعد أن 
ثقافية والعقلية، امتد دوره إىل متثيله أيضا من ناحيته اهلندسية الزخرفية، ويؤيد ذلك مثّل    عصره من ناحيته ال

لقد كان أليب متام فضيلة البداية املنظمة يف فن الصناعة والزخرفة، والسري ا على سننٍ من :" قول أحد الباحثني
ت يف صميم اتمع اإلسالمي، وبلغت أوجها يف التعبري اجلريء الصادق عن العقلية اليت كانت حينئذ قد تغلغل

  .2"دور اخلالفة وقصور العظماء
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/114شرح التربيزي  1
 .143الشعراء احملدثون يف العصر العباسي، العريب حسن درويش ص 2
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 :حداثة املعاين -ب
تعد قضية املعاين هذه من أجلّ القضايا اليت نوقشت حبدة يف العصر العباسي، وقد كنا رأينا فيما سبق أنّ       

ة، بل حني تناولوا معاين القدماء أضافوا إليها الكثري من احلسنات، للشعراء العباسيني بعض املعاين املبتكر
فأما أنْ يكون يف :" وسبقوا مبدعيها إليها، وقضية املعىن يف شعر أيب متام أثارت اهتمام النقاد، فابن املعتز يقول

ي اجلرجاين أنه جيتلب ، ويقرر القاض.1."شعره شيٌء خيلو من املعاين اللّطيفة، واحملاسن والبِدع الكثرية فال
املعاين الغامضة، ويقصد إىل األغراض اخلفية وهو حيتملُ فيها كلّ غثٍّ ثقيل، ويرصد هلا األفكار بكل سبيل، 

وإن كنت متيل :" ، وإىل مثل ذلك يذهب اآلمدي حني يقول2كما يراه قبلةَ أصحاب املعاين، وقدوة أهل البديع
ليت تستخرج بالغوص والفكرة، وال تلوي على ما سوى ذلك، فأبو متّام عندك إىل الصنعة واملعاين الغامضة، ا

  .3أشعر ال حمالة
  :ما امتازت به معانيه فيما يليإمجال  اكاننوكما أمجلنا مسات ومالمح لغته الشعرية، فبإم

  .اختراع املعاين -1
  .اإلجادة يف معاين القدماء -2
  .إغرابه يف الكثري من الصور -3
  .بالفلسفة ومذاهب الكالميني األخذ  -4
 .تقديس العقل يف العملية اإلبداعية -5

  على املعاين قد كان أبو متام احملدثني واملعاصرين على سواء، وشهادة القدماء وبا اختراعه للمعاين، فوأم لحي
 ما يزيد على عشرين وقد عددت معانيه املبتدعة فوجدت:" ويولّدها وخيترعها اختراعا، ومن هنا قال ابن األثري

  -بسيط- :معىن، وأهل هذه الصناعة يكربون ذلك، وما هذا من أيب متام بكبري، فمن ذلك قوله
  .وجـوده لمرجي جـوده كَثب     يـا أيـها امللك النائي بِرؤيـتـه      

ى حيـنرجماَء تقضٍ عنك يل أمالًُ           إنّ السبِم ابجاحل ليس جِب4حتت
 

  -كامل-:وقوله
 هلا لسانَ حسود أتاح ،تطُوِي                وإذا أراد الـلـه نـشر فضيلة.  

     العود رفع طيب فعرما كانَ ي              ارِ يف ما جاورت5لوال اشتعالُ الن  
  -كامل-:وقوله

                                                 
 .286املعتز صطبقات الشعراء، ابن  1
 .26الوساطة، القاضي اجلرجاين ص 2
 .1/5املوازنة، اآلمدي  3
 .2/382شرح التربيزي  4
 .1/213املصدر نفسه  5
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  .ودا يف النـدى والباسِال تنـكروا ضريب لـه من دونه            مثَالً شر    
ـَثَـالً من املشكاة والنرباسِ      1فاللّه قـد ضرب األقلّ لنـوره            م

يقف عند ما يثب إىل فكره بسبب األمور النازلة،  -يف اختراعه للمعاين وابتكاره هلا - ومل يكن أبو متام     
قاته الكبرية متكّنه من استخراج املعاين من غري أنْ تكون مما وقع واخلطوب احلادثة، بل كانت قُدراته الفنية وطا

حتت حسه وشاهده ببصره، وهذا النوع ال جدال يف صعوبة استنباطه عن املعاين اليت تكون وليدة مشاهدة، 
افع إليها خطوب نزلت أو أحداث أملّت2والد. 

   -طويل- :)هـ214-(يف رثاء حممد بن محيد الطّوسي ومن معانيه اجلديدة اليت كانت وليدة حدث كبري، قوله 
صرالن هصرِ إذ فاتمقام الن يتةً                تقومرب والطّعنِ مبني الض ى ماتفت. 

هرله الد بحي نمهـدي به ملَع             هفَقْداخلَؤونُ ل هـرالد ضغـن أُبلئ.                                             

ا ويف حلده البحرحابِ صنيعـةً            بإسقائهـا قـرباحتمـايل للس 3وكيف
 

  -وافر- :ومن املعاين اجلديدة اليت افترع بكرا قوله
  .وما اشتبهت طريق اد إالّ                 هداك لقبلة املعروف هادي

  .ومن جدواك راحلَيت وزادي               وما سافـرت يف اآلفاقِ إالّ 
  ركايب يف البـالد قَتعندك واألماين               وإنْ قَل الظـن قيم4م 

  - طويل- :واملمدوح عند الشعراء هو البحر جودا وعطاًء ولكن ممدوح أيب متّام
5ـاده مـن جانِبيه فيتبعهو السيلُ إنْ واجهته أنقَدت طَوعه              وتقت

 

ومما امتازت به معاين حبيب، جتويده هلا وتفوقه عمن سبق إليها، وقد أشرنا إىل شهادة عمارة بن عقيل      
لقد تقدم يف هذا املعىن من سبقه  للّه دره،:  :"وهو أدرى بالشعر املطبوع واملصنوع من أهل زمانه حني قال

  .6..االغترابإيلّ ل فيه حتى لقد حبب إليه على كثرة القو
إنه : وقد مسعت أبا علي حممد بن العالء السجستاين يقول.. :"اختراع أيب متام ملعانيه قال اآلمدييف باب و  

  - كامل- :ليس له معىن انفرد به واخترعه إالّ ثالث معاين وهي قوله
  .يمذقِ قُراحا ماًء إالّ يكن          لى التصريد إالّ نائالً    ـتأىب ع   

                                                 
 .1/362شرح التربيزي   1
 .121الشعراء احملدثون يف العصر العباسي، ص 2
حبـر، ال حاجة  - يف جوده–ىب أبو متام هذا الدعاء ألنّ الذي يرثيه ، كان الشعراء القدماء يدعون ملوتاهم بسقيا القرب، فأ.220-2/219 املصدر السابق 3

 .له إىل نفسه
 .1/200نفسه املصدر  4
كما أنّ السيل الذي من واجهه مدافعا له بالعنف قاده ومر به، .. هذا املمدوح ال يمكن مدافعته وال ينالُ املراد منه بالعنف: ، وفيه1/400 املصدر نفسه 5

 خوتلَ وأُتي من جانبيه على وجه املخاتلة واملالينة أمكن اختالج السواقي منهما فإنْ

 .   508-2/507، وشرح التربيزي 11- 10شرح شاهني عطية ص ص  6
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  1من فأرة املسك اليت مل تفتقِ       نفحة      رعائ ما استكرهتنزرا ك  
  - طويل-:وقوله

  .املعامل قبور لكم مستشرفات        بين مالك قد نبهت خاملَ الثّرى    
ن م رواكدم الكف يسرت          لٍ   تناوِقلًى ال تالملِوفيها ع2قى بالس  

  -كامل-:وقوله
         وإذا أراد اهللا نـشر فضيلـة      سودهلـا لسانَ ح أتاح ،تطُوِي.  
       ارِ فيما جاورتلوال اشتعالُ الن        العود رفع طيب فعر4. 3ما كان ي 

 ه محني نقرأه أن حسد معانيه أبو متام وجعلنا نق إليه، ما رواه ومن الشعر الذي جوسببدعه وخمترعه ومل ي
  -كامل-:الرجل الذي أنشد دعبل بن علي قول أيب متام

 ؤالهس رم يدي بني ولقيت                 عطائه لوح كبني يدي فَلَقيت.  
 وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعةً                من جاهه، فكأنها من ماله   

عه أخذ معىن البيتني من قولهفَزعبل أنطويل-:م د -  
      ي لَأمحقنم كردى بـشافـعٍ                إليه ويرجـو الشأس إِنْ إِمـرِؤو.  

         لَقخي وكروهها وهعن م كه               يصونيف احلوائجِ إن فاشكر كفيعش. 

ذه منك، لقد أجاد فصار أوىل به منك، وإن كنت أخذته منه فما بلغت واهللا لئن كان أخ:" فقال له الرجل
هجل مـوقف عمارة بن عقيل، فأبو متام كان يتلطّف يف تناوله للمعاين الـيت 5مبلغهذا املوقف من الر زوتعز ،  

  . سبق إليها، وحياول جهده يف إظهاره على صورة جديدة مبتكرة
  - كامل-:ومن هذا القبيل وقوله

وملّا كان ديدنُ الشعراء يف مدحيهم إظهار اجلود والشجاعة على املمدوحني، فأبو متام حني يتناول هذه الصورة 
  - كامل-:مينحها من فكره وفنه ما يظهرها وكأنها من اختراعه، وذلك على شاكلة قوله

ـَ                   6ة أو شركَة يف مالهلو كنت شاهد بذله لَشهِدت يل                بِـوِراث

  - طويل-:وقوله
                                                 

تأىب : به، يقول اخلالص، وسهم عائر إذا أصاب غري الوجه الذي رمى: قطع الشرب وتنغيصه، والقراح من املاء: التصريد:"، وفيه1/442شرح التربيزي  1
اع، فحبيبها معذّب أبدا من جهتها، هذه املرأة احملبوبة مع تقليلها النوال إالّ نيالً ممذوقًا غري خالص، ووصالً مشوبا باالمتناع، فال تصايف الوصال، وال تترك اإلطم

 .هاال يناله إالّ العطاء النزر الذي ال غناء فيه كرائحة فارة املسك اليت بعد نائلُ
 .2/239املصدر نفسه  2
 .1/213املصدر نفسه  3
 .2/244وتنظر هذه الثالثة مناذج يف العمدة، ابن رشيق . 138- 1/137املوازنة، اآلمدي   4
فعولن أو "  ومل يستقم عندي صدر البيت األول من الناحية املوسيقية واحملذوف منه. 122الشعراء احملدثون يف العصر العباسي، العريب حسن درويش ص 5

 .2/30والبيتان عند التربيزي .بشافعٍ، ويقرأُ البيت وإنْ أُمرؤ بإسكان النون وجر األلف.....يف فراغ وإنْ امرؤ أسدى" فعول
 .2/16شرح التربيزي  6
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  .اليم من أي النواحي أتيته                 فَلُجته املعروف واجلود ساحلُه هو
لُهأنام هـعطضٍ لـم تقَبثناها ل                هأن ى لَوحت طَ الكفبس دوعت.  

 1فّه غري روحه                لَجـاد بـها فلْيتقِ اللّه سـائلُهولو مل يكن يف ك                

وهذا املستوى من الفكر وإعمال العقل هو الذي منح لشعره هذا التجديد، وهذا السبق واخلرق هو الذي   
أنّ أبا متام عمد إىل هذا اإلعمال  جعل الكثري من نقاده ومستمعيه يستغربون ثلّةً من قصائده وأبياته، وقد رأيت

جمنونة، وهذا جانب من اجلوانب  -إنْ صح التعبري–حتى حرك اجلامد، وأنطق الصلب، فوضع ملعانيه صورا 
  -كامل - :اليت استمالتين لدراسة شعره، أما من معانيه اجلنونية فقوله

    نس كْنحا                  أَضوقـائع وميتشريف أب تأوقَع زينح وينِ وه2الد 

فأي سن ميتلكها الدين كي يضحك ا؟، هو معىن يف حقيقته يلفت االنتباه، وال يدلّ إال على عقلية غريبة 
كان ميتلكها أبو متام آنذاك، فإضحاك السن معىن تعرف العرب أنه يوضع للداللة على الفرح والسرور، ولكن 

  - طويل- :يضحك ا، فهذا تصوير انفرد به الطّائي، وله من مثل هذا قولُُه أن يتصور أنّ للدين أسنانا
  3تكـاد مغانيه تهِش عـراصها               فتركب من شوقٍ إىل كُلِّ راكبِ  

وأي ساحة دارٍ هذه اليت ترى اخلليفة قادما فتتحرك لقدومه، بل وتذهب إىل لقاءه واستقباله فَرحا يئه، 
الطّائي ها هنا يزعم من أنّ اخلليفة من شهوته إلعطاء املال وبذله، تكاد عراص مغانيه أن تسري إىل من يسري ف

إليها طالبا نيلَه، وهو معىن غاية يف الغرابة من جراء التشخيص، وربما يعود سر هذا التعميق والتجريد 
ما جعلُه يعرض عن ذكر الغول الذي أَلفَت العرب والتشخيص إىل أنّ أبا متام ميتلك من الرصيد الثقايف 

  -كامل-:، ويتعداه إىل التخويف بالتنني يف مثل قوله4التخويف به يف أشعارها

نيالتن لْـفَهخجاَء وـَثَّ الن   5ولّى ومل يظلم وهلْ ظُلَم امرؤ                ح
لبعض األساطري والشخصيات والقصص اليونانية، فإنْ بدا منهم وهذا عندنا اليوم مبثابة ذكر الشعراء املعاصرين 

  هذا العلم ومثل هذه اخلرافات نعتناهم باملثقّفني واملنقّبني يف الكتب والقـراء املمتازين، يف زمنٍ أصبح العـامل
  عامل؟؟؟صغرية، فماذا نقول عن رجلٍ حاز ما حازه يف زمن، حسنته العظمى أنه انفتح على ال كلُّه قريةً

                                                 
 .2/15شرح التربيزي  1
 .2/162نفسه املصدر  2
 .1/114نفسه املصدر  3
 .142ينظر ديوانه ص. شريفُّ مضاجعي                ومسنونةٌ زرق كأنياب أغوالأيقتلُين وامل -طويل-:قال امرؤ القيس 4

د يف كالم العرب العامة يتحدثون عن التنني أحاديث مستنكرة، ال سيما أهلُ املغرب، وبعضهم يقول التنني حيةٌ هلا سبعةُ أرؤسٍ، وهو قليل الترد:" قال التربيزي 5
تتحدث عنه، وإنما حسنته يف توظيفه، وال أظن أنه قليل التردد يف كالم - كما قال التربيزي-نةُ أيب متام ال تكمن يف ذكره ألنّ العامةوحس. 2/161.. "القدمي

به به ممدوحا بشجاعة وال وما مسعت أحدا من الشعراء  ش:"وينظر قول املرزباين.مل أمسع بشاعرٍ قدمي قد ذكره البتة -مبا أعلمه -العرب كما يقول التربيزي بل
 .67، والوساطة، القاضي اجلرجاين 308املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، ص" غريها
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ومل يقف أبو متام عند هذا احليوان اخلرايف، بل تعداه إىل خلق حيوان آخر عجيبٍ مل خيلقه اهللا عز وجل   
  -بسيط- :وذلك يف قوله

                   هكلكل الوجه مفروسا ليثٌ ترى كلَّ يومٍ حتت مهسِ جاِإلن ثًا منلي.  
  1إالّ أراك لـواء الـبخـل منكوسا            له لواُء ندى ما هز عامـلَــه      

وهكذا خيلق لنا يف خياله العجيب حيوانا على غري :"فإنه مل يكتف جبعل صاحبه أسدا حتى استعار له كلكالً،  
  2."مثالٍ له أنياب األسد وأظفاره، وكلكل اجلمل وجرانه
ولنا ص ها قولهومن هذه املعاين اليت ومسناها باجلنون، وأعطَتا رامس ا غريبة انفردطويل- :ر-  

  3وذها بنغمة طالبِـعـإذا مل ي            تكاد عطـاياه جيـن جنونها       
فتأملْ كيف تجن العطايا، بل يجن جنونُ العطايا نفِسها ألنها افتقدت سائالً وطالبا هلا، فال عالج ملرضها   

ن جييُء ليطلُبها، بل إنّ هذا الصوت من حب اخلليفة له وألمثاله ينقلب هلذه العطايا هذا  إالّ أنْ تسمع صوت م
نغمةً تستملحها وتكون مبثابة العوذَة هلا من جنوا، وكما رصد اآلمدي مذهبه يف احلشو ورأى أنه ليس بعيبٍ 

  -كامل-:لك أنّ أبا متام حني قالعلى مذهب الطائي، فقد قام أيضا بكشف هذا التصوير اجلنوين منه، وذ
                   األوهـام يف كُنهـه تفـتعثَّر            ترج من جاَء أكرب أكرب اللّه  

  4هامــوا قدره إلـى يقولـّحت       من ال يحيطُ الواصفون بِقَدره    
إلهلام هو ما يلقيه اهللا عز وجل يف قلب اإلنسان فيعرفُه حتى يقولوا قدره إهلام من جنونه، ألنّ ا:"..قال اآلمدي

  .5"بغري تعرف، ويعلّمه بغري تعلّم
ولقد اتسمت هذه الصورة باإلغراب الذي كان أبو متام يطلبه ويتعمده ، بل وأفصح هو نفسه على أنّ هذا  

  -بسيط-:املذهب هو الذي ارتضاه لشعره إذ يقول
  6آنــسة          بكـلِّ فهـمٍ غريبٍ حني يغترب ها مغربةً يف األرضِخذ

  -كامل-:ويقول
 نِ اجلميلِ أقارِباحلَس صـنيعكـها             لإالّ أن تـأتيـك 7وغـرائب  

                                                 
 الصدر: الكلكل: فيه 1/366شرح التربيزي  1

، ويف موضع آخر من 157 ص) م1985(4حممد عبد العزيز الكفراوي، دار النهضة للطبع والنشر مصر القاهرة الط: الشعر العريب بني اجلمود والتطور 2
بنا ومعتقداتنا يعود إىل وضوح الكتاب يرى الكفراوي أنّ مرد هذا اخليال الغريب هو  الثقافة الوافدة اليت متيزت ا األمة اليونانية، فعدم شيوع اخلرافة يف آدا

 البالد، واليت تثري الكثري من الفروض واألوهام كلّما ابتلعت طائفة وبساطة الصحراء، يف حني راجت وشاعت عند اليونانيني بسبب  غموض البحار اليت اكتنفت
 .194من املسافرين على ظهرها، ينظر ص

 .1/113املصدر السابق  3
 .فتحيرت يف كُنهه: ، جاء فيه2/73املصدر نفسه  4
 .وعز فيعرفال يحاطُ بقدره إالّ أن يكون ذلك إهلاما من اهللا جلّ : ، يريد2/349املوازنة، اآلمدي  5
 .1/141املصدر السابق  6
 .1/101نفسه املصدر  7
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  - كامل- :ويقول 
  1إنسيةٌ وحشيةٌ كثُـرت بــها               حركات أهلِ األرضِ وهي سكونُ   

  - بسيط-:ويقول
  

  2مغتربات يف البالد فما              يزلْن يؤنِسن يف اآلفـاقِ مغتربـا يغـدونَ
  . هذا فيم خيص إغرابه لصوره ويل مبحث كامل يف حتليل طريقة صياغته هلا سآتيها يف حينها بإذن اهللا

دثون أيضا رؤوا يف أيب أما قضية األخذ بالفلسفة، فالقدماء أشاروا إىل هذه امليزة يف شعره من قبـل، واحمل    
:         متام شاعرا مهووسا بالفلسفة قد يضطر أحيانا إىل التغزل ا كمـا علّق القاضي اجلرجاين على قوله

  -خفيف- 
  .قَسمت يل وقاسمتين بسلطا                    ن من السحرِ مقلتا عبدوسِ   
     عن حلُظات امسالق فوسِ                  فالقسيمالن بح نسلتخمنهما ي.  
  .فالذي قاسمت بِلُحظ إذ اللّيـ                 لُ يمطى من الكرى املنكوس                  

  كيف تصور له أن يتغزل وينسب، وأي حبيبٍ يستعطَف بالفلسفة، وكيف - يشهد اهللا- ولست أدري:" فقال

  .3"ب عبدوس هذا، وهو غالم غر، وحدثٌ مترف، الستخراج العويص، وإظهار املعمىيتسع قل

، والدكتور شوقي ضيف يضع تعليالً 4كما يأيت مصطلح الفلسفة يف تعليق اآلمدي على بعض أشعار أيب متام
تعمقًا جعله ينشر يف معانيه هلذه الظاهرة يف شعره فرياها وليدة تعمقه يف مذاهب املتكلّّمني ويف الفلسفة واملنطق 

األضداد املتنافرة نشرا يدخل البهجة على النفس مبا يصور من تعانقها احلياة، تصويرا يدلّ على عمق غوره يف 
اإلحساس حبقائق الكون وبترابط جواهرها، حتى اجلواهر اليت تبدو متضادة، فإنّ بعضها ينشأُ من بعض، 

  -خفيف- : قولهكما يف 5ويلتقي التقاء وثيقًا
ووِداد ةن بِغضم كُمووا نداكم            فَقَركُم وودزوا عضغأب.  

   األضداد رنواف ـراهيف ع             مبَِقْتر دجم غريب متمد6ال ع  
حوارٍ لغرابتها، يشري إىل أدق خصائص مذهبه، مما أدار النقاد حوله أكثر من " نوافر األضداد"وهو مبصطلح

وسبب هذه الغرابة هو بالطّبع التوغّل يف ضروب الفلسفة واملنطق ومزج الطباق مع التجنيس والتشخيص، إذ 
  تتداخل هذه مع تلك لتتولّد بالتايل عند أيب متام أدوات فنية انفرد ا واختذها مذهبا له، لذلك قالوا عانه أنه 

                                                 
 .2/167شرح التربيزي  1
 .1/130نفسه املصدر  2
 .ومل أعثر على هذه األبيات يف الثالثة دواوين اليت بني يدي.67نقالً من الوساطة ص  3
 .1/5املوازنة، اآلمدي  4
 .278العصر العباسي األول، شوقي ضيف ص  5
" فقروكم من بغضة ووداد" شددمت، ويعين بنوافر األضداد ما قاله يف البيت األول: هذا دعاٌء هلم، وربقتم:" ، وفيه يقول املرزوقي1/197ي شرح التربيز 6

 .".يريد ما يف قُلوب الناس من احلسد لشرفهم وارتفاع مرتلتهم، ومن احلب والود جلودهم وإفضاهلم
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له ازدهارا رائعا، تسنده فيه ثقافة واسعة بالفلسفة واملنطق، وبالشعر أفسد الشعر، وهو مل يفسده بل هيأ  
ومن  1العريب قدميه وحديثه، كما تسنده قوة ملكاته اليت جعلته يعد حبق حامل لواء الشعر العريب يف عصره

  - كامل- :محلت فكر الفالسفة واملتكلّمني  وجعل يعززها باملنطق قولهمعانيه اليت 
  2طل الكرمي من الغىن                   فالسيلُ حرب للمكان العايلال تنكري ع

  - خفيف-:وقوله

  3رب خفضٍ حتت السرى وغَناٍء                  من عناٍء ونضرة من شحوب
  - طويل-:وقوله

  .وقد يكهم السيف املسمى منية                 وقد يرجع املرُء املظفَّر خائبا

  4ةُ ذا أنْ ال يالقـي مضـربا               وآفـةُ ذا أن ال يالقي ضاربافآف   
  - خفيف-:وقوله

  إنّ ريب الزمان يحِسن أنْ يهـ              دي الرزايا إىل ذوي األحساب
  5فلهـذا جيـف بعـد اخضرارٍ              قبلَ روضِ الوهاد روض الروايب      

األبيات عبارة عن جتسيد القاعدة اليت أرسخ مبادئها أبو متام، وكنا قد رأيناه يضع القاعدة النقدية وكل هذه  
اليت من " املنطقية"النظرية مثّ يحاول جتسيدها وتطبيقها يف عامل الفن واإلبداع، لذلك جنده يفتخر بقاعدته 

  - كامل - :خالهلا ابتىن هذا الصرح السامق وذلك حني يقول
                     املنطق ذُراه فَييف كَن ببـابِه              واكنت الكالم قَفشاعرٍ و نم.    

      املشرِق هورقَّقَت منه احلـجاز               لَتهو س آممنه الش 6قد ثَقَّفَت  
ية، فما هذه طريقة خاصة بالشاعر أيب متام، بل أما قضية متجيد العقل وتقديسه أثناء العملية اإلبداع         

والسبب يف ذلك مذهب املعتزلة الذي أصبح  ،7عرف هذا املذهب عند أيب نواس من قبله، وغريه من الشعراء
  يف العصر العباسي هو اإلسالم، إضافة إىل تغلغل احملدثني فيما وراء ذلك اإلهاب اخلارجي ملظاهر الكون نتيجة 

وم، وتقدم الثقافة، واتساع آفاق الفكر حبيث صار الشاعر احملدث يستطيع عن طريق تداعي املعاين، النتشار العل
وغري ذلك من العمليات العقلية املختلفة أن يرى ويسمع ما مل يكن سلفه يف اجلاهلية يستطيع أن يسمع 

  .ولكن أبا متام أكثر منه وعمد إىل جعله رأس العديد من قصائده ،1ويرى

                                                 
 .278العصر العباسي األول، شوقي ضيف ص 1
 . 2/38شرح التربيزي  2
 .1/73فسه املصدر ن 3
 .1/84نفسه املصدر  4
 .2/203شرح التربيزي  5
 .357/ 2فسه املصدر ن 6
 .159- 147ص ص "طوابع عقلية دقيقة :"العصر العباسي األول عنوانا خاصا ذه امليزة أمساه : أفرد شوقي ضيف يف كتابه 7
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  :موقف أيب متام من املطلع -ج
بو متام نفسه أمام صراعٍ فني بني القدمي واجلديد، فهناك إرثٌ ثقايفٌّ ضخم قد أحاط به يف وجد أ

أشكاله املختلفة، مثّلَ رصيدا ضخما من كيانه الفكري، ويف مقابله كم آخر من ثقافة العصر، يعكس حجم 
حلضاري للعرب مع األمم ااورة، حبكم ازدهار حركة الترمجة للعلوم املختلفة، األمر الذي يدفع التفاعل ا

الشاعر دفعا إىل اختيار حائر بني القدمي واجلديد، وكالمها ليس عسريا عسر ااهدة اليت يتطلّبها منه املوقف، 
بينهما،  لعلّها بذلك تفرز فنا جديدا، -هذا التعبري إن صح - حني يحاول املزاوجة بينهما، أو القيام مبصاحلة فنية

تلتقي يف إطاره األصول القدمية مع الفروع املستحدثة والوافدة، ويبدو يل أنّ هذا ما فهمه أبو متام بالفعل، 
سخط النقاد الذين أراحوا أنفسهم من ثقافات العصر منذ ركنوا للقدمي، وتصوروا أنّ  - بسبب منه- وحتمل
ا كان، الشعر اإلمكان أن يكون وليس ب، 1 قد قيل، واألولَّ ما ترك شيئًا لألخري احلسنفإذا ما حاول أفضل مم

أبو متام رفض هذا التصور، فكيف تراه سيجمع يف شعره هذه العناصر املعقّدة، وكيف يدخلُ فيه العنصر 
  .العقالين وعناصر الصنعة املختلفة لتتفاعل مع الوجدان والشعور؟

فعلُ النشاط اإلنساين الذي يهدم الراهن املعروف ويولد اجلديد غري يف تعريف أدونيس لإلبداع أنه  جاء
املعروف، غري أنّ أبا متام انطلق من الراهن املعروف ومل يهدمه، فقد ابتدأ الكثري من قصائده بالوقوف على 

له يف املوازنة ما جاء يف ابتداءاته بذكر  األطالل شأن القدماء، وسيما يف قصائد املديح، وقد خصص اآلمدي
  -كامل-:كما يف قوله 2الوقوف على الديار

  ما يف وقوفك ساعةً من بـاسِ            نقضي ذمـام األربع األدراسِ
ـُواس                      .3فلعـلّ عينك أنْ تعني مبـاءها           والدمـع منه خـاذلٌ وم

  - طويل-:وقوله
  4وإن هي مل تسمع لنشدان ناشد      ا جددوا من عهدكم باملعاهد   قفو

  -كامل-:وقوله
  5قف بالطّلول الدارسات عالثـا          أضحت حبالُ قطينهن رِثاثَـا

  - خفيف-:وقوله
  6قف نؤبن كنـاس ذاك الغـزال         إنّ فيـها ملسرحـا للمـقال

                                                 
 .2هذا موقف النقاد أنصار القدمي، تنظر من هذا البحث ص 1
 .431-1/430ينظر املوازنة، اآلمدي  2
 1/358شرح التربيزي  3

 .1/269املصدر نفسه   4
أن يفتعل الشاعر مثل هذه  له، وميكن ا، وفيه أمست حبالُ، وأضحت رواية اآلمدي، وعالثا أراد ترخيم عالثة وميكن أن يكون غالم1/167املصدر نفسه  5

 .رثٍّ: أهل الدار، ورثاثا: األمساء ليستعني ا يف القافية وحشو البيت، القطني
 ..وإمنا مساه كناسا ألنه جعل املرأة غزاالً... الربع وإنما يريد اخليمة: مدح اهلالك، والكناس: التأبني: ،ووفيه1/431انفرد اآلمدي بذكره، املوازنة 6
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  -كامل-:وقوله
لبيدظعنوا فكان ب وذاك حكم حوالً بعدهم                 مثّ ارعويت 1كاي  

متام يعيد للقصيدة العربية مقدمتها الطّللية، وباملعايري القدمية، يبكي الظّعائن مدة حولٍ على طريقة  هو أبو فها
ويؤكّد من أنّ ، 2القيسلبيد، ويقف على الديار جمددا عهده ا، ولو أنها صماء ال تتكلّم على طريقة امرئ 

املراد هو الوقوف عليها على مذهب األوائل من خالل فعل األمر الذي يكرره يف العديد من مطالعه، هذا 
التكرار يثبت أن أبا متام قد أرجع القصيدة العربية إىل منطها األول والذي حاول أبو نواس جهده يف اخلروج 

زي الشاعر اجلاهلي، ومتقمصا شخصيته، ومؤديا الدور برباعة فائقة،  عليه، إنه يتعرض للوحة الطّلل مرتديا
ابتداًء من الوقوف إىل األربع األدراس إىل البكاء وتوصيف الدمع باخلاذل واملواس، إنه وصف حلال الدار 

القدمي، بل أعاد النظر ووحشة املكان ال يقلّ شأنا عن توصيف اجلاهليني، على أنه مل يلتزم هذا النمط التقليدي 
يف وقوفه على هذه األحجار املدمرة، والرسوم املدروسة، مثّ أعلن ثورته على هذا الوقوف، ورأيت أنّ هذا 
االسترسال يف ابتناء القصيدة قد جسد ما ذهب إليه علماء النفس من خالل تعريفهم لعملية اإلبداع، فلما 

نا أنّ له ما يربو عن مئة تعريف، كلٌّ يعرفّه حبسب علمه ومنهج دراسته، ألقينا الضوء على ماهية اإلبداع، وجد
عملية إدراك الثّغرات والعناصر املفقودة، وحماولة صياغة فرضيات :"ووجدنا أن أصحاب علم النفس يرون أنه

األسئلة  وأبو متام حاول إدراك وملء هذه الثغرات كما سعى إىل طرح ،3"جديدة، والتوصل إىل نتائج حمددة
 عتربمات البدائية، فإن كان قد بدأ حياكة الشعر بالوقوف على األطالل، فإنّ هذا ياجلديدة حول تلك املقد
استرساالً وحبثًا عن بديل، وإالّ فنعود لنؤكّد سلطة املوروث واملكتسب اهلائل من التراث على عقلية أيب متام، 

  :فبدا بالتايل حائرا بني ثالثة مواقف
من خالل ما أشرنا إليه، وهو األخذ بالصورة الطّللية املوروثة، بل وراح يتعجب يف بعض  األولسد جت  

  - كامل- :مقدماته ممن أنكر عليه هذا الوقوف، كما يف قوله
مـنا فقـال د َّأمل :اإلملام قدةَ صربهكم حلَّ ع            سالم.  

  4أنّ الوقوف على الديارِ حرام          وقفوا علي اللّوم حتى خيلوا    
يف ترك البكاء على الديار  عن أيب متام  ظهر جليا واضحا يف كتاب املوازنة، حني ذكر اآلمدي ما جاء لثّاينوا

  -كامل- :ويتضح من خالل قوله، 5والنهي عنها
  سعودت من مسبلَ الشؤون فلس       إنْ كان مسعود سقى أطالهلم        

                                                 
 .1/207يزي شرح الترب 1
  -طويل-:يقول امرؤ القيس يف املعىن الذي ذهب إليه الطّائي  2

هالُكالت األطاللُ غري خربوهلْ ت                  مالك 11مجهرة أشعار العرب، أيب زيد القرشي ص. قفا فاسأال األطاللَ عن أم. 
 .80ص يوسف القطامي، وتيسري صبحي مقدمة يف املوهبة واإلبداع، 3
 2/72شرح التربيزي   4
 .566-1/563املوازنة، اآلمدي  5
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امه إن كان ذلك قضى أي:بكيها، فيقوليعين مسعود بن عمر األزدي، وكان يندب األطالل وي:"ويعلّق املرزوقي
  .1"..وقيل بل مسعود هو أخو ذي الرمة..يف البكاء على األطالل فلست أنا مبقتد به

مط األوه للنا يف بعض مطالعه تأكيدا، ويؤكّده أيضالبكاء صراح ل، ومن تلكم املطالع قولهفهو يرفض:-
  - خفيف

  .فعليه السالم ال أُشرك األطـــاللَ يف لوعيت وال يف حنييب
داعٍ              ودعائي بالقَفْرِ غري فسواٌء إجابيت غري 2يبِجِم  

ل ألحبيت، أي ال أقول كما يقوأي ال أجعلُ ذلك خالصا " ال أشرك األطالل يف لوعيت" فقوله:" قال اآلمدي
  3فاستوقف يبكي احلبيب واملرتل معا" قفا نبك من ذكرى حبيب ومرتلِ: امرؤ القيس

فبدا من خالل ما ارتضيتُ أنْ أمسيه املقدمة املباشرة، وقد وجدت أبا متام يف بعض مقدماته  الثّالثأما 
  - بسيط- :كما يف قوله يلج إىل بغيته مباشرة دون الولوج من باب الطّلل القدمي، ويأيت إىل غرضه وموضوعه

  .نبـاًء مـن الكتب        يف حـده احلـد بيـن اجلد واللّعبالسيف أصدق أ
  .بيض الصفائح السود الصحائف يف         متونِـهن جـالُء الشك والـريبِ

هالش بعةبِ األرماحِ المـعـةً        بيـن اخلميسني ال يف السهيف ش بِوالعلم.  
  .أيـن الروايـةُ بـل أين النجوم وما        صاغوه من زخرف فيها ومن كذبِ
  4تـخـرصـا وأحـاديثًا ملفّـقـةً       ليست بـنـبعٍ إذا عدت وال غَربِ

بو فها هو يتخذ من احلادثة مدخالً إىل قصيدته دون أن يعوج على الطّلل، وهذا من أحد األمناط اليت اعتمدها أ
  - طويل-:متام يف بناء قصيدته، ومن هذا أيضا قوله يف رائعته يف رثاء حممد بن محيد الطّائي

ذْرماُءها ع ضفلعنيٍ مل ي فليس           األمر وليفدح كذا فليجلّ اخلطب.  
  فْرفَرِ السلٍ عنِ السغيف ش حوأصب           ـداآلمالُ بعـد مـحم تفِّيوت.  

له ذُخر أمسى وليس منا لروذُخ          5وما كان إالّ مالَ من قـلَّ مالُـه  
وحتى ال يقال أنّ أبا متام يعتمد على احلدث التارخيي اآلين فقط، أو أنّ هذه املطالع إنما هي مطالع خاصة 

  - طويل-:حلسن بن وهبباملناسبات، فإننا قد وجدناه يدخل إىل املدح مباشرة كما يف قوله ميدح ا
  
  

                                                 
 .86وتنظر أبيات مسعود يف هذا البحث ص. 1/207شرح التربيزي  1
بعض  - على تقديره-يف لوعته، ويستحملها -يف زعمه–لست ممن يقف على األطالل خياطبها ويباثُّها ويشركُها :"، وفيه عن املرزوقي1/73املصدر نفسه  2

 ."فسواٌء عندي االستحالة أن أُجيب من غريِ أن أُدعى، وأنْ أدعو ما ال يجيب جزعه،
 .29، ينظر ديوان امرئ القيس صبسقط اللّوى بني الدخول فحوملِ: ، وبيت امرئ القيس هو مطلع املعلّقة وعجزه1/564املوازنة، اآلمدي   3
 .33-1/32املصدر السابق  4
 .1/218املصدر نفسه  5
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ود وأطيباحلَس ـكيف حن وأمر             باحلسنِ بنِ وهبٍ أطي ملكاسر.  
بأو هو أخص كروضِ احلَزن لُقأو نبـا            خ لُّـقالتخ لُقوله إذا خ.  

طيدى ويبالن ـَق   .بضربت به أُفُق الثّنـاِء ضرائب             كـاملسك يفت
شربمـريِ وتأكلُ بالضا وتجها               أرنسيم اللّطيف وحيستنبطُ الر.  

  1أمذهب أم مذهب: ذهبت مبذهبه السماحةُ فلْتوت               فيه الظّنـونُ
  - كامل- :كما يصنع الصنيع نفسه يف قوله

  .لَبت مهوم الصدرِ وهي غوالبغَ            إني أتتين من لدنك صحيفةً      
  .فنـداك مطلوب وجمدك طالب             وطلبت ودي والتنائف بيننا      

  .فيها ألهـلِ املَكرمـات مآرب           فَلْتلْقَينك حيثُ كنت قصائدي      
  .2اجلميلِ أقارب لصنيعـك احلسنِ           وغـرائب تأتيك إالّ أنـهـا      

ولست أُجزم أنّ هذه حريةً غرق يف حبرها أبو متام، بقدر ما أراها إرضاًء ومصاحلةً عقدها الشاعر بني 
فكان النمط األول من الشكل : القدمي واجلديد، ومن خالل هذه املصاحلة الفنية استطاع أنْ يرضي ثالث فئات

لشعر القدمي، والثّاين أثلج به صدر أنصار الشعر اجلديد ومعاصريه ممن الذي يرضي اآلمدي وأضرابه من أنصار ا
ارتضوا اخلروج على املألوف، يف حني كان الثّالث مرضيا لنفسية الشاعر ومعبرا عن دواخله من دون االلتفات 

ليديا بقدر ما كان قالبا إىل منط القصيدة ال القدمي منها وال اجلديد، فلم يكن هذا النمط األخري بالتايل عمالً تق
فنيا عبر من خالله الشاعر عن قضايا ومشكالت عصره، ويتضح هذا املوقف يف شعر أيب متام من خالل 

  - خفيف-:قوله
  .وبكينا طلوهلا والرسوما            قد مررنا بالدار وهي خالٌء  

  3كيمابسقامٍ وما سألنا ح          وسألنا ربوعها وانصرفنـا    
  - خفيف-:وقوله

  .من سجايا الطّلولِ أنْ ال تجيبا           فصواب من مقلة أنْ تصوبا
  4فاسأَلَنها واجعلْ بكاك جوابـا           جتد الشوق سائالً ومـجيبا            

يهده، فهو يعبر عن فنحن حنس من خالل هذه املطالع بأسى عميق، وحزن شديد خيترم جسم الشاعر و   
ضعف اإلنسان أمام نواميس احلياة وأمام الزمن الذي ال يبقى على شيٍء، وهي مسةٌ نفسيةٌ امتاز ا الطّائي يف 

                                                 
، وأصل ذلك فيما يكسر من األشياء اليت ليست باحليوان، إذا كُِسرت فوجدت ..املكاسر مجع مكسر وهو األصل:"، وفيه78-1/77لتربيزي شرح ا  1

 .طيبة الرائحة وطيبة الطّعم، واحلَزن موضع بعينه يف نواحي جند
 .101-1/100املصدر نفسه   2
 .2/110املصدر نفسه  3
 .1/92املصدر نفسه  4
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مطالعه الطللية، وحتدثنا عن إحساسه وشعوره إزاء الطلل والذي مل يستطع اآلمدي الولوج إىل خباياه وخفاياه 
 اطّردت يف نقد احملدثني وعلى لسان الشعراء، ووقف عند املعاين اليت لزمها القدماء بالنظرة العباسية اجلديدة اليت

  .1باعتبارهم األصل واملنبع الذي انطلق منه ر الشعر

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  -طويل-:أشري إىل أبياته  1

حاولُهوى ما تفيك الن آهلُه                       لقد فعلت الذي خف بعها الرأجلْ أي.  
منازلُه قـد تعفّت وأحشائي منازلُ لألسى                        به وهو قفر وقفت.  

  .عليـه وإالّ فاتـركوين أُسائله  أسائلُه ما بـالُه حكَـم البِلى                       
 ..33-32أنظر من هذا البحث ص ص
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 المبحث الثاني

 
  طبيعة الصورة الشعرية

 التمامية وأنماطُها
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 :التمامية الصورة الشعرية
الفنية طريقة خاصة من طرق التعبري، ووجه من أوجه الداللة، تنحصر أمهيتها فيما حتدثه يف معىن رة الصو       

من املعاين من خصوصية وتأثري، وهي ال تغير من طبيعة املعىن يف ذاته ولكن تغير يف طريقة عرضه، وكيفية 
أن يتأثّر اهليكل الذهين ارد للمعىن الذي  تقدميه، وهي بذاا ال ميكن أن ختلق معىن، بل يمكن أن تحذف دون

ويف أي صورة جيدة سنجد قطعةً من الطبيعة، هي بديلٌ للموضوعية املطلقة بالنسبة للجانب ، 1تحسنه وتزينه
احلسي، وبديلٌ للتجريد الفكري عند الشاعر بالنسبة للغرض، وهي يف احلقيقة ضبط للطاقة الالموجهة وإجلام 

تشكيله وإعطائه مدى حتتملُه الصورة، ومل تكن احلاجة إليه إالّ لتثبيت التجربة الشعرية الذاتية يف االنفعال ب
قالب موضوعي يكون دليالً مقنعا على من رد التجربة الشعرية، فأمهّيتها تكمن يف اإلقناع كما بين عبد القاهر 

  .2حلقائق الكونية أو العلميةاجلرجاين من جهة، ويف تأكيد خربٍ بصورة معروفة تكمن يف ا
وضع تعريف للصورة الشعرية، وال بد أنّ املفاهيم اليت  ومميزاتها ويمكننا قبل احلديث عن الصورة التمامية

تدرس هذه األخرية تتغري تغريات عديدة، نظرا لطبيعة الظاهرة الشعرية نفسها، فهي ظاهرةٌ متغيرةٌ قابلة للتطوير 
مع املفاهيم الشعرية والنقدية، وهو األمر الذي يتيح الفرصة الختالف املستندات واملراجع  واإلضافة والتفاعل

الفكرية، يف أن تظهر وتوجه االجتاهات الفنية والنقدية اليت تعاجل الظاهرة الشعرية درسا وإبداعا، وبالتايل تتغير 
اإلبداعي : الً، وهو اختالف يثري حراك املشهدينالذّائقة اليت تتلقّى هذا الفعل الشعري رؤيةً وحتلي - قليالً–

لنظرية واحدة حمدودة  - على حد سواء- والنقدي معا، لذلك فإنّ حماولة إخضاع االتجاهات الفنية أو النقدية
قد تنطوي على مصادرة حق اآلخر يف االختالف وممارسة ذوقه، ووعيه، وطرح رؤيته، لذلك كان ال بد من 

وليست عالقة متاثل - عالقة:" ون حمل اتفاق ينب هذه املفاهيم، وعليه تكون الصورة الشعريةإجياد تعريف يك
أو على جمموعة من -صرحية أو ضمنية بني تعبريين أو أكثر، تقام حبيث تضفي على أحد التعابري - بالضرورة
ويتم توجيهه، ويعاد خلقُه إىل  - اوليس معناه احلريف دائم- لونا من العاطفة، ويكثّف معناه التخيلي  - التعبريات

  .3حد ما من خالل ارتباطه أو تطابقه مع التعبري أو التعبريات األخرى
أنّ وجه الشبه بني املعىن ارد والصورة قد يكون من وضع  قولنا ليست عالقة متاثل بالضرورةومعىن 

إنّ إبداع التشابيه :" ض عندما قالتاألعراف ال من اشتراكه بني املعىن وصورة، وهذا ما أكّدته ريتا عو
واالستعارات وإدراكها ال يقومان على اكتشاف مشاات حقيقية قريبة املتناول أو بعيدة، لكنهما يرتكزان 

                                                 
 .323الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور ص  1
دعي له حاجة إىل أن يصحح وأما األول فنفي الريب والشك وإفادة الصحة، وبامل: يرد عبد القاهر اجلرجاين  سبب تأثري التمثيل  يف النفوس إىل ضربني اثنني 2

، فقد احتج لدعواه، وأبان أنّ ملا ادعاه أصالً يف فإنّ املسك بعض دمِ الغزال: دعواه  يف جواز وجوده على اجلملة، إىل أن جييء إىل وجوده يف املمدوح، فإن قال
إىل بينة وحجة  -يف دعوى كونه على اجلملة-  املمثّل غريبا نادرا يحتاج، وأما الثاين التأكيد، وذلك حني ال يكون املعىن...الوجود، وبرأ نفسه من الكذب

 .95-92، ينظر أسرار البالغة ص ص.البيتان..وإذا أراد اهللا نشر فضيلة: وإثبات كقول الطائي
 .37الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، ص 3
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على أعراف حضارية، فالشاعر ال يشبه املرأة بالغزال مثال لوجود شبه حقيقي أو متوهم بينهما، بل ألنّ أعرافًا 
  1"تقوده إىل هذا التشبيهمترسخة يف ثقافته 

إنّ الشاعر من خالل  صوره الشعرية يعمد إىل إعادة تشكيل العامل يف قصيدته، وعلى هذا األساس تكون 
الصورة هنا هي محصلة الفعل التخيلي الذي يمارسه الشاعر ووسيلته يف نفس الوقت، ولكن هل ميكننا القول 

ت عرب مراحل التطور الشعري والنقدي عند العرب على طريقة من خالل هذا كلّه أنّ الصورة الشعرية كان
ومنهاجٍ واحدا؟، أو بعبارة أخرى ما هي مميزات الصورة الشعرية يف قصائد أيب متام، وما األدوات اليت اعتمدها 

  .الطّائي لتشكيل صوره؟
شعر امرئ القيس وأيب متام،  ولربما أمكننا نقل هذه املقارنة اليت أجراها األستاذ عبد العزيز الكفراوي بني  

  . كي يستبني األمر، ويتضح اجلديد قرب القدمي وبشهادته
  - طويل -:قال امرؤ القيس يف معلّقته

ـْله           كـبري أنـاسٍ يف بِجـاد مزملِ   .كأنّ ثـبريا يف عرانني وب
           رِ حولَهـْ  كأنّ ذرى رأسِ املُجيم   .فَلْكةُ مغزلِ غثاُءلِ واألمـن السي
  .كأنّ السباع فيه غرقى عشيةً            بأرجائه القُصوى أنـابيش عنصلِ  
ـِيابِ املُحملِ      .وألقى بصحراء الغبيط بعاعه            نزولَ اليماين ذي الع

ـّة             صبحن سالفًا من رحيقِ املفلف        2ـلِكأنّ مكاكي اجلواء غُدي
  -كامل-:وقال أبو متام

  مطري من الغضارة يكـاد منه وبعده                 صحو حوالص يذوب مطر.  
 رغيثٌ مضم ه والصحووجه لك                  فاألنـواُء غيثٌ ظاهـر غيثان.  

  .وريا صاحيب تقصيا نظريكُـمـا                تـريا وجوه األرضِ كيف تص
قمرما هـو مبـا فكأنالر زهـر                ـَه   .تريـا ارا مشمسا قد شاب

  مـا هـي منظَرالربيع فإن يـلى إذا                 جللـورى حـت دنيا معاش.  
  را تـكـاد له القـلوب تنوها لظهورها               نـورتصوغُ بطون أضحت.  
  .زاهرة تنرقرق بالندى                  فكـأنها عـيـن إليـك حتـدر مـن كلِّ    

                                                 
 .119، ص)م1992(1رئ القيس، دار األداب، بريوت، الطبنية القصيدة اجلاهلية، الصورة الشعرية لدى ام 1
: األنف واستعاره ألوائل املطر، والبجاد:جبل بعينه، والعرنني: ، ثبري47، وشرح املعلقات العشر، الشنقيطي ص 63-68ينظر ديوان امرئ القيس ص ص  2

ذا السحاب سيد أناسٍ قد تلفّف بكساء خمطّط، شبه تغطيته بالغثاء بتغطّي هذا الرجل كأنّ ثبريا يف أوائل مطر ه: التلفيف بالثياب، يقول: كساء خمطّط، والتزميل
كأنّ هذه األكمة غدوة مما أحاط ا من :ما جاء به السيل من احلشيش، يقول: أكمة بعينها، والغثاء:والذرى مجع الذّروة وهو أعلى الشيء، وايمر.بالكساء

استدارة هذه األكمة مبا أحاط ا من األغثاء باستدارة فلكة املغزل وإحاطتها ا بإحاطة املغزل،  الغبيط أكمة قد اخنفض وسطها  أغثاء السيل فلكة املغزل ، شبه
تصغري غدوة، : الوادي، غدية: واملكاء ضرب من الطري، اجلواء. الثقل ونزول اليماين أي نزول التاجر اليماين، والعياب مجع عيبة الثياب: وارتفع طرفاها، والبعاع

 .أصول النبت، والعنصل البصل الربي: األنابيش
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               ـّر   1تـبـدو وحيجمها اجلميم كأنها               عـذراُء تـبـدو تـارةً وحتف
ركًا عظم الفرق فما أظنك إالّ مد:" وملّا وضع حممد عبد العزيز الكفراوي هذين اللّوحتني أمام أعيننا قال    

بني الشعرين والفكرين، فامرؤ القيس مصور، وأبو متّام مفكّر، األول قد أعاد املناظر الطّبيعية بعينها أو بعبارة 
أخرى نقلها إلينا بأمانة عن طريق تلك التشبيهات املتوالية، أما الثاين فركّب أجنحة اخليال وابتعد به كثريا عن 

هرة حني أرضنا ومسائنا، فتخيلبهائه ورقّته، والز ه مقمرلغضارته، والنهار املشمس وكأن ه ممطرل الصحو وكأن
  .2"تسفر أو حتتجب خلف األوراق واألغصان وكأنها عذراء خجول تظهر مثّ ختتفي خلف احلُجب واألستار

تقرب البعيد، وتستخرج وآثرت هذه املقارنة من أجل التأهب واالستعداد للغوص يف خميلة واسعة،       
العسري، وختلق صورة ال مثال هلا على أرض الواقع، وال بد من معرفة املفارقة بني الصورتني فامرؤ القيس قد 
وقف عند حدود الشبه الظاهري بني جبل ممتد على جوانبه خطوط ملونة من أثر الزبد والغثاء، وشيخ كبري قد 

ر أو يعن مبا وراء ذلك، ألنه مصور يرى أنّ واجبه قد انتهى عند هذا احلد، تزمل يف ثوب خمطّط، ومل يفكّ
يسلّطُ أضواًء قوية من فكره وخياله  -ال كمرآة- وعند هذا احلد يرى أبو متام أنّ دوره قد بدأ كمفكّرٍ 

سي شاخص امرؤ القيس ظلّ مشدودا إىل الواقع احلمستندا على علمه وفكره، ويكشف عن جوانب خفية، 
البصر إىل العامل املاثل أمامه، ونادرا ما ينظر بعينيه يف أعماقه، وأندر من ذلك أن يتجاوز املاثل إىل املتخيل، 

وظلّ بالتايل هذا  وإذا بلغه أخد يقيسه على مرئياته وجتاربه املعيشة فأسند كلّ شيٍء بالقياس العقلي لألشياء،
ا أبو متام فاستهلّ حركة جتديد، ترفض السهولة والتسطّح، كما ترفض جتزئة أم الشعر ترديدا للرؤية العامة،

  .كامنة، ومنطق خاص ا املدركات وتبحث من وراءها عن علل
ورأى أنّ الفرق وصف التجربة والتعبري عنها : كما يتجلّى الفرق بني الشعرين يف ما مساه نعيم اليايف ب

أو الشيء عملية بصرية حتليلية سريعة تقوم على التعداد، وعيبها  تجربةوصف الأنّ :" بينهما كبري جدا وذلك 
أو الشيء فهو عملية بصريية تركيبية تقوم  التعبري عن التجربةأنها توجه انتباه اإلنسان إىل تفاصيل متتابعة، أما 

  .3"على اإلدراك الداخلي، وميزا أنها تثري يف اإلنسان كوامن أحاسيسه وأعماقها
انطالقًا من مالحظة اليايف هذه يتبين أنّ الصورة يف شعر امرئ القيس بل ويف الشعر التقليدي بصفة عامة و

كانت تسجيلية حرفية، تعتمد على املباشرة، تسجل السطح الظاهر للعالقات بني املوضوعات وتركّز على بعد 
متام تغوص يف أعماق األشياء وأعماق واحد أو بعدين، لذلك تكون عادية مألوفة يف حني كانت يف شعر أيب 

  .املتلقّني وتعتمد أكثر ما تعتمد على اإلفرادية واخلصوصية

                                                 
 .334-1/1/332شرح التربيزي  1
 193-191الشعر العريب بني اجلمود والتطور، عبد العزيز الكفراوي ص ص 2

لتقليديون عند ظاهر الشيء وشكله ومل يحاولوا وقف بعض الشعراء ا:" ، ويعلّل نعيم اليايف.26تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث ،نعيم اليايف، ص 3
النفاذ إىل باطنه وهذا أمر طبيعي يف حدود القاعدة النظرية الفلسفية والشعرية فإنّ فلسفة الباطن والسعي وراء روح الشيء مل حين موعد25ص" ها بعدج. 
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ملّا كان أبو متام يف :" ، وذلك صوصية واإلفرادية يف شعرههذه اخل) هـ235-(وقد الحظ إسحاق املوصلي 
فىت؟، ما أشد ما تتكئُ  يا: وهو ينشد وعنده إسحاق املوصلي، فقال له) هـ250-(مرتل احلسني بن الضحاك

يف احلقيقة  االتكاءوهذا يريد أنه ال يسلك مسلك الشعراء من قبله، وإنما يستعني على نفسه، ، 1"على نفسك
أي إبداعٍ يف جمال العلوم اإلنسانية سواًء كان يف جمال الفلسفة أو " هو معىن اإلبداع واخلطوة األوىل إليه، ألنّ 

االت ال بد أن يقوم على الذاتية والتفكري احلر املستقل، وهذا على النقيض متاما ملا جنده األدب أو غريمها من ا
عند الشخص املقلد الذي ال يستطيع أن يشعر بذاته العاقلة اخلالّقة ألنه تنازل عنها حبيث تالشت يف خضم 

  .2"فكر اآلخرين

اع الصور اجلديدة واملعاين املبتكرة وذلك من خالل وال بد أنّ أبا متام قد استوعب هذه احلقيقة، حقيقة إبد
شغوفًا ملعرفة ما سيستخرج مما يشاهده، ومتلهفًا ملعرفة ما ستؤول إليه  جتعلك يف النظم على نفسه، نفس اتكاءه

  .الزهرة والنهار واللّيل عندما ميتزج بعقل أيب متام؟
د ثقافية خمتلفة، وصارت القصيدة الواحدة ال تقبلُ أصبحت الصورة الشعرية عند احملدثني تستند على رواف

التجزئة يف الغالب شأنَ القصيدة القدمية اليت حوت جمموعة من الصور الصغرية جتمعها صورة كبرية تندرج 
حتتها كل الصور،  ألجل هذا أصبح لشعر احملدثني قراء يستملحون الغوص مع الشاعر، ويحاولون الكشف 

وره ومعانيه، وكان اآلمدي يف تتبعه لشعر الطّائيني يؤكّد على صحة الصورة، وربما عاب عما استثر من ص
  - خفيف- :يف قوله االشاعر كمعليه بعض صوره بسبب عدم إقراره خبصوصية 

نا الرسومهِدبا قد عّكاظٌ              للصع يا وطيبا وهنس3تزدهيك ح  
قد عهدنا الرسوم وهي معدنٌ : هي عكاظٌ معىن ليس باجليد، ألنه أرادقد عهدنا الرسوم و:" قال اآلمدي  

 :لكان أجود من قولهسوق  :للصبا ومألف أو موطن، فقال عكاظٌ أي سوق للصبا جيلب إليها، ولو قال
: ليها العرب، وقد كان يكفيه أن يقولاظا من أعظم األسواق اليت جتتمع إعكاظٌ، وإنما ذهب إىل أنّ عك

باللّفظة املستعملة املعتادة، وإنّ السوق قد تكون عظيمةً آهلة، وعكاظ أيضا سوق، لما وجه أيت ـ، فيسوق
  .4"التخصيص يف موضع العموم، والعموم أجود وأليق

إنّ هذا اإلصرار العجيب الذي تكرر يف موازنته أكثر من مرات ملحا على استعمال اللفظة املعتادة يدل على 
فإذا كانت عكاظٌ مبا  - لغة الشاعر يف تأكيد رؤيته الشعرية- ري صحيح ملعىن الشعر، ودور اللغة اخلاصةتصور غ

يتصورها جمرد سوقٍ، فما وجه التخصيص يف موضع العموم، والعموم أجود وأليق، فاألمدي منساق مع اللفظ 
  ل التارخيية والروابط العاطفية بالنسبة املعتاد، يستنكر استعارات أيب متام، وال يفطن لقوة التشخيص، والظال

                                                 
 .98تاريخ النقد األديب عند العرب، طه أمحد إبراهيم، ص 1
 .128دور العقل يف اإلبداع الفين، مصطفى عبده، صفلسفة اجلمال و  2
 .1/92شرح التربيزي  3
 . 1/509املوازنة، اآلمدي 4
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وال تتضمنها الكلمة األخرى إذا تأمل األبيات التالية هلذا البيت ، "عكاظ"للشاعر بالذّات اليت حتملُها لفظة  
  -خفيف- :وقد أوردها أيضا

  للصبا تزدهيك حسنا وطيبا         قد عهدنا الرسوم وهي عكاظٌ   
  زورا             وصعودا من اهلوى وصبوباـَزائرا ومأكثَر األرضِ 

  ا ألْبستها             غفَالت الشبابِ بردا قشيباـعابا كأنمــِوك
يالبيـب فقْـْن ها قَلَّمـنفقْـا تعـد ـرفا للشاـدى تغيبمسِ حت  

إليه إالّ بإضافة صفة أخرى إن مل تكن صفات إىل لقد أضاف البيت األخري جانبا من الصورة ال يتوصلُ 
السوق، فقد غابت عكاظٌ وصارت ذكرى،وليس باستطاعة أي سوق أن حتتلّ يف الوجدان العريب مكان 
 اإلطار دتوح ا بِها مزدوجيف هذا البيت األخري دور الشمس تدت أوصافُها، وقد لعبكاظ مهما تعدع

شخاص، فهذه الشمس نظري الكعاب، ونظري عكاظ أيضا، وقد غابتا مخلّفتني الظالم والصورة، املسرح واأل
  .1واحلسرة

أصبح وال بد النظر إىل الصورة موحدةً يف القصيدة كلّها، وحتول شعر الطّائي بالتايل بناًء، ال ينظر إليه حتى 
ائية جمموعة من الوحدات واملواد، يسعى يكتمل، وهي مسةٌ بديعة يستشفّها القارئ يف شعره، فالصورة الطّ

  - كامل -:بعضها لبناء بعض،  من حجر األساس إىل آخر لبنة فيه، ومن أمثال صوره اليت تركّب تركيبا قولُه
قد أثْقَب  نلياحلستنِ املُجيإنسانَ ع لَتا جدى             ناروهبٍ يف الن بن  

  للمهتدي مظلـومةً للُمصطلي            مأدومـةً للمجـتدي موسومـةً    
  2مـن منـة مشهـورة وصنيعـة               بِكـرٍ وإحسان أغـر محجلِ

ونالحظ أنّ الطّائي يبين نتيجةً على ما رمسه من جزئيات  الصورة  كما عرضها يف البيتني األول والثاين، مع  
 كعادته، حتى إذا ما قرأنا البيت الثالث جعلنا حنس بأبعاد الصورة انتقاء األلفاظ من حيث موقعها الصويت

األوىل اليت رمسها يف البيت األول، والصور الثالث يف البيت الثاين، اليت راحت ختدم نتيجته، ويترك لنا يف 
  .األخري عملية البحث يف  أوجه الشبه  بني الصور

ارخيي الذي يربط الشاعر بتاريخ أمته، ال بوعي االنتماء إىل جيله عالقة الشاعر بتراث أمته تتمثل يف احلس الت
، هذا الوعي التارخيي جيعل للصورة الشعرية معىن وأفق، وهنا تربز عبقرية أيب متام وذلك يف استعانته فحسب

ذكرنا صوره  ، وربما كان من الالّئق قبل ذكر الصورة التمامية اجلديدة،بالتاريخ إلبراز جتربته وصورته الشعرية

                                                 
 .140الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، ص 1
ثال واستعارات وإن مل يكن مثّ كل هذه أم:"تعرف وتميز، قال التربيزي: خلط ا األدم، موسومة: أضاَء، ومأدومة: أثقب: ، وفيه12/18شرح التربيزي 2

، والذي يبدو أنّ  أبا متام مل يخصص الصورة مبال، وإنما جتري صوره يف "نار، وهذا  حيتملُ وجوها كثرية، منها أنه يظلم مالَه للسائل فيعطيه منه أكثر مما جيب
 مكن إمجاهلا يف البيت الثاين جمرى احلقيقة يف البيت الثالث، وهو أنّ احلسن بن وهب كرميار يوالن ،ال الذي مل يهتدللض مع الضيف، مالذٌ للغريب، سند

 .املعروف
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اليت ال يزال هلا بريق تصبغه ا ثقافته اليت كانت له معينا ال ينضب وال يغيض، وال بد أنّ الصور اليت تضلّ 
 .عالقة بالتراث تتأتى من طريقيت التداعي والتحوير

تأثري هذه قدرته على استخدام وجوه الشبه بني جتاربه والسيطرة عليها من خالل إن من أهم مميزات الشاعر 
الوجوه بعضها ببعض، ويحاول ريتشاردز تبيني السبب الذي من أجله تبعث بعض التجارب املاضية دون 

، أو باألحرى اهتمامناإن قابلية التجربة للبعث تعتمـد أوال وقبل كل شيء على مقدار :" سواها فيقول
فإنّ البعث يكون عسريا، فالتجربة األصلية دوافعنا اليت نشطت أثناءها، وإذا حنن مل نعـان اهتمامات مماثلة 

مشيدة على عدد من الدوافع أتتنا من خالهلا، بل نستطيع أن نقول إنها هي هذه الدوافع نفسها، والشرط 
األساسي لبعثها هو حدوث دوافع مشاة، ومما ال شك فيه أنّ عودة جزء من املوقف من شأا أن تعيد 

  .1"إظهـار الكل
اعر حينما يتفاعل مع موقف  إذن فال بدا يف ابتناء الصور عند املبدعني، وذلك أن الشسهم كثريأنّ التداعي ي

حاضر يستدعي هذا املوقف منه ما يماثله يف خميلته وكلّما كانت املخيلة واسعة وقوية كان استحضار املوقف 
علَ مع املوقف تفاعالً قويا جعله يستجدي قويا أيضا، لذلك حني رأى أبو متام دمار عمورية، وخراا تفا

  - بسيط-:، فقال"ربع مية"بصورة 
  .2ما ربع ميةَ معمورا يطيف به         غيالنُ أى ربا من ربعها اخلَرِبِ

يلة وإن كانت جتربة أيب متام هذه قرائية إالّ أنّ قوة استحضارها تعدلُ التجربة احلقيقية الشعورية، فربع مية يف خم
  .الشاعر عبارة عن إطار راكن ساكن، ولكن ينشط ويتفاعل بوقوع حوادث متاثله يف حياة الشاعر

ومثل هذا التداعي جند التحوير، وال بد أنّ بني الطريقتني أوجه تشابه دقيقة جدا ما دام الشاعر مستمرا يف 
أن يأخذ :" كما يراه شوقي ضيف هوإعادة بعث املاضي وجعله يف تفاعل دائم مع احلدث اجلديد، والتحوير 

الشاعر معنى مسبوقًا أو مطروقًا فيديره يف ذهنه، ما يزال به يحور فيه حتى يظهر يف صورة هيئة جديدة 
  .3"وكأنها تخالف اهليئة القدمية

منه حتى  ويعد أبو متام من أبرز الشعراء الذين عكفوا على هذا الفن، وال يزال يضفي على صوره الشعرية
  -طويل- :يخرجها يف شكل جديد، ومن ذلك حتويره لبيت زهري بن أيب سلمى

  .4أثايفَّ سفعا يف معرسِ مرجلٍ        ونؤيا كجذمِ احلوضِ مل يتثلّمِ
  -وافر- :أخذه أبو متام وصبغه بصبغته الفنية فقال

  
                                                 

 .282األسس النفسية يف اإلبداع الفين يف الشعر خاصة، مصطفى سويف، ص 1
 .1/40شرح التربيزي   2
 .296الفن ومذاهبه ص  3
نهري : القدر، النؤي: أصله املرتل، املرجل: السود، املعرس: جارة توضع القدر عليها، السفعح: األثايف: ، ويف اجلمهرة88املعلقات العشر وأخبار شعرائها، ص 4

 .89األصل، مجهرة أشعار العرب، أيب زيد القرشي، ص: يحفر حول البيت ليجري فيه املاء عند املطر، اجلذم
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ا             ونؤينزح نمكاخلدود لُط أثاف مثلما انفَصوارالس 1م.  
منه ، ال نقول سرقه،  فرق بعيد جدا، وال شك أن الشاعر بارع يف إخفاء األثر الذي أخذهفبني معىن البيتني  

ولكن حوره حتويرا  حبيث ألبسه لبسة العصر اليت جتعل القارئ ينسى الصورة األوىل، وجيد يف الصورة الثانية 
-:اته اليت ال تزال تذكر يف هذا املعرض قول طفيل بن كعب الغنويشيئًا جديدا ومعىن مبتكر، ومن حتوير

  - كامل أحذ مضمر
  .وجعلت كوري حتت ناجية            يقْتات حلم سنامها الرحلُ

  - طويل-:أخذه أبو متام فقال
هبوضِ ينهلُّ ساكةً         رعاها، وماُء الرقبه الفيايف بعدما كان ح2رعت  

ك يف أنّ صورة البعري الذي يرعى ويرعى رعيا غريبا يستويل على أذهاننا وجيعلنا نؤمن مبقدرة فليس من ش
، ومن يستطيع أن يدعي على أيب متام بأنّ هذه صورة قدمية، لقد غيرا واالبتكارالعقل اإلنساين على التجديد 

  .3املدنية واحلضارة، وحورتها الفلسفة والثقافة
ه النماذج تدلّ داللةً ال مرية فيها على أنّ العملية اإلبداعية يوجهها اإلطار واخلربة الراكنة يف بد أنّ هذال 

 ه اخللق على غري مثال، ولكنقال إنّ يف هذا القول قضاٌء على جوهر اإلبداع من حيث أنجوف املبدع، وقد ي
خيضع لظروف الشخصية املختلفة،  حيمل بعض اخلطأ باعتبار اإلطار من حيث هو كل منظّم االعتراضهذا 

حبيث ال ميكن أن يكون اإلطار الذي حيملُه شاعر مبدع مطابقًا متاما لإلطار الذي حيمله مبدع آخر مهما 
حاولنا أن نقرب بني اطّالعتهم اخلاطرة، كما أنّ اإلطار نفسه يفتح اال أمام املبدع بالتقاط اجلديد من الصور 

شبها يف جمال الشاعر الشخصي، وال يف املوروث القَبلي اجلماعي وهذا معىن  - مهما حبثنا–واليت ال جند هلا 
خلق الصورة خلْقًا جديدا ينبع من ذوبان الشاعر مع حميطه وبيئته، وال بد أنّ شاعرا كأيب متام ال ختفى عنه 

ضرورة إىل االبتكار على مستوى الصور طُرق التجديد يف الصورة الشعرية، فاالبتكار يف معاين الشعر يقود بال
  - وافر-:الشعرية، ذلك أنّ الصورة تابعةٌ للمعىن، مؤكّدةٌ له، ومن الصور اليت افترع بكرا أبو متام قولُه

 دوٍء وعوكان املَطْلُ يف بد          نار يوه نيعةا للص4دخان  
وقد تقرر يف العرف الشبه بني النور والعلم :".. قال عبد القاهر اجلرجاين يف معرض شرح صورة هذا البيت

وظهر واشتهر، كما تقرر الشبه بني املرأة والظبية، وبينها وبني الشمس، ومل يتقرر يف العرف شبه بني الصنيعة 
  عا، والنار، وإنما هو شيٌء يضعه أبو متام، ويتمحلُه ويعمل يف تصويره، فال بد من ذكر املشبه واملشبه به مجي

  

                                                 
 ..".هذا معىن مصنوع حسن: والنؤي بسوار قد انكسر، وقال املعريشبه األثايف خبدود أثّر فيها اللّطم، : ، قال الصويل1/311شرح التربيزي  1

 .1/122املصدر نفسه  2
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  .1"حتى يعقَل عنه ما يريده، ويبني الغرض الذي يقصده
، يشري إىل إحداث واختراع "يضعه اآلن ويتمحله ويعمل يف تصويره:" وال بد أنّ عبد القاهر من خالل قوله

  .هذه الصورة عند الطّائي، كما يريد إبراز خمالفة أيب متام ملا اشتهر يف صور الشعراء وتقرر
يف  هايعد حضور وره عبد القاهر اجلرجاين هنا يمكننا تقصي هذه الصورة يف شعر أيب متام، على ما قرا وبناًء

  .2هذه اللوحة اجلديدةمثل السبق يف رسم  ه على إحرازه قصببعض قصائده إحلاحا من
 ةأخرى نستشفّها من خالل إنّ إحلاح أيب متام يف تكرار الصورة الواحدة وتوزيعها على قصائده يقودنا إىل مزي

تتبع صوره الشعرية، وهي إصراره على طريقة توليد الصور للمعىن الواحد، وإتيانه ا على شكل سلسلة من 
األفكار متتابعة، ال يقطعها إالّ إذا تيقّن من وصول بغيته إىل قارئه، ولْنتابع هذه السلسلة من الصور، يقول يف 

  -بسيط-:مرض صديق له
 فإنْ يكن     هتروس تنعاي صبمِ      واألض الغابة ثللي لْفح 3فالوِرد  

من ( إن تكن قد بليت ذا املرض، ورأيت من شدته ووطأته على بدنك ما ال تطيقُه، فاعلم أنّ الوِرد : يريد
  .مكانك بني الناس مالزِم لألسد الشديد الغضبان، فمصيبتك جلّت وعظمت لعظمتك ورفعة) أمساء احلمى

هذه الصورة األوىل استقاها أبو متام من بيئته، وأوجه الشبه بني املعىن والصورة الشعرية تكمن يف عظمة املشبه 
  :واملشبه به، مثّ راح يلتقط صورا أخرى يعزز ا فكرته هذه فقال

   فَتقَص فَتإذا ما أعص إنّ الرياح        أنَـعيومل يعب مِ دان جندتبالر.  
إن كنت تشك يف أنّ مرضك هذا ال يقع إالّ على العظيم القوي، فانظر يف الرياح، فإنها مىت هبت : يريد

واشتدت ال تكسر إالّ العيدانة الباسقة، وال تعبأُ بالشجر الصغري إذ لوضاعته ال تشعر الرياح بوجوده، يف حني 
  .كان النخل هلا ندا

صورة الثانية ملتقطةٌ من الطبيعة حني تضطرب ويج، وال بد أنّ أوجه الشبه هي نفسها اليت إنّ هذه ال 
وجدناها يف الصورة األوىل ولكن شتان بني لوحة األسد املزكوم، وأعجاز النخل املنكسرة من جراء غضب 

  :حني يقول بأخرىالطبيعة، مثّ يتبع أبو متام هذين الصورتني 
  .ش ال كسوف هلا       والشمس والبدر منه الدهر يف الرقمِبنات نعشٍ ونع

إذا نالتك علّةٌ فإنّ الشمس والقمر يدركهما الكسوف على عظمهما، وال تكسف النجوم، فاعلم أنّ : يريد
  .املرء يبتلى على قدر عظمته وإميانه،

عىن األساس، ليربز لصاحبه أنّ البالء إنما هو ويصلُ أبو متام ذه الصورة الثالثة إىل األصل األول، وهو امل
  :حليف العظماء، وهذا ما يقرره قوله

                                                 
 .تعديلها وختريج صحيحها من خالل اجلملة املعطوفة عليها تفحاول" يعقلَ عندما يريده ىحت: "، يف الكتاب140- 139الغة،  ص صأسرار الب  1
 .149، ينظر هذا البحث، صنارا جلَت إنسانَ عينِ املُجتلي         يف الندىقد أثقب احلسن بن وهبٍ  -كامل: أشري إىل قوله  2
 .2/142ي شرح التربيز  3
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  .تعتام إالّ امرأً يشفى من القَرمِ        واحلادثات عدو األكرمني فما  
باستقرار هذا العزاء املؤكّد يف  ومن خالل هذه الصورة الرابعة، ينتعش أبو متام ويتنفّس الصعداء حني يشعر

أربع صور خمتلفة، وخيتم هذه السلسلة من الصور حبقيقة يراها مبثابة القُفل هلذه الصور اليت جتمعت جتمع أشعة 
  :الشمس يف املرآة املقعرة لتشكّل من خالل تتابعها وجتمعها قوة مستعدة لإلحراق وذلك قوله

  .عض القومِ بالنعمِـلّه بقد ينعم اهللا بالبلوى وإن عظُمت              ويبتلي ال
) األسد املزكوم، العيدان املنكسر، كسوف الشمس والقمر، والعظيم املبتلى(إذن ال بد أن تواطؤ هذه الصور  

أدى إىل تأكيد املعىن وتوضيحه، كما أعطى للفكرة من احلُلي والزينة ما أشفى صدر أيب متام، هذا إذا اعتربنا 
وظيفتني أساسيتني فهي إما أن تقررها بالشرح "تنحصر كما يرى نعيم اليايف يف أنّ وظيفة الصورة الشعرية 

  .1"والتوكيد والتوضيح، أو تزينها بالتزويق والتحلية والزركشة
إنّ املعىن إذا ربط بصورة شعرية واحدة تأكّد واستبان، فكيف به إذا تعاقبت عليه جمموعة من الصور كلّ منها 

كننا القول أنّ الصورة الشعرية عند أيب متام كانت متثّل قوة دافعة إلبراز املعىن يصب يف جمراه، لذلك مي
وتوكيده، كما يتبين من خالل املثال السابق أنّ عملية الزركشة بدت سافرةً يف صوره وحنس من خالل 

ن على قوة املُخيلة عنده اقتناص هذه الصور أنّ أبا متام يستمتع ويمتع، يستمتع بالتقاط العديد من الصور ليربه
يف تنويع الصور وجتواله يف آفاق خياله الواسع، ويمتع القارئ بفتح عدة لوحات ختتلف فيما بينها وتأتلف يف 

  .نفس الوقت من أجل تأكيد املعىن وشرحه
  - لكام- :أمثلة تعدد الصور عند أيب متام قوله أيضا يرثي ابين عبد اهللا بن طاهر وكانا صغريينومن 

  .لو ينسآن لـكان هذا غاربـا           للمكرمات وكان هذا كاهالَ
  .هلفي على تلك الشواهد فيهما            لو أمهلَت حتى تكونَ مشائالَ
  .لغدا سكونهما حجى وصباهما          حلْمـا وتلـك األرحييةُ نائالَ

        ـَة   .ولعـاد ذاك الطلّ جودا وابالَ  وألعقَب النجـم املُرذُّ بديِم
  .2إنّ اهلـاللَ إذا رأيت نـموه             أيقَنت أن سيكونُ بدرا كامالَ  

استمرار تيار الصور يف القصيدة الواحدة :" وهو عنده" الترابط:"ويسمي نعيم اليايف هذا الضرب من البناء ب
نبية ومسارب ال تصب يف مسراه أو ال تلتحم به التحاما من قريب دون أن تقطع جمراه أو تعكّره احنرافات جا

  .3"أو بعيد
يف صور أيب متام هذه ذوبانه الشعوري مع الطبيعة، لذلك يمكننا تصنيف العديد من صوره يف زمرة والالّفت 

ليف الصور املتتابعة ما امتازت به الصورة الشعرية عند الرومانسيني املعاصرين، ذلك أنّ الطّريقة املنتهجة يف تأ
                                                 

 .16تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث، ص 1
 .2/231شرح التربيزي   2
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وتفسري هذا الترابط ال تقدمه نظرية التداعي :" مسة هذه املدرسة، وهذا طبعا ما يقرره نعيم اليايف حني يقول 
والذي يفعل ذلك هو مبدأ الشوق والتعاطف .. اليت قامت على أساسها األعمال الشعرية يف الفترة التقليدية

ذلك حني حتدثت ) اجلشطالت(أساسه الرؤية النسقية، وقد أكّدت نظرية الذي ظهر مع الرومانسية ومتّت على 
عن النسق وارتباط اجلزء بالكل والقاعدة االنفعالية التصاالت األشياء بعضها ببعضها اآلخر، ورؤيتها يف ضوء 

  .1"العالقات
مبثابة " البالء للعظماء"رة ارتباط اجلزء بالكل فيمكن أن نستشفّه من خالل النموذجني السابقني، وتبدو فكأما 

اجلدع الذي أخرج منه الطّائي فروعا متعددة، وجعل هذه الفروع مبثابة عالقات عضوية نامية ذات وحدة 
  .عامة ومتفردة
، 2"املبدأ الشعوري أو اخليط النفسي الذي يحرك الصور:" أوما يسميها نعيم اليايف ب االنفعاليةوأما القاعدة 

ز سافرعنها يف عمله، ومادامت التجربة ذات أجزاء مترابطة ا فيرب رعبعانيها الشاعر ويمن خالل التجربة اليت ي
تصدر من معني واحد هو الشعور الذي يحركها، وجب حينئذ أن تكون الصور يف القصيدة كأجزاء التجربة 

  -بسيط- :لطائيومراحلها يف حركتها املتداخلة اليت جيدب بعضها بعضا، واقرأ قول ا
  .2ما ربع ميةَ معمورا يطيف به         غيالنُ أى ربا من ربعها اخلَرِبِ

هاهنا يرى القبيح حسنا، واخلراب اًء ومجاال، فال بد إذن من أنّ احلدث جعلَه ينظر إىل الربع نظرةً  فالشاعر
قد حول حدثُ فتح عمورية ربع الشاعر اخلراب مغايرة، فبعد أن كان ربع الشعراء بقايا ديار احلبيبة، ف

والدمار، وال بد أنه منصاع وراء هذا إىل خيط نفسي يشده شدا إىل ابتناء مثل هذه الصورة، وسييصرح به 
  :لكن بعد أن يؤكّد صورته بأخرى، وجيعل لألصل فرعا آخر وذلك قوله

  .شهى إىل ناظري من خدها التربِوال اخلدود وقد أُدمني من خجلٍ        أ
داللة على أنّ التيار الشعوري يتدفق تدفّقًا قويا، وزيادته لدى الشاعر يعين  ويف توكيد الصورة الشعرية بأخرى

الزيادة من الصور، وعرضها على ما انتابه من هذا املوقف، فليس يزيد من فرح أيب متام وسروره يوم فتح 
  :، لذلك زاد من تأكيد ال نقول فكرته، ولكن شعورِه اجلارف حني قالعمورية شيٌء مهما كان

  .منظرٍ عجبِ عن كلِّ حسنٍ بدا أو        مساجةٌ غَنِيت منا العيون ا   
ال جرم أنّ روح اإلسالم هي الداعي إىل تأجج العاطفة، لذلك ظلّ الشاعر من خالل إبرازه عن هذا الشعور 

النتقام من العدو، وهي ال بد نزعةٌ يستشعر معناها املسلم احلق، بل هي من عمق جتربة جيول حول فكرة ا
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الشاعر اليت خامرته من خالل الصراع بني اخلري والشر، والكفر واإلميان الذي ظلّ يرافق الشاعر يف العديد من 
)ڀ � � � ڀ ڀ      ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( :قصائده، واملرء يفرح هلالك عدوه، وقد قال اهللا عز وجل

1.  
التناقض الذي بنيت عليه احلياة لذلك كان تتويج هذه الدفقة ل الضدين وهو يطرح أبو متام قضية تفاعكما 

  - بسيط- :الشعورية القوية قولَه
  .وحسن منقَلَبٍ تبقى عواقبه     جاءت بشاشته من سوِء منقَلَبِ

  - بسيط- :وذلك قوله وهي نفس الفكرة اليت رسمها يف النموذج األول
  .قد ينعم اهللا بالبلوى وإن عظُمت       ويبتلي اهللا بعض القوم بالنعم
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  :أمناط الصور الشعرية
 كما كانت أليب متام حداثته يف اللغة الشعرية واملعاين على حنو ما رأينا، فقد كانت له حداثته يف التصوير   

ة من أعقد القضايا اليت تواجه الباحث والشاعر على السواء، إذ إا عنوان عبقرية الشاعر، قضية الصور وتعترب
، وال بد أن الشعراء يعتمدون على لتجربة إىل املتلقنيوطريقة تصوره لتجربته، ووسيلته إىل إيصال هذه ا

ومن مثّ يكون هلا أثر على  احلواس يف استنباط الصور من واقعهم ألثر هذه احلواس يف توضيح املعىن وإبرازه،
ألنّ العلم املستفاد من طرق احلواس أو املركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد "املتلقّي تفوق أثر العقل واخليال 

  .1"الضرورة يفْضلُ املستفاد من جهة النظر والفكر يف القوة واالستحكام
هم من يكثر من حاسة دون أخرى، ويرجع ذلك إىل وجند لدى الشعراء اختالفًا يف تناوهلم هلذه احلواس، فمن

، 2أمور عديدة منها أنّ بعض الشعراء يفقدون حاسة من حواسهم فريكّزون يف تصويرهم على احلواس األخرى
وال يعين هذا التزام الشاعر حاسةً واحدة يف تصويره، بل إنّ هذا  ومنها ما يعود إىل طبيعة املعىن املُراد تصويره،

فقدر بصورة أبلغ من التركيز على حاسة دون  يعبالصورة رونقها، ألنّ تكاثف احلواس يف الصورة الواحدة ي
أخرى، والعربة باملقام  إذ هذا الكالم ينطبق إذا استدعى املعىن تكاثف احلواس، أما لو أراد الشاعر تصوير املعىن 

ذلك يف السمعية واملذاقية والشمية، وألنّ الصورة بصورة املرئي فليس له أكمل أداة من الصورة البصرية، وقل 
تعبري عن التجربة الذاتية للشاعر، ونقل لصدى هذه التجارب كان ال بد من الدخول إىل أعماق هذه الصور 

  . من خالل التفاعل معها
  :الصورة االنفعالية-1

واألصل احلسي ال . وضوع املصورهي اليت تصور انفعاالً أملّ بالشاعر، أو حالة وجدانية تربط الشاعر بامل
  . يغيب عن هذه الصورة، إذ إن احلس هو وسيلة إدراك اإلنسان للعامل احمليط به

والعالقة بني الصورة والعاطفة عالقة وثيقة، فعاطفة الشاعر يف قصيدته إمنا تكمن يف صوره، بل إن الصورة 
إن العاطفة إن كان مثة عاطفة يف : يقول مكليش. شاعر لتجسيد شعورهبأشكاهلا، هي الوسيلة اليت يعتمدها ال

  .3أو إذا مل تكن كامنة يف الصور نفسها، فبني هذه الصور- القصيدة تكمن يف الصور 
للتجربة يعد الطابع احلسي للصورة مبدأ أساسي، واللجوء إليه وسيلة من وسائل تأثري الصورة، كما أنّ      

التصويري يف شعر الشاعر، فللحياة وتفاعل األديب معها أثر بعيد يف إضفاء  دوراً كبرياً يف ظهور هذا النموذج

                                                 
 .92، صأسرار البالغة، عبد القاهر اجل 1
رمسية السقطي، تشري الباحثة إىل أمهية حاسة البصر أكثر من غريها للشاعر، ليس بالنسبة لرؤية " أثر كف البصر على الصورة عند العرب:"يف دراسة عن 2

ربهن على أنّ للمركز االجتماعي أيضي، لتمثاالً باملعر ة، وتضربما للمجال احلركي بصفة عاما يف موضوع إدراك الكفيف األشياء فحسب، وإنا كبريا أثر
كما جتاوز املتنيب يف استخدام –للمعامل البصرية، ومع حرصه على وصف املرئيات والتشبيهات البصرية، فإنه كان يهرب إىل التأمل الذي ميُأله عليه فراغه 

ه خري وسيلة للتعويض عن عجزه يف إعطاء أوصاف وتشبيهات هلا حيث كانت ل - مصطلحات العلوم والفلسفة،وأكثر من استخدامها يف مدار الوصف والتشبيه
 .30صور بصرية مرئية، ينظر الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، ص

 .33الصورة الفنية يف شعر الطائيني بني االنفعال واحلس، وحيد صبحي كبابة، ص 3
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انب الوجداين سافراً قد عاش ملء عصره، فكان ال بد أن يربز اجلأبو متام  األدب، وكانالطابع الوجداين على 
  .يف أدبه

  -بسيط-:حيدثنا أبو متام عن جتربته يف احلياة فيقول
     يف لُجـجِ الد بتـشبِعـ      نـيا فأثـكَلَين      ن شبِمـايل وأُبتتؤرضٍ غريِ م.  

  1كم ذُقت يف الدهر من عسرٍ ومن يسرٍ            ويف بين الدهـر من رأسٍ ومن ذنبِ     
لتماعات صورية تربق يف ثنايا القصيدة، أما أن تكون إالية يف قصائد أيب متام على شكل لقد ظهرت االنفع

  ضـيعتمده الشاعر يف قصيدة كاملة فهذا أمر ال نكاد جند له أمثلة يف ديوان الشاعر، إالّ ما كان يف بع منهجاً
  .املقّطعات 

  -بسيط:ومن الصور االنفعالية عند أيب متام قوله  
  2وإذا مشت تركت بصدرك ضعف ما             بِحليها من كثرة الوسواسِ

  - بسيط- :وقوله أيضا
   الوساويساا هتناهلمومِ فأج ا             مـنرجمـن لوعاته ش القلب تبن3ست  

. البيت األول، سليب يف البيت الثاين وكلتا الصورتني توحي بشعور الضياع والقلق، إالّ أنه شعور إجيايب يف
واس احللي، وهو ذاك الصوت أهو وس: ولعلنا الحظنا هذه املداخلة اللفظية يف لفظة الوسواس يف البيت األول

اخلفيف الناجم عن احتكاكها بعضها ببعض، أم هو حديث النفس، وهو حديث مرضي؟ يبدو أن الشاعر 
ولكن  ،هذا الصوت كان احلديث جواباً له :قصد املعنيني معاً، وبرباعته اللفظية استطاع اختصارمها بلفظ واحد

لننظر إىل شجرة اهلموم هذه . ، وهو يكاد يقطر حزناً وأملاًالتصوير االنفعايل يف البيت الثاين أوضح وأعمق
مهما قلنا يف شرح هذه الصورة يعجز لساننا عن الشرح . املستنبتة من لوعات القلب، فكان مثرها الوساويس

إننا نشعر ا أكثر مما ندركها، وهنا يكمن مجال هذه  ،فهم هذه الصورة بإحساسنا وشعورناإننا ن. والتفصيل
  .4فهي تثري فينا أعمق املشاعر، لكنها تستعصي على الشرح الصور
، لكنها هنا باحملبوبة تارة، وبالطبيعة تارة أخرى، يقول مصوراً الصور همناذج أخرى من هذ يب متامجند ألو

  -كامل-:عاطفته الرقيقة جتاه حمبوبته، متجاوزاً حدودمها الفردية
  5راقةٌ من ماء وجهي أو دميوكأنّ عربا عشية ودعت             مه

  -جمزوء الوافر-:مثل هذا االمتزاج بشخص احملبوب جنده أيضاً يف قولهو
  .دقيق حماسنٍ وصلت          حماسن وجنتيه ـا

  .6أالحظُ حسن وجنته         فتجرحين وأجرحها                             

                                                 
 .2/435 شرح التربيزي 1
 .1/359املصدر نفسه  2
 .1/364ه املصدر نفس 3
  .38الصورة الفنية يف شعر الطائيني، وحيد صبحي كبابة ص  4
 2/125املصدر السابق  5

 .2/304املصدر نفسه  6
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هلذا كان من الطبيعي أن يتوقف .. نفس أيب متام، فهذّبتها وثقّفتها تركت احلضارة العباسية أثرها يفلقد       
وإذا كان احلسن . الشاعر عند مشاهد احلسن واجلمال، تز هلا نفسه، فيحلّق معها يف حلظة انسجام وجداين

ذواقة  ر يف شاعرنسبياً يف البشر، فإنه كاد يطغى على مظاهر الطبيعة العباسية، األمر الذي كان له أبلغ األث
الذايت باملوضوعي، تلك القصيدة اليت  ولعل أروع صور االمتزاج الوجداين بالطبيعة، حيث يأتلف ،كأيب متام

  - كامل- :رسم فيها صورة الربيع
روغدا الثّرى يف حليه يتكس             رممتَر يهرِ فَهحواشي الد رقّت.  

  .األزهـر للربيعَ ـكهنّلحقاَ    حجـةً         تسع عشرةَ  أربيعنا يف                     
  .لو ألنّ حسن الروضِ كان يعمر   ةً        ـكانت األيام تسلب ج ما      
  .ا           تـريا وجوه األرضِ كيف تصورـيا صاحيب تقصيا نظريكُـم      
  .زهـر الربـا فكأنما هـو مقمر           هارا مشمسا قد شابهـتريـا ن      

  1الربيع فإنمـا هـي منظَر يعاش للـورى حتى إذا           جـلـدنيا م      
ولعلّ . يرسم الشاعر يف هذه األبيات صورة للربيع، وإمنا يفضي إلينا مبا أثاره الربيع يف نفسه من مشاعر ال

أي خيال أعمق وأي نظر أبعد؟ أليس من بعد النظر ، إىل هذا املوقف بصراحة يشريالبيت األخري يف ما أوردناه 
اخليالية الرائعة اليت خيلقها الربيع ويتكشف عنها الوجود، تلك " الدنيا"وعمق اخليال أن حيس الشاعر بتلك 

  .2إمتاع النفوس الشاعرةو" النظر"الدنيا الربيئة الطاهرة اليت مل ختلق ملشاغل العيش وأرجاسه وإمنا خلقت للذّة 

وكأن أبا متام، وهو يبحث عن شيء جديد : "يقول الكفراوي مفسراً هذا االجتاه التجديدي عند أيب متام       
تشترك العواطف اإلنسانية مجيعها يف التعلّق به، ليحلّه حمل املرأة طلباً للتجديد وفراراً من التكرار، مل جيد أيسر 

ا نراه ميزج بني البدل واملبدل منه، ليلفت األنظار، إالّ أنه مل يسرف يف جتاهل تقاليد مناالً من األزهار، ولذ
الشعر العريب حني وضع الطبيعة موضع املرأة، وأسبغ عليها من عواطفه وإعجابه ما كان سواه من الشعراء 

  .3."يسبغه على املرأة وديارها
الشاعر ومعاصريه، حىت إنه أحلّها حمل املرأة، بل هي  إن هذا الكالم يدلنا على بعد أثر الطبيعة يف نفس  

  . واملرأة سواء عنده
  رِف مفكراً، فإن هذا اجلانب يف إبداعه ال يلغي جانباً آخر، وهو كونه شاعراً حيسوإذا كان أبو متام ع

  . ميقبأدق خلجات الكون من حوله، وما هذا التصوير الطبيعي إالّ شاهد على ذلك اإلحساس املرهف الع
ومبا أننا بصدد احلديث عن إبداعات أيب متام يف صوره الطبيعية، وإخراجها هي األخرى خمرج املرأة العذراء  

البكر، فإنّ الكفراوي يرى أنّ  ميزة الربط بني احلديث عن الطبيعة واملوضوع األصلي هو أمر مل يسبق إليه مما 

                                                 
 ..".واللّه إنك: وقوله لَهِنكً هذه الكلمة تستعمل يف القسم واملعىن:"..، وفيه عن املعري333-1/332شرح التربيزي 1

 .40الصورة الفنية يف شعر الطائيني، ص  2
 .90- 89الشعر بني اجلمود والتطور، عبد العزيز الكفراوي ص  3
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وليست هذه القصيدة هي :" املرحلة األوىل من مراحله، يقول جيعل املقدمة تبدو كأنها جزء من املدح، أو
  - كامل- :قوله... احملاولة األوىل أليب متام يف هذا الصدد، بل له أكثر من حماولة مشاة، نذكر منها

ش            يارة والوصولَ سحائبالز عمنالغوارب ج أْمبةُ األكناف.  
  .البسيطة أيما إنصاف ضرع           وأنصفَت بين احلاج املُلحظلمت   

  :إىل أنْ قال
    إنّ الشتاَء على مشاتة وجهه          املفيد طالقة املصطاف هلُو.  

  .والوهدات واألخياف يثبامل        وكأنما آثـاره من مـزنه        
  2، 1وال إخالفت بال من ـبسط        اليت      مصعبٍ آثار أيدي آلَ        

  -بسيط-:ومن صور التعبري االنفعايل أيضاً قوله يف غانية
  .وما فيها ان الدنيـهى إيلَّ مـتفّاحةٌ جرحت بالدر من فيها           أش                
  .هديهاـطّعت من خد مـكأنما قُ        يـة  يف صفرة علّت بغالمحراُء                 

  .جاءت ا قينةٌ من خـد غانية         نفسي من السقم واألحزان تفديها                
  3دي أُلبيهاـن حلـلكنت للشوقِ م   لوكنت ميتا ونادتين بنغمتهـا                       

 ،صادق املؤثّرالنفعال الوجداين الهذه هي القصيدة كلها، وقد جاءت يف أربعة أبيات جيمعها إطار من ا  
 هذا املعىن. إن الشاعر، وقد بدت له حمبوبته تعض التفاحة، شعر بأن سكاكني اهلوى تنغرس يف فؤاده وجترحه

   . التفاحة والشاعر: عبر عنه الشاعر بصورة التفاحة اروحة، وما جراحها غري جراحه، وذا يتحد الطرفان
التعبري االنفعايل قمته، فتتحد ذات الشاعر بذات احملبوبة، أما حمور  والتفاحة مقطوفة من خد حمبوبته، وهنا يبلغ

وكأن الشاعر ال ميلك إالّ أن يربز . االحتاد فهو التفاحة، وهي نبات رطب يتناسب مع احلالة اليت فيها الشاعر
  وى يف البيت األخريـأق يبدو لنا لكن التعبري االنفعايل. ذاته يف البيتني األخريين، فهو يفدي بنفسه تلك احملبوبة

ه الغانية سيلبي دعوا من إنه لشدة وجده ذ: الذي يعد يف نظرنا خالصة املوقف الشعوري يف األبيات مجيعاً
فهو شديد احلب هلا، حىت إنّ املوت، وهو املفرق بني األحباب، لن حيول بينه وبينها، ويف هذا تأكيد  ،قربه

  .4شدة حبه هلا
من خالل ما تقدم فنرى كيف كانت  ج طبيعة الصورة الشعرية االنفعالية عند أيب متامميكننا أن نستنت

جتيُء حباالت شعورية داخلية ذات أبعاد داللية مثرية، فضال عن عناصرها اجلمالية أسلوبا ولغةً من خالل ضمري 
ضج حبالة شعورية مدهشة يف املتكلم الذي يعد نواة الصورة والفكرة واملشاعر، فاحلياة مقترنة بالرغبات ت

                                                 
 البيت، وامليث املسيل الواسع أو األرض السهلة...البيت، و إنّ الشتاء على جهامة..ظلمت بين احلاج املهم: ، وفيه434-1/432شرح التربيزي  1

 .91-90الشعر بني اجلمود والتطور، ص  2
 .والغالية صفةٌ من الطّيب غالية. 305-2/304املصدر السابق  3
 .46الصورة الفنية بني الطّائيني، ص  4
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البحث عنها وسط ازدحام الكلمات، فلكل موجود وجود حسي وعقلي يف آن واحد، والنفس ال تتعامل مع 
  .احملسوسات بأسلوب مباشر بل تتأملها وتفكّر فيها حبسب رغباا وثقافتها وخربا
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  :الصورة البصرية -2
بالصور، ذلك أنها تقوم بنقل املبصرات إىل العقل، أين بصار الدور األول يف إمدادنا تلعب حاسة اإل

:" خيتزنها هذا األخري، مثّ يعود إىل ختيلها بطريقة تدرك من خالل الرؤية البصرية، ويعد هذا النموذج البصري
 يزال هلا يف الواقع ارتباطات بصرية األكثر شيوعا للصورة، وإنّ كثريا من الصور اليت قد تبدو غري حسية، ال

  .1"ضعيفة ملتصقةٌ ا
وإنه ملن الطبيعي أن يقدم العرب االنطباع البصري على غريه من االنطباعات احلسية، فاإلحساس البصري 

، وقد طلبوا الوضوح، واعتمدوا وأوضحها وأكثرها رسوخاً يف الذهنأقوى من بقية اإلحساسات، وأسهلها 
تحقيق هذا الوضوح، انتبهوا إىل أن هذه القيمة موجودة يف االنطباع البصري أكثر مما هي على احلواس ل

موجودة يف غريه، فقدموه وأولوه أمهية كبرية واعتمدوا عليه يف تصوير احملسوسات وجتسيد اردات، أضف 
  .ية إىل ذلك أن طبيعة اإلدراك اجلاهلي كانت تفرض مثل هذا االعتماد على الصورة البصر

     ا كان ال بدا مبصرعن إذ أن حتتلّ هذه الصورة مكانة هامة وبارزة يف شعره، وملّا كان أبو متام شاعر
ولكنه كان ميزجها يف الغالب بالفكر، وربما ذه السمة يمكننا الفصل  ،طريقها يعبر عن فكره ويرسم صوره

يف –الصورة البصرية يف شعر القدماء فكان شعر أيب متام بني شعره وشعر القدماء، وقد بين نعيم اليايف مسات 
خبالف الشعر القدمي فيما خيتص باألوصاف البصرية بصفة عامة، أما مسات الصورة البصرية كما  –الغالب 

  :حددها اليايف فكانت كالتايل
من اعتمادهم  راصدة أكثر) فيزيكية(يعتمد القدماء يف بناء الصورة البصرية على حاسة البصر كآلة -1

  .على باقي احلواس
  .كانت الذّات تقف من موضوعها موقفًا خارجيا يوصف بالبعد واملباشرة -2
ومن مثّ كانت هذه األعني تقف عند حدودها  كان الشعراء يرون األشياء أمام أعينهم ال داخلها -3

  .، وال تذهب إىل ما وراءها)األشياء(
املوضوعات يف نطاق صورهم معتمدين على ارتباطاا باملكان أكثر من  كان هؤالء الشعراء يتناولون -4

الرؤية والتوقيت، أما األوىل فكانت : اعتمادهم على ارتباطاا بالزمان، ويظهر ذلك من جهتني
، مرةً حني يقدم الشاعر املنظر يف حلظة واحدة يجمده فيها: ،وأما الثانية فكانت سالبة مرتني"ميكروسكوبية"

  .2ومرة حني يعرضه على الزمن ارد عرضا أفقيا ال رأسيا

                                                 
  - خفيف- :، ويضرب املؤلف مثالً قولَ املعري30الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، ص 1

يف اخلَفَقَان وقلبِ املُحب نيف اللّــــو احلُب ةنجهيلٌ كَووس.  
ورة إحساسية تدرك ال تشاهد، تدرك آثارها وال تشاهد حركتها، ومع هذا ففي أغوار الصورة منظر قلبٍ عضوي حقيقي ينبسط إنّ قلب احملب خيفق ص:قال

 .وينقبض يف تتابع واضح متوتر
الزمن املاضي واحلاضر واملستقبل يف وحدة  املراد باألفقي هو رصد املنظر يف أوقات متداخلة ومتناقضة أحيانا، وبالعرض الرأسي أنّ الشاعر يثمر على املنظر  2

 .إحيائية كلية تبعث على التأمل والتأثّر
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كانت أبصار الشعراء تتجه حنو رؤية املوضوعات يف ذاا، وليس يف عالقاا، ورؤية املوضوعات  -5
  .1على النحو األول رؤية ثابتة تنتسب إىل البصر وترتبط به أكثر من انتساا أو ارتباطها بأية حاسة أخرى

بيات التالية تبين اخلروقات الذهنية اليت أحدثها أبو متام على مستوى الصورة البصرية، إذ أخذت واأل
األخرية عنده تعرف نوعا من التغلغل الفكري يف األشياء، ذلك أنه بين يف العديد منها عدم الرضا مبا يقع على 

  - بسيط - :البصر دون أن يتسرب إىل الذهن، يقول يف الغيم واملطر
  .2ومعرسٍ للغيث تخفق بينه          رايات كلِّ دجِنة وطْفاِء     

ال  ألنّ التعريس اليت يود االنطالق منها  وهذا البيت توطئة للصورة اليت يود الطّائي رمسها، أو لنقُل األرضية
و أرضية ألنّ هذه الدجنة يكون للغيث وإنما يعرف لذوي الشخوص من احليوان، ومسينا هذا البيت توطئة أ

ستسقي هذا املعرس وهو معىن البيت التايل، وال بد أنّ احلاصل من نزول الغيث هو إنبات الزرع، ) السحابة(
ولكن هل عملية اإلنبات هذه يف وجدان وعقل الطّائي هي خروج الزرع بصورته البسيطة املعهودة؟، يقول أبو 

  .رت حدائقَه فصرنَ مآلفًا           لطرائف األنواِء واألنداِءنش:                       متام
وال بد أنّ النشر أو البعث هذا أعطى لصورته رؤية بصرية تأملية، فظهور النباتات ليس سوى بعث بعد فترة 
موت مؤقّتة، واملاء هو العنصر الذي يصون هذه احلالة يف فترة اخلصب، وأبو متام هنا ال يقف عند وصف 
الكيفية اآلنية اليت خيرج ا نبات األرض، وإنما يتعداها ليصف الكيفية التعاقبية حلياة وموت النباتات، فالنبتة 
احلية حتملُ يف ذاا بذور موا كاإلنسان متاما، لذلك جعل بني هذه احلدائق و املاء والندى عالقة محيمية 

  .اء والنبات واملوت واحلياةتآلفية ألنّ قوامها الدائرة التعاقبية بني امل
إنّ احنالل النباتات يف األرض ظاهرة طبيعية بصرية أصبحت اليوم بفضل العلم ترى عرب كامل مراحلها، من 

  .نتاش والظهور من جديد، ولكن هل ينحلّ الغيث؟ة االحنالل يف األرض إىل غاية اإلبداي
  .يه خيطُ كلّ مساِءـالصبا          واحنلّ ف فسقاه مسك الطلِّ كافور:           يقول أبو متام

لعل نظر الشاعر املبدع إىل األشياء خيتلف كثريا عن نظر الناس قاطبة، بل ونظر املختصني أنفسهم، فهل يرى 
  .الفالّح استواء حديقته رؤية أيب متام؟

يط، ولعل هذه اللوحة البديعة ال املسك، الكافور واخل: إنّ مجالية البيت تكمن يف ثالثة أشياء مستعارات وهي
يمكن أن تلون أشكاهلَا النظرةُ البصرية الفيزيكية، وإنما بدا وجدان الشاعر منحالً يف هذه الصورة العينية قبل 

، أضف إىل ذلك مجالية التقاط هذه الصورة، فاملطر - كعادة الطائي يف وصف الطبيعة–احنالل خيط السماء 
فاحت له رائحةٌ طيبة فكيف إذا أصاب الروض؟، ويحاول أبو متام تكثيف هذه  الضعيف إذا أصاب التراب

الرائحة فيجعل للطلّ مسكًا، ليصبح النازلُ على هذا الروض إنما هو زخات من املسك ساقها نوع من الطّيب 

                                                 
 .56تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث، نعيم اليايف، ص 1
الدجنة وكأنه عين السحابة يف هذا أصل التعريس الرتول يف الليل، والرايات يعين ا الربوق ألنها تشبه بذلك، و:" ، قال التربيزي25-1/24 شرح التربيزي 2

 .."البيت، والوطفاء من صفة السحابة يراد ا املتدلّية اهليدب
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هو النظر يسمى كافورا، ليدل هذا التكثيف على وجود حياة، وجود كائن حي يدرك بفعل من اإلنسان 
  .والتأمل،  وبفعلٍ من الروض وهو أنفاس هذا العطر اليت تدل على أنه حي يتنفس

أما عجز البيت فما خفي من مجاله أمجل، ألنه احتمل عدة معان تتراصف وتتكامل لبناء وحدة داللية صوفية، 
من خالل حلول احلياة يف  إذ حلول خيط املطر يف الروض يذكّرنا بقضية احللول عند الصوفية، ويظهر ذلك

هذا من الناحية الوجدانية، وقد يدلّ ) النبات بعد البعث(، وحلول احلياة يف احلياة )النبات حتت األرض( املوت 
ألن احنالله يعين فناَءه وذوبانه الذي هو مبثابة بعث للروض قبل ظهوره، وتضويع  1أيضا على فناء هذا اخليط

شهد األول حيمل بني طياته البعث األول لإلنسان يف هذه احلياة الدنيا، يف حني لنفحاته بعد ظهوره، وكأن امل
  . محل املشهد الثاين الدور االجتماعي الذي يلعبه اإلنسان ككائن بشري، ومشاركته الفعلية يف العطاء والبناء

  :"التدبيج" الصورة اللّونية -أ
ام لشعره، فقد سبق وأشرنا يف ترمجته أنه كان قبل حياكة ال بد أنّ لعمل احلياكة أثرا يف صناعة أيب مت  

ملّا كان والشعر حائكًا للثّياب، فلأللوان بالتايل حضور مكثّف واستعماالت صورية أخاذة يف أشعار الطّائي، 
سم أمجل اللوحات برباعة من هذا اجلانب يف رأبو متام قد أفاد ف ،وجيذبهأهم ما يستثري البصر من اللون 

  .تارة أخرى وعن إدراك حسي تارة ثالثة عن أفكاره تارة وعن شعوره ا اوأروعها معبر
أما األبيض فهو عنده  ،بة إىل الصورة اللونية التماميةوحيتلّ اللونان األبيض واألسود مكان الصدارة بالنس

  - كامل- :رمز اإلشراق والعطاء والصفاء والشرف
  نتا كتوريد اخلدود تلودرعاله              ويف بياضِ ف الً وأبيضج2خ  

  - وافر-:وأما األسود فهو رمز القوة تارة
  3على ما امحر من ريشِ الربيد          قد سكَبت بـها سوادا     قائعو 

  - كامل- :يقول. للعار تارة أخرى ورمز
  4مومِ مدارعا من قارأيدي الس   سود الثيابِ كأنما نِسجت هلم                   

  - كامل- :وقد يستخدم أبو متام هذا اللون لإلحياء حبالة شعورية
  5يايلـن لـوهم أـتى تـح      سودةً     ـه مـُه أيامـادت لـع          

 وهو. إنه شعور باإلحباط واليأس واحلزن، أوحاه إلينا الشاعر من خالل الصبغ األسود الذي اصطبغت به أيامه
  - كامل- :شعور شبيه بذلك الذي يوحيه إلينا يف قوله

  6فَأَجِله يف هذا السواد األعظَمِ  ـه        نك كلَّـشئت أن يسود ظ إنْ                    

                                                 
، 1/25،"حنلّ أدى ذلك إىل سقوطه وتبددهاالشيء إذا كان مشدودا خبيط ف أراد بالسماء املطر، وكنى باحنالل اخليط عن وقوع الغيث ألنّ:"قال التربيزي 1

 .ألنّ التبدد هو الفناء والزوال يف الشيء" تبدده ":هو قوله هذا املعىنالل حنوالذي جيعل لال
 .2/28املصدر نفسه  2
 .كان الربيد إذا أتى وعليه السواد، كان ذلك دليل الظّفر:وفيه. 1/255: املصدر نفسه 3
 .وداد جلودهم بالشمس والرياحاألفشني وبابك ومازيار، أراد بسواد ثيام اس: ، قال التربيزي1/340املصدر نفسه  4
 .2/38املصدر نفسه  5
 ..السواد" الدمهة"أي معظمهم، ألنّ : دخل يف دمهاء الناس: الشخص، وهذا حنو قوهلم" السواد"وأصلُ : ، قال التربيزي2/125املصدر نفسه  6
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مثري  إنه رمز لكلّ ما هو.تقدمة، ذو قيمة سلبية بشكل عامون األسود عند أيب متام، ومن خالل األمثلة املفاللّ
  .عر والقيم السلبيةومعادل للمشا

تخدمه لفكره، فيس متام يخضع هذين اللونني اأب والذي خلصت إليه من خالل تتبع شعر يف ديوانه، أنّ     
  -طويل- :فكرته، فترى البياض مثالً مستملحا يف مثل قوله مؤيدا به

  1ن وجه مطليبوبيضت يل ما اسود م     فقومت يل ما اعوج من قصد مهّيت                   
  - بسيط- :ومثل قوله

  2رجـلٌ بـدا فمال املشارق نـوره             مـتـهلّـالً كالـجونة البيضاِء              
  - طويل- :ومستقبحا يف قوله وهو يذم الشيب

أسفع ه يف القلب أسودولكن             ناصع يف العني أبيض 3لــه منظر   
رمز األسود على األخص إىل املوت يو ،لون األسود فإنه لون الليل واحلزن، ولون اإلبادةأما عن رمزية ال     

ويعين الغدر . الليل والظالم والعمقو ، كما أنه يرمز للحزنوكان األسود شعار العباسيني.. وعامل األموات
  .والعداوة والسر والشيء اهول

وارتدى املؤمنون ... ويرمز إىل االحتفال والسرور.  املكسورالنور املستقيم غريويرمز اللون األبيض إىل     
واختذ األمويون األبيض شعاراً . املسلمون ثياباً بيضاَء داللة على الطهارة والصفاء واإلميان، وخباصة احلُجاج

  4الدولتهم، داللة على النية السليمة واألمانة والصدق يف متابعة رسالة اإلسالم والعمل على نشره
ا اللون األمحر فقد كان يف شعر أيب متام رمز املوت والدم تارةً ورمز احلب واخلمر واخلدود تارةً أخرى، أم

   - بسيط- :ومن ذلك قوله يف النسق األول
  5 كـم بني حيطاا من فارسٍ بطلٍ            قـاين الدوائب من أين دمٍ سرِب  

  -كامل-:وقوله
   6وت أمحر واقفًا حبيالهـمـرا                والاسـى املنية خا القـبـّوملح   

  - طويل-:وقوله يف النسق الثاين
  

                                                 
 .1/91شرح التربيزي  1
 17شرح شاهني عطية ص 2

مها :و. 1/201إذًا وصبغت عرفك بالسواد:،و1/251وما أخالقُنا فيها بسود:ج يف ذكر األبيض واألسود قوله،ومن النماذ1/399 املصدر السابق 3
 .1/191ِطالَ إنكاري البياض وإنْ عمـــرت شيئًا ألنكرت لونَ السواد: ، و89/ 1ظالميهما عن وجه أمرد أشيبِ*** أظلما حايلّ مثّةَ أجليا 

  -بسيط-:ويف قصيدة فتح عمورية نرى تالعبا وتفننا يف استخدام األلوان كما يف قوله. 97ر الطائيني صالصورة الفنية يف شع 4
  غادرت فيها يم اللّيلِ وهو ضحى               يقـلُّه وسطها صبح مـن اللّهبِ

  .حتى كأنّ جالبيب الدجى رغبت                عن لوا أوكأنّ الشمس مل تغبِ
 .1/39شرح التربيزي  .ضوٌء من النار والظّلماُء عاكـفةٌ               وظلمةٌ من دخان يف ضحى شحبِ

 .1/38املصدر السابق  5
صمعي وأحسن ما يقال يف ذلك أنه يراد به القتل حلمرة الدم، وروي عن األ" املوت األمحر"واختلف الناس يف قوهلم :" ، قال التربيزي2/29املصدر نفسه  6

 ..."إنما قيل املوت األمحر ألنّ احلمرة من ألوان األسود: أنه قال
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  1ا وردت كانت وباالً على الوردإذ         ديها العيونُ حبمرة     ـتعصفر خ                  
  - خفيف-:وقوله

  2ِقـيـقـعـاِء الـا ومـدهـيف خ ـريـالَ جيري مباِء الدرأنّ اجلـك                   
  -طويل:وقوله

     دمور م جيري فوق خدا           من الددا موردمع 3فأجرى هلا اإلشفاق  
ويف املاضي مل . بقوة إشعاعه الالفتة للنظر وقابليته للحركة ومتيزه بصفات عديدة اللون األمحر يتميزو

هلذا اقترنت احلمرة  ...واألمحر يعين احلب الروحي... ة محراءيسمح ألحد سوى للطبقة احلاكمة بارتداء ألبس
  . 4مبديح ذوي اجلاه والسلطان، وبالغزل، وبتصوير القوة احلركية يعند الطائ

وأبو متام شديد العناية ذا الصبغ . هذا األسلوب يف تصوير الفكرة تصويراً لونياً يسمى بالتدبيجو
وميكننا أن نرى يف عناية أيب متام هذه بالتدبيج صورة من  ،اً لفكرة بعيدةاللون عنده رمزأين يكون  البديعي،

بل إنه ليخيل إلينا أنه قد استوعب مجيع صور التدبيج يف شعره  ،مبزج الفكر باحلس اليت أولع ا صور العناية
  .5معتمداً يف ضبطها على التفصيل يف التدبيج

ن يستخدمها أبو متام يف رسم لوحاته الفكرية، ولباقي األلوان هذا فيم خيص بعض األلوان اليت كا        
حضور قوي أيضا يف أشعاره، فأبو متام الرسام مل يغفل عن اللّون األخضر واألصفر والكميت واألزرق 

  :والبنفسجي، وكلّها ألوانٌ كانت هلا دالالت ورموز يف شعر الطّائي، وقد رأيت أن أقف عند هذا لنرى
  :ة الفلكيةالصور -ب

من خالل دراسة بواكري الشعر يف ديوان أيب متام، يظهر أنّ الرجل مولع بذكر األفالك والكواكب        
والنجوم يف شعره، وال جرم أنّ للعصر دورا هاما يف اهتمام أيب متام مبثل هذا العلم، ويف قصيدة فتح عمورية ما 

بالغةًً، ومل يكن شغف أيب متام به يف شعره فحسب، بل ويف حياته  يؤكّد أنّ العصر قد أعطى هلذا العلم عنايةً
قَدمت بأيب متام من الشام : حدثين حممد بن حسان الضبي قال:" اليومية، إذ نقل صاحب طبقات الشعراء قال

ق ثيابه، إىل العراق، وكان معي يف سفينيت منجم قد محلته يف محليت، فكان الطّائي قد أولع به، يضربه ويخر
وحيك، رجلٌ قد صحبنا، ووجب حقُّه علينا، لم تفعل به مثل هذا؟ : فكنت ألومه على ذلك وأعذله وأقول

، لو كان .....هذا: واهللا ما هذا من فعل الكرام، وال من شأن أهل األدب؟، وكان من جوابه يل أنْ قال
  .6."ة وأنا أضربه هذا الضرب وأوذيه هذا األذىمنجما وكان يعلم شيئًا كما يزعم، ملا ركب معنا السفين

وتتصل الصور الفلكية بالصور اللونية، والطائي شديد العناية ذه الصور، أما صور الكواكب فهي أوضح ما   
                                                 

 .1/265شرح التربيزي  1
 ."والشعراء يستعملونه يف معىن اخلمر. وقيل إنه صبغ أمحر، وقيل ماء الذهب... اجلريال ليس بعريب يف األصل: "يقول التربيزي. 1/453املصدر نفسه  2
وبوجنتيه بدائع للجلّنارِ :، و2/269وفيه قد خلّف التفّاح أمحره :، و 2/265جعلت ورد خدها جلّنارا:يف محرة اخلدود ، وانظر1/245املصدر نفسه  3

 بالتفاح والريقة باخلمرِ:ويف اخلمر..2/266، و1/253، و2/262، و2/268ضرائر و2/267شبيه اخلد ،:عصره تها من خدويف 2/266كأن ،
يرى شوقي ضيف أنّ التدبيج ...2/219، تردى ثياب املوت حمرا فما أتى  1/297قال التربيزي والفرصاد صبغ أمحر: ارة الفرصادمستكرها كعص: املوت

الفن ومذاهبه   الفكر البعيد،عرف عند زهري ولكنه كان يستعمله استعماالً حسيا واقعيا ساذجا، ولكّنه عند الطائي حتول من التعبري عن احلس إىل التعبري عن 
 . 248ص
 .101الصورة الفنية بني الطائيني ص  4
 .248الفن ومذاهبه، شوقي ضيف ص  5
 .284- 283طبقات الشعراء، ابن املعتز ص ص 6
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هذه اإلشارات تربز تارة يف صورة الكواكب وتارة أخرى يف صورة النجوم أو ، 1تظهر فيه اإلشارات الضوئية
  - كامل-:متام جامعاً هذه الصور معاً يقول أبو. القمر

                 عليهم ى طلعتمل يشعروا حت   الظّلمةَ احل ا يشقنديسابدر.  
               علّةجوم سوى توأُ        باطلٍ           ما يف الن تمقَداسإفكُها تأسيس س.  

  2ختفى وتطلُع أسعدا ونحـوسا                 إنّ امللوك هم كواكبنا الـيت                
  - بسيط- :كما جيمع الطّائي جمموعة كبرية من األبراج يف فتح عمورية مفندا قول املنجمني وذلك حني يقول

  .بني اخلميسني ال يف السبعة الشهبِ      والعلم يف شهبِ األرماحِ المعةً               
  .صاغوه من زخرف فيها ومن كذبِ    بل أين النجوم وما                أين الروايةُ

  .عجائبا زعموا األيـام مجفلَةً                    عنهن يف صفَـرِ األصفارِ أو رجبِ
  .وخوفوا الناس من دهياَء مظلمةً                  إذا بـدا الكوكب الغريب ذو الذّنبِ

  .وا األبرج العلـيا مرتبـةً                   مـا كـان منقلبـا أو غريَ منقَلبِوصير
  .يقضونَ باألمر عنها وهي غافلةٌ                    مـا دار يف فلـك منها ويف قُطُبِ

 ما حلَّ باألوثـان خفا قبل موقعـه                    مل تقطُّ أمر تنلُبِلو بي3والص  
وهذا موقف أيب متام واضح جلي من هذه األبراج والكواكب، على أنّ الذي يعنينا هو كيفية توظيف 
أيب متام هلذه الكواكب، وكيف يستخرج منها الصورة الضوئية الفريدة ، فاخلليفة هو الكوكب، نورا وسعدا 

   - كامل- :كما هو واضح من خالل قولهوكبرا، وإالّ فالكواكب والنجوم تتأثّر وتَظلم وتضعف 
                ه مبشاشـت قَتحا بعدما              مبدر اإلسالم هاللِأمسى بـك 4حاق  

فالظاهر أنّ أبا متام مل ميتص من البدر واهلالل والكوكب ضوئَهم، ولكن أخد من األخري ما ذاع بني        
دا تارةً وحنوسا أخرى، بل امللوك هم النجوم اليت تؤثّر يف السعادة والنحس، وقد املنجمني من أنّ له أياما سعو

  - طويل-:ظلّ أبو متام يكرر هذه الفكرة يف شعره كما يف قوله
                طارِدع هـرام وظـرفرةُ بوه          وس5لـه كـربياُء املشتري وسعود  

  - طويل-:وقوله
ـًا بالنجومِ مصدقًا             لزعمت أنك أنت بِكر عطارد                    6أو كنت يوم

من  -كما يقول التربيزي-وذكر عطارد هذه املرة ال للسعد وال للنحس، ولكن ملا ذاع بني أوساط املنجمني 
  .أنّ عطارد يتولّى الشعراء والكتاب

                                                 
 .121الصورة الفنية بني الطائيني ص  1
 احلنديس من احلدس وهو الظن: ، وفيه1/370شرح التربيزي  2

 35- 1/33املصدر نفسه  3
 .2/69املصدر نفسه  4
 .وعطارد اسم عريب فيم يذكرون ، أخذ من العطَرد وهو الطّويل..... رام عندهم املريخ:"، قال التربيزي1/271املصدر نفسه  5
 يريد بأنك بكر عطارد، أي أول أوالده، وبكر الرجل يفضل على من بعده من ولده:" ، وقال التربيزي1/216املصدر نفسه 6
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  - كامل- :ج من خالهلا قولهوجولةٌ قصريةٌ يف ديوانه كفيلة أن نستخر  
  1ب اخللفاِءـوكـرأي اخلليفة ك         ـالَه    ان خطب عاثر فأقـقد ك 

  -كامل-:وقوله
  2وقَت بكواكب اجلوزاءـُفثويت جارا للحضيضِ ومهّيت                قد ط 

  -كامل-:وقوله
  3فاستوضحوا إيضاَء ذاك الكوكبِ   الكوكب اجلُشمي نصب عيونكم                          

  -كامل-:وقوله
  4وسرى لـه جنم يوافق جنـمـه             فمحا الظـالم بطـلعة زهـراِء

  -بسيط-:وقوله
  5كم نيلَ حتت سماها من سنا قَمرٍ             وحتت عارضها من عارضٍ شنِبِ

  -كامل-:وقوله
  6بالعـذلِ وهنـا أُخت آلِ شهابِ         أذكت عليه شهاب نارٍ يف احلشا    

  - طويل-:وقوله
نيا بشيبان ال ختبويا كوكب الد              ضغنيا بشيبان ال ت7فيـا وشلَ الد  

  -كامل-:وقوله
أم كوكب أبـارق ـَلٍ فقلت   8ورأيت غـرتـه صبيحةَ نكبـة               جل

  
تتميز ا هذه للكواكب االستفادة من اخلاصية الضوئية والعلوية اليت ويف هذه النماذج حاول أبو متام 

  والنجوم 
  

رى أنّ جسمه يف األرض ومهّته يف مسوها كأنها ـأخذ منه ميزة العلو والرفعة، فيـما البيت األول ف
ض والنصاعة، وقد الحظ معلّقةٌ بالسماء، أما باقي النماذج فكلّها قد أُلبست وشاح الضوء، وتزينت بزينة البيا

  ري ـلة عند البحتـمستعم ،أن الصور الفلكية عند الطائي ذات داللة إشراقيةابة ـالدكتور وحيد صبحي كب

                                                 
 .1/20شرح التربيزي  1
 .1/30املصدر نفسه  2
 .1/63نفسه املصدر  3
 .17شرح شاهني عطية ص 4
 .من سنا قمرٍ أي من ضوء جارية كالقمر سبيت:" ، قال التربيزي1/48املصدر السابق  5
 .1/51املصدر نفسه  6
 .املاء القليل وأراد الطائي أم حياة الدنيا: الوشل: ، وفيه1/106املصدر نفسه 7
 .أهي شعاع برق أم ضوء كوكب: ، أي قلت1/79املصدر نفسه  8
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ويف هذا أبلغ إشارة إىل عبقرية أيب  ،بدالالا احلسية، على حني استخدمها أبو متام رمزاً إىل أفكاره
  .1متام يف املزج بني احلس والفكر

 هذا التضاد أين يأخذ ،اأن التضاد هو الذي حيكم بنية التصوير فيه عند الطائي فلكيةلصور الحظ يف اونال
فيوظّف توظيفًا خيدم به الفكرة ويشري به فيما يشري إىل جمموع العالقات ماهيته من الفكر عند أيب متام، 

تتضمن  كما أنّ صوره الفلكيةاالجتماعية والشعورية اليت جتمع الشاعر مبحيطه، وجتمع الناس بعضهم ببعض، 
  .دالالت إشراقية، تتخللها معاين القوة يف بعض األحيانأيضا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .123الصورة الفنية بني الطائيني ص  1
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  :الصورة العقلية -3
إنّ هذا الشيء يشبِه : ولكنه ليس جامع تلفيقات هدفها أن تقول ببساطة إنّ الشاعر املوهوب يفكّر بالصور،

ألنّ العالقة جزٌء أساسي من الصورة، فهي عالقة حقيقية ليس باملعىن العلمي الذي كذا، أو يذكّر بكذا، و
يمكن التحقيق منه بأدوات معملية أو براهني عقلية، إنها نوع من الكشف أو االكتشاف القائم على قوة 

من هنا تكون اهلزة املفاجئة التركيز ونقاء البصرية اليت تدرك ما مل يسبق لنا أن أدركتاه، أو نادرا ما ندركه، و
  .اليت تصفُها الصورة، وتكون حالة االرتياح والتوازن اليت تدركنا بعد قراءا

ويعملُه الستخراج صوره، وقد شاع بني النقاد  personification(1(كان أبو متّام يستعملُ التشخيص  
لغة العربية إحداثًا إذ جنده مطّردا يف شعر القدماء، القدماء واملعاصرين من أنّ الطّائي مل يحدث هذا الصبغ يف ال

ولكنه أكثر منه واتخذه مذهبا له، يغمر فيه أبياته فال تزال تتألّق يف صبغٍ عجيب، ومن النماذج اليت مثّلت هذه 
  -كامل-:األداة قولُه يصف الطّبيعة

  2السحاب أتاه وهو معدرخلْت          وندى إذا ادهنت به لمم الثّرى      
فهو يرى الندى بكرياته اللؤلؤية طيبا سقط من ضفائر السحاب وشعره املسترسل على لمم الثّرى وحلاه من   

وليس من شك يف أنّ هذا التشخيص فن رائع، وقد ذهب أبو متام يعممه يف مجيع صوره  العشب والشجر،
- :انب من وصف الطبيعة، ولكن راح ينشره يف مجيع شعره، وانظر إىل قولهوأفكاره ومل يقف به عند هذا اجل

  - كامل
  .هذا إىل قدمِ الذّمامِ بك الذي                  لو أنه ولد لكان وصيفا
  .وحشا تحرقُه النصيحةُ واهلوى                لو أنه زمن لكانَ مصيفا

     ـهباقٍ روع قيلُ صدرٍ فيكلكـان خموفا          وم ه ثغر3لو أن  
ونعجب حني نعلم أنّ اخلطيب التربيزي على بصره بالشعر العريب بعامة، وشعر أيب متام خباصة، ترك البيت   

األخري من دون شرح، وليس ذلك استهانة منه بشأنه، ولكن إلغراب أيب متام يف هذه الصورة الشعرية والتوائها 
 ها لتجرى إلنكننا أن نقرأها هكذاحتليل، ويا حيار فيها الدبه شعاب على القارئ وتسلك والعنت عبالت:  

أضف إىل ما تقدم من مدائحي فيك قدمي حرميت، وسابق خدميت، وأكيد والئي الذي لو صور بصورة   
  .فًا ال ولداالبشر، أو اتخذ شخصية ولد لكان من الطاعة لك، والفناء فيك حبيث حيسبه الناس وصي

وبني جواحني حشا أنضجته عواطفي احلارة بلهيبها، حتى إنه لو صح أن يكون زمنا ختتلف عليه الفصول 
  .األربعة، لكان أشدها حرا وأعظمها هجريا وهو الصيف

                                                 
مسوه أصحاب البالغة من الغربيني باسم التشخيص، وفصلوه عن ااز، وكان يسميه أرسططاليس قوة وضع :" ، وفيه236الفن ومذاهبه، شوقي ضيف ص 1

 ..".األشياء حتت العني

 .1/332شرح التربيزي   2
 .1/430املصدر نفسه  3
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رض للهجري، ولكن وسط ذلك احلر الالّفح، واجلحيم املستعر كهف متواضع، باطنه فيه الرمحة، وظاهره مع   
ويف ظالل ذلك الكهف الوريفة يكمن جدب لك، وإشفاق عليك واحتياطٌ لسالمتك، وما هذا الكهف إالّ 
صدري، الذي لو اتخذ صورة الثّغر، واتخذت تلك املعاين املختلفة الصورِ ما يعده الناس يف الثغور حلماية 

  .جيرؤ أحد على االقتراب منهأرضهم من عدد وذخائر لكان ذلك الثّغر خموفًا ال 
إن كان هذا ما يقصده أبو متّام من هذه الصورة العميقة فما أغرا من صورة، وإالّ تكن فهي أشد غرابةً، ومع 
ذلك يقالُ لنا إنّ يف فهم مثل هذا الشعر متعة؟، حقيقةً فيه متعة ولكنها منغصة، إنها أشبه مبا يناله املرُء من أنثى 

  .1غضوب، ختتلطُ فيه اللذّة باألمل، والدموع بالبسماتلعوبٍ 
  -طويل-:ومن النماذج اليت حفل ا ديوان شاعرنا قوله  

  2را عند بعض الكواكبِاولُ ثأمكارم لَجت يف علّو كأنها           تح
ةً لبلوغ أعلى مرتبة ومرتلة، فهاهي مكارم املمدوح عند أيب متام يف صعود دائمٍ إىل السماء، حريصةً شغوف  

  . حتى وكأنّ هلا ثأرا تريد األخذ به من الكواكب، وهي صورةٌ يف احلقيقة من بدائعه
  - طويل-:وقوله

حمموالً على كاهلِ الوعد جحالن ا           لكدتفأَه يداه لّتا دع3إذا و  
  -كامل-:وقوله

  .وترد ذُكرانَ العقـولِ إناثا       تصدا ا األفهام بعد صقالهـا      
  .4فيها وطلّقت السرور ثالثا         أرض خلعت اللّهو خلْعي خامتي     

  - وافر-:وقوله
ـًا         اةَإذا سفَك احلي                       .وقى دم وجهه بدمِ الوريـد   الروع يوم

  ن سبٍ       ندباياقضى محكلَّ ن      هودمن الش يوفوالس ق5وأرش  
  -كامل-:وقوله

  .فذهبت أنت فقُدته بِزِمامه           قُِسم احلياُء على األنامِ مجيعهم    
  .وذهبت أنت برأسه وسنامه          وتقسم النـاس السخاَء جمـزأً    
  6ه وعروقه وعظامـهمن فرث            وتركت للناسِ اإلهاب وما بقى  

                                                 
 .163-162الشعر العريب بني اجلمود والتطور، عبد العزيز الكفراوي ص ص 1
 .1/116شرح التربيزي   2
 .1/289املصدر نفسه   3
 .1/173املصدر نفسه   4
 .1/252املصدر ننفسه   5
 .اجللد: اإلهاب: ، وفيه2/123املصدر نفسه   6
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فالناظر يف هذه النماذج يرى الساكن متحركًا واملتحرك باهتا، الوعد يهدي النجح بيديه وكاهله، والفهم مثلُ 
السيف أو احلديد يصقَلُ ويصدأ، والعقول ليست من جنسٍ واحد وإنما هي ذكر وأنثى، والسرور تنطبق عليه 

طلَّقريعة اإلسالمية فيشعره على هذه الصور الغريبـة اليت اليقف  الش نكح، وجيري معظما بعد أن يطالقًا بائن  
ا أبو متام عند االستعارة والتشبيه املعروفني، ولكن يتعدامها إىل ضروب وأنواعٍ أخرى من ااز والتشخيص 

  .والتجسيد والتكثيف الصوري
ي مبدع، ولعلّ يف قصته مع الفيلسوف الكندي ما يثبت هذه كلّها صور نفد الشاعر إليها بتوظيف صور

أنّ أبا متام ال يكتفي بالصورة التقليدية البسيطة على كثافتها وتعددها، إالّ بعد أن يضفي عليها من عقله 
وثقافته وفلسفته تلك الصبغة الثقافية الضخمة والرصيد املعريف اهلائل، فبعد أن عاب عليه الفيلسوف تشبيه 

  - كامل- :مدوح بأجالف العرب يف قولهامل
  يف حلم أحنف يف ذكاِء إياس            إقدام عمرو يف مساحة حامتٍ       

يخرج هذه  رفدها بصورة فكرية، األمر الذي إىل متام عمد أبو ا حرفية تقليدية،الصورة هناعترب و
 ا، فكان الشاهد واملخرج من مأزقه صورةَ أخرىعقليا فكريا خالصخمرجاً  - على تعدد التشبيهات فيها- احلرفية

-عز وجل- شد ا عضد الصورة األوىل وكانت هي نفسها صورة قرآنية ألقلّ ما يمكن أن يقال يف نور اهللا 
  - كامل- :

نكروا ضريب له مدى والباسِ            ن دونه  ال تا يف النمثالً شرود.  
  1اة والنرباسِـمثالً مـن املشك    ـنوره        ب األقلّ لفاللّه قد ضر                 

وذا املخرج استكمل الطّائي صورته الفنية املبدعة، بعد أن مجع على هذه الصورة الواحدة أربع دعامات 
ودلّ داللةً سورة النور، بعد أنْ حكّم عقله اآلية الكرمية يف ه باحلكم أو التاريخ، ولوا بصبغة موهي علثقافية، 

  .الشعر واالرجتال يف نظمهالبديعة اليت تكشف عن علمه بقاطعةً على ركوبه فن اجلدل، فانتهى ذه اللّوحة 
  :اللّذين ألجلهما انزعج النقاد من صوره، ومها وربما يربز لنا هذا اإلعمال العقلي السببني 
  .عدم قدرم على مالحقة الصور يف شعره من ناحية- 
مهم لتلك الصور خلروجها إىل جماالت ذهنية شاع فيها التجريد، وكثر فيها البعد عن احملسوس الذي عدم فه- 

  .توقّف عنده شعراء التصوير التشبيهي فيما  قبل أيب متام
علـى  عن شيء حمسوس أو عن مفهوم من املفهومات بكلمة جمردة، فتتعارض  تعرب أما الصورة التجريدية فهي

وضـفافها تظـل مغبشـة،    "وساً دائماً، حمس ل للفكرةورة الرمزية اليت يكون عنصرها احلامهذا النحو مع الص
، وإذا ما كان هذا النمط من الصور غائبـاً علـى   ائياً، فهي توحي بألوان من السحرمل يتلق شكالً وجوهرها

  ت لفظية جتريدية ياً، وعن النسيج القرآين حيث ال جند سوى مدلواليكوجه التقريب عن شعرنا املسمى كالس
  

                                                 
 . 1/362شرح التربيزي   1
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جمـزوء   -:فإننا جند أمثلة متعددة يف شعر أيب متام كقولـه  1"ضئيلة احلظ من التقدير من وجهة النظر اجلمالية
  -اخلفيف

2يل من احلزن مثلُ ما               من بديع اجلمال لك  
خر جد التباعد، ومها احلزن عالقة مشاة بني عنصرين متباعدين أحدمها عن اآل) مثلُ(أداة التشبيه أدت حيث  

  والعالقة تبدو أكثر إغراباً حيث يشرك ولكن العالقة بينهما تظل صحيحة يف مستوى الشدة ،ومجال احملبوبة

  -وافر -:وهذه هي احلال يف مثل قوله. التراسل اللفظي يف العمل الفين عنصرين متضادين

  3لفناُء على اخللودرآه العـلج مقتحماً عليه                كما اقتحم ا
، ومل جيد لكليهما صورة إال صورة طرف، ويصف وقع اقتحامه على العلج فها هو يتغنى بشجاعة املمدوح من

الفناء مقتحما على اخللود، وهي يف احلقيقة صورة جتريدية صاغها من ما ال تقع عليه عينه، وإنما يدرك بعني 
تجريدية أنها خالصةً خملصةً للفكر والعقل، وسياحةً يف ما وراء احملسوس العقل البصري، وال تعين هذه الصور ال

وإنما وسيلةً أيضا لنقل أحاسيسه  املادي فحسب، بل ملّا تبنى أبو متام هذا النسق مل يكتف بأن جعله غايةً
  -كامل-:توضح ذلك، قال ومعاناته ومثل هذه الصورة  الشعورية التجريدية

4يف صدر باقي احلُب والبرحاِء        ومسافة كمسافة اهلَجر ارتقى                           
  

شخصية يف احلب، وفضالً عن ذلـك إن    تصف حالة نفسية تقوم على جتربة) لفظة اهلجر(حيث ارد كلمة 
  ". املدة"ه املسافة تنبض ب  التجريد الذي" اهلجر"، تعبري ازدواجي يقوي عنصره ادد "مسافة اهلجر"هذا التعبري 

الشاغل املتمثل يف الربط بني عناصر جديـدة،   والكثري من أمثال هذه النماذج يصور لنا عقل الطائي، وشغله
باملصـطلح  -فليس التجديد عند أيب متام قد احنصر يف اجلمع بني لفظتني غري متجانستني وحماولـة تزوجيهمـا  

 ال عالقة بينهما إذا وقعتا يف ذهن املرء مفتـرقتني، ولكـن   ، ولكن  عمد إىل اجلمع بني صورتني-األدونيسي
الطّائي جيمعهما وجيد بينهما أوجه شبه ختفى وتستتر عن القارئ الظاهري، وتنكشف يف أمجل حلّة وحليـة  

باراته للغائص املفكّر،  فشاعر ظهر الدم يف عينيه من شدة الفكرة، ال بد له من قارئٍ جيد مثقّف غائصٍ يف ع
  -خفيف-:ومعانيه، ومن مناذج الصور التجريدية اليت اتسم ا فكر أيب متام قوله

ه واستسرالروض رأس كشف              5احمللُ منها كما استسر املُريب  

                                                 
فهد عكّام، دمشق، : الد": أمناط الصورة يف شعر أيب متام:"، حنو معاجلة جديدة للصورة-جملّة فصلية تصدر عن إحتاد كتاب العرب-راث العريبجملّة الت 1

 .3، ص1405ربيع الثاين-م1985كانون الثاين يناير- ، السنة اخلامسة18العدد
 .2/289شرح التربيزي  2
 ابك اخلرمي، واملقصود بالعلج ب1/253املصدر نفسه  3

 .1/29املصدر نفسه  4
 1/157املصدر نفسه  5



 189 
  

: إن الروض الذي صور يف هيئة امرأة حسرت نقاا للتعبري عن ظهور نباتاته بفعل املطر يبعث اخلجل يف احملل
 ة تقيم عالقة ، وعليه فإننا نقع هنا على عملي"السر الداعي إىل الريبة والشك"، فيختفي اختفاء املريب "دباجل"

  اختفاء املريباختفاء اجلدب و: بني مفهومني جتريديني

  . يقوم أوالمها على املشاهدة، يف حني يقوم ثانيهما على جتربة فكرية معيشة

ستقي ينابيع صوره من حقول معنوية خمتلفة، فهنالك الطبيعـة بعناصـرها   وهكذا يتضح لنا أن أبا متام ي      
كـالتنني  (أو خفـي املادية املختلفة وما فيها من طري، ونبات وحيوان أهلي أو متوحش وكـائن أسـطوري   

، كما يستقيها من مفهومات جمردة كاجلمال والفناء واخللود، ومن أحاسيسه العميقـة كالريبـة   )والشيطان
وهذه الينابيع ال تتصل بأناه العميقة فحسـب،   تماعية وما فيها من مهن كالصياغة،احلياة االج والشك، ومن

  . بل بالالوعي اجلماعي يف أبعد عهود اإلنسانية أحياناً

والصورة ال تؤدي وظيفة التوضيح فقط، ألا خترج أحياناً عن نقل فكرة أو عاطفة لتقيم عالقات بني عناصر 
ومثل هذه الصور يؤدي وظيفة هامة هي اإلحياء،  بينها االنطباع املوحد أو احلدس، يؤلف متباعدة كل التباعد

  . 1وبذلك ميكن أن نعد أبا متام رائد شعرنا املعاصر
وأتاحت له الغوص الشديد يف آفاق اخليال،  ميكننا أن نستنتج أنّ الصورة العقلية فتحت أليب متام عاملًا جديدا،

الصـور البصـرية، االنفعاليـة     (افإنّ اجتماعه مشاعره وأحاسيسه مل بني طيااوإذا كانت هذه الصور حت
  .عبقرية اليت يقتضيها الظرف الذي يتجلّى فيه اإلبداع، إذ هو تعبري عن قوة الروح اإلنسانيةلميثّالن ا) والعقلية

   
   
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .24أمناط الصورة يف شعر أيب متام ص  1
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 اخلامتة
 

كلّ عملٍ مثار تجىن، ومواقف واستنتاجات منه تبىن، وعلى هذا األساس رأينا أنّ البحث ل  
  :قد أمثر بنتائج يمكن إمجاهلا فيما يلي

 يزالٌ وسيظلّ قائما منتشبا مادام هنالك قدمي أصيلٌ وال كان إنّ الصراع بني القدمي واجلديد - 1
الل والتقديس من طرف، وبعني النفور واخلروج عليه بل حدد زمنه، ونظر إليه بعني الكمال واجل

والتمرد على سننه وقواعده من طرف آخر، ومهما سعى املرء يف إحداث تقارب أو مصاحلة 
بينهما فسيظلّ يف نظر الطرفني مشدودا إىل طرف دون اآلخر،كما رأينا يف نقد نازك املالئكة وأيب 

  .متام
  
 احملدثني هي نفسها املعايري أنصارتقدمي الشعراء عند نت أساسا يف املعايري واملقاييس اليت كا -2

القدماء شعراء عصرهم وبالتايل فالصراع قائم بني األصول، وشدة  أنصارواملقاييس اليت أخر ا 
  .اخلالف إنما مردها إىل عكسية هذه املعايري عند النقاد

  
حقوق اإلبداع واملبدع، فللمبدع احلرية يف إنّ أهم نتيجة حقّقه هذا الصراع هي إعادة   -3

التعبري عما يف نفسه عقلَ عنه ذلك أو مل يعقل، وسواٌء أطابق القولُ املثالَ املوجود يف أذهان 
  :املتلقّني أم قلب مفاهيمهم، وهذا يقودنا إىل النتيجة الرابعة

  
األثر الذي تتركه  ثقافة  أثار هذا الصراع مشكلة تواصل بني الشاعر واملتلقّي  كان سببها -4

املبدع يف النص، وبالتايل فيمكننا اجلزم بأنّ خروج الشاعر عن املألوف هي يف نفس الوقت دعوى 
  .منه للمتلقّي باخلروج عن األعراف التقلدية وحماولة بناء اجلديد الذي يصلح للعصر
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سيما املبدع، وحيمل هذا اخلروج  دعوة أيب متام إىل جتاوز املألوف تدلّ على حرية اإلنسان وال - 5
بني طياّته ردة فعل خنبوية على ما كان يعانيه اإلنسان واقعيا يف عصره، فقد كان اإلنسان فريسة 
متزقٍ داخلي وال سيما إنسان النخبة، وهـذا التمزق كان نتيجة املفارقة العجيبة بني املثال 

والتفكري احلر املستقل، ال على التالشي يف فكر والواقع، لذلك ارتكزت هذه الدعوة على الذاتية 
  .اآلخرين

  
أنّ اخلصائص واملميزات اليت امتاز ا شعر الطّائي هي نفسها اخلصائص واملميزات اليت امتاز  -6

ا العصر، فأما على مستوى الشكل، فقد مثّل البديع يف شعر أيب متام البنيةَ العمرانية اليت عرفها 
للقصور وتزيني للمباين والبيوتات بأصناف الزخرفة والرخام، وما قصور العصر من توشيح 

وبنايات الربامكة إالّ أكرب دليلٍ على عناية العباسني بالشكل، لذلك ميكن أن نقول أنّ أبا متام قام 
أما على مستوى املضمون فقد ى شكل القصيدة عنده، لبإسقاط هذه املنمنمات والزخارف ع

التعميق والتصنع يف شعر أيب متام سيطرت املعتزلة على الذوق الشعري آنذاك،  جسدت التعمية و
خللحياة العباسية املعقّدة بأدواته وأساليبه   -إضافةً إىل سجلّه التارخيي احلافل–وكأنّ أبا متام يؤر

  .هذه من تلك: وصوره الشعرية املعقّدة ، بل وكأننا نسمعه يقول
  
القرن الرابع اهلجري إالّ من خالل معرفة شعر أيب متام، فقد احتلّ بشعره ال يمكن دراسة نقد  - 7

نقد النصف األول من القرن الرابع، واستحوذ شعر أيب الطيب على النصف الثاين، وعلى هذا 
أيب متام ظاهرة شعرية ونقدية، عبر عن العصر وأرخ لبعض أحداثه وأيامه  اعتباراألساس يمكننا 
كما كانت له بصمته النقدية من خالل اختياراته الشعرية، وإن كنت قد اختذت  من جهة الشعر،

 ال مفتوحن حملاولة الكشف عن مسات املدرسة النقدية التمامية، فاديوان احلماسة والصحيفة حقْلي
  .أمام الباحثني للتفصيل والتحليل من خالل كتبه النقدية األخرى

  
8 - ي البصري يف العصر  فوتوغرايفر انتقال الشاعر العريب من مصوومرآة ناقلة للعامل احلس

اجلاهلي واإلسالمي واُألموي إىل مفكّر عالمٍ بصريٍ ذي خيالٍ واسع، وبعد نظر يف العصر العباسي 
يمكن مرده من الناحية البيئية إىل خواء وفقر الصحراء العربية على خالف ما يف البحار اليونانية 

ري هي مدعاةٌ إىل التوسع يف اخليال والتجوال بالفكر يف  الغريب واهول، من خرافات وأساط
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وميكن مرده من الناحية النوعية إىل تقدم احلياة وتطورها، فالفرق بينهما أشبه بالفرق بني فن البناء 
 لعصره، قدميا وحديثًا، ميتاز األول بالبساطة والرحابة، والثاين بالدقة والتعقيد، وكل طراز صاحل

  .مناسب بظروف أهله
  
تعبر الصورة الشعرية عن وزن الشاعر ومشاريعه، وهي يف احلقيقة القادرة على استنطاق  -9

الطبيعة وجماراا يف حركاا وسكناا، ومن خالل استكشاف طبيعة الصور وأمناطها يف شعر أيب 
فحسب، وإنما تكشف عن مبدعٍ يف متام تبين أنها ال تكشف عن لوحات مجالية ومشاهد بديعة 

  .صورة شعرية
  
يظهر من خالل صور أيب متام أنه شاعر الفكرة، لذلك ظلّ العقل مسيطرا سيطرة كبرية   -10

على جل صوره وإن مل تغب العاطفة فيها، وميكن مرد هذه السيطرة إىل خصوبة تقافته وتنوعها، 
ناسب العصر، ومن خالل هذا املزيج بني ثقافاته استطاع مما جيعله مشدودا إىل بناء أفكار جديدة ت

  .أن خيلق عقالً متكامالً يسعى إىل بناء احلضارة اجلديدة
  
الثقافة واإلبداع أو املعرفة واحلضارة ال يقومان إالّ من خالل قدرة اإلنسان اخلارقة لأن يغير  -11

تارخيًا، وظل النمل والنحل والقرد يف  ما بنفقه وما مبجتمعه وما بالطبيعة، لذلك استطاع أن يضع
إطار السعي الغريزي خارج دورة الزمان، فال بد إذن من اإلبداع إن كان ميثّل رقيا لإلنسان ويعبر 

 .عن أرقى مظهر للطبيعة اإلنسانية
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قائمة المصادر 
  والمراجع
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  صادر واملراجعـملافهرس 
  

  

  صادرملـا

 .برواية حفصالقرآن الكرمي،  - 

  :كتب التفسري - أ   
أبو عبد اهللا بن أمحد األنصاري القرطيب، دار ابن حزم للطباعة والنشر : اجلامع ألحكام القرآن - 1

  ).م2004- هـ1425(1والتوزيع، الط
أبو القاسم حممود بن عمر : الكشاف عن حقائق وغوامض الترتيل وعيون األقاويل ووجوه التأويل - 2

عادل أمحد املوجود، وعلي حممد عوض، شارك يف حتقيقه : وتعليق ودراسة الشيخالزخمشري، حتقيق 
  ).م1998- هـ1418(1فتحي عبد الرمحن، وأمحد حجازي، مكتبة العبيكان، الط: األستاذ الدكتور

  :كتب احلديث - ب
ن حممد ب": وسننه وأيامه - صلى اهللا عليه وسلم- املسند من حديث رسول اهللا :"اجلامع الصحيح   -3

حمب الدين اخلطيب، رقّم كُتبه وأبوابه وأحاديثه : إمساعيل البخاري، قام بشرحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه
قُصي حمب : حممد فؤاد عبد الباقي، نشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه: واستقصى أطرافه

  ) م1979- هـ1400(1الدين اخلطيب، املطبعة السلفية ومكتبتها، الط
مسلم بن احلجاج، شرح اإلمام النووي، املطبعة املصرية األزهر، : حيح مسلمص - 4

  ).م1929-هـ1347(1الط
  :املعاجم  - ج
عبد اهللا علي الكبري، حممد أمحد جسب اهللا، وهاشم حممد : ابن منظور، تولّى حتقيقه: لسان العرب - 5

  ).دت(الشاذيل، دار املعارف 
  دواوين الشعراء- د
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  ).م1998-هـ1418(7الط
عمر فاروق الطباع، دار األرقم : أيب زيد القُرشي، شرحها وضبط نصوصها: مجهرة أشعار العرب - 21
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نعيم زرزور، دار الكتب : عباس عبد الساتر، مراجعة: طباطبا، شرح وحتقيق ابن، عيار الشعر- 29
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صالح رزق، دار غريب للطباعة والنشر ": حماولة لتأسيس منهج نقدي عريب"أدبية النص  - 46
  ).دت(والتوزيع 

، مصطفى سويف، دار املعارف، القاهرة، -يف الشعر خاصة–األسس النفسية يف اإلبداع الفين - 47
  .4الط
  ).م2002(10ملصرية، الطأمحد الشايب، مكتبة النهضة ا: أصول النقد األديب - 48



 199 
  

حممد أمحد جاد املوىل بك، علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل : أيام العرب يف اجلاهلية - 49
  ).م1946-هـ1365(2إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر الط

  .م1996منري سلطان، نشأة املعارف اإلسكندرية ": التشبيه وااز"البديع يف شعر املتنيب  - 50
مصطفى الصاوي اجلويين، جامعة عني مشس، اإلسكندرية، : البالغة والنقد بني التاريخ والفن - 51

  ).دت(مصر، 
، يوسف حسني بكّار، دار األندلس "يف ضوء النقد احلديث" بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي - 52

  ).دت(للطباعة والنشر والتوزيع، 
، ريتا عوض، دار اآلداب، بريوت، )شعرية لدى امرئ القيسالصورة ال(بنية القصيدة اجلاهلية  - 53
  ).م1992(1الط
إحسان ": نقد القرن الثاين للهجرة إىل غاية القرن الثامن للهجرة" تاريخ النقد العريب عند العرب - 54

  ).م2006(1عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع، بريوت لبنان، الط
من القرن اخلامس هجري " واجلزء الثاين "  القرن الرابع هجريإىل" تاريخ النقد األديب عند العرب - 55

  ).م1964(حممد زغلول سالم، دار املعارف مصر، ط": إىل القرن العاشر
، طه أمحد إبراهيم، )من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجري(تاريخ النقد األديب عند العرب، - 56

  ).دت(دار املعارف، مصر
نية يف الشعر العريب احلديث، نعيم اليايف، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دط، تطور الصورة الف - 57
  .دت
أدونيس، دار الساقي : األصول -1" حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب" الثابت واملتحول  - 58

  ).م1994(7لبنان الط
، دار العودة، بريوت تأصيل األصول -2" حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب" الثابت واملتحول - 59
  ).م1979(2الط
صدمة احلداثة، دار العودة بريوت  - 3" حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب" الثابت واملتحول - 60
  ).م1978(1الط
صدمة احلداثة وسلطة املوروث  -4" حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العرب" الثابت واملتحول - 61

  ).دت(الشعري، دار الساقي بريوت، 
  ).دت(عبد اللطيف حممد خليفة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة : احلدس واإلبداع - 62



 200 
  

اخلصومة بني الطائيني، وحيد صبحي كبابة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  - 63
  ).م1997(ط

- هـ1340(حممد اخلضر حسني التونسي، املكتبة العربية دمشق، ط: اخليال يف الشعر العريب - 64
  ).م1922

-هـ1416(1سيكولوجية اإلبداع يف احلياة، عبد العلي اجلسماين، الدار العربية للعلوم، الط - 65
  ).م1995

  ).م1989(العريب حسن درويش، جامعة عني مشس، ط: الشعراء احملدثون يف العصر العباسي - 66
ر ضة مصر للطبع والنشر، حممد عبد العزيز الكفراوي، دا: الشعر العريب بني اجلمود والتطور - 67

  ).دت(4الفجالة القاهرة، الط
فايز ترحيين، دار الفكر اللبناين، بريوت، : عبد القادر املازين، حتقيق": غاياته ووسائطه:" الشعر - 68
  ).م1990(2الط
وحيد صبحي كبابة، احتاد كتاب العرب، ": بني اإلنفعال واحلس" الصورة الفنية يف شعر الطائيني - 69

  ).م1998(، طدمشق
الصورة الفنية والتراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، املركز الثقايف العريب، بريوت، - 70
  ).م1992(3الط
  ).دط،ت(الصورة والبناء الشعري، حممد حسن عبد اهللا، دار املعارف، مصر - 71
  ).دت(3شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، الط: العصر اجلاهلي - 72
  ).دت(6شوقي ضيف، دار املعارف مصر، الط: العباسي األولالعصر  - 73
  ).دت(2شوقي ضيف، دار املعارف مصر، الط: العصر العباسي الثاين - 74
فلسفة اجلمال ودور العقل يف اإلبداع الفين، مصطفى عبده، مكتبة مدبويل القاهرة،  - 75
  ).م1999(2الط
  ).دت(املعارف مصر،  شوقي ضيف، دار: الفن ومذاهبه يف الشعر العريب - 76
- هـ1419(مصطفى عبد الرمحن إبراهيم، مكّة للطباعة، ط: يف النقد األديب القدمي عند العرب - 77

  .)م1998
يوسف القطامي، وتيسري صبحي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : مقدمة يف املوهبة واإلبداع - 78
  ).م1992(1الط



 201 
  

خضر موسى حممد حممود، عامل الكتب ": راسة أدبية مقارنةد" موازنة اآلمدي ووساطة اجلرجاين - 79
  ).م2007-هـ1428(1للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، الط

زين كامل اخلويسكي، وحممد مصطفى أبو : موقف النقاد والبالغيني من الشعراء احملدثني - 80
  ).دت(شوارب، دار الوفاء اإلسكندرية

  :االّت - ب
: التجربة الفنية بني الصدق الفين وصدق الواقع: ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدااجملة أم القر - 81

  .هـ1424، مجادى الثانية 27، العدد15جهاد اايل، اجلزء
دراسة نقدية يف " الشعر والغموض ولغة ااز : لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا جملة أم القرى - 82

  .هـ1424، شوال 28، العدد16مد معتوق، اجلزء، أمحد حم"لغة الشعر
:" ، حنو معاجلة جديدة للصورة- جملّة فصلية تصدر عن إحتاد الكتاب العرب - جملّة التراث العريب- 83

، السنة اخلامسة، كانون الثاين يناير 18فهد عكّام، دمشق، العدد: الد": أمناط الصورة يف شعر أيب متام
  .هـ1405م، ربيع الثاين 1985

احلداثة وبعض العناصر احملدثة يف القصيدة العربية املعاصرة، عبد اهللا أمحد املهنا، : جملة عامل الفكر- 84
  .م1998ديسمرب - نوفمرب- ، أكتوبر3، العدد19الّد
علي سيد الصاوي، : تأليف جمموعة من الكتاب، ترمجة الد: نظرية الثقافة: جملة عامل املعرفة - 85

  . م1997، يوليو223زكي يونس، العدد الفاروق : مراجعة الد
  :الصحف - ج

يوسف زروقة، : حركة شعراء العامل ترثي نازك املالئكة: صحيفة فضاءات الوسط البحرينية  - 86
    ه1428مجادى اآلخرة  13م، 2007يونيو  28، 1756العدد

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



 202 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قائمة 
  المحتويات



 203 
  

.املقدمة -*  
 1- الفصل األول:  الصراع بني القدمي واجلديد ومرتكزاته:

.1----------------------------------------------- مدخل -  
 أ- املبحث األول: مرتكزات أنصار القدمي:

.5------------------------------------------ :عمود الشعر-1  
.6-------- ----------------------------:شرف املعىن وصحته: 1-1  
.7----------------------------------- :جزالة اللفظ واستقامته: 1-2  
.11------------------------------------ :اإلصابة يف الوصف: 1-3  

.11----------------- :التحام أجزاء النظم والتئامها على ختري من لذيذ الوزن: 1-4  
.13-------------------------- ---:مناسبة املستعار له للمستعار منه: 1-5  
.14------------------------------------- :املقاربة يف التشبيه: 1-6  
.14----------------- :مشاكلة اللفظ املعىن واقتضائهما حتى ال منافرة بينهما:1-7  
.16-------------------------------------- :الصدق واحلكمة -2  

.19---------------------------------- ---:األخالق والفضائل -3  

.20------------------------------------- :الوضوح والغموض -4  

 ب- املبحث الثاين: مرتكزات أنصار اجلديد:
.24---------------------------------- اخلروج على عمود الشعر -1  

.28-------- ----------- ------------ :"الكذب الفين" الغلو يف املعىن -أ  

.32--------------------------- :مطابقة املعىن للواقع النفسي للشاعر -ب  
.36----------------------------------- ------اللغة الشعرية -ج  
.39------------------------------- -----تعميق الصورة الشعرية -د  

.44-------- -------------------------------:يقاعالعناية باإل-هـ  
.47-------------------------------- :الفصل بني األخالق والشعر -و  
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 2- الفصل الثاين: الشاعر أبو متام مثقّفاً:
.50------------------------------------------ ترمجة أيب متام -  

 أ- املبحث األول: تنوع ثقافة أيب متام:
.52--------------------- ---------------------:تعريف الثقافة-  
.54---------------------------------------- :أبو متام الشاعر -1  
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 .102---------------------------------------- :األمثال العربية-5
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.108----------------------------------------- تعريف اإلبداع-  
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.112--------------------------------------- :تسمية احلماسة -أ  
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.115--------------------------------------- االهتمام باملتلقي - ج  
.116------------------------------------- :الصحيفة التوجيهية -د  
.124------------------------------------- حداثة اللغة الشعرية -2  
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.150-------------------------------- التداعي والتحوير يف الصور - ب  
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.152-------------------------------- تعدد الصورة للفكرة الواحدة -د  
.156------------- -----------------------أمناط الصورة التمامية -2  
.156-------------------------------------- :الصورة اإلنفعالية -أ  

.161--------------------------------------- الصورة البصرية - ب  
.163--------------------------------- ":التدبيج:" الصورة اللونية -1  
.165----------- ---------------------------- :الصورة الفلكية -2  
.169--------------------------------------- :الصورة العقلية -3  

.174-------------------------------------------- :اخلامتة -*  
.177------------------------------------- :فهرس املصادر واملراجع  

 .184-- ---------------------------------------:فهرس احملتويات
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Abstract 
 

The dissertation deals with a very significant critical and literay figure ; 

the figure of the creative poet Abou Tammam. It tackles the aspects of newness 

and the revival of heritage in his poetry with fully investingating the diversity of 

the crutical and poetical culture and its origins. 

It is noteworthy to mention that this dissertation highlights Abou 

Tammam’s ideological and poetical aspects of newness and the ideological 

innovations that he adopted and pioneered as well. All these characteristics 

convey the poet’s importance during his era and nowadays. 

The dissertation shed light on the aspects of poetical newness in Abou 

Tammam’s poetry. It unveils features of newness in his use of terminology and 

semantics ; most importantly his invented ideas with showing his compatible 

attitudes toward the ‘introducing part of the poem’ as well as its scrutiny. 

Then, the dissertation proceeds to the problematique ; the poetical image 

and its diversity from Abou Tammam’s viewpoint. It highlights his genious use 

of poetical images at the surface as well as the deep structure of the poems and 

from their abstract and concrete sides. The research intensifies the use of 

cognitive images in Abou Tammam’s poetry since the latter is considered to be 

an intellectual poet. 

The dissertation concludes with a set of findings that are the outcomes of 

the most important issues mentioned at the research.  

 

  

 


