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سهر على إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى احقق له آماله إلى الذي 

 تعليمي بتضحيات جسام إلى مدرستي ألاولى في الحياة ... أبي رحمة هللا.

إلى صاحبة كل فضل إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء إلى من حاكت 

سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى التي صبرت على كل ش يء ... 

 والدتي العزيزة .

وتي وأخواتي إلى من حبهم يجري في عروقي إلى  رياحين حياتي إخ

 )هشام، مراد، حكيم، سهام، حنان(.

واضع وأخرى من بذرة من الت -قبل أن تعلمني–إلى من زرعت فّي 

 ألاخالق وثالثة من إلانسانية ... سارة مزياني.

 إلى صديقا العمر ... فوزي ونصر الدين.

 إلى القلب الطاهر فتحية بلخيري.

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر إلى من صاغوا لنا 

 علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم ...أستاذتنا الكرام 
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 مقدمة:
في  ، تميز بنقلة نوعيةاإلطالقالعصور في تاريخ األمة اإلسالمية على  إن العصر العباسي أزهى

ينة م المدألمويين إلى عالمختلف جوانب الحياة فقد انتقل العرب من حياة البداوة التي كانت سائدة لدى ا

شتى  ايش معر، ومن الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، ومن االنطواء والتقوقع إلى االنفتاح والتعوالّتحضّ 

جها هذا التطور وبدأ في التحول والخروج عن  مساره المألوف مت األجناس واألعراق، وقد واكب الشعر

تلفان جد فريقان يخإلى مسارات جديدة، ومن هنا طفت إلى السطح قضية التقليد والتجديد في الشعر، وو  

 حول الشعر العربي أحدهما مقلد واآلخر مجدد، ومن أهم األسباب التي دفعتنا الختيار الموضوع:

 ة بين المقلدين والمجددين في الشعر.محاولة فهم الخصوم

 ميلي وتعلقي باألدب العباسي بصفة عامة والشعر بصفة خاصة.

 تحفيز أستاذي المشرف ورغبتي في تناول هذه الظاهرة األدبية النقدية الجديرة بالدراسة.

ر ي الشعفوهذا ما دفعنا إلى اختيار بحثنا الموسوم بـ " إشكالية الصراع بين المحافظين والمجددين 

 ن الشعرالفنيين الذين كانا يتجاذبا االتجاهينالعباسي "والذي نهدف من ورائه إلى دراسة الخصومة بين 

 أهمها:عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة  لعربي في العصر العباسي، وقد تفرعا

 ما هو مفهوم التقليد؟ وما هو مفهوم التجديد؟

 ؟في الشعر العباسي بين التيار المحافظ والتيار المجدد وما هي أهم أسباب الصراع

 وما تجلياته الموضوعية والفنية ؟

 ومن هم الشعراء الذين مثلوا كل فريق؟
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رات إلى فصلين، يتقدمهما مدخل اخترنا له عنوان موسوم بالمؤث اتبعنا خطة تتفرع اإلشكالولفك 

روف ان العصر العباسي، نتحدث فيه عن أهم الظالثقافية والسياسية في الحركة الشعرية والنقدية إبّ 

صل ما الفأالسياسية والثقافية والفكرية التي أحاطت بالعصر وساهمت في تنشيط الساحة األدبية والنقدية، 

يه فعرضنا تانه صراع النقاد بين التقليد والتجديد في الشعر، قسمناه إلى ثالثة مباحث: األول األول وعنو 

 ي تناولناالثان إلى تعريف التقليد، ثم دعاة التقليد وأعالمه، وبعدها تطرقنا إلى دوافع التقليد، وفي المبحث

 تجديد.ذكرنا دوافع ال وأخيرافيه تعريف التجديد، ثم دعاة التجديد وأعالمه، 

وفي المبحث الثالث تعرضنا إلى موقف أصحاب النظرة التوفيقية من قضية الخصومة بين 

 المحافظين والمجددين.

قسمناه إلى  معنون بنماذج شعرية في التقليد والتجديد طبيقيأما الفصل الثاني وهو فصل ت

 د.التجدي نواس وأبا تمام في فيه أبا نافيه البحتري في التقليد، والثاني تناول ناتناول: األول مطلبين

   إلى جملة من النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة والتي عد هذين الفصلين خلصناوب 

 : ها، وقام البحث على جملة من المصادر أهموالموازنة التحليلياعتمدنا فيها المنهج 

 .اآلمدي ابي القاسم الحسن بن بشر، الموازنة بين أبي تمام والبحتري_

 ة الدينوري، الشعر والشعراء.ابن قتيب_

 :أبرزهاوجملة من المراجع 

 ، الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد األدبي القديم.عثمان موافى_

 .6الصراع في القصيدة العربية، ج عبد اهلل التطاوي، أشكال_
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 .11ط ،شوقي ضيق، الفن ومذاهبه في الشعر العربي_

الصعوبات في هذا البحث على رأسها ضيق الوقت، وقلة المصادر نا جملة من اعترضتوقد 

الورقية، وصعوبة الحصول على بعض الكتب واتساع الموضوع وصعوبة أسره واإلحاطة به من جميع 

 جوانبه.

ذا كان البحث جز  مر أءا من المناسك األخيرة في معبد الحياة الجامعية فال بد من الحديث عن وا 

اذ ما كان له أن يرى النور لوال فضل الخالق عّز اسمه، وفضل مشرفي األست جلل، وهو أن هذا البحث

رشاداته فجزاك اهلل عني خير الجزاء، واشك ر فاتح حمبليالدكتو  ر الذي لم يبخل علي بتوجيهاته وا 

  عضوي المناقشة على ما سيبذالنه في تقويم هذا البحث وتسديده.
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  مدخل:
، فقد حفل بشتى اإلطالقأزهى العصور اإلسالمية على  ]هـ656-هـ132[كان العصر العباسي 

بشكل لم يعرفه العرب ال من قبل  وتطورت العلوم والمعارف واآلداب، التيارات الفكرية، والثقافية، واألدبية

كبير من  باهتمام، والر قي لألدب العربي ولقد حظي واالزدهاروال من بعد، وهو عصر النهضة، 

بن عبد المطلب، عم  هم الذين انحدروا من نسل العباس الدارسين، والنقاد، ومؤرخين األدب. "والعباسيون

ة بعد اكتساحهم لألمويين في وقد استولى بني العباس على الخالف 1 عليه وسالم..."النبي صلى اهلل

هـ. "والواقع أّن النظر إلى الحركة العباسية على أنها مجرد انقالب ذهب 132الزاب الشهيرة سنة  موقعة

بر من بحكم طائفة وجاء بحكم أخرى هو تبسيط مخل لألمور، وال بد من استبعاده، ألن ما حدث كان أك

ذا كان األمر كذلك فال يبقى إال أن تكون ثورة، ولكن أي نوع من الثورة هي؟" إنها ثورة  2هذا بكثير، وا 

الذي استجد. لقد تجاوز العباسيون  الحضاريمّست مختلف جوانب الحياة في ظل ذلك االنقالب 

االنطواء، والتقوقع على النفس، الذي وقع فيه األمويون، وانفتحوا على األجناس األخرى 

ود، والفرس، والروم، وأصبحت عاصمة الخالفة بغداد ملتقى الحضارات واألديان، " وفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالهن

الحياة العقلية ازدهارا كبيرا، وتالقت في الحواضر اإلسالمية شتى الثقافات التي  العصر العباسي ازدهرت

ولقد نشطت الحركة األدبية والنقدية  3ها في العلم، واألدب، والثقافة."تمثل حضارات األمم العريقة في أثر 

                                                           
 .18م، ص1994، 1عز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي "الرؤية والفن"، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، ط -1
 .36صالمرجع نفسه،  -2
م، 2004، 1خفاجي: الحياة األدبية في العصر العباسي، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، طمحمد  -3

 .26ص
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نما جاءت  ة ظروف لعد كاستجابةفي هذا العصر بشكل كبير، وهذه الحركية لم تكن وليدة الصدفة وا 

، ومن ثم رحابتهسياسية، وثقافية، واجتماعية. " فالدولة العباسية اتخذت لنفسها الطابع اإلسالمي بكل 

فإنها في الوقت الذي استطاعت فيه أّن تستوعب كل الفئات والعناصر اإلسالمية من غير 

كانت تشكل المجتمع لكي تعبر عن  رب، أشاعت جوا من الحرية لكل العناصر التيــــــــــــــــــــــــــــــــالع

ا، وتسعى في تحقيق مصالحها، ومن ثم انفسح المجال أمام النابهين من هذه ـــــــــــــــنفسه

ر، فِاستطاعوا أّن يثبتوا وجودهم وأّن يقوموا بدور ملموس في الحياة السياسية والعلمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعناص

 1."للمجتمع

باإلضافة إلى الترجمة التي لعبت دوًرا كبيًرا في اطالع العرب على ثقافة وآداب األمم  

رى، واستطاعوا نقل العلوم الدخيلة إلى العربية، فالترجمة مقوم من مقومات الحضارة فمن ــــــــــــــــــــاألخ

لفرس واليونان والهنود. "فمعارفهم خاللها استطاع العرب نقل المنطق، والفلسفة، والطب، والفلك من عند ا

في القرن الثالث قد اتسعت ونّمت فلم يكد يشرف هذا القرن على نهايته حتى كان لدى العرب كتب 

قلت عن اليونان وتأثروا بها تأثرا كبيرا واتخذوها مقاييس بأسرها في علم البالغة، وفي النقد األدبي ن  

 2لهم."

                                                           
 .239صعز الدين اسماعيل: في الشعر العباسي "الرؤية والفن"،  -1
 .  97صد.ت، إبراهيم طه أحمد: تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، د.ط،  -2
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نشيط الساحة األدبية الخلفاء واألمراء، " فقد اشتهر كثير من األسباب كذلك التي ساعدت على ت

من الخلفاء باالهتمام بالعلم وتقريب أهله من مجالسهم، بل كان بعضهم ذا ميل علمي أو فلسفي أو فني 

 1عاٍل."

لذلك كان هذا التشجيع والعناية دافع ومحفز لألديب والشاعر على تقديم األفضل بغية الكسب 

الطبقة الحاكمة، "وكانت حياة الشعراء في هذا العصر متوزعة في مواقف متناقضة المادي ونيل رضا 

بين رجال البالط، والعامة، والمثقفين، وكانوا يعانون من اضطراب شديد يضطرهم إليه البحث عن 

 المتغيرة حينا والتوافق الداخلي مع ذواتهم حينا آخرا، ومن ثم ومقتضياتهاالتوافق الخارجي مع الحياة، 

ناك تجارب فكانت ه 2والتمرد والثورة."،تحولت حياة كثير منهم إلى سلسلة متوالية من االستسالم والخنوع 

 راض مستحدثة لم يعرفها العرب من قبل.شعرية مختلفة، وظهرت أغ

ويبدو أن حياة البذخ، والرفاه، واالنتعاش االقتصادي التي عرفها العصر العباسي انعكست على 

بشكل كبير؛ "فقد استغرق المجتمع العباسي في الحياة المادية، وساعد على هذا كثرة  الحركة األدبية

ء طبقة جديدة من األثرياء الذين ساعدهم على الثراء و األموال التي كانت تتدفق على ذوي السلطان ونش

 لقد كانت الحياة في العصر العباسي 3االستقرار النسبي في الحياة في صدر الدولة العباسية."

                                                           
كاميليا عبد الفتاح: الشعر العربي القديم دراسة نقدية تحليلية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، د.ط،  -1

 .   36صم، 2008
محمد مصطفى أبو شوارب: شعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  -2

 . 81ص، د.ت، اإلسكندرية، مصر، د.ط
 . 243صعز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي "الرؤية والفن"،  -3
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تي مست مختلف جوانب الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ال ةة، متداخلة شديدة التعقيد في ظل الطفر ــــــــــــــــملتوي

تاريخها الطويل عصرا غلبت عليه  مدى واجتماعيا. " ولم تعرف الحياة العربية على ،واقتصاديا ،فكريــا

التحوالت والتناقضات مثل القرنين الثاني والثالث الهجريين، إذ كل ما في هذا العصر يتشكل من الشيء 

ونقيضه، فالحياة في هذين القرنين نموذج مثالي لقدرة المدنيات على استيعاب التعارض والتضاد في 

د انتقال الخالفة إلى بني العباس تحقق االنتقال من فبع 1."السياسة، واالجتماع، والدين، والفكر، والفن

نفتاح، من ة التي كانت سائدة لدى األمويين إلى عالم المدنية والتحضر، من التقوقع إلى االالبداو 

شعراء سعوا إلى التعبير عن رغبات الناس ونوازعهم، مصورين خلجات ل" وا االستبداد إلى الحرية،

حياة المدنية كان لها تأثير  إذن2ف وترف، وزهد ومجون، وشك ويقين."بين شظ نفوسهم، ومشاهد حياتهم

ومن ثم ي بدأ لوًنا من الوجاهة والتظرف، " والذ كان ينذر بظهور ظواهر جديدة كـالمجون؛ وكل شيء

وهو في هذه المرحلة كان نوًعا من  العتقادياانجرف إلى لون من التزندق الماجن ال التزندق الفكري، أو 

اإلقبال الحسي على الحياة، ساعدت عليه ظروف االستقرار واالنتعاش االقتصادي... ثم جاءت مرحلة 

ومن أسباب انتشار المجون في المجتمع العباسي  3صار فيها المجون بكل صوره العادية والشاذة مباًحا."

أدوات الطرب وحتى الثراء الفاحش، وكثرة مجالس الخمر، وظهور الجواري والقينات، وكثرة المعازف و 

األديرة. " وفي هذا العهد برزت بشكل سافر فئة من الظرفاء والمجان والمتزندقين، الذين وجدوا في 

 حتىممارسة الحياة على ذلك النحو الالهي العابث إعالًنا عن حريتهم في السلوك وفي العقيدة جميعا، 
                                                           

 .81صمحمد مصطفى أبو شوارب: شعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي،  -1
 .81صالمرجع نفسه،  -2
 .273صالسابق، المرجع -3
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وقد اصطبغ الشعر بهذه الظاهرة وخير من  1كانوا يجاهرون بالقول، ال يخشون جرح الذوق العام." إنهم

فأشعارهم كلها  بن برد، ومسلم بن الوليد وغيرهم؛ المجون والزندقة في الشعر أبو نواس، وبشار تيار مّثل

 سب وفجور ودعوة إلى التحرر من كل قيّد ديني أو اجتماعي، ومن ذلك قول أبو نواس:

 ــــــــــــــــاةِ ـــــــــــــــــــــــــــغ اَلًما واضًحا ِمْثل الَمَهـــــــــــ  ــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــَوَعاِذَلٍة َتل وم  َعَلى ِاْصِطَفاِئــ

 ــــــاِت ــــــــــــــــــــــــــــالَغاِنَيــــــــِلِطيْب َهَوى ِوَصال    ـــــــــــــــــــقْ ـــــــــــــــــــــــــــِرْمَت َوَلْم ت َوفَـــوَقاَلْت َقْد ح  

 ــــاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َخاِدع  َنْفَسه  بالت َرَهـــــــــــ  ـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــَفق ْلت  َلَها َجِهْلت َفَليَس ِمْثِلــ

 ــــــــاِت ـــــــــــــــــــــــــــَعلى َما َتْكَرِهيَن ِإلى الَمَمـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــَتل وِمِيني َفِإنِــــــــَدِعِيني اَل 

 2ـــــــــــــــــــــــاتِ ى الَبَنــــــــــــــــــــــِضيل الَبِنين َعلَبَتفْ   ــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــِبَذا َأْوَصى ِكَتاب الَله ِفيَنـــــــ

ّلذات الحرية التي سادت ولقد ساعد على انتشار هذا اللون من حياة اللهو واالنغماس في الم     

 ، ذلك أنهاأخرىدت حرية الفكر والدين من ناحية، فقد كانت لها عواقبها من ناحية اولئن أفالعصر، "

ساهمت في نشر الخالعة، والسكر، والمجون، َوَولدت البدع في اإلسالم وأورثت الهزء باألديان، فاالنتقال 

من البداوة إلى الحاضرة، ومن الفطرة الخالصة إلى العلم والفلسفة، وتشعب االختالط وتنوعه احدث 

فنشأ تنافس اللذة واالستباق والعادات، والنظم، وأطلق العصر للعواطف واألهواء،  ،اضطرابا في األخالق

لى وصفها وضعف رقيب الدين واألخالق على الحياة  3وتغيرت ألفاظ الشعر." ،إليها وا 

                                                           
 .246صالمرجع السابق،  -1
 .     104صسمير إبراهيم: األعمال الكاملة أبو نواس، أشرقت للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت،  -2
 .   31صم، 2008، 1عبد الفتاح نافع: الشعر العباسي "قضايا وظواهر"، دار جرير، عمان، األردن، ط -3
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وقد صحب موجة اللهو والمجون ظهور حركة مضادة هي حركة الزهد والتصوف، والتي يقف فيها 

عاد بدينهم عن كل نكفأ بعض الناس على نفوسهم مؤثرين االبتفلقد اَعَلْم، " او العتاهية رائدأب

بهم وق، ولهذا كث ر الزهاد والنساك والمتصوفة الذين ابتعدوا عن متاع الدنيا وغصت ـــــــــــــــــــــــــــــفس

ومألت قصصهم ومجاهداتهم اآلفاق وكانوا يتكاثرون  ا،ـــــــــد، والزوايا، والتكايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساج

 1يوما بعد يوم."

فالمجتمع العباسي ما هو إال مجتمع تحكمه التناقضات، مجتمع ال ينبني إال على الشيء  إذن

ل لى سبيتضاد، ولقد ذكرنا هذان التياران إال عالونقيضه، وما المجون والزهد إال صورة لهذا التناقص و 

 الحصر.المثال ال 

إحداهما: متحللة من األخالق والقيم الروحية الدينية وهكذا انقسم كثير من الناس الى طائفتين "

وثانيتهما: زاهدة تنمو فيها القيم الروحية  الثمالة، حتىهب اللذة الدنيوية وسادرة في الغاوية، تريد أن تن

 2وتكبر."

وال يختلف اثنان على أّن بعض الظواهر المستجدة في العصر العباسي كانت بفعل التأثر 

باألجناس الوافدة على حاضرة الخالفة خاصة الفرس والهنود والموالي، فقد ّسعوا إلى إحالل عاداتهم 

رية وتقاليدهم المارقة في المجتمع العباسي المسلم هذا من جهة، أما من جهة أخرى "فقد كانت الح

                                                           
م، 2008، 1ستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، طمصطفى السيوفي: تاريخ األدب في العصر العباسي، الدار الدولية لال-1

 . 20ص
 .21-20، صالمرجع نفسه-2
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الفردية والتسامح االجتماعي في هذا العصر سبب في ظهور حركات منحرفة متطرفة أخرى، والتي كانت 

 1تسعى أن تزيد من نشاطها، وتوسع من طموحاتها، ومن أشهر هذه الحركات حركة الشعوبية."

ي هاجم كل ما هو عربي، وتسعى إلى الحط من قيمته وت مجد كل ما هو فارسوهي حركة عدائية ت  

ي نكر كل فضل للعرب ومن أعالم هذه الحركة: أبو عبيدة معمر بن المثنى؛ والذوترفع من شأنه، وت  

ر بشاو والفرزدق، وأبو نواس،  سعى إلى إثارة النعرات بين العرب من جديد من خالل شرح ديوان جرير

 بن برد وغيرهم.

لذين كانوا ينتمون إلى تلك "والشعوبية نسبة إلى الشعوب والذين سموا بالشعوبيين هم أولئك ا

 2نكرون على العرب أي فضل يتميزون به."اإلسالم وي   اعتنقتالشعوب التي 

ينحدرون من أصل فارسي سواء من جهة األب أو األم، فلما تهيأ لهم ومن المعروف أّن هؤالء 

ون ي جاهر و هم، بل المناخ المالئم من حرية الفكر والمعتقد راحوا يعبرون عن أرائهم، وأفكارهم، ومعتقدات

بو أبها دون مراعاة ألي قيد، ويتغنون بإنجازات الفرس، ويتهكمون على كل ما هو عربي ومن ذلك قول 

 نواس:

 ـــــــوبـــــــــــــــــــــــــــــوت بلي َعْهَد َجَدِتَها الَخط ــــــــــ  ــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــَدْع اأَلْطاَلل َتْسِفيَها الَجن ـــــــ

 ـــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــَتخب  ِبَها الَنِجيَبة والَنِجيـــــــــ  ــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــَوَخِل ِلَراِكِب الَوْجَناِء أْرًضــــــ

 ـــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــ َوِذيــــــــعٌ بِ َوَأْكَثر َصْيِدَها ضَ   ـــــــــــــــــــــــْلحٌ ــــــــــــــــــــــــــــَنْبت َها ع شٌر وَطـــــــــــــــ َبالد

                                                           
 . 34ينظر، مصطفى السيوفي: تاريخ األدب في العصر العباسي، ص -1
 .99عز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي "الرؤية والفن"، ص -2
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ذ َعن اأَلْعَراب َلْهـــــــ  ـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــَواَل َعْيًشا َفَعْيش ه م َجِديـــــــــ  ــــــًواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَل َتْأخ 

و َوَأْيَن الَيْوَم ِمن الَمَياد  ــــــَرىــــــــــــــــــــــــــــَفأين الَبْدو من إيَوان ِكْســــــــــــ ر   1بين الـــــــــــــــــــــــز 

األسباب التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة الخلفاء والوزراء؛ الذين كانوا يدينون بالنسب ومن 

الفارسي، فلقد كان هذا حافز للشعراء للتطاول على العرب وانجازاتهم والسخرية من بداوتهم، " والواقع أن 

واحًدا بعد اآلخر كل ذلك  اتساع نفوذ الفرس في الدولة وتسلمهم المناصب القيادية فيها وتوليهم الوزارة

من العوامل التي ساعدت الشعوبية على كشف النقاب عن وجهها، وعلى التمادي والغلو في حربها للفكرة 

العربية وذلك أن هؤالء الشعوبيين كانوا يجدون المساندة بل التشجيع من أولئك الذين اعتلوا منهم 

 2".المناصب

كل والشعوبية ما هي إال استجابة طبيعية للحقد المضمر الذي حمله الفرس وغيرهم من األعاجم ل

 بغية رفوا بالتعصب والتطرف سعوا لتمكين ألنفسهمخاصة الذين ع  هؤالء الشعوبيون و و ما هو عربي، 

قومية  سلب الحكم من أيدي المسلمين، وهو ما تأتى لبعضهم فيما بعد عند قيام دويالت ذات نزعات

اء من فارسية، والشعراء الشعوبيون لم يكونوا بمنأى عن هذه الحركة خاصة إذا علمنا أّن هؤالء الشعر 

يدة الموالي حيث نجدهم يتعرضون بالقدح لكل ما هو عربي، بل وأكثر من ذلك فقد ثاروا حتى على القص

 وضوعات جديدة في الشعر.ها الهيكلي واستحدثوا مديمة ودّعوا إلى تجاوز رتابة بنائالعربية الق

                                                           
 .113-112سمير إبراهيم: األعمال الكاملة أبو نواس، ص -1
 .115ص، لسابقالمرجع ا -2
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اعتمدت على قاعدتين: األولى إبراز مثالب العرب وتكبيرها والطعن عليهم والشعوبية "

 1ا، والثانية: إبراز فضائل العجم وتمجيدهم من خاللها"ــــــــــــــــــــــــــألجله

 ن.ين لرد على هؤالء الشعوبييوقد انبرى الجاحظ في كتابه البيان والتبي

 أعدى قط قوما أشقى من هؤالء الشعوبية، وال ف الشعوبية بأنها نحلة يقول: اعلم أنك لم تر" ويص

 2نما من أهل هذه النحلة."اقل غلعرضه، وال أطول نصبا، وال  على دينه، وال أشد استهالكا

أما عن الحياة السياسية التي سادت العصر العباسي وجب أن نشير إلى عدة نقاط تميزت بها 

ل شيء حرصوا عليه هو بيان " فحين استتب لهم األمر كان أو ،حكم بني العباس إبانالسياسية الساحة 

للحزب األموي؛ ألنهم طبيعة الحال لم يحتاجوا إلى بيان ذلك حكمهم ونظريتهم في الحكم، وهم بشرعية 

نما كان الصوت المناوئ لهمكانوا قد اطمئنوا إلى أنهم أسكتوا هذا الصوت بحد السيف،  ذلك  بحق وا 

ومن أشهر من مثل  3الصوت الذي مثل المعارضة في العهد األموي هو صوت الشيعة العلويين."

 واالعترافالعلويين في هذا العصر محمد بن عبد اهلل والملقب بالنفس الزكية، والذي رفض الخضوع 

الطوائف في هذا العصر د تعددت خالفة العباسيين، وق ، وقد دفع حياته ثمنا لمعارضتهبحكم بني العباس

ي سياسي وكل طائفة من الطوائف كانت ذات توجه دين ، والمعتزلة وغيرهموالشيعة ،والمرجئة ،الخوارجكـ

والتي ادعت وقد غطى الشعر هذا الصراع بين العباسيين وغيرهم من الطوائف في كثير من األحيان، 

ن المقرب أو شاعرهم يهو شاعر العباسي ومروان بن أبي حفصةالشيعة العلوية. "أحقيتها بالخالفة كـ
                                                           

 .34صمصطفى السيوفي: تاريخ األدب في العصر العباسي،  -1
 .99صعز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي "الرؤية والفن"، -2
 .39صالمرجع السابق،  -3
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التي ربما حسده عليها كثيرون وقد مزج مدحه في كثير من كثر من مدحهم وينال جوائزهم، ي ي  الرسم

هذا  إذن1خالفتهم وفي أحقيتهم بها دون العلويين." رة شعرية لحجج العباسيين في شرعيةاألحيان ببلو 

ّن كان للصراع  امتدادالصراع السياسي ما هو إال  بدرجة أقل مع الذي كان في العصر األموي وا 

لفرق ذات الطابع السياسي غذته. " وفي هذا المناخ من الجدل الديني وما كانت ا اختالف األطراف التي

واجهوا المعتزلة لكي ي   من أفكار وآراء متعارضة ... ظهر قد طرحته والديني كالعلويين والخوارج والمرجئة

جموعة المبادئ التي انتهوا نظر من خالل م حة، ولكي يطرحوا فيها جميعا وجهةطرو كل هذه القضايا الم

ة كانت سبب في ظهور عدة علوم وخالصة القول أّن هذه القضي بقيادة زعيمهم واصل ابن عطاء. 2"إليها

 .اعلم الكالم وفن المناظرات وغيرهمكـ

ن شقيت السياسة بهذا النزاع لقد " وبعد؛ فقد صدق أحمد أمين حين قال: "... وعلى الجملة فلئ

رى الدماء وأزهق األرواح وخرب المماليك، لقد حرك العواطف، وأسال األفكار د األدب؛ ولئن أجسع

 3وأطلق للخيال العنان."

تي ة، والوالفكرية دور كبير في تنشيط الحركة األدبي ،والسياسية ،وهكذا فقد لعبت الظروف الثقافية

وم العصور في تاريخ األمة اإلسالمية، وبلغت فيه اآلداب والمعارف والعل جعلت من هذا العصر أرقى

 الذروة ووصل العقل العربي إلى أعلى درجات الكمال والنضج.

                                                           
 .50، صمرجع السابقال -1
  .181ص، نفسهالمرجع  -2
 .63صالمرجع نفسه،  -3
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"إّنه العقل الذي أوجد علم الكالم؛ وهو علم يعتمد على الحجاج العقلي الذي استخدمه أصحاب 

الشعراء  أما فيما يخص الشعر فقد ظهر كبار 1العصر."الفرق واألفكار المتغايرة والمتضاربة في ذلك 

هم. فقد " وفرت جوانب هذا العصر وأبو نواس، وأبو تمام، وبشار بن برد، والمتنبي وغير  ،البحترىكـ

السياسية، واالجتماعية، والفكرية، مجاال رحًبا للشعر ينطلق فيه كيف شاء ومتى شاء، وحين نستعرض 

م على أن الشعراء كانوا واعين ألدوارهم جيدا فقد قالوا شعرا في كل أمر موضوعات الشعر العباسي نحك

ومن القضايا النقدية التي  2لذلك تركوا لنا تراثا ضخما في كمه عميقا في فكره، متنوعا في موضوعه."

ديد نتحال الشعر، وقضية التقليد والتجاتصلت بالشعر في هذا العصر: قضية اللفظ  والمعنى، وقضية ا

في معارك نقدية  سببتلشعر، والتي هي موضوع بحثنا، والتي أسالت الكثير من الحبر وتفي ا

ة، وانقسم الشعراء إلى مذهبين: مذهب مقدس لتراث ومتمسك به ال يخرج على نهج القدامى ـــــــــــــــــــــشرس

ى إحالل شكل بقة الماضي يسعى إلآخر ثائر على التراث ومتحرر من ر  شعريفي قول الشعر، ومذهب 

واجه أدباء ذلك العصر مطالب هذا الواقع فني جديد يتناسب مع روح العصر. " ومن ثم كان طبيعيا أّن ي  

ولكن وسائل هذا التعبير في الوقت نفسه كانت  ،الجديد حين ينطلقون إلى التعبير عن تجاربهم الجديدة

اء الذين تأثروها ومن ثم كانت األزمة قد استقرت على أشكال بعينها في العصر األموي على أيدي الشعر 

وهي شروط أسرفت ضوابط ومعايير صاغها القدماء، " بين تبنى عمود الشعر المحدد وفق 3الحقيقية،"

 واإلصابةفي تشبثها بالقديم، على نحو ما ورد فيها من شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، 
                                                           

 .22صمصطفى السيوفي: تاريخ األدب في العصر العباسي،  -1
 .24ص، نفسهالمرجع  -2
 .303صفي الشعر العباسي "الرؤية والفن"،  :عز الدين إسماعيل -3
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، على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة والتئامهاأجزاء النظم  والمقاربة في التشبيه، والتحام ،في الوصف

هذا من حيث الصور  1المستعار منه للمستعار له، ومناسبة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائها للقافية."

بني عليه من مقدمة نالشعرية أما من حيث البناء الهيكلي فقد صاغوا لها النمط الذي وجب أّن ت

بالخاتمة، وبين تجاوز رتابة  وانتهاءً ف الراحلة، ووقوفا عند الموضوع الرئيسي ة، مرورا بوصــــــطاللي

في المنحى  االنقسامالقصيدة الكالسيكية إن على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، " وهكذا بدأ 

 الشعري بين شعراء العصر العباسي واضحا منذ البداية؛ فشعراء أرادوا أن يخلصوا لتجارب عصرهم، وأنّ 

يشتقوا معانيهم من الواقع الحضاري الذي كانوا يعيشون في إطاره والذي كان يتطور يوما بعد يوم وتتسع 

مشدودين إلى الماضي، يعيشون في تراثه أكثر مما  أنفسهمآفاقه وتتجدد معطياته، وشعراء وجدوا 

أصبح هناك  إذن2م."يعيشون في حاضرهم ويستخدمون لذلك وسائل التعبير نفسها التي استخدمها أسالفه

وغل في التراث ومقدس له، ومذهب اآلخر، مذهب مقّلد م إلزاحةمذهبان في الشعر يسعى كل واحد منها 

قوا مثلهم األعلى الشعري من واقعهم النفسي ت" أثروا أن يشد متحرر من سطوة الزمن، فالمجددوندّ مج

مع  3فوق الزمن المتغير" القديم وتمثلوهمثل األعلى الشعري واالجتماعي الخاص، واآلخرون تمسكوا بال

 واألدبية لكل فريق. ،والثقافية ،اختالف الخلفيات الفكرية

                                                           
عبد اهلل التطاوي: القصيدة العباسية قضايا واتجاهات، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت،  -1

 .41ص
 .306صفي الشعر العباسي "الرؤية والفن"،  :إسماعيلعز الدين  -2
 .320ص، نفسهالمرجع  -3
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 لتجديدنادي بضرورة اوهي إشكالية دار حولها جدل كبير بين النقاد وانقسموا إلى مذهبين؛ مذهب ي  

 افع ومبررات كللزم الشعراء بطريقة القدامى في قرض الشعر مع اختالف دو في الشعر ومذهب آخر ي  

 فظين والمجددين في الشعر العباسي. منهما، ومن هنا ظهرت إشكالية الصراع بين المحا

أّن العصر العباسي يمثل المرحلة الذهبية لتاريخ األمة اإلسالمية، لما عرفه من  ومما سبق نقول

فكرية بعيدا عن ، سادت فيه الحرية البامتيازتطور في شتى أصناف المعرفة فهو عصر العلم واألدب 

د من حضارات األمم األخرى عن طريقة اآي استبداد، احتك فيه العقل العربي مع شتى األجناس واستف

الترجمة التي لعبت دور كبير في تنشيط الحركة األدبية والعلمية، فقد عرف هذا العصر كبار األدباء 

د والتجديد في الشعر قضية التقليـك في األدب واألفكار وظهرت قضايا جديدة الرؤىوالشعراء، فتعددت 

، وقد ساعد على تنشيط الحركة األدبية الخلفاء والوزراء الذين كانوا يغدقون على ذوي العلم وغيرها كثير

خاصة في ظل االنقالب الحضاري الذي عرفه ،واألدب ويخصونهم بالجزاء العظيم ويقربونهم إليهم 

ر في ظل االنتعاش االقتصادي وحياة البذخ التي دنية والتحضالبادية إلى عالم المالعرب فقد هجروا حياة 

لتعبير عن رؤاهم لطبعت المجتمع العباسي، فضال على أّن العباسيين فتحوا المجال لكل التيارات 

وصارت بغداد قبلة للعلم واألدب  آي شكل من أشكال االضطهاد والقمع،وتوجهاتهم بعيدا عن 

الرغم من اختالف توجهاتهم  احتواء جميع األعراق واألجناس علىواستطاعت اإلمبراطورية العباسية 

على  األدباءهم الفكرية والدينية، كل هذا أسهم في تنشيط الحركة األدبية والنقدية فظهر كبار وانتمأت

مؤلفاتهم، ونبغ كبار الشعراء وحفل األدب ب ، والجرجاني وغيرهمالجاحظ، وابن قتيبةالساحة األدبية كـ

نواس وآخرون وقالوا الشعر في شتى األغراض والفنون فالظروف السياسية  ، وأبي تمام، وأبيالبحتريكـ
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ديب خاصة في ظل التغيير أفاًقا جديدة للشاعر واأل جتماعية التي أحاطت بالعصر فتحتوالثقافية واال

فعلى الرغم طرأت،  فالشعر لم يكون بمنأى عن هذه التغييرات التي الذي مس مختلف جوانب الحياة. إذن

اء استحداث أغراض أخرى جديدة راضه المعروفة منذ العصر الجاهلي استطاع الشعر من احتفاظه بأغ

 ة العباسية على الشاعر.              فرضتها البيئ
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 التقليد:المبحث األول: 
 تعريف التقليد: -1

قلده األمر ألزمه إياه، وهو مثل بذلك، وقّلد األمر احتمله وكذلك تقّلد السيف، وم َقَلد   قّلد لغة:

سبق على منكبيه، والمقلد من الخيل: السابق يقلد  شيئا ليعرف أنه قد  السيفالرجل: موضع نجاد 

 1البواقي على الدهر والمقلد: موضع، مقلدات الشعر

في معانيه األدبية العامة يشتمل محاكاة كل ما تواضع عليه األدباء قديما من التقليد " اصطالحا:

معناه أن األديب أو الشاعر يتخذ  2".صور بالغية، وتركيبات أسلوبية توارثها عنهم األدباء المعاصرون

حاكي الشعراء األوائل في طريقة نظم الشعر حتذى به، آي أّن الشاعر ي  وذج ي  من أعمال مؤلف سابق نم

إن على مستوى الشكل أو المضمون، إذن التقليد في الشعر هو تبني الشعراء المتأخرين لطريقة الشعراء 

 المتقدمين في قول الشعر.

معتقدا لألحقية فيه  يفعلاإلنسان غيره فيما يقول أو  إتباعومن معاني التقليد كذلك هو" عبارة عن 

اه وهذا معن 3من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قالدة في عنقه."

 منطلق وقاعدة ال يمكنه أن يحيد عليها، ويجعل من شعر األوائل أّن الشاعر يتخذ من شعر سابقيه

مجموعة من ومن معانيه أيضا أنه " ول آلي عمل شعري ينشده ويبتغيه،مصدره األ
                                                           

دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  ،12ابن منظور)أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(: لسان العرب، مج -1
 . 173صم، 2004، 4ط
م، 1984، 2تبة لبنان، بيروت، لبنان، طمجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات في اللغة واألدب، مك -2

 . 117ص
 . 68صم، 2003، 2علي الحسيني الجرجاني الحنفي: التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -3
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ادات، والمعتقدات، والمهارات، أو األمثال ينقلها جيل إلى الجيل الذي يتلوه )...( ويمكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

لقول أن التقليد ومن هنا يمكننا ا 1اعتبار التقليد مجموعة من المواضعات األدبية موروثة من الماضي."

في الشعر هو خضوع الشعراء لسنن واألعراف التي تحكم القصيدة العربية الكالسيكية، وبعبارة أخرى 

له، وعليه فالشعر القديم هو التقليد في الشعر هو قول الشعر وفق ذهنية مقيمة على القديم وأصو 

 به. يتذة، والمثل األعلى الذي يجب على كل شاعر أن يحدو ــــــــــــــالق

 دعاة التقليد: -2
لقد شهد العصر العباسي معركة أدبية نقدية عنيفة بين دعاة التقليد في الشعر وبين دعاة 

لى مجددينم يد، وظهر انقسام بين الشعراء إلى محافظين، يتمسكون بالقدـــــــــــالتجدي يسعون  ويقدسونه، وا 

انقسام الشعراء على هذا النحو إلى الخصومة وقد أدى ، "بقة الزمن وسلطانهإلى التخلص والتحرر من ر 

وينعى على اتجاه الفريق اآلخر، وهذا الخالف بين أنصار القديم  باتجاههفيما بينهم، فكال الفريقين يعتز 

ل عليه أي أيضا، فمنهم من تعصب للقديم ال يفض والحديث من الشعراء أدى بدور إلى اختالف النقاد

 2ّيا كان وأزرى بالقديم."شعر، ومنهم من انتصر للحديث أ

شعراء ، وارتفعت حدة نقدهم لشعر الحملة عنيفة على الشعراء المجددين ولقد حمل دعاة التقليد

كل من  إقصاءالمحدثين الذي احتل مساحة واسعة في العصر العباسي، وقد بلغ بهم األمر إلى حد 

 على مستوى البناء الهيكلي، أو على خالف ما نطقت به العرب، أو ثّار على الموروث الشعري القديم إنّ 

                                                           
 .101صم، 1986، 1إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات األدبية، المؤسسة العربية للناشرين، صفاقص، تونس، ط -1
عبد العزيز عتيق: تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت،  -2

 .304ص
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مستوى المضمون، " وقد كان من أخطر االتهامات التي وجهت إلى بعض الشعراء المحدثين هي أنهم 

قهم ولكن التفوق على من سبوالتعقيد، محاولين بذلك  اإلغرابالقدماء، ومن ثم يميلون إلى  يحاولون تقليد

يتسم  ليد يؤكدون أن الشعر القديملذلك نجد دعاة التق 1في براثن الصنعة." هذا يؤدي بهم إلى الوقوع

ث الذي يتميز بالتكلف، " ومن هنا بدأ اإلحساس بقداسة القديم واعتباره بالطبع، بخالف الشعر المحد

 تبع وكأنه ال بديل عنه لضمان األصالة واكتمال الدقة في بنية العملالنموذج األوحد الذي ينبغي أن ي  

لتصبح معينا يستمد منه الشعراء مع عصور  طية للقصيدة العربية الشعري، ومن هنا راحت الصورة النم

فمذهب المحافظين كان ينظر إلى الموروث الشعري العربي القديم بعين الجاللة  2األدب المختلفة."

هذا النحو ترسبت في  شعري يبتغيه األديب. " وعلى إبداعوالتقديس، وأنه هو المثل األعلى والقدوة آلي 

ما جعل التيار المحافظ في وهذا  3"بال مناقشةأذهان النقاد والجمهور من حولهم قداسة خاصة للقديم 

 قصر عناصر الجودة على النصوص التي تتمثل فيها مقومات وخصائص الشعر القديم.الشعر ي

ون المحدثين في المضم هؤالء الشعراء ألخطاء" ولو تأملنا بعناية مناقشات النقاد المحافظين 

 ركنا لنقاد ألدالء ات لهؤ ورة، وحاولنا سبر أغوار هذه األخطاء والكشف عن عللها الحقيقية كما بدـــــــــــــوالص

                                                           
الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم،  دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  عثمان موافى: -1
 .33صم، 2000، 4ط
 .46صعبد اهلل التطاوي: القصيدة العباسية قضايا واتجاهات،  -2
 .46صالمرجع نفسه،  -3
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والذي حدد  1جع إلى ناحيتين؛ هما الخروج على الذوق العربي والخروج على عمود الشعر"أنها تر 

  ابطه المرزوقي في كتاب عمود الشعر.ضو 

                                                           
 .163صعثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم،  -1
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 م التقليد:أعال -3
، وال أحد يمكنه واالجتماعيةبها الفكرية، والثقافية، نإّن الحياة خاضعة لسنة التطور في مختلف جوا

نكران ذلك، فبعد االنقالب الذي حدث في العصر العباسي والذي مس مختلف جوانب الحياة بصفة 

هي: الصراع بين عامة، والشعر بصفة خاصة طفت إلى السطح إشكالية أسالت الكثير من الحبر و 

دين في الشعر العباسي، فقد انقسم النقاد إلى تيارين متناحرين، ونشبت معارك أدبية دالمحافظين والمج

نقدية حامية بين مذهب شعري مقدس للتراث الشعري العربي القديم، وبين تيار آخر متحرر يسعى إلى 

من حياة البداوة إلى حياة  الحاصلاستحداث نمط شعري جديد يتناسب مع روح العصر، في ظل االنتقال 

ذلك العصر في موقف اختيار صعب بين  إنسانة والحضارة التي تحققت للعباسيين، " وقد أصبح المدني

ممثال في حياته الجديدة الصاخبة التاريخ والواقع؛ التاريخ ممثال في ميراث العصور الماضية، والواقع 

ر فأصبح الشاعر بين خيارين ال ثالث لهما؛ فاألول أن يخلص لتجارب عصره ويصدق التعبي 1العريضة"

ثق االرتباط بتلك البيئة " أي أّن يشتق الشاعر موضوعات شعره مما عن تجربته الذاتية المرتبطة أو 

اث شدود إلى تر أما الخيار الثاني أن يبقى م 2المادية، واالجتماعية الخاصة" تهعانيه في حياته، وفي بيئي  

في قول الشعر، وهنا أصبح الشعر العربي في العصر  تهمسلك طريقأسالفه، وينهل من موضوعاتهم وي

العباسي يتجاذبه اتجاهان فنيان؛ أحداهما قديم، واآلخر محدث، " وصار الشعر مذهبين والشعراء 

م مع الروح تالئء وال تجدد إال بالقدر الذي يطائفتين: طائفة تنهج نهج القدماء في كل شي

                                                           
 .301صعز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي الرؤية والفن،  -1
 .319صالمرجع نفسه،  -2
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ويطلعنا التاريخ على موقف دعاة التقليد من 1".ة، وطائفة تنشد التجديد في الشعر وتحاولهـــــــــــــــــــــــــــــــــالعربي

األخير الذي أثار  بعض الشعراء المحدثين كـبشار بن برد، وأبي نواس، ومسلم ابن الوليد، وأبي تمام هذا

، عند صياغة واإلغراب دعة الشعرية نتيجة اعتماده منطق التعقيد والغموضلبمؤسس اضجة كبيرة وع د 

أشعار ونتيجة تلك الخصومة "ظهرت مدارس نقدية بلورت نظرياتها، وأصلت لكل اتجاه، وعرفت بأنها 

إلى بديع أستاذه مسلم بن  خصومة نقدية أدارت الحوار تحليال وتفصيال حول بديع أبي تمام وما أضافه

ليدية البحتري، والتي وضعت في وظهر في الطرف اآلخر من الخصومة موقف النقاد من تق. الوليد ..

 2ميزان توازي تجديد أبي تمام" كفة

تحت لوائه، ومن النقاد  ينضوونعين شعرائه، ونقاده الذين ليه كان لكل من التيارين المتصار وع

أن الواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر يقرر  هالذين تعرضوا لعمود الشعر محمد المرزوقي، الذي " نجد

، وقديم نظام القريض من الحديث... ويعلم فرق رب، ليتميز تليد الصنعة من الطريفالمعروف عند الع

 3" .ما بين المصنوع، والمطبوع

، ووضحها األمديالمرزوقي أن عمود الشعر يقوم على سبعة أركان التي عدها  رأيوفي 

ة أن النقد العربي لم يتخذ موقفا ضديا من الشعر المحدث الذي يسير على الجرجاني من قبل " والحقيق

ليد الشعر القديم، وطرائقه الفنية، فكثيرا ما ااألطر الفنية للشعر القديم بل قبله، ورفض ما خرج على تق

كان النقاد القدماء يعبرون عن ضيق صدرهم بكل مظهر جديد يرون فيه أي تزحزح عن مستوى الذوق 
                                                           

 .304صاريخ النقد األدبي عند العرب، عبد العزيز عتيق: ت -1
 . 48صعبد اهلل التطاوي: القصيدة العباسية "قضايا واتجاهات"،  -2
 . 259صم، 1987، 1محمد جمعة عبد الصمد عابد: من قضايا النقد األدبي، مطبعة األمانة، مصر، ط -3
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الذي هم والسؤال الذي أدار الجدل بين دعاة التقليد ودعاة التجديد أيعيش الشعراء في عصرهم  1وف"المأل

ين آي خروج عن نمطية القصيدة أم يعيشون عصور األباء واألجداد؟ لقد رفض المحافظفيه 

النقاد في أركان  الخروج عما سّنهاإلبداع الشعري ال يمكنه ة، ونظروا إليها نظرة سلفية، وأّن ــــــــــــــــــــــالعربي

ي: شرف المعنى وصحته، جزالة اللفظ واستقامته، اإلصابة في الوصف، المقاربة ـــــــــــــــــــــــعمود الشعر وه

 2"ه، التحام أجزاء النظم والتئامها، مناسبة المستعار منه للمستعار له، مشاكله اللفظ للمعنى.ــــــــــــــــفي التشبي

هم الشعراء إلى فريقين: األول مؤيد ألعراف وتقاليد القصيدة العربية التي نضجت رق النقاد ومعفتف

الخلقة منذ العصر الجاهلي، والثاني ثائر على هذه المعايير والسنن يسعى إلى استحداث قالب  واكتملت

األولى يدور  شعري يتناسب مع طبيعة الحياة في العصر العباسي، " وسلك الصراع مرحلتين؛ كان في

على الشعراء المحدثين بصورة عامة من أمثال بشار بن برد، وأبي نواس، وابن مناذر، والعباس ابن 

كان في الثانية يدور على أبي تمام وحده وكأن و األحنف، وأبي العتاهية، ومسلم بن الوليد، ومن إليهم. 

" ويالحظ على أنصار القديم في لشعرا األخير الذي قلب موازين اهذ 3معايب المحدثين قد تجمعت فيه،"

هذه المرحلة من الصراع أن أحدا منهم لم يكن ذا موقف واحد من جميع المحدثين، كأن يتعصب عليهم 

نما هو ال يجد حرجًا في أّن ي   عجب بهذا الشاعر المحدث أو ذاك دون سواه من فال يرضى أحد منهم، وا 

                                                           
راء المحدثين، دار الوفاء، اإلسكندرية، زين كامل الخويسكي ومصطفى أبو شوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشع -1

 .45صمصر، د.ط، د.ت، 
 .260-259ينظر المرجع السابق، ص -2
محمد حسين األعرجي: الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، عصمى للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د.ط،  -3
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فوا موقفا معارضا ضديا من كل األشعار التي قالها معنى هذا أن دعاة التقليد لم يق 1"،المحدثين

يكن من أمر فهذا كله يدلنا داللة واضحة على أن المحافظين  لمحدثون، بل استحسنوا بعضها، " ومهماا

من النقاد، لم يكونوا على صواب تام في اتهامهم لبعض فحول المحدثين كأبي تمام بالخروج على  ما 

دوي في الوصف، أو االستعمال اللغوي، أو التعبير عن بعض تعارف عليه الذوق العربي الب

واآلن نستعرض ألهم النقاد الذين ّناصروا القديم، وتعصبوا  2ف، واالنفعاالت اإلنسانية."ـــــــــــــالعواط

بار أولئك د منهم مهتدين بأخقابل ثاروا على الشعراء المحدثين " فنعه، وسعوا لترسيخه وفي المــــــــــــــــــــــل

سحاقبي، واألصمعي، األحمر، والمفضل الض عبيدة، وخلف ، وأبااألعرابيالمحدثين معهم ابن  بن  وا 

باإلضافة إلى عمرو ابن العالء، " الذين تتمثل في أشعارهم  3علي البصير."إبراهيم الموصلي، وأبا 

معنى، وصفاء معظم الخصائص الفنية للشعر الجاهلي، كجزالة التعبير ورصانته، ووضوح ال

ن اإلسالميين وهو حتج بشعره مع، وبدوية الصور واألخيلة، وقد وضعوا حدا زمنيا آلخر من ي  ــــــــــــــــــــــــالطب

عد عندهم للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها ابن هرمة الذي ي   ومائةسنة خمسين  على وجه التقريب

هل تقديس المحافظين ونظرتهم إلى الموروث الشعري القديم نظرة سلفية  إذن4حتج بشعره."آخر من ي  

" ي؟ـــــع عليه العرب منذ العصر الجاهلخالف ما تواضحجب عن نظرهم رؤية أي قالب شعري جديد ي  

ومن هنا كانت ثورة شعراء الحركات التجديدية على ما ع رف بعمود الشعر الذي تمثل في تلك المطالب 

                                                           
 .55صالمرجع السابق،  -1
 .171صعثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم،  -2
 .53-52محمد حسين األعرجي: الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، ص -3
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هنا أيضا كان ضيق النقاد بموقف الشعراء فأسقطوا منهم من تخلى عن شروطهم، على نحو الفنية، ومن 

ة فدعاة التجديد والشعراء الذين ثاروا على هيكل ومضمون القصيدة العربي 1ما نجد في موقف ذي الرمة"

وابط الفنية سقط الكثير من الشعراء من دائرة الفحولة بسبب تخليهم على الضالنتقادات الذعة، وأ  تعرضوا 

التي تحكم القصيدة، وهنا نستدل بقول ابن قتيبة: " وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 

المتقدمين، فيقف على منزل عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان، ألن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر 

وا على الناقة والبعير، أو يرد والرسم العافي، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما، ألن المتقدمين رحل

على المياه العذاب الجواري، ألن المتقدمين وردوا على األواجن الطوامي، أو يقطع إلى الممدوح منابت 

 إذنفمن خالل القول  2النرجس واآلس ألّن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح، والحنوة، والعرارة."

ذا كنا نعلم أن "، الشعري بالضوابط التي تؤطر العمل ثّن ابن قتيبة ي لزم الشاعر المحديتضح أ وا 

نيت عليها من مقدمة طاللية، فنسيب، فوصف الرحلة، فتخلص إلى القصيدة القديمة لها تقاليد وأصول ب  

الممدوح، فإن ابن قتيبة يلفت النظر إلى األسس النفسية التي قامت عليها هذه التقاليد واألصول، فهو 

يد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن فبكى وشكا، وخاطب الّربع، واستوقف يروي أن مقّصد القص

 3ق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها، انتجاعا للكأل، وتتّبعا للماء، ومساقط الغيث..."ـــــالرفي

وضع مقياسا للنقد قليد، وال من دعاة التجديد فقد "ومما تجدر اإلشارة إليه أّن ابن قتيبة ليس من دعاة الت

                                                           
 .42عبد اهلل التطاوي: القصيدة العباسية قضايا واتجاهات، ص -1
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يقوم على عدم التفريق إال بالقيمة بين قديم ومحدث ألن من القديم والحديث ما قد يكون جيدا وما قد 

 وهو من أصحاب النظرة التوفيقية التي سنتحدث عنها في وقتها. 1يكون رديئا"

، وهناك روايات أعالم التقليد كانوا يؤثرون الشعر القديم، ويعتدون بطريقة األوائل في قول الشعر

األعرابي وأحد أكابر أئمة اللغة كان  بابنعدة تثبت ذلك، " فأبو عبد اهلل محمد بن زياد المعروف 

مثل الريحان ي شم  يوما ويذوي فير مى  -مثل أبي نواس وغيره –ول: " إنما أشعار هؤالء المحدثين ـــــــــيق

 2حركته  ازداد طيبا."ه، وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر، كلما ـــــب

قر بشكل واضح للعيان بأسبقية وأفضلية الشعر القديم على شعر هؤالء بي ي  ااألعر  فابن

بي نواس عرا ألن، " وقد قال أبو عبد اهلل التميمي: >> كنا عند ابن األعرابي فأنشده رجل شـــــــــالمحدثي

 ؟ه الرجل: أما هذا من أحسن الشعرأحسن فيه، فسكت. فقال ل

قال بلى، ولكن القديم أحب إلّي<<  فهو ال ينكر الحسن من شعر المحدثين ولكن القديم أحب  ف

لذلك نجد  إذن فشعر هؤالء المحدثين ال يعلوا منزلة الشعر القديم، ومن التعسف الموازنة بينهما 3إليه."

كان عمود الشعر التي لزمون الشعراء بضرورة السير على نهج أسالفهم من خالل تبني أر أعالم التقليد  ي  

ومن هنا كان اتهام  4لق، والمحسن المقدم."وبني شعره عليها فهو الشاعر المف ا، " فمن لزمها بحقها،ــــَسنُّهَ 

المحافظين لدعاة التجديد بعدم االقتدار على تقاليد وأعراف القصيدة العربية الكالسيكية، "وكان مما ساعد 
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بصحتها أنهم يرون أن  واإليمانديم ودعاهم إلى التمسك بها على إشاعة هذه الحجة بين أنصار الق

ثير استغرابهم، ومما يزيد من عجبهم الجديد اليكون اال بعد االطالع على ثقافة أجنبية، تلفت نظرهم وت  

أن بعض أنصار الجديد يبلغ من االنبهار باألدب األجنبي مبلغا يريه أن األدب العربي في حكم العدم 

األمم الرفيعة، وأن طائفة أخرى منهم قد تحدثوا عن تأثرهم المباشر بشعراء ونقاد  إذا قيس بآداب

كانوا ذا نسب  فسر أن عدد من الشعراء الذين ثاروا على نمطية القصيدة العربيةولعل هذا ما ي   1أجانب،"

 اتأبي نواس، وبشار بن برد وغيرهم مما كانت تجرى في عروقهما االنتماءعربي غير أصيل كـ

فة األمة ألن الشعر القديم يمثل ثقا 2لفارسية، " ومعنى هذا أّن الميل إلى الشعر القديم ميل تقليدي"ا

لذلك االمتزاج الحاصل بين العرب  من األمم بخالف شعر المحدثين الذي كان ثمرة العربية دون غيرها

في نفوس هؤالء الشعراء  وغيرهم، " وعليه فتكريس القول بأفضلية الشعر القديم كّثف الشعور باإلحباط

ورسخ في قناعتهم االعتقاد بدنو رتبهم عن الشعراء القدماء، ومما يوضح ذلك محاولة محمد المحدثين، 

فضل م  مروان أن ي  اع خلف األحمر بمجرد قبول المقارنة بين شعره وأشعار القدماء، ويستعظبن مناذر إقن

زراءنواس الذي مألبعض شعره على أبيات أحد المتقدمين، بل إّن أبا  على  ا الدنيا تنديدا بالقدماء وا 

التعصب الشديد  ومن الروايات التي تبرز 3رف ضمنيا بسطوة هذا الشعر القديم."تعتقاليدهم الفنية، ي

لتيار المحافظ على أعراف وضوابط القصيدة القديمة، "تلك الرواية التي ت روى عن األصمعي ويذكر فيها 

إن مناذر، فقال هذا الشاعر لخلف: " خلف األحمر، والشاعر المحدث ابن أنه حضر مأدبة طعام مع
                                                           

 .108صمحمد حسين األعرجي: الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي،  -1
 .117صالمرجع نفسه،  -2
 . 41-40زين كامل الخويسكي ومحمد مصطفى أبو شوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشعراء المحدثين، ص -3



 الفصل ألاول: ................................................................................................صراع النقاد بين التقليد والتجديد

 

32 

 -خلف–ا، فهذه أشعارهم مخلدة فقيس شعري إلى شعرهم، فأخذ ة، وزهير ماتو يكن امرؤ القيس، والنابغ

فقد بلغ تكفير دعاة التقليد ألشعار هؤالء حد االعتداء  إذن1رقًا فرمى بها عليه"صفحة مملوءة م

م، "من لدن امرىء القيس يصادفنا نمط من هذا الحرص التراثي واإلحالة إلى القديم، وكأن ــــــــــــــــــعليه

ناجي الشاعر كان يخشى حتى في ذلك العصر المبكر أن يبدأ من فراغ فراح يرفع صوته مؤكدا أنه ال ي  

 2الطلل إلى على نهج ابن حذام."

ء بما التزمه األقدمون في أوصافهم وتشبيهاتهم لزم الشعراتيار المحافظ في الشعر ي  الوهكذا ف

ومعانيهم، " فهم يؤثرون القديم ويعدونه المثل األعلى للشعر العربي فإن آثروا محدثا على محدث فال بد 

هم ال يرتضون آي عمل  إذن 3أن يكون ما يؤثرونه جاريا على مذهب القدماء في جملته كالبحترى."

ج وطريقة األوائل، " وقلما يتعرضون لتحليل عناصر شعر المحدثين وما شعري إال إذا كان جاريا على نه

بالطعن على أبي تمام دون أن يذكروا لنا  ينهلونرأيناهم جميعا ، أو غلو، أو تكّلف، ولقد إسفاففيه من 

ا على غير مذهب ما في شعره من مغامز ودون أن نعرف سرا لذلك أكثر من أّن أبا تمام كان جاري

من الشعراء لتلك األركان التي  إذن تصدوا آلي خرقفأعالم التقليد  4والصياغة." لمعانيالعرب في ا

 ي ْنّظم الشعر من خاللها، وهذه األركان هي كاآلتي كما حدّدها المرزوقي: 

 " شرف المعنى وصحته؛ أي أن يكون مستقيما ال يخالف المعقول

                                                           
 .14عثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي، ص -1
 . 19صعبد اهلل التطاوي: القصيدة العباسية قضايا واتجاهات،  -2
 . 56صم، 2009، 1داود غطاشة الشوابكة ومحمد أحمد صوالحة: النقد العربي القديم، دار الفكر، عمان األردن، ط -3
 .57صالمرجع نفسه،  -4
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 يكون مألوًفا مستعذباأن جزالة اللفظ واستقامته؛ أي 

 يكون صادقا مناسبا للموصوفأن اإلصابة في الوصف؛ أي 

هذه أحد  1المقاربة في التشبيه؛ أي أن يقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما"

 عمود الشعر باإلضافة إلى:  أركان

 لتئامها؛ على تخ" التح ير من لذيذ الوزن أي أن يكون الكالم ام أجزاء النظم وا 

 ا، لطيف التركيب، حسن التوقيع.ــــــــــــــــــــــــــــــمنسجم

 له؛ وي كتفي بذكر المستعار فقط. منه للمستعار مناسبة المستعار 

 "هذه الخصال هي عمود  2مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما

 لمقدم، ومن انفلت منها وتجاوزها أ عيبالشاعر المجيد االشعر عند المرزوقي فمن تبعها واقتفاها فهو 

 تهم بعدم االقتدار.عليه وأ  

عرض على العقل الصحيح والفهم وقد وضع المرزوقي معايير لهذه األركان؛ فعيار المعنى أن ي  

وعيار اإلصابة في الوصف الذكاء وحسن  اللفظ الطبع والرواية واالستعمال،ب، وعيار ـــــــــالثاق

ع ز، وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقدير، وعيار التحام أجزاء النظم والتئامه الطبـــــــــــــــــالتميي

فلما  3"والفطنة، وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى طول الدربة ودوام المدارسة، واللسان، وعيار االستعارة الذهن

دعاة التقليد في الجدل  ديد وكسر هذه الضوابط الفنية والشكلية، أمعنون بالتجهّم المحدث
                                                           

 .260صمن قضايا النقد األدبي،  :محمد جمعة عبد الصمد عابد -1
 .260صسه، المرجع نف -2
 .262-261المرجع نفسه، صينظر  -3
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وابتكار خارج هذه الضوابط المتواضع  إبداعام، فتعصبهم تعصب شديد ال يرى آي نغمة ـــــــــــــــــــــــــــــــوالخص

عليها، " وأخص الناس الذين كانوا يتعصبون للقدماء وال يكادون يقرون بإحسان لمحدث هم النحويون 

لشعر  ع هؤالء النحويون واللغويينتبرز مدى تعصب وتشيعدة  وهناك روايات 1واللغويون."

مرو بن العالء يقول عن األخطل: لو أدرك األخطل يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت م، "فعــــــــــــــــــــــــــــــــــالقدي

كثير  يامه تأخرت لفضلته علىعليه أحد، وكان األصمعي يقول: بشار خاتمة الشعراء، واهلل لوال أن أ

ر ال الشعر، وقد العص أساسأن تفضيل هؤالء النقاد بين الشعراء كان على  إذنيتضح جلي  2"منهم.

 أبا عبيدة ام فمود، ثم قال له: اقرأمحال قىحماد األرقط فأنشده قصيدة: كل حي ال "لقي ابن مناذر بمكة

بن زيد وال تقل ذاك جاهلي  ر: اتق اهلل واحكم بين شعري وشعر عديالسالم وقل له: يقول لك ابن مناذ

 3ودع العصبية." الشعرينوهذا إسالمي، وذاك قديم وهذا محدث، فتحكم بين العصرين، ولكن احكم بين 

عنه وحطوا من قيمة كل  يتهدد الميراث الشعري القديم هموا بالدفاع وعليه فالمحافظين كلما أحسوا بخطر

أبي نواس من القدماء، فقد نّدد بهم وسخر منهم  ض  ض اللغويين من المحدثين كان غجديد، " وبقدر غ

ورماهم بما لم يرمهم به أحد من قبل، وال من بعد، وعّنف من يحتذونهم، ودعا على الواقفين باألطالل أال 

 يقول: 4تجف لهم عبرة."

 اَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمحِ ا وَ ارسً دَ  عَ بْ الرَ  ْر جَ اهْ وَ   ــــــــــوالَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الط   مَ ار ث  يَ َرْسم الدِ  ِإْنَس 

                                                           
 .  98صم، 2006، 2طه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار الكتب، بيروت، لبنان، ط -1
 305-304صعبد العزيز عتيق: تاريخ النقد العربي عند العرب، -2

 .99صالمرجع السابق،  -3
 .99صالمرجع نفسه،  -4
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 االَ ؤَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   الِ ؤَ ذي الس  لِ ت ابَ جَ أَ وَ   ـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــابً وَ جَ  تْ دَ ر   ارَ يَ الدِ  تَ يْ أَ رَ  لهَ 

 1اَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلِ ا والغَ هَ م  عْ طَ  مَ الهَ  د  ر  طْ يَ   ـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــيــدِ  ن  يْ ا عَ هَ نَ أَ كَ  اهَ نَ بْ رَ اشْ وَ 

 نواس أول من زعزع البناء الهيكلي للقصيدة العربية، حين استبدل ال يخفى على أحد أّن أبا

 المقدمة الطاللية بالمقدمة الخمرية يقول:

 اء  دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الهِ  تْ انَ ي كَ بالتِ  ينِ اوِ دَ وَ   اء  رَ ـــــــــــــــــــــــــــــغْ إِ  مَ وْ اللَ  نَ إِ ي فَ مِ وْ لَ  كَ نْ عَ  عْ دَ 

 اء  رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ  ه  تْ سَ مَ  رٌ جَ حَ  اهَ سَ مَ وْ لَ   اــــــــــــــــــــــــــــهَ تَ احَ ان سَ زَ حْ األَ  ل  زِ نْ تَ  الَ  ء  راَ فْ صَ 

 ء  اَل ألْ  ِت ــــــــــــــــــــــــــيبْ ي الَ ا فِ هَ هِ جْ وَ  نْ ح مِ اَلَ فَ   رٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ تَ عْ م   ل  يْ ا واللَ هَ يقَ رِ بْ إِ بِ  تامَ قَ 

 2اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفغْ إِ  نِ يْ العَ ا بِ هَ ذ  خْ أَ  امَ أنَ كَ   ةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ افِ يق صَ رِ بْ اإلِ  مِ ن فَ مِ  تسلَ رْ أَ فَ 
 

الشعراء إلى أن  ودعىالمتواضع عليه عند القدامى  الشكليفأبو نواس أول من ّمال على العرف 

كثير ال رأى -إليه أبو نواس دعيالذي –عصرهم وحاضرهم، " وبالرغم من هذا االتجاه المتحرر  وايعيش

وأّن ين من الشعراء يجب عليهم أن ينهجوا في بناء القصيدة نهج القدماء، النقاد العرب أّن المحدثمن 

ومن تخلى عن هذا التقليد  3يلتزموا المعاني التي طرقها هؤالء القدماء فأقسام القصيدة تقليد متبع."

ديم ال ، فهذا اللفيف من النقاد واللغويين والنحويون المتمسكين بالقوأعابوهتصدى له النقاد، والذوق العام 

فقد قال جة عالية من الجودة والجمالية، "يأثرون آي نموذج شعري على النموذج القديم، ولو بلغ در 

                                                           
 . 38صم، 2003، 1الديوان، تح: أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طأبو نواس،  -1
 . 321صسمير إبراهيم: أبو نواس، أشرقت للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت،  -2
 . 443صأحمد بدوي: أسس النقد األدبي عند العرب، نهضة مصر، مصر، د.ط، د.ت،  -3
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األصمعي في حديثه عن أبي عمر بن العالء: جلست إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت 

أ عليه من قر  األعرابي أن أحد تالميذه وكان معجبا بشعرّ أبي تمامابن روى عن إسالمي... ومما ي  

 أشعار هذيل ومطلعها:

 هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ هْ جَ  نْ ل مِ اهِ ي جَ نِ أَ  نظَ فَ   هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ذْ ي عَ ه فِ ت  لْ ذَ عَ  لاذِ عَ وَ 

هذه فكتبها له ثم سأله التلميذ أحسنه هي؟ قال: ما سمعت فلما أتمها قال ابن األعرابي: اكتب لي 

وقد حاول الخلفاء إلى جانب النقاد الحافظ  1: خرق خرق."بأحسن منها فلما قيل له إنها ألبي تمام قال

نواس له بخالف ما مدح به  ون الرشيد الذي لم يستحسن مدح أبيعلى بناء القصيدة منهم هار 

فلو تأملنا مثال مفهوم النقاد المتأخرين للتشبيه الجيد واالستعارة  ن حيث الصورة الشعريةأما مل، ـــــــــــــاألوائ

 ترطون مثال لصحة التشبيه وجودتهالجيدة لوجدناهما ال يخرجان عن صفتي المقاربة والمالئمة، فهم يش

، وجود نوع وجود عالقة واضحة بين المشبه والمشبه به ... ويشترطون كذلك لجودة االستعارة وصحتها

ذا لم يتوفر هذا الشرط ت   عد االستعارة خارجة عن عمود من المالئمة بين المستعار منه والمستعار له، وا 

 2الشعر."

بب اعتماده منطق التعقيد والغموض بسه تمام الكثير من أشعار  أعابوا على أبيلذلك 

 ال قول أبو تمام: ثالمة، عند صياغة شعره، فيرفضون على سبيل ــــــــــــــــــــوالمعاضل

 ه  ــــــــــــــــــــــمَ لْ  حِ ن  و َأم لَ لْ ي الحِ واشِ حَ  يققِ رَ 
 رد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ه  ن  ي أَ فِ  تَ يْ ارَ ا مَ مَ كَ يْ فَ كَ بَ  

                                                           
 .443-442صبق، الساالمرجع  -1
 .138صعثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين،  -2
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 وقوله:  

 1ل  ـــــــــــــــــــــخالَ ليها الخَ ت عَ الَ شًحا جَ و   اهَ لَ   ترَ ــــــــــــــيِ ل ص  خِ الَ  الخَ ن  أَ  وْ لَ  يفِ الهِ  من

لمستعار نطقت به العرب وباعد بين المشبه والمشبه به، وبين المستعار منه وافأبو تمام خالف ما 

نما يوصف له. " فليس من شعراء الجاهلية واإلسالم من وصف الحلم بالرقة وا 

ل، والرزانة، ونحو ذلك، وكذلك فإن تصوير نحافة ــــــان، والثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، والرجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالعظ

رق لعمود الشعر ومخالف لذلك ع د أبو تمام مفا 2ما نطقت به العرب." المرأة على هذا النحو ضد

ه، وقد تعرض صاحب الموازنة بين البحتري وأبو تمام األمدي لكثير من المزالق التي وقع فيها هذا ـــــــــــــــــــــل

التزم عمود الشعر، " فأبو تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال وقالوا: أنه  الذي ، وانتصر للبحتري األخير

وض والبديع جن على شعر ممنطق التعقيد والغ فاعتماداذن  3سلك في البديع مسلك مسلم فتحير فيه."

، وأنزل أبا تمام من علياء كان يحل هّجن أكثر من ثلث شعره وذهب بمائه ورونقهأبو تمام، " وهو الذي 

فعلى الرغم من شاعرية أبو تمام إال أّن انصرافه في طلب البديع، ومخالفته لعمود الشعر  4ها لواله."ب

جعل النقاد ينهلون بالطعن في أشعاره، " فشعره ال يشبه أشعار األوائل وال على طريقتهم لما فيه من 

 5االستعارات البعيدة، والمعاني المولدة."

                                                           
 .205صكامل الخويسكي ومصطفى أبو شوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشعراء المحدثين،  -1
 .205صالمرجع نفسه،  -2
 .151صطه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد األدبي عند العرب،  -3
 .150صالمرجع نفسه،  -4
 . 205صكامل الخويسكي ومصطفى أبو شوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشعراء المحدثين،  -5
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في طلب  إسرافهن الوليد وبشار بن برد وغيرهم، " كأنهم يريدون مسلم ب شأنه في ذلك شأن أستاذه

رضه فيها وال ي علم غ عرفر مما أتى به من المعاني ال ي  الطباق والتجنيس واالستعارة... حتى صار كثي

 تيار المحافظ فيالف 1ن."عرف معناه إال بالحدس والظما ال ي  إال مع الكد، والفكر، وطول التأمل، ومنها 

لح على المطالبة بالوضوح والبساطة في الصورة الشعرية بعيدا عن آي تعقيد الذي حفل ي  العباسي الشعر 

به شعر الشعراء المحدثين، وعليه " ظل المحدثون يعيشون حالة من حاالت الصراع بين قداسة 

جديدية التي نالت فشال رسخ في وجدانهم إزاء األصول الثوابت فيه، وبين المحاوالت الت م، وماـــــــــــــــالقدي

ذريعا، وأصابها االنحدار والضمور والموت، وحكم عليها بالفناء مع موت أصحابها، مما يبدو له نظير 

على أن حركة أبو نواس لم تكن الوحيدة إذ  2في حركة أبي نواس، وموقفه المتمرد على المقدمة الطاللية"

سية، التي تزعمها مسلم بن درسة البديع العبابرزت بعدها حركة أخرى بدت أشد أصالة وأكثر عمقا م

 3."وأثارت كثيرا من القضايا للمناقشة الوليد

، وقد ألف الخليفة العباسي عبد اهلل ابن ومن هذه القضايا قضية اللفظ والمعنى، والسرقات الشعرية

ة الشعرية، ذلك المذهب الذي ظهر ععلى أصحاب المذهب الجديد في الصن المعتز كتاب البديع " للرد

بظهور بشار بن برد، والذي نما وتطور حتى أصبح عالمة مميزة لشعر أبي تمام، الذي تبلورت عنده 

                                                           
 .151صطه أحمد ابراهيم: تاريخ النقد األدبي عند العرب،  -1
 .47صعبد اهلل التطاوي: القصيدة العباسية قضايا وظواهر،  -2
 .47صينظر المرجع نفسه،  -3
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وقد عرف أبو تمام بولعه الشديد  1الصنعة الشعرية وعّده النقاد إماما لهذا االتجاه الشكلي في الفن."

" يتبادر إلى الذهن البديع والعكس ذكرنا أبو تمام أول ما عرف باآلخر فإذا مابالبديع، وأصبح أحدهما ي  

ن يعيأثارها أصحاب المذهب الجديد، مدّ وقد ألف ابن المعتز كتابه البديع على اثر هذه الضجة التي 

لم يحققه القدماء في استعمال  ما حققوا أنهم قوم أبدعوا في الصياغة الشعرية والتجويد الفني، وأنهم

، وطباق وغير هذا وذاك من أنواع البديع وتوريةرة، ومحسنات القول من تجنيس، المجاز، واالستعا

رفت عند األوائل وكانت نكر على هؤالء الشعراء ابتداعهم لهذه المحسنات ألنها ع  وهو ي   2المعروفة."

ثبت المذهب البديعي في األدب العربي بوصفه مصطلحات هذا مبثوثة في أشعارهم وابن المعتز "

وخصائصه، وكان هذا العمل من أكبر األسباب التي مكنت للخصومة بين أنصار القديم  المذهب،

قاد وهو ما فتح المجال لكثير من الن3وأنصار الحديث، ألّن مبادئ المذهب أصبحت معروفة محددة."

لم تتحدد معالمه إلى عهد ابن  كاألمدي وغيره، " فالبديع إذن علم للقول في شعر هؤالء المحدثين

،  واالستعارة، والتشبيه وقد تحدث عن الكناية 4هو على وعي بذلك." ز، وكانــــــــــــــــــعتالم

د "أن يثبت بكتابه هذا أن في شعر األوائل وفي القرآن ااز، والطباق، وغير ذلك، وأر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمج

تعارات التي يزعم المحدثون أنهم أصحابها ومخترعوها، كل ما الكريم وأحاديث الرسول كثيرا من هذه االس

                                                           
محمد زكي العشماوي: قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د.ط،  -1

 .260صد.ت، 
 .260صالمرجع نفسه،  -2
 .99صداود غطاشة الشوابكة ومحمد أحمد صوالحة: النقد العربي القديم،  -3
 .  125م، ص 2013، 1سيرة، عمان، األردن، طسامي يوسف أبوزيد: النقد العربي القديم، دار الم -4
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إليها ها جدبا، وقصدوا ائية عفوية، وأن المحدثين قد جذبو في األمر أن األوائل قد وقعوا عليها بطريقة تلق

هذه الصور  األسبقية من ابتداعومن هذا المنطلق أنكر دعاة التقليد على هؤالء المحدثين  1قصدا."

البيانية والمحسنات البديعية، "وانتصروا للبحترى الذي كان يمثل في ذلك الوقت التيار المقابل لتيار 

لم يكن يصدر عن صنعة وتجويد  الصنعة والزخرف، وي جاري أشعار الجاهليين واإلسالميين والذي

مكان كل بقدر اإل سمحة، متجنباطفة المطلقة الن، بقدر ما كان يصدر عن الشعور الصادق، والعافنييــــ

رف بنفوره من وقد ع   2رف."ما يحتاج إلى الجهد المضني في الصياغة، والتنسيق، والزخ

عند صياغة أشعاره ومن ذلك ، والتعقيد، والغموض وحرصه على الوضوح، والبساطة رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلغ

 قوله:

 رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصِ قْ ي   مْ م لَ رَ غْ ة م  حاجَ بِ  تْ أَ نَ وَ   رِ ــــــــــــــــــــــــج  هْ يَ  مْ لَ ها الِ يَ  خَ ف  يْ طَ وَ  تْ رَ جَ هَ 

 رٍ ذِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ تَ م   ل  ائِ نَ وَ  اءِ لقَ الِ  مَ وْ يَ   رٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسِ تَ م   دٍ عِ موْ بِ  واكَ هَ  عتْ دَ وَ 

 م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِ فِ وَ  نينَ اعِ الظَ بِ  ٍ رتِ هْ تَ سْ م  
 رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ هْ تَ سْ الم   ةَ عَ وْ لَ  م  رِ  ي ضَ دٌ صَ  

 3رِ ــــــــــــــــــــــــــــبِ خْ  ت  اَل  لْ سَ تَ  نْ إِ  س  ارِ وَ دَ  نٌ مَ دِ    ىوَ ــــــــــــــــــــــــى اللِ لَ عَ وَ  م  ه  نْ عَ  لَ ازِ نَ مَ الَ  ل  سَ تَ 

ولطريقة األوائل في  ومما سبق ذكره يتضح لنا أّن أعالم التقليد تعصبوا أيما تعصب لشعر القديم،

ال إلى ورا بذكر الرحلة، ووصو إن على مستوى مفاصل القصيدة من مقدمة طاللية، مر قول الشعر، 

الصورة الشعرية والمعجم، من المضمون و أو على مستوى الغرض الرئيس، فالخاتمة، 
                                                           

 .261صمحمد زكي العشماوي: قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث،  -1
 .342صالمرجع نفسه،  -2
 .425ص، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت، 1البحتري، الديوان، تح: حنا الفاخوري، مج -3
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ذلك وألزموا الشعراء بهذه المطالب الفنية، ووصل بهم ارة، وكناية، وغير ـــــــــــــه، واستعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشبي

دوا ومالوا على الموروث الشعري القديم، الذي اكتمل ااألمر إلى رفض أشعار هؤالء المحدثين ألنهم ح

كانوا يعملون بكل ما في وسعهم على اإلجهاز على هذا العصر الجاهلي، " ومن ثم فقد  ونضح منذ

 صالحيته اغته التعبيرية، وفي مدىالشعر الجديد، ووأده وذلك بالتشكيك في أصالته الفنية، وصي

  1اد، األدبي، واللغوي."ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالستشه

                                                           
 . 22صعثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين،  -1
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 دوافع التقليد: -4
ين لشعر القديم، ولطريقة األوائل في قول ت دوافع وأسباب تعصب تيار المحافظلقد تعدد

المتعصبين للقديم وبخاصة أولئك الذين غلبت عليهم الدراسات اللغوية هؤالء ر، منها أّن "ـــــــــــــالشع

فهم من دراسة الشعر لنوع من الشعر المحدث، فقد كان هدوالنحوية كانوا ال يجدون بغيتهم في هذا ا

لذلك  1اللغوي الذي يدعمون به القاعدة النحوية، أو اللغوية" على البحث عن الشاهدونقده يرتكز أساسا 

أي تأثر رجعون إلى الشعر الجاهلي، واإلسالمي ألنه يمثل السليقة العربية الخالصة بعيدا عن كانوا ي

عن رغبة التلميذ في االنتصار لشيخه الذي أخذ العلم عنه مما يجعله يتبنى مذهبه  باألمم األخرى، فضال

فواصل األمدي  ه الصولي،بدوره يكر كان النقدي، فقد كان اآلمدي تلميذا ألبي موسى الحامض، الذي 

ولعل هذا ما يفسر  2"الذي يتعصب له الصولي تعصب ظاهر في التحيز ضد أبي تمام طريق شيخه

 تحيز اآلمدي إلى البحتري في كتابه الموازنة، وانتصاره له ولمذهبه الشعري التقليدي.

العربية في  د الثقافةين تأكيرغبة العلماء التراثيو "ومن األسباب كذلك التي أدت للتعصب للقديم ه

تجاوز تأثيرها حدود الجوانب الثقافية إلى الجوانب وجه طوفان المؤثرات األجنبية التي 

ة، واالجتماعية، كذلك فقد كان القرن الرابع صراعا هائال بين رواد الثقافة العربية وبين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسي

احتك  ألن اإلمبراطورية العباسية حّوت جميع األعراق، واألجناس، وبالتالي 3طالب الثقافة الغربية"

                                                           
 .24صالمرجع السابق،  -1
محمد ابن خلفان السيابي: نقد النقد في التراث العربي المثل السائر نموذجا، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -2
 . 33صم، 2010، 1ط
 .77صوالبالغيين من الشعراء المحدثين،  زين كامل الخويسكي ومصطفى أبو شوارب: موقف النقاد -3
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"فخيف من تمادي ذلك على لسان العرب من الفساد، وما صار األمر إلى اللسان العربي مع األعاجم، 

كانت العجمة قد فشت في الحضر، وغلبت على السليقة وأصبحت السالمة من اللحن ال  حتىالعباسيين 

لذلك كان تعصب المحافظين للشعر القديم هدفه هو 1الكالم."مواقع بالتصون، والتحفظ، وتأمل  تتهيأ إال

من اللحن، فقد "جّدت في شؤون المسلمين أحداث غيرت من الحياة  الفصحىالحفاظ على اللغة العربية 

ال سليقة، وينقدون جد قوم يتكلمون العربية تعلما األدبية واللغوية تغييرا كبيرا في أذهان الناس، فقد و  

وبعد أن اختلط العرب  2العربية صناعة ودراسة ال جبلة وطبعا، وكلما بعد العهد بالجاهلية خفت السليقة"

في العصر العباسي بالفرس والترك والتتر اضطربت السالئق، لذلك تعصب دعاة التقليد لشعر األوائل 

كبشار بن برد  ر المحدثين وال يستشهدون بهن بشعجو قول الشعر، "وأصبح العلماء ال يحتولطريقتهم في 

 حفاظا على اللغة العربية من اللحن والخطأ والزلل. 3والعتابي"

  

                                                           
 .199-198م، ص2002، المكتبة العربية، بيروت، لبنان، د.ط، 1مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، ج -1
 .51صطه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد األدبي عند العرب،  -2
 .39صالمرجع السابق،  -3
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 التجديدالمبحث الثاني: 
 تعريف التجديد: -1

" ى جدُّ ربنا ما اتخذ صاحبة وال َوَلدَ ه تعالوأن  د ا عظ م، وفي التنزيل العزيز: "التجديد: جّد، جَ 

دبالشيء جًدا ناله،  َجد  أّن لم يكن وصار جديدا،  والشيء ِجد ة حدث بعد فالن صار ذا جِد  أج 

الشيء صار  تجد دالشيء صيره  جديدا، ويقال جدد العهد وثوبا لبسه جديدا،  جد داد، ــــــــــــــــواجته

 1دا، والشيء استحدثه وصيره جديدا.ـــــــــــــــــــــــجدي

ملحفة جديد وجديدة حين َجَدها الحائك أي قطعها، وثوب جديد وهو قال وورد في لسان العرب ي  

في معنى مجدود، ي راد به حين جّده الحائك أي قطعه، والجّدة نقيض البلى ي قال: شيء جديد، والجمع 

ر قال: كب  : فيه خطوط مختلفة وي  دٌ دَ جَ ، جّد الثوب والشيء يجد  بالكسر صار جديد، م  دٌ دَ وجَ  دٌ د  أِجَدة وج  

د ثوبا ة مصدر الجديد، وأجّ دَ ه كأنه صار جديدا، والجِ د  وسرورا فجد  جَ  ثم أصاب فرحةً  نٌ فال

، والجديد ماال عهدا جديدا  أي صيرهه  ه: وجّدده واستجد  د الشيء صار جديدا وأجدّ ده، وتجدّ ـــــــــــــــــــــــــــواستج

التجديد أنه يجمع المعاني لغوي لمصطلح ال يستخلص من الجذر 2،لك به، ولذلك و صف الموت بالجديد

 اآلتية:

 الوصول إلى شيء لم يسبق االهتداء إليه. وأ لتجديد هو ابتداع جديد غير مألوفأّن ا

                                                           
، المكتبة اإلسالمية، إسطنبول، 1، من أول الهمزة إلى آخر الضاد، جالمعجم الوسيط: تح: إبراهيم مصطفى وآخرون -1

 . 109صتركيا، 
م، 2004، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3ابن منظور)أبي الفضل جمال الدين بن مكرم(: لسان العرب، مج -2

 . 92-91ص



 الفصل ألاول: ................................................................................................صراع النقاد بين التقليد والتجديد

 

45 

وهذا ال يكون إال بعد أن عرفنا أن التجديد لغة هو استحداث الشيء أو تصييره جديدا  إصطالحا:

هو: " أفكار اصطالحية وعمليات توجيهية  يرية، والتجديد إذن في االصطالحعن طريق حركة تغي

قطع معناه أن التجديد هو تغيير في شيء قديم، ومن معانيه كذلك: هو "وصل ما ان 1وحركات تغييرية"

عادته إلى حالة إذن يتضح من هذين التعريفين 2الفاعلية بعد أن بلى على مرور الزمن." من المعهود وا 

  ية إحالل شيء جديد محله.أن التجديد هو الثورة على شيء قديم بغ

                                                           
 . 66صم، 2009الجامعية، د.ط، محمد الصالح الصديق: االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي، دار المطبوعات  -1
 .  142صم، 2008مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد التاسع، جانفي  -2
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 دعاة التجديد  -2
إّن كل شيء خاضع لسلطة الزمن، وهذا القول يصدق على الشعر في العصر الذهبي لألمة 

تبتعد تدريجيا عن العربية، فبعد " قيام الدولة العباسية في أوائل القرن الثاني أخذت الحياة العربية 

ل ما طرأ على المجتمع العربي من تغييرات من الحضارة، وكان ذلك بفع داوة، وتدنوـــــالب

ة، واجتماعية، وفكرية، وقد ظهر في القرن الثاني طائفة من الشعراء تأثروا أكثر من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسياسي

بي أسهم بشار بن برد، وأوعلى ر  1رفوا بالشعراء المحدثين."غيرهم بمظاهر الحضارة العباسية الجديدة، وع  

ني العتاهية، ومسلم بن الوليد، وغيرهم كثير، " وقد استطاع شعراء القرنين الثا نواس، وأبي تمام، وأبي

، مما أدى إلى فشل جهود هيئة العلماء وًدا ضاغطا على الحركة النقديةوالثالث الهجريين أن يمثلوا وج

 2ى قبول هذا الشعر ودراسته."ين إلبصووأده، واضطروا بما فيهم المتعفي القضاء على الشعر المحدث 

وأصبح هؤالء الشعراء يعيشون عصرهم منفلتين من التراث، متحررين من قواعد وضوابط القصيدة التي 

استقرت منذ العصر الجاهلي، ومن ثم خرج هؤالء الشعراء من ربقة التراث وأصبحوا واعين 

 همل ويخرج مكانهاتى ت  وبالعناصر التي يجب أّن تستمر منه والتي يجب أال تستمر حه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ّن دعاة التجديد ثورة على تقاليد القصيدة العربية لذلك ش 3عناصر جديدة من حياة جديدة."

نادي وربما الموضوعية، " وعلت األصوات التي تو  وسعوا إلى تجاوز ضوابطها الفنية ة،ـــــــــــــــــــــالكالسيكي

                                                           
 .301صعبد العزيز عتيق: تاريخ النقد األدبي عند العرب،  -1
 .52صزين كامل الخويسكي ومصطفى أبو شوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشعراء المحدثين،  -2
مدحت الجيار: الشاعر والتراث دراسة في عالقة الشاعر العربي بالتراث، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  -3

 .148صمصر، د.ط، د.ت، 
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ومجتمعه، وأن ي عبر عن الذوق العام في هذا  راعي الشاعر متطلبات عصرهبأّن ي   ألول مرة

قيم كبير وزن لعنايات العلماء واللغويين الذين يحرصون على تثبيت ما قرره ع، دون أن ي  ــــــــــــــــــــــالمجتم

رفضوا الرضوخ  أبي تمام، وأبي نواس،ثون كـليه فهؤالء الشعراء المحدوع 1االستعمال الشعري القديم."

 دة التي استقرت منذ زمن بعيد، وكانت صالحة لعصر الشعراء آنذاك ال للعصرلتلك الضوابط الجام

" فقد بدأ الشعر العربي منذ أوائل القرن الثاني الهجري  ،والتحضر العباسي الذي ع رف بعصر المدنية

لحضاري المطرد الذي أصاب المجتمع العربي في هذا االتجاه إلى التعبير عن واقع التحول ا

ونظرا لذلك البعد الشديد عن كثير من  2وة الصحراء إلى مدنية الحواضر."ر، منتقال من بداـــــــــــــــــــالعص

مالمح الحياة العربية البدوية، فقد انعدمت الرابطة العاطفية بين شعراء العصر العباسي الجدد، وبين 

وهو ما جعل الشعراء المحدثون ينهجون نهج مخالف لطريقة األوائل في  3اة العربية الجاهلية.معالم الحي

 قول الشعر.

 أعالم التجديد: -3
 خروج على العمود الشعري الذي سّنهلقد هيأت الحياة في العصر العباسي لشعراء المحدثين ال

صر العباسي ظاهرة نقدية جديرة بالنظر دعاة التقليد، وهنا وقع االصطدام فيما بينهما، حيث "نلقى في الع

عرف في تاريخ النقد بالخصومة بين القدماء والمحدثين، أو بتعبير عصري انقسام الناس تلك هي ما ي  

باسية تحفل بالشعراء المجددين، من مثل إلى تقدميين، ورجعيين، ذلك أننا كما نعلم نجد الدولة الع

                                                           
 .58صموقف النقاد و البالغيين من الشعراء المحدثين، زين كامل الخويسكي و مصطفى أبو شوارب:  -1
 .09صمحمد مصطفى أبو شوارب: شعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي،  -2
 .  77صم، 1991ينظر أحالم الزعيم: قراءات في األدب العباسي، مطبعة االتحاد، سوريا، د.ط،  -3
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بين  1في المعاني كما جددوا في األسلوب واختصم النقاد فيما بينهم؛"ار، ومسلم ابن الوليد، جددوا ـــــــبش

تراث األمة وديوانها، وبين منتصر للحديث ومستحسن له، فظهر التجديد في  باعتبارهصب للقديم عتم

 االجتماعية، والحضارية، والفكريةالشعر العربي، وانتقل إلى طور جديد استجابة للتطورات السياسية، و 

ن ينتمو  باعتبارهمهذا التطور،  إحداثت طبيعة المجتمع، وكان للشعراء المولدين دور كبير في التي غيرّ 

كأبي نواس، وبشار بن برد، اللذين  2وال يمتون إلى التقاليد العربية بوشائح قوية." إلى أصول غير عربية

لشعراء تخليهم على الء ايمجدون التراث على هؤ يدّينان باألصول الفارسية، وقد أعاب دعاة التقليد وممن 

بكل  المحدث تعقيدا اختالف عقليته حكم بناء القصيدة العربية، ومما زاد "أزمة الشعرالضوابط التي ت

 اإلبداعوعفويتها، ومن ثم كان  قافية، عن عقلية الشاعر القديم في بساطتهاتراكماتها الحضارية، والث

فنظرة المحافظين  3ثقال برواسم الصنعة الواعية."المحدث بالنسبة للنقاد المحافظين غامضا معقدا، م

حقاقاالعصور ال األشعار،  أساسكانت نظرة تعسفية، وكانت مفاضلتهم تقوم على  للحق نقول أنه " لم  وا 

يكد يأتي القرن الثالث حتى كانت معالم هذا الشعر قد تحددت، ونضج فنيا، ووصل في ذلك إلى مستوى 

المتعصبين للقديم أنفوسهم، ومن ذلك قول  باعتراف4التفوق عليه أحيانا،" ، وتعدى هذا إلىالشعر القديم

 أبو نواس:

                                                           
العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، دار المعرفة الجامعية،  مصطفى الصاوي الجويني: تاريخ النقد األدبي عند -1

 . 205صاإلسكندرية، مصر، د.ط، د.ت، 
 . 209صفوزي عيسى وفوزي أمين: في األدب العباسي، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، مصر، د.ط، د.ت،  -2
 .47صراء المحدثين، كامل الخويسكي ومصطفى أبوشوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشع -3
 .52صالمرجع نفسه،  -4
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 ْس ـــــــــــــــــــــــــــيالعِ  ى والَ ادِ ى الحَ لَ إِ  ن  حِ أَ اَل وَ   وســـــــــــــــــــــــــــــن  أْ مَ  يرَ ا غَ رً فْ ع قَ بْ الرَ  ب  د  أنْ الَ 

 وْس ــــ  ــــــــــنأْ مَ  رَ يْ ا غَ هَ يْ لَ عَ  الحبيب   ل  صْ وَ   ة ـــــــــــــَــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلزِ نْ مَ  كِ رْ بالتَ  ةً لَ زِ نْ مَ  ق  حَ أَ 

 وْس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآل   اءِ نَ بْ أَ  نْ مِ  ل  يْ ا لَ هَ بِ ر  غ    ةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــنَ قِ هْ دِ  ءِ انَ بْ ى أَ لَ ي عَ ائِ كَ ب   نَ كِ لَ 

 1وْس ـــــــــــــــــــــالش   كَ انِ وَ خْ ي إِ فِ  ل  مَ عْ تَ  اح  الرَ وَ   اـــــــــــــــــــــــــهَ رَ صَ قْ أَ  انَ ا كَ مَ  تْ رَ بَ عَ  ةلَ يْ الَ يَ 

وفق تجربتهم  الشعراء إلى أّن ينظموا ودعاالدنيا تنديدا بالقدماء، وازراًءا بهم،  هذا األخير الذي مأل

، ومقيدين بأغالل أسالفهم، فلم يكن ألبي ودين إلى التراث ويعيشون تحت أسرهالخاصة، ال أن يبقوا مشد

نواس "أن يخرج على العرف العربي، واإلسالمي والفني، لوال أنه خرج في عصر مختلف كثيرا عن 

مجتمع جديد على  العصور التي سبقته، بل لقد خرج حين كان الخروج عمال فاعال في تشكيل

المستويات كافة، لذلك اقترن خروج أبي نواس بخروج عام يهدف إلى التغيير ألن الحياة السياسية نفسها 

فما كان ألبي نواس أن 2قد تغيرت في هذا العصر تغييرا شديدا مختلفا فكان السلطان الفعلي للفرس."

ية ذلك، فكانت مقدمته الخمرية في شعره يقف بالطلل، أو يصف الناقة وهو الذي لم تشهد تجربته الذات

 استجابة طبيعية لروح العصر يقول: 

 ـــــــــــــــــــانِ ــــــــــــــــــــــــــــــَحاِدث  الَزَمـــــــــــــ َوَخاَنِني  ــــــــــِيــــــــــــــانـــــــِفي الس ْكِر َمْن َلحَ  َعَصْيت  

 3يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ نَ ي عِ بِ ارِ ى غَ لَ عَ  ىقَ لْ أَ   ونِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ي م  فِ  ت  يْ ادَ مَ تَ  امَ لَ 

                                                           
 .127صسمير إبراهيم: األعمال الكاملة من أبو نواس،  -1
 . 149صمدحت الجيار: الشاعر والتراث دراسة في عالقة الشاعر العربي بالتراث،  -2
 .166صالمرجع السابق،  -3
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عند هؤالء –استلت قيم البداوة، والفروسية من المجتمع شيئا فشيئا، فالذوق الجديد وعليه فقد "

حّد ذاتها  فمثلهم األعلى الحياة في همو سبق  الذي  1"نكر ما ألفه القومروح الفارسية ي  المشبع بال -حدثينالم

فاألصالة التي يعيشونها، فأبو تمام وأبو نواس وبشار وغيرهم، قالوا أشعار تضاهي أشعار الجاهليين، "

نما هي ظاهرة فنية عامة  الفنية ليست حكرا على جيل من الشعراء دون جيل، أو طائفة دون طائفة، وا 

غالي إّن قلنا أّن هؤالء فلسنا ن   2في ذلك القدماء منهم والمحدثين." يستويعند المجيدين من الشعراء، 

نفالمحدثين ت أصالة في ابتداع  كان للقدماء وقوا على نظرائهم من الجاهلية في بعض األشعار، " وا 

 المعاني، فإن للمحدثين جهودا في ذلك ال ينبغي إنكارها. من ذلك مثال قول بشار: 

 اــــــــــــــــــــــــنَ ايَ حْ أَ  نِ يْ العَ  لَ بْ قَ  ق  شَ عْ تَ  ن  ذ  األ  وَ   ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــقَ اشِ عَ  ي  الحَ  ضِ عْ بَ ي لِ نِ ذْ أ   م  وْ قَ ايَ 

 3"انَ ــــــا كَ مَ  بَ لْ ي القَ وفِ ت   نِ يْ العَ كَ  ن  ذ  األ    مْ ــــــــــــــــــــــــه  لَ  ت  لْ ق  ي فَ ذِ هْ ى تَ رَ تَ  الَ  نمَ بِ  واال  قَ 

فليس من العدل إذن أن نقدم  الشعر الجاهلي واإلسالمي؛ ألنه التزم عمود الشعر وتقدم 

ا، على شعر هؤالء المحدثين الذين خالفوا ما التزم به القدامى وتأخروا زمنيا، وهؤالء قالوا ـــــــــــــــــــــــــــــزمني

التي تظهر بداياتها عند بشار، وأبي نواس، ومسلم وتبلغ نضجها في الشعر وفق لغة خاصة " هذه اللغة 

جددة مدهشة شعر أبي تمام تثور على سكونية اللغة الشعرية ووضوحها، وتحاول تأسيس لغة فردية مت

 4الداللية للجملة المرتكزة على القواعد الموروثة."عن طريق تجاوز البنية 

                                                           
 .49صمحمد مصطفى أبو شوارب: مدخل لقراءة الشعر العباسي،  -1
 .201صعثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم،  -2
 .201صالمرجع نفسه،  -3
 .93-92محمد مصطفى أبوشوارب: شعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي، ص -4
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ولما ال تْفهم  األخيرفهم؟ فرّد عليه هذا تمام: لما تقول ماال ي   وهنا نستحضر سؤال ذلك الرجل ألبي

راسخة "يملك جرأة واضحة على تحطيم المدلوالت ال فأبو تمام أشعر الشعراء المجددين قال،ما ي  

دهاشه من ــــــــــــــلل دوال، منتجا لغة تضرب المصاحبات التقليدية في مقتل، إنه يسعى إلى مفاجأة المتلقي وا 

الساحة النقدية العباسية ردحا من  وهو الذي شغل 1خالل تعامله الفريد مع بنية الجملة الشعرية."

أكبر الشعراء في العصر  تمام من آراء النقاد أن أبا  استنادا علىن، ومهما يكن من أمر فإننا نقر  ـــــــــالزم

العباسي وفي تاريخ األمة العربية ككل، "هذا الرجل الذي سار بالشعر العربي في مضمار جديد، ونهج 

غريب، ترك الحلبة التي جرى فيها الشعراء قبله وأخذ يتحدث عن العواطف البشرية والحياة اإلنسانية بلغة 

الرائعة، والمعاني  األخيلةلفها الناس... أضاف إليه ثروة طائلة من شتى تباين اللغة التي أ

بداعالعليا، فكان له قدم وطيدة في المعاني، ة، والحكم اإلنسانية ــــــــــــــــــــــــــــــــالدقيق وقد كان أبو 2نادر فيها." وا 

المحدثين على بتقدم قد شاع القول الخصومات النقدية بين مؤيد ومعارض له، "و  إلثارةة بتمام مادة خص

بعضهم إلى الخروج على  عاالقدماء في المعاني عند ابن أبي عون، والصولي، وابن جني، والعسكري ود

مع طبيعة العصر  يتالئمرأوا أّن طريقة األوائل ومذهبهم الشعري ال  ألنهم 3القديم" المقياس

اهظة بين القدامى والمحدثين، واآلن نستعرض ألهم النقاد الذين ناصروا ّدت بي، فالمسافة غــــــــــــــــــــــــالعباس

شعر المحدثين وفي المقابل ناهضوا دعاة التقليد، "فنعد منهم: محمد بن صالح بن بيهس 

ي، والجّماز البصري، وراوية أبي نواس أبا علي األصفر الضرير، وأحمد بن أبي ـــــــــــــــــــــــــــــالدمشق
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ر، وعمر بن شبه الذي اهتم برواية أخبار المحدثين وأشعارهم، ويحي بن علي المنجم الذي عمل ـــــــــــــــــطاه

رسالة يفضل فيها العباس ابن األحنف على العّتابي، وأبا الهباري، وأبا عبد اهلل هارون ابن علي الذي 

المعتز الذي ألف فيهم كتاب طبقات  ابنباإلضافة إلى " 1ألف كتاب البارع وهو اختيار شعر المحدثين."

أبي أخبار الشعراء، ودعبل بن علي الذي ألف في الموضوع نفسه، وأبا هّفان الذي ألف كتابه 

فهؤالء النقاد 2واس، وكان أحد رواته ومحمد بن زياد راوية أبي العتاهية، وسوى هؤالء كثير."ــــــــــــــــــــــن

 فأعابواه الحجة ورفضوا كل قديم وتمردوا على نهجه وطرائقه، ناصروا شعر المحدثين، وأقاموا ل

هم، وأن يوازنوا بين شعر وشعر موازنة ي راعي فيها يالمحافظين، "ألنهم لم يستطيعوا أّن يتجردوا من ماض

 3القيم الفنية والشعورية، واختالف الزمن الذي يمس حقائق الحياة بالتغيير."

 ويدعو على الواقفين باألطالل أّن ال تجف لهم عبرة يقول:ا هو أبو نواس يسخر منهم، فه

 ــْربـــــــــــــــــــــــــــــَها َغـــــِبَعين اَل َيِجف  لَ  َبَكْيت  ـــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــِبلَـباكي اأَلْطاَلل َغي َرَها ال َأَيا

 4ــــــــْرب  ــــــــــــِلَما َساَلْمَت ِمن َنْعِتَها حَ َفِإِني   ـــــــَرتْ ـــــــــــــــــــــــــــــوَتَغَيـــــَدار َقْد َعَفْت  َأَتْنَعت  

ت في العصر العباسي، "فصحيح أننا نعيش انت استجابة لتلك الظروف التي سادفثورة أبو نواس ك

ه الوقفة ال تحول دون النظر في القصيدة كتجربة أمام القصيدة كفن شعري له مقوماته الجمالية، ولكن هذ
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 1شخصية، ترتبط في كثير من جوانبها بالمجتمع، وظروفه الحضارية، وال يمكن أّن تصدر من فراغ"

لذلك ناد أبو نواس بتجاوز المقدمة الطاللية ومنه "أيصح أن تكون الديباجة التي أخذت عناصرها من 

لذلك هجر أبو  2ضفاف دجلة بين ترف ولهو، وقصور ورياض؟" قيم علىمشاهد الصحراء صالحة لمن ي  

نواس المقدمة الطاللية، واستبدلها بالمقدمة الخمرية، فقد كان "هّداًما للقديم في خمرياته، مؤسسا للجديد 

في مدائحه، وكانت عقيدته أن الشعر يجب أن يكون مظهرا للحياة وصورة للمجتمع، وأن يعيشوا في 

 3اضي، وفي الواقع ال في الذكريات، وأن يصوروا ما هم فيه ال ما يمدهم به الخيال."الحاضر ال في الم

وعليه فقد ابتعد شعر هؤالء المحدثين عن روح القديم، وعصفت رياح التغيير بالتقاليد القديمة 

الهجري الثالث عصفا، و"بدأت فكرة أفضلية الشعر القديم من الناحية الفنية في التزعزع منذ أوائل القرن 

الذي ع رف بتعصبه الشديد للقدامى ومع ذلك انتصر  4ين المتشددين كاألصمعي."يحتى عند بعض اللغو 

ه فلم يلحق بمن الكلبشار بن برد على حساب مروان فلمح قائال: "ألن مروان سلك طريقا كث ر س  

ع وهو بذلك يقدم بشار ألنه ابتد 5فيه."د به وأحسن طريقا لم يسلكه أحد فانفر  ه، وأّن بشار سلكــــــــــــــــــتقدم

الذي سار على طريقة األوائل، "فمروان مقلد وبشار مبدع ومن شيم التقليد غلبة الجديد بخالف مروان 

فتظهر فيه شخصية الشاعر وطبعه، ومن هنا يغلب الطبع عنده على  اإلبداعالصنعة على الطبع، أما 
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 هؤالء المحدثين بلغ من النضج ماجعل منه على أّن شعروهذا إن ّدل على شيء فإنما يدل  1الصنعة"

 موازيا لشعر القدماء.

ساليب الساحرة التي يتجلى فيها وقد كان الشعراء المحدثون يقصدون إلى ألوان خاصة من األ" 

وسحر األداء، من استعارة، وتشبيه، وجناس، وطباق، ومقابلة، وحسن  ترف الفن، وجمال الصنعة،

شعرهم  فيها اقتنانا، ويحرصون على توشية يقصدونها قصدا، ويفتنوناأللوان التي  تعليل، وسوى هذه

أبو تمام بولعه الشديد بالبديع، وقال في حقه عبد اهلل  وع رف 2وقصائدهم بها، وتجميل آثارهم بزخرفها."

إلى ابن المعتز صاحب كتاب البديع: "أبو تمام يقول النادر والبارد وهو المذهب الذي كان أعجب 

النقاد عليه في  فعلى الرغم من مآخذ 3شلبة."تمام إال بغائص ي خرج الّدر والمخاألصمعي، وما أ َشِبه  أبا 

المحدثين، تجدر  اإلشارة إلى أّن سيما المتعصبين للقديم إال أنه يبقى من فحول الشعراء بعض أشعاره، وال

بل حاولوا أن ي جددوا كذلك في أعاريض  تجديد هؤالء المحدثين لم يقف "عند الديباجة وعند الصياغة

رًفا، واستعمل أبو العتاهية أوزانا غير التي بشار إلى أوزان جديدة نظم منها تظ فاهتدىالشعر وأوزانه، 

واالنفتاح  بيعة العصر العباسي، فحياة الترف والبذخ والمدنيةوكل هذا استجابة لط 4نظم منها القدماء"

على األجناس األخرى كان لها تأثير على الشعر بصورة من الصور، فالشعراء كانوا "يريدون االنغماس 

في عاديات مجتمعهم بكل ما فيها من زهد ومجون، وغنى وفقر، وثقافة أجنبية وعلوم دينية، وفلسفة 
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الفن، وكانت لهم رؤيتهم الخاصة واعتزال، وكان لمعظم شعراء هذه المرحلة مواقفهم الفكرية من الحياة و 

وقد "كان الشعراء  العباسيخاصة في ظل الحرية التي سادت العصر  1ونقدهم للمجتمع وتمردهم عليه."

ومصداقا لهذا قول أبي 2يجدون أنفسهم في حياتهم العادية التي ال يحدها قانون، وال يقيدها رسم أو تقليد."

 نواس:

 ــــــقـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــاشِ وَ َأِحن  إلى صوت البَ  َواَل   ــــــــــيـــــــــــــيْعِجب نِ  َلَجان َواَل َالمْيدانال صو  الَ 

َتِكًئــ الَعيش في الَلَذاتِ  اَلِكَنمَ   3ــــقِ ـــــــــــــــاِريــــــــــــبَ األَ  الَسَماع َوفي َمجّ  َوفي  ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــم 

على الموروث الشعري القديم، وسعوا إلى التحرر من ميراث  افهؤالء الشعراء المحدثون ثارو 

ة خلق ذهني واالجتماعيةأسالفهم ألن التغيير الذي مّس مختلف جوانب الحياة الفكرية، والسياسية، 

 جديدة، وتصور جديد حيال الشعر.

وانتهى كان يتجاذبه تيارين متصارعين، " العباسيومما تقدم نقول أّن الشعر العربي في العصر 

لى أن ي   أن يخوض في شعرين بعد أن كان يخوضاألمر بالنقد إلى  ا مقبل النقاد عليهفي شعر واحد، وا 

لى أّن توجد فيه نعوت ومصطلحات لم تكن من قبل، وكذلك ينتهي األمر بالنقد إلى  بالتحليل والموازنة، وا 

بعد أن كان يخوض في مذهب واحد ... وي معن النقاد في الخصومة أن يخوض في مذهبين فنيين 
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ناصر أحدهما البحتري في حين وي   1ويتعصب فريق ألحد المذهبين، ويتعصب فريق للمذهب اآلخر،"

  ناصر اآلخر أبو تمام.ي  
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 دوافع التجديد: -4
ن إبانفي الشعر العربي  إن تجديد الشعراء ما كان بفعل عدة حكم العباسيين لم يكن وليد الصدفة وا 

ظروف وأسباب فالشاعر اتخذ التجديد في الشعر وسيلة "للنيل من تاريخ أمة يعيش في كنفها، وهو شديد 

ألهلها ومعتقدها، ويبدو أن ذلك الفريق من الشعراء لم يصدق في فنه ربما  الحقد عليها شديد البغض

لى هذا عند الشعراء وقد تج 1لعربي."ألنه انطلق من دوافع سياسية يحكمها انتماؤه إلى الجنس غير ا

هذه األمة وعلى  ينة والحقد على هذا الديننواس فنفوس هؤالء المليئة بالضغ يالشعوبيين وعلى رأسهم أب

هم في كل ما يتعلق بقضايا العروبة، وقيم اإلسالم على السواء تحت عباءة "جعلهم ينفثون سموم

العروبة وقيم الحضارة  من تيارات العداء الصريح لحس هماما ظهر على غرار  الزندقة او الشعوبية أو

 ومن ذلك قول أبو نواس: 2بوجه عام." اإلسالمية

 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  سائِ ي   مٍ سْ ى رَ لَ عَ  ي  قِ الش   اجَ عَ 
 دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ة البَ مارَ خَ  نْ عَ  ل  أَ سْ أَ  ت  جْ ع  وَ  

 ؟دِ ـــــــــــــــــــــــــــسَ و أَ ن  بَ  نْ ي مَ لِ  لْ ق   كَ رُّ دَ  ر  دُّ  اَل   دِ ـــــــــــــــــــسَ أَ  نْ مِ  ينَ اضِ المَ  للِ على طَ  يَ كِ بْ يَ 

 دِ ـــــــــــــــــــــــــــــحَ أَ  نْ اهلل مِ  دَ نْ عِ  يب  ارِ عَ األَ  َس يْ لَ   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه  فُّ لِ وَ  س  يْ  قنْ مَ وَ ؟ميم  تَ ن ْ مَ وَ 

 3دِ ــــــــــــــــــــــــــتى وَ لَ و إِ ب  صْ يَ  نْ مَ  ب  لْ قَ  فاصَ اَل وَ   رٍ ـــــــــــــــــــجَ لى حَ ي عَ كِ بْ الذي يَ  ع  مْ دَ  الجف  

سة التي دفعت ببعض هؤالء الشعراء إلى التجديد وعليه فقد كانت نزعة الشعوبية من األسباب الرئي

إلى ذلك أن الشعر المحدث "نشأ متماشيا مع طبيعة الحياة اإلنسانية وسنن التطور  أضففي الشعر، 
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ف، دفعا للملل االجتماعي واألدبي، وما يستتبع ذلك من رغبة في التغيير والجري وراء كل جديد وطري

فطريقة األوائل في قول الشعر لم تعد  1را ومجته األسماع واآلذان."األلسنة كثي من القديم الذي الكته

صالحة لهذا العصر وال تمت له بصلة، ومن دوافع التجديد كذلك " نضج األفق النقدي واتساعه لتقبل 

ية لظهور هذا النوع من آي أن الظروف كانت موات 2الحقائق األدبية الجديدة تقبال موضوعيا."

لم يسرفوا في تهاونهم بالقيم الدينية واألخالقية لعّدوا  أّن هؤالء الشعراء خاصة المولدينر، "ولو ــــــــــــــــــــالشع

أن يتقزم وألصحابه أن  اإلبداععلى رأس شعراء العربية، الذين ضاقوا ذرعا بالقيود التي تريد دائما لسقف 

التجديد عند هؤالء كان استجابة طبيعية لتلك   نإذ3"ين في قبضة السلطة وذوي النفوذيظلوا مرتهن

بن بيئته وعصره وأن يصدق ا، فالشاعر المحدث "شاء أن يكون االظروف التي عاش الشاعر في رحابه

 4التعبير عن تجربته الذاتية."

 تيبة" و"الجاحظ""ابن ق النظرة التوفيقية:المبحث الثالث: أصحاب 
في النقد العربي تيارا ثالثا، كان ذا نظرة معتدلة، ال  ين، أوجدإن افتراق النقاد إلى تقدميين ورجعيّ 

ة" فقد تعرض لهذه القضية في ب، "ابن قتيالرأيؤثر جديدا، ومن النقاد الذين نادوا بهذا ي حابي قديما، وال ي  

دون  ا يقول: "لم يقصر اهلل الشعر، والعلم، والبالغة على زمنالشعر والشعراء"، ودال بدلوه فيه كتابه "

زمن، وال خص قوما دون قوم، بل جعل اهلل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم 
                                                           

 .123صعثمان موافى: الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم،  -1
 .123ص، نفسهالمرجع  -2
م،  2011مسيرة، عمان، األردن، د.ط،ياسين عايش خليل: قراءات في تمرد الشعراء العباسيين على السلطة، دار ال-3

 .93ص
 .305صعز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي الرؤية والفن،  -4
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شاعر  وهو بذلك أنصف الشعر المحدث، يقول " ولم أقصد فيما ذكرته من شعر كل 1حديثا في عصره."

بعين الجاللة غيره وال نظرت إلى المتقدم منهم  باستحسانو استحسن مختارا له سبيل من ّقلد، أ

 ت كاليه، وال المتأخر منهم بعين االحتقار لتأخره، بل نظرت بعين العدل إلى الفريقين، وأعطــــــــــــــلتقدم

ن قتيبة يؤكد تسامحه وعدم انحيازه للقديم وهي نظرة نقدية منصفة، " فاب2ووفرت عليه حظه." حقه

فالحكم على الشعر ال يستند  إذن3عليه هو الجودة، والتفوق."ه، وال الحديث لحداثته، إن المعول ــــــــــــلقدم

إلى آي معيار، عدا معيار الجودة والرداءة، بعيدا عن القائل، والزمن الذي قيل فيه، ويواصل ابن قتيبة 

عه عندنا تأخر رناه له، وأثنينا به عليه، ولم يضقائال: " فكل من آتى بحسن من قول، أو فعل ذك

اثة سنه، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم، أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف ه، أو فاعله أو حدـــــــــــــقائل

وعليه فقد أعاد النقد إلى السكة الصحيحة، واسهم في تقريب وجهات النظر بين 4صاحبه، وال تقدمه."

اآلخر  فأحكمه وأتقنه، ثم أتىأ هذا بناء ثل رجلين: ابتدالفريقين المتحاربين، " فمثل القدماء والمحدثين كم

                                                           
 .  50-49ص)ابن رشيق القيرواني( أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  -1
ى، مطبعة المعاهد، القاهرة، )ابن قتيبة الدينوري( أبي محمد عبد اهلل بن مسلم: الشعر والشعراء، تح: مصطفى أفند -2

 .  07صم، 1932، 2مصر، ط
براهيم السعافين: مناهج النقد األدبي عند العرب، الشركة العربية المتحدة، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت،  -3 هاشم ياغي وا 

 .210ص
الهجري، دار الشروق، احسان عباس: تاريخ النقد األدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  -4

 .  95صم، 2001، 1عمان، األردن، ط
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ن خشن وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا وا   فنقشه  يعترفوهو بذلك  1"ن حسن، والقدرة ظاهرة عليه وا 

 بفضل الشعر القديم، وكذلك الشعر المحدث بعيدا عن آي تعصب.

ء، وشعر ومن النقاد الذين نادوا أيضا بتفعيل معيار الجودة والرداءة عند التحكيم بين شعر القدما

جون أشعار المولدين، ويستسقطون من بهر نهم ي  أناسا مهؤالء المحدثين، " الجاحظ" يقول: "وقد رأيت 

رواها، ولم أرى ذلك قط إال في رواية للشعر، غير بصير بجوهر ما يروي ولو كان له بصر لعرف 

النظرة  وهكذا تهاوى معيار الزمن عند أصحاب 2موضع الجيد ممن كان، وفي أي زمان كان."

ن تأملت شعره ــــــــــالتوفيقي ة، وأصبح النقد أكثر موضوعية، والجاحظ عندما تحدث عن أبي نواس قال: وا 

يك، فإنك ال تبصر الحق من ض هذا الباب علض عليك فيه العصبية ... فإن اعتر فضلته، إال أن تعتر 

كون رديئا، وكذلك األمر بالنسبة ومنه فالشعر القديم قد يكون جيدا، وقد ي 3ما دمت مغلوبا." الباطل

" أن نظرية عمود الشعر رحبة األكناف، واسعة الجنبات، وأنه ال يخرج إلى ذلك  أضفللشعر المحدث، 

نما تخرج قصيدة الشاعر، أو أبيات في كل قصيدة، وعلى أساس نظرية  من نطاقها شاعر عربي أبدا، وا 

نما يمكننا أن نقول أنه في عمود الشعر هذه ال يمكننا أن نقول إن أبا تمام  خرج على عمود الشعر، وا 

وفي المقابل القول بأن البحتري مالزم لعمود  4بعض أبياته فعل ذلك، ومثل ذلك يقال في أبي نواس."

                                                           
 . 50ص)ابن رشيق القيرواني( أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  -1
 . 106صم، 2013، 1سامي يوسف أبو زيد: النقد العربي القديم، دار المسيرة، عمان، األردن، ط -2
 .83صرب، احسان عباس: تاريخ النقد األدبي عند الع -3
فايز داية ومحجوب بلمحجوب: عمود الشعر العربي، مجلة بحوث، جامعة حلب سلسلة اآلدب والعلوم اإلنسانية،  -4

 .37صم، 1985، 7حلب، سوريا، العدد
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الشعر في كل أشعاره طمس للحقيقة، كما "أن المرزوقي لم يقل لنا أن العرب يشترطون اجتماع هذه 

وما يمكن قوله أن أصحاب النظرة التوفيقية أعادوا االعتبار لشعر  1العناصر كلها معا دون هوادة."

 المحدثين.

 قول أّن فكرة الصراع بين التقليد والتجديد قائمة في كل عصروكخالصة لهذا الفصل ن

ى هم الشعراء إلصراع واشتد، فقد تفرق النقاد ومعن، وكلما أثيرت هذه القضية احتدم الــــــــــــــــــــــــــوزم

له، ومثل هذه الطائفة: ابن األعرابي، وعمر ابن العالء، وخلف ومقدسة  طائفتين: األولى متعصبة للقديم

األوائل، أو ما يسمى بعمود الشعر، وألزموا الشعراء األحمر وغيرهم، فقد انتصروا لشعر القديم، ولطريقة 

بضرورة السير على النهج القديم، مناصرين بذلك البحتري، ومن تبعه من الشعراء المحافظين، وأما 

ومؤيدة لهم، ومثل هذه الطائفة: ابن المعتز، والصولي، والّجماز  نية فهي مناصرة للمجددينئفة الثاالطا

س مشكلة البصري وغيرهم، وقد سعوا إلى تحرير الشاعر من الضوابط الفنية للقصيدة العربية، وهو ما أس

والمجددين ظهرت فئة  تيجة  لهذا الصراع بين المحافظينوالنقد العربيين، وكن الجديد والمحدث في الشعر

م بين الشعرين )قديم، محدث(. يثالثة ذات نظرة توفيقية، تتخذ من الجودة والرداءة معيار للتحك

                                                           
 .83ص، السابقالمرجع  -1
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 نموذجا"االمطلب األول: في التقليد " البحتري 
ذكرنا سابقا أن الشعراء في العصر العباسي انقسموا إلى طائفتين: األولى مجددة وثائرة على 

البحتري، وحمل لوائها الموروث الشعري القديم، والثانية محافظة ومقدسة للشعر القديم، هذه األخيرة مّثلها 

فقد التزم بالتقاليد الفنية للقصيدة العربية الكالسيكية، إن على مستوى الشكل أو المضمون، ونحن نكاد 

"نسلم بأن التراث الثقافي ضرورة كبرى من ضرورات حياة الفن، وضماًنا آمنا من ضمانات أصالته، إذ 

بح عليه أن يدين له بالوالء، وأن يعترف ألهله ال مناص آلي شاعر من استدعائه والصدور عنه، بل ي ص

آساسيا من  بضرورة االنتماء، بقدر تواصل العطاء حتى ي صبح ذلك التراث من أغلى ممتلكاته، وجزًءا

 1مقومات ذاكرته الفاعلة."

 فمن غير المعقول أن يتجاوز الشاعر ميراث أسالفه، وينطلق من فراغ بدعوة أن ما كان صالحا

 ي والعصر اإلسالمي واألموي ال يصلح للعصر العباسي.للعصر الجاهل

فالبحترى أبى الخروج عن طريقه األوائل في قول الشعر، وقد كان مطبوًعا مولعا بالجمال، واسع 

التي عاش فيها، حيث انطلق خياله  د ساعده على النبوغ في الشعر بيئتهالخيال بعيدا عن التكلف، وق

 2انطالق جو البادية."

ه كانت أقرب إلى نشأة الشاعر الجاهلي، لذلك اجتمعت الكثير من خصائص الشعر اذن نشأت

القديم في شعره، و"من ميزات شعره حسن الديباجة، وقرب المعنى، وسهولة األلفاظ، وعدم التكلف، وجودة 
                                                           

 .09، صد.ت، مصر، د.ط، مكتبة األنجلو، القاهرة، 6جعبد اهلل التطاوي: أشكال الصراع في القصيدة العربية،  -1
م، 2006، 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط اآلمدي أبي القاسم الحسن بن بشر: -2
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لذلك ع د من أعالم الشعراء 1الطبع، وتالؤم األفكار، وحسن حوك القصيدة، وترتيب أقسامها."

ين، وهو "أعرابي الشعر مطبوع، وعلى مذهب األوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف، وكان المحافظ

وهذا ما جعل اآلمدي صاحب كتاب الموازنة ينتصر  2يتجنب التعقيد ومستكره األلفاظ، ووحشي  الكالم."

الم في له، ويفضله على أستاذه أبي تمام، فقد " نسبه إلى حالوة اللفظ، وحسن التخلص، ووضع الك

ومن مظاهر التقليد في شعر البحتري  3مواضعه، وصحة العبارة، وقرب المآتي، وانكشاف المعاني."

 حفاظه على المقدمة الطاللية يقول:

ِييِت ِمْن َداٍر أَلْسَماَء َبْلقَــــ  ـــعِ ـــــــــــــــــــــــــــْرب  س ِقيِت الَغوَاِدي ِمْن ط ل وٍل َوأَ   ــــــــعِ ــــــــــــــــــــــــــَوح 

ْن ك ْنت  اَل َموع ود  أَ   ـــــــيـــــــــــــــــــــــــعْقنِ ِبن ْجٍح َواَل َتْسِويف  َأْسَماَء م    ـــــــــــيــــــــِعــجِ ْسَماَء َراَواِ 

 ـــــــــــــــــعِ ــــــــــــــــــــــــَجــَواَل َفْرط  الَحِنيِن الم رَ َلَدْيَها   ـــَرتْ ــــــــــــــَواَل َناِفِعي َسْكب  الد م وِع التي جَ 

 ـــــــعِ ـالَلْيِل َأْسفَـــــ ِمن ِبَنا َتْحَت ج ْؤش وشٍ   ـــــاـــــــــــــــــــــــــَهــَأْن ي ِطيَف َخَيال   َفاَل َوْصَل ِإاَل 

 ـــــــعِ الِجِد َتْمَنــــــــــــِبَوْصِل َمَتى َنْطل ْبه  ِفي   ـــــــــــْت ـــــــــــــــــــــــــــَفَساَمَحـ َأَلَمْت ِبَنا َبْعَد اله د و

                                                           
 .18، صالمصدر السابق -1
 .19المصدر نفسه، ص -2
 .91المصدر نفسه، ص -3
- ية.المقفرة، الخاو 
 - .من الليل: القطعة منه 
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فتتحوا اين، الذين طالما يا هو البحتري يقف بالربع والرسم العافي، مجاريا بذلك أقرانه الجاهلفه    

را ما ين "أسماء" التي كثيياستعار أسماء لمحبوبات شعراء جاهلقصائدهم بالوقوف على الطلل، حتى إنه 

 تغنى بها شعراء الجاهلية، ويقول أيضا. في مدح يوسف الثغري: 

 ـــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَور ب وَعــــَأْبَكْيت  ِإاَل ِدْمَنًة   ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاْبِتَدار ك م  ال ماَلَم َول وعَ  ِفيمَ 

 ـــــاـــــــــــــــــــــــــَعـَوَدَعْوا َفَما َوَجد وا الَشِجَي َسِمي  ـَوىـــــــــــــــــــــــــــَعَذلو ا َفَما َعَدل وا ِبَقْلِبي عْن هَ 

 ــــــاـــــــــــــــــــــــــــَعْنَها الَحَواِدث َشْمَلَها الَمْجم وعَ   ــــــــتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَفّرقَــ َياَدار  َغي َرَها الَزَمان  

 ـــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــَتْيِك َخِليَعـــَلَتَرْكت ه  ِفي َعْرص  ـــــيـــــــــــــــــــــــــــَلْو َكاَن ِلي َدمٌع ي ْحِسن  َلْوَعِتـ

 1ــــــــاــــِفي م قَلِتي َجَوى اِلَفراِق د م وَعـــــــــــــــــــــــــ  ــَدعْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َتْخط ِبي َدْمِعي ِإَلى  َفَلْم يَ 

بضرب بسهم في نفس االتجاه الذي إن نزعة التقليد واضحة في مدحة البحتري، فقد آثر أن    

 سلكه أقرانه، ويقول أيضا في مدح محمد بن يوسف:

 ـــــاـــَلقَـَأوْ  َفَيْدَمى الَجوى َأْو ي ْصِبَح الح ب    ـــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــَفَرقَ أَلَْوَشَك َشْعب  الَحّي َأْن َيتَ 

 ـــاــــــــــــــــــــــــَتْثَنى َأَعاِلِيهّن ِليًنا َعَلى الن َقـــــــــــ  ــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلََواِنسً َأَما ِإن  ِفي َذاَك الَنَقا 

 ــــاــــــــــــــــقَــشَ ِفيَك َمعْ ع ي وْن الَمَها َيْوَم الَلَوى   ــــدْ ـــــــــــــــــــــــــِجـَفَعَلَك َتْقِضي َحْسَرًة ِحيَن َلْم تَ 

َبا َوْهًنا َفَتاَم َوَشو    ــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــبِ  َأَريا الِصَبا ِمْن ِعْنِد َري ا َأَتى  ـــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ َنِسيم  الص 
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 1ـــــــــــاــــَغَدا َوْصل َها اَلْمطل وب  َأْنَأى َوَأْسَحقَـــ  ــــــَأتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَنْت َفَدَنا ه ْجَران َها َفِإَذا َنـ

فها هو يصف الطلل عندما يهم بالمدح، وهو بذلك يرتد إلى التراث الذي هو مفتاح شخصية    

 يقول:البحتري، وهو "يصرح بانتمائه الفني لهؤالء الجاهليين، 

بــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــَمَا َحِدْيِثي ِإاَل َحِديث ك َليــــــ  2ـــــــــــــاد"ــــــــــــــَوب َجير والَحاِرث ِابن ع 

 وقال أيضا في مدح الفتح بن خاقان:

ا ت    ـــــةْ ـــــــــــــــل  ائِ قَ َهِب الَداَر َرد ْت َرْجَع َما َأْنَت  ْبع  َعم   ــــــهْ ــــــــــــــــــــــــِئل  َساَوَأْبَدى اَلَجواَب الر 

 ـــْه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــائِ َتَوقُّد ه ، َواْسَتْغَزَر الد ْمَع جَ   ــــــا ـــــــَشــلحَ اْن َجَوى َأْلَهَب َأِفي َذاَك ب ْرٌء مِ 

 هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت َعرج  ِفيَها َأْو َخِليٍط ت َزاِيل ــ  ـة ــــــــــــــــــــــــــــَنـه و الَدْمع  َمْوق وًفا َعَلى ك ْل ِدمْ 

َماِن وِلين ـ بيِع َوَواِبل ــ  ـــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَراَدَفه ْم َحْفض  الز   هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَجاَده ْم َطلُّ الر 

ن َلْم َيك ْن ِفي َعاِجِل الد ْهرِ   3ــــــــهْ ــــــــــَنَواٌل َوَغْيٌب ِمْن َزَماِنَك َآِجل ــــــــــــــــــــــــ  ــــــم  ـــــــــــــْنه  مِ  َواِ 

ان كوفي هذه القصيدة يتضح جلي أنه يلتزم بصفات الشعر القديم، بعيدا عن آي تعقيد، لذلك     

 يصرح بأنه أقوم بعمود الشعر من أساتذة، وقال يمدح الخليفة المتوكل:

َطاَها َكاَل   ـــاــــــــــــــــهَـَشَفاَك س َؤال  َوَسْل َداَر س ْعَدى إْن   ــــــاـــــــــَهــل  ِقِف الِعيَس َقْد َأْدَنى خ 
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 ـــاـــَوَلِكن ِإَخال َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِلط وِل َتَعّفِيها  ـــحٍ ــِضــو ِن ت  َوَما َأْعِرف  اأَلْطاَلَل ِمْن َبطْ 

َر ِفي َأْقَصى َضميرِ َتصَ   ــَوى ــــــــــــلَنـى اِإَذا ق ْلت  َأْنَسى َداَر َلْيَلى َعلَ   ـــا ــــــــــــــــــي ِمثَال هَـو 

 ـــــاـــــــــــــــــــــــــــَفَقد َغاَب َعْنَها َشْمس ها َوِهاَلل هَ   ــا ـــــــــــــــــَرهَ ِإَذا ِغْبَت َعْن َأرٍض َوي مَمَت َغيْ 

 1َوَهْل ت ْمِحل  الد ْنَيا َوَأْنَت ِثَمال هَــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــةً ــــــــــــــــــــــــــــَغَدْت بَك آَفاق  الباَلد َخِصيَبــــــ

من خالل شعر البحتري يتضح أنه عاش مقدسا لتراث، وقد برز هذا بشكل واضح في مديحه     

م إبراهي بامتياز، وقال يمدحللخلفاء، واألمراء خاصة أنه كان شاعرا بالطيا، وكان شاعرا للعصر والقصر 

 بن المدبر:

ق وف َك ِفي َأْطاَلِلِهم َوس َؤال َهـ َب الد ْمِع َكْيَف ِاْنهِ   ـــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــو   ــا ـــــــــــــــــــــل هَ َماي ِريَك غ رو 

 ـــــــــــاــــَوَلِكَن ِإَخال هَـــــــــــــــــــــــــــــــ ِلط وِل َتَعّفِيَها  ــــحٍ ـــوضِ ْنِب ت  َوَما َأْعِرف  اأَلْطاَلَل ِفي جَ 

 ــــــاَخال هَــِبس ْقَيا الَسَحاِب ِحيَن يْصد ق    ـــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــهـَحاِب َوَمْحو  َأَود  َلَها س ْقَيا الس  

ـــَمَحل ت َنا َوالَعْيش  َغٌض نَ  ْضٌر ِظاَلل َهـ  ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــَباتـ   ـــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْفِنَية األي اِم خ 

ِد َنَواَها َواَل َحاَلْت ِإلَ   ـــــلْ ـــــــــغ ـ تَ َوَلْيَلى َعَلى الَعْهِد الذي َكاَن َلم    2ــــــــــــــــاَحا لَهــــــــى الص 
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فها هو البحتري يقف باألطالل باكيا متحسرا على ما آلت إليه ديار المحبوبة، داعيا لألرض    

التي حلت بها بالس قيا، ثم يذكر الرحلة وبعدها يخلص إلى المدح، و "من الطبيعي أن نتصور دور النشأة 

ذة الذي قضاه في الشام، وهو الدور ة في دور التلمابن البادي التراثية التي عاشها البحتري في فنه، فهو

لذلك كان عالما  1الذي كمن في وجدانه األدبي، وترسب في وعيه الفكري، فما كان ليثور عليه أو يتمرد."

 فرد في االتجاه المحافظ في الشعر العباسي، وقال يمدح بني الم َهّلب:

 ــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــَتر د  َساَلِمي َأْو ت ِجيب  س َؤاِلـــ  ــــــَوالِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَسْت ِدَمٌن باأَلْبَرَقيِن َخــــــ

ة  ـــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــيّ ِإَذا َما َتَأي ا الر ْكب  ِفيَها َتبَ   ــــــِالــــــــــــــــــــــــــــــــــَســـــــــ َضَماَنَة َمْتب وٍل َوِصح 

، َما للر اِمَساِت َوَماَلهَ   ــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــَوَما ِللشُّج وِن الم ْبِرَحاِت َوَمالِ   ـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــَخِلْيلي 

 2ــــــــــــــيــَوَنف ر َوْحَش الِبْيِض َشْيب  َقَذاِلـــــــــ  ـــاـــــــــــــِصبَ َلَذاِتي َعن الَصَبا َبْعَد َما َخل ى 

من  فالمواضعات الشكلية ح ظيت باحترام هذا الشاعر، لذلك ع د  بحق أقوم بعمود الشعر إذن   

مضمون كل فحسب، بل تعداه إلى الأستاذه أبي تمام، غير أن التزامه بطريقة األوائل لم يقتصر على الش

 وما تعلق به من استعارة، وكناية، ومعجم وغير ذلك، يقول في وصف إيوان كسرى بالمدائن:

ْنت  َنْفِسي َعم ا ي َدِنس  َنْفِســ  ـــــسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَتَرَفْعت  َعْن َجَدا ك ِل ِجْبــــــ  ــيــــــــــــــــــــــــــــــص 

 ـــــــــــيــــــــــــــِســـــَنكْ وَ  ــــــــر  ِالَتِماًسا ِمْنه  ِلَتْعِسي  ــــــَدْهــــــــــــــــــــــــــــــَوَتَماَسْكت  ِحيَن َزْعَزَعِني الـــــ

َباَبٍة الَعْيِش ِعْنــــ  ــــــــــسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطف َفْتَها اأَلي ام  َتْطِفيَف َبْخـ  ــــــــــِديــــــــــــــــــــــــــــب َلٌغ ِمْن ص 

                                                           
 .93هلل التطاوي: القصيدة العباسية *قضايا واتجاهات*، صعبد ا -1
 .254المصدر السابق، ص -2
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 1ــــــــــسِ ـــــــــــــــــَعَلٍل ش ْرب ه ، َوَواِرِد ِخْمـــــــــــــــــــــــــــــ  ـهٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَبعِيٌد َما َبيَن َواِرٍد ِرْفـــــــ

فالبحتري ينفر من آي تعقيد؛ فشعره ال يحتاج إلى كثير من جهد، وال إلى م جاهدة فكر لي فهم، بل 

هو واضح ال يتخلله آي غموض، "والعرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن، بشرف المعنى 

لمن وصف فأصاب، وشّبه فقارب،  وبده  وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه

قة وطري 2زر، ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة."ـــــــــــــــــــــــــفأغ

 إنما هي طريقة األوائل، قال يمدح الحسن بن مخلد:  البحتري في الصياغة التعبيرية

 ــــنِ ـــــــَجــشَ  َلْم َيْشِف ِمن ب َرَحاِء الش ْوِق َذا   ــــــنـــمَ لدِ اأَلْطاَلِل َواق وٍف َعَلى َكْم ِمْن و  

ْبِر َمْجَلَبة ِلْلَبَث َوالَحـــ  ــــــة ـــــــــــــــــــــــــــَبْعَض الَماَلَمة ْإن  الح ب  َمْغَلبَ   ــــــــــــــــــَزنِ ــــــــــــــــــــــــــــِللص 

...................................  .................................... 

وَفة اأَلْعاَلِم وال  ــــــــَرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِللِه َأْنت م َفَأْنت م َأْهَل َمْأثَــ  ــــــــــنِ ــــــــــس نَ ِفي اَلمْجِد َمْعر 

 3ـــنْ ــَوِنْعَمة ِذْكر َها َباٍق َعلى الَزَمــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــا ــــــــــــــــــــــــَهــبِ  َفَهْل َلك ْم ِفي يٍد َيْنِمي اَلَثناء  

عمود فالبحتري أكسب شعره الوضوح، بعيدا عن آي غموض وتعقيد ومعاضلة، ولزم أركان     

الشعر بحق، "وهذا الشعر هو السحر الحالل على الحقيقة، والسهل الممتنع، فلّله دّره ما أسلس 

 ه، وليس فيه من الحشو شيء بل جميعهاده، وأعذب ألفاظه، وأحسن سبكه، وألطف مقاصدـــــــــــــــــــــقي

                                                           
 .18المصدر السابق، ص -1
 .75كامل الخويسكي ومصطفى أبو شوارب: موقف النقاد والبالغيين من الشعراء المحدثين، ص -2
 . 451-450البحتري، الديوان، ص -3
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ر فيه، يقول مادحا وواصفا لقد خالف المذهب الفني ألستاذه الذي ّهاَم في طلب البديع فتحي1نخب."

 البركة:

 ـــــــــا ــــــــــــــــــــــهَــيْ َنَعْم، َوَنْسَأل َها َعْن َبْعِض َأْهلِ   ــــــــاـــــــــــــــــــــَهــِييِميل وا ِإَلى الد ار ِمْن َلْيَلى ن حَ 

 ــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتِبيت  َتنش ر َها َطوًرا َوَتْطِويَهــ  ــــــاـــــــــــــــــــــــــهَ ْهجتَ ِدْمَنًة َجاَذَبْتَها الِريح  بَ  َيا

....................................  ................................... 

 ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيد  الَخِليفِة لم ا َسَال َواِدَيهـــ  ـــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَأَنَها ِحيَن َلج ت ِفي َتَدف ِقَهــ

 2ـــــــــــاــِمْن َأَساِميهـــــ َأن  اْسَمه  ِحيَن ي ْدَعى  ـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَزاَدَها ِزيَنًة ِمْن َبْعِد ِزيَنَتهَ 

نما كان شعره يتميز بالوضوح شأنه شأن الشعر القديم،     وهو ما  فالبحتري لم يستهويه البديع، وا 

ة ال يتضح جليا من خالل هذه المقطوعة التي تحوي ألفاظ سهلة مألوفة، وتشبيهاته قائمة على المقارب

 يقول في مدح المتوكل:، و واإلدراكتحتاج إلى كثير جهد للفهم 

 ـــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــالَرِشيد َواَلمهْ  ابن َوَيا ـــــــــقِ   ــــــــــــَحــــــــــــــــــَيا ِإَمام اله َدى َوَيا َصاِحَب الــــ

 3ـــــــــيــــــــــــِس ِبع ْمٍر باٍق َوَعْيٍش َرِضـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــلَيد م َدْهَرك الم َحَبِب ِفي الَنـــــ

فقد مدح على طريقة األوائل،وكان أقرب إلى نهجهم، و"المديح أهم موضوع استنفذ شعر    

وكأنما وقف نفسه  البحتري، فقد عاش كما مّر بنا يمدح الخلفاء العباسيين من المتوكل إلى المعتضد ...

                                                           
 .18اآلمدي: الموازنة، ص -1
 .544-543الديوان، صالبحتري،  -2
 .555المصدر نفسه، ص -3
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وربما هذا عمق من شعوره بضرورة  1على اإلشادة بالدولة، ورجاالتها بحيث يعد الشاعر الرسمي لها."

على جادة  المحافظين أو أتباع األوائل تجري، "فمدرسة القديمة الحفاظ على ضوابط القصيدة العربية

القدماء في النهج، والموضوع، والديباجة، واللفظ، ولكنها ال تتكلف البديع، وال تغلو في طلب 

ورة، ويرى أصحابها الجمال في قرب الشعر من الطبع، وفي قوة أسر اللفظ، وعربية ــــــــــــــــــــــالص

ليها شعر البحترى، يقول في مدح عثمان وهي العناصر التي انبنى ع 2ب، ودقة المعنى"ـــــــــــــالتركي

 الغنوي: 

ْن َوَجَمْت َفَلْم تتكلّـ  ـــــــــمِ ــــــــــــــــــــــــــــَهِذي الَمَعاِهد  ِمن س َعاَد َفَسلــــ  ــــــــــــــــــمِ ــــــــــــــــــــــــــــَواْسَأْل َواِ 

ْنِجـــــــــآَيات  َرْبٍع قد تأب د  د وج    ــــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــمِ ــــــــــــــــــــــــــــحّي قد تحم ل م ْتهــــــــــ َوح 

....................................  .................................... 

 ـــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــبالَجْمرَتْيِن وال س ق وا من َزْمــــــ  ــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــج  َفاَل َرَمــِإن لم ي َبلْغَك الَحِجي

مـــــــــــــــــــــــــــــَوَحزب  َنْوِم النُّ  السَُّهادِ ِسْلم   ـــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ن وا براِئَعِة الِفَراِق َفِإن ــــ  3ــــــــــو 

المشبه و ضحة، متجنبا المباعدة بين المشبه فتشبيهات البحتري واستعاراته تقوم وفق عالقات وا     

 به، والمستعار والمستعار له، يقول في وصف البركة:

 ـــاـــــــــــــــــــــــــــِمْن الَسَباِئك َتْجري ِفي َمَجاِريَهــ  ـــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكأن َما الِفَضة الَبْيَضاء َساِئلَـــ

                                                           
 .289م، ص2001، 12شوقي ضيف: تاريخ األدب العربي *العصر العباسي الثاني*، دار المعارف، مصر، ط -1
نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الكتب المصرية، مصر، د.ط، د.ت،  -2
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 .418الديوان، ص البحتري، -3
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َبا َأْبَدت َلَها ح    ــاــــــــــــــــــــــــــــِمْثل الَجَواشن َمْصق واًل َحواِشَيهـــ  ــــــا ــــــــــــــــــــــكـــب  ِإَذا َعلْتَها الص 

 1ــــــــــاـــَوِرّيَق الغيِث َأْحَيانا ي َباِكيهــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــــــــــــــَفَرْوَنق الَشْمس َأْحَيانا ي َضاِحك هـ

لقد أبدع في وصف بركة المتوكل، وهو رائد الوصف في العصر العباسي بال منازع وهو 

 ل:ــــــــــــالقائ

 ـــم ــــــــــــــــــمن الحسن حتى كاد أن يتكلـــــــــــــــ  ـــــاـــــــــاك الربيع الطلق يختال ضاحكـــــــــأت

 فالبحتري جزل األلفاظ، مقارب في التشبيه، مصيب في الوصف يقول:

ْسًنا َولِكــــــــ وِر َوالَلْهو ِفيـــ  ـــــن ــــــــــــــــــــــــــــَمْجلس كالِرَياِض ح   ـــــــهــــــــــــــــــــــــــــَلْيس ق ْطب  الس ر 

 ـــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ َعج وٍز َخَمار ه  م ْشَتِريــــــــ  ــــــرى دَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَأِغْثِني ِبَما بِه ي شتَــــــــــــ

ْن َكـــــــــــ َأنْ   2ـــــــــــــهـــِمْثل َما ي َأَنس  الَفَتى ِبَأِخيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اّل ـــــــــاَن إِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَجش ْمَته  َواِ 

م بعيدا عن آي تعقيد أو غموض، كونه لوعليه فقد تميز شعر البحتري بالبساطة والوضوح،      

ي يقصد إلى ألوان الزخرف اللفظي قصدا، ولم يطغى البديع في شعره، فمبعث شعره الطبع بعيدا عن آ

 تكلف في الصياغة، يقول في مدح إبراهيم بن المدب ر:

َمان  ِبم ْعِتِب َفَذِرينـــ  ـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْرِمي َتَجهُّم َخْطِبِه ِبَجِبينـــــ  ــــــــــــــــــيِ ــــــــــــــــــــــــــــَلْيس الز 

 ــــيـــــــــــــــــــِنـِفي َبْعِض َذا الَتْطَواِف َأْو ي ْرِدي  ـــىـــــــــــــــــــــــــــــَوْخذ  الِقاَلِص َير د ِني َلَك ِبالِغنَ 
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 1ـــــونِ ــــبالَعْزِم اَل ِلْلَعاِجِز الَمْأف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِلرْزق  للَيِقِظ الم َشي ع َرْأي ـــ

 والتي مطلعها: ما أشبه هذه القصيدة بقصيدة عروة ابن الورد التي ي خاطب فيها زوجته،

 ـــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــَرَأْيت  الَنَاس َشَره م  اَلفِقيــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذَريِني ِلْلِغَنا َأْسَعى َفِإنِــــــ

إال امتداد لشعر األوائل، كونه يقتفي أثرهم  وعليه يمكن القول تجاوزا بأن شعر البحتري ما هو

كما قال اآلمدي على عمود ه حافظ على األساليب المورثة، أو ويستلهم من أشعارهم، و"لذلك قالوا إن

الشعر العربي، فصناعته أقرب ما تكون إلى صناعة البادية، ليس فيها تجديد، وال خروج على 

يقول في مدح بن  2ذلك وهو ليس من أهل المدن وال من ثقافتهم وعقليتهم." د، ومن أين يجيئهــــــــــــــــالتقالي

 خاقان:

 ــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَيك وَن َشْأن ه م ِبَراَمة َشاِنـــــ  ــــــــــانِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأاَل َشَعْرَت ِبرْحَلِة اأَلْظَغــــــ

د وَر وَكاِشـــ  ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــ َوَعاِذٌل َيْلَحاِنــــْسَعى َعَلي  يَ   ـــــحٌ ـــــــــــــــــــــــــــَسَكٌن ي ناِزع ِني الصُّ

ِب َأْو َحَبَس الَمِشيب  ِعَنان  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلَعل  َما َمَلَك الَعذ ول  َمَقاَدتِ   ـيــــــــــــــِفي الح 

 3ـــــــيــــَوَتَراد ف  الَكَمِد الذي َأْباَلِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــال َيَذَهَبن  َعَلْيك َفْرط  َصَباَبتِ 

مصور للمذهب القديم، "فالبحتري كان أملح صنعة، وأحسن مذهبا ففي هذه المقطوعة يتضح أنه 

 4في الكالم، ويسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة، وقرب المأخذ، ال يظهر عليه كلفة وال مشقة."
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وهذه ميزات الشعر القديم، وهو لم يحرص على توشيه شعره بالزخرف، والتنميق اللفظي يقول في مدح أبا 

 الصّقر:

 ـــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَولْم َيْتل َها َحْمٌد لَعاَف َقب ول هَ   ـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرهَ سْ ْو ِسْيَقِت الدُّْنَيا ِإَلْيِه ِبأَ َولَ 

 ـــــــاـــــــــــــــــــــــــــَيِفلُّ الس َحاب  َأْن يِجيَء َرِسيَلهَ   ــــــةٍ ــــــــــــــــــــــــــــَفَكَأيْن ِجْئتَ َباِدىَء ِنْعمَ  َبقيتَ 

 1ـــــــــــا س وَلَهـــــَفَمْن َأْيَن اَل ت ْعِطي الَقَصاِئدَ   ــمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَله  َوَأْعَطْيَت ط ال َب الن َواِفِل س ؤْ 

من البديع حتى يتجنب التعقيد والغموض في  البحتري ينفرتضح من المقطوعة أن ي      

لى خضوع المعاني ــــــــــــشع ره، فاعتماد البديع بشكل مفرط يؤدي "إلى جمود الطبع، وانحباس النفس، وا 

 2لأللفاظ."

ذا ما أوردها تأتي ساذجة، ال تعقيد فيها وال مشقة، يقول في مدح أبا بكر:  وا 

 ــهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَخِليٍط ز م ْت ِبَلْيٍل ِجَمال ـــــ  ــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَخَبال ــــــ َعاَوَد الَقْلَب َبث ه  

 ــــــــهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَجى ِمَن السُّْقِم والِبَلى ِإْباَلل ــ  ـــــــــــــْر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَسِقيم ي ْخَشى ِباَله  وال ي ــــــــ

َبـ ْبَع َقْد َتَعف ْت ر   ــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْطاَلل ـــــــوَخَلْت ِمْن َأِنيِسِه   ــاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيْسَأل  الر 

 3ـــــــــــهْ ــِصَفَة الغ صِن ِلين ه  َواْعِتَدال ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــَعْن َرِهيِف الَقَواِم َيْجَمع  ِفيــــ
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هو في المعاني، و  ى عن التعقيد اللفظي، وعلى الغوصينأ المقطوعة أّن البحتريي الحظ في هذه 

في  قحم الصورة الشعريةيتحاشى التراكيب الوعرة والمعقدة، وال يعتمد االستعارات الغريبة التي ت  

 وض، ويجنح إلى التشبيهات القريبة المألوفة، يقول في وصف الربيع:ــــالغم

ِبيع  َكَأنَ  ومِ ــــــــــــــــــــــــــــَأْواَلد  َفارَس في ِثَياِب الـــــــــ  ــــــَوار ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما َأْنــــــــَهَذا الر   ـــــــــــــرُّ

 ـــــــيـــــــــــــــــــــــــــــش ْرب الم َداَمِة ي ومـــــَثِمل ِإَلى   ـــْهَوة ــــــــــــــــــَوَتَرى الِخالَف كَشاِرب ِمْن قَـــــــ

 1ـــــــــــــــظ ومِ ــــق َلل  الِمَياِه بل ْؤل ٍؤ َمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــتْ ـــــــــــــــــــــــــــــَبَسَط الَبِسيَطة س ْندًسا َوَتبْرَقَعـ

عة مثال نلحظ أن البحتري ال ي عاضل في شعره، فتشبيهاته واستعاراته تقوم وفق ففي هذه المقطو 

عالقات واضحة، هذا ما دفع ببعض النقاد إلى تسمية شعر بسالسل الذهب يقول األمدي في الموازنة: 

ثرة الماء "فإن كنت ممن يفضل سهل الكالم وقريبه، ويؤثر صحة السبك، وحسن العبارة، وحلو اللفظ، وك

 نوي: يقول في مدح الهيثم بن عثمان الغ 2."لرونق فالبحتري أشعروا

ْن َكاَن الس اَلم  َتِحي   ِد َيْكفِ   ــــــــــــــــةٍ ــــــــــــــــــــــــَساَلٌم َواِ    ـــاــــــــــــــــَمـلِ ي الم سَ َفَوْجه َك د وَن الر 

 ـامَ و  ِجبال  َشْرَوَرى ِجئن ِفي الَبْحِر ع    ــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــَنــَأَلْسَت َتَرى َمد  الف َراِت َكأَ 

...................................  .................................. 

ْسِن حَ   ــــــــاـــــــكً احِ ق  َيْخَتال  ضَ َأَتاَك الر بيع  الَطلْ   ـــاــــــــــــــَمـَأْن َيَتَكلَ  َتى َكادَ ِمن الح 
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وز  ِفي َغَلِس َوَقْد َنب َه النَ   1ـــــــــــــــاــــــــــــــــكتمْمِس مَأَواِئَل َوْرٍد ك ن  ِباألَ   ـــــــــىـــــــجَ لدُّ اْور 

اوة من خالل استخدامه لبعض عباءة البد األبيات يتضح أن شاعرنا ظل يلتحف ففي هذه      

راء دات كالجبال، فالبحتري الذي نشأ نشأة بدوية في أحضان قبيلته ظل رهن التقليد المحض لشعالمفر 

 األوائل، يقول في مدح المهتدي باهلل:  

َهــِعهَ   ــــــــا ـــــــَهــوم  َسَقى َداَر َلْيَلى َحْيث  َحل ْت ر س   ْطٌف غ ي وم   اـــــــــــــــــــــــاٌد من الَوْسِمي و 

وم هــ  ــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَكْم َلْيَلة َأْهَدْت ِإلى  َخَياَلهَ  ز   ــــــــاـــــــــــــــــــــــــــَوَسْهل  الَفَياِفي د وَنها وح 

....................................  .................................... 

 ــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْعِذر  َنْفِسي فيِك ث م  َأل وم هَ   د ه  ــــــَم َأر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأِميل  ِبَقْلِبي َعْنِك ثـ ـــــــــــ

َهــــــــــــــــ  ـــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــِإَذا الم ْهَتِدي باهلِل ع د ْت ِخالل    2ــــــــــاــــَحِسْبَت الَسَماَء كَاثَرْتَك ن ج وم 

ولطريقة األوائل، وهو يؤكد انتمائه إلى  دو أن تكون محاكاة للشعر الجاهليهذه القصيدة ال تغ    

مدرسة التراث ويتجلى ذلك في اعتماده لغة بدوية بعيدا عن آي تأثر بالمنطق والفلسفة التي طغت في 

شعر أستاذه أبي تمام، ووصفه ابن اآلثير بقوله: " فإّن مكانه من الشعراء ال يجهل، وشعره هو السهل 

ءها، بعيدا مكانها، وكالقناة لينا مسها خشنا سنانها، وهو على الممتنع الذي تراه كالشمس قريبا ضو 

                                                           
 .422المصدر السابق، ص -1
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لقد انتهى األمر إذن بالبحتري بالرضوخ  1الحقيقة قينة الشعراء في اإلطراب، وعنقاؤهم في اإلغراب."

 للموروث الشعري القديم، أو ما يسمى بعمود الشعر.

 يقول في مدح المتوكل:

 ــــــــــــــــــــــهِ ـــــــــــــــــــــــــــِلـــِبَحٍق َوَأْهَداه ْم ِلَقْصِد َسِبي  هِ ــــــــادِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَمام َرآه  الَله  َأْوَلى ِعَبــــ

 ـــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــر ِضي َلَدْيِه َواْبن  َعِم َرس وِلـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخِليَفت ه  ِفي َأْرِضِه َوَوِلي ه  الـ

وِف ِفيِهم َجِزيِلـ  ـــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَبْحٌر َيم دُّ الر اِغب وَن ع ي وَنه    ـــــــــهِ ـــــــــــــــــِإلى َظاِهر الَمْعر 

ــَتَرى  ورِ ـــــــــــــــــــاأَلْرَض ت ْسَقى َغْيث َها ِبم  وِلـــــــــ  ه ـــــر   2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ـــَعَلْيَها َوت ْكَسى َنْبَتها ِبن ز 

باط رتأوثق اال ةفي هذه المقطوعة أن المقاييس الجمالية في شعره مرتبط يطالعنا البحتري      

أن  يمدح، ويصف حيوانات الصحراء مستلهما من الشعراء األوائل، وواضح عر القديم، فهوبمقاييس الشا

 البداوة سيطرت عليه وكان لها أثر كبير في شعره يقول: 

 ـــــــــــــلِ ــــــــــــــــــــــــــــبالر ِحيــَيْأَذن  الَحىُّ َفاْعَلِمي   ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــالَعاِمِري َعم ا َقِلي َيا اْبَنة

ـــــــَواْنِصَراًما ِلَحْبلِ   ـــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــَقْد َسِمْعت  الغ َراَب ي وِعد  َبْيًنـ  3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ ِك الَمْوص 

                                                           
، مطبعة النهضة، القاهرة، 3دوي طبانه، جابن األثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي وب -1
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ية يتضح أن البحتري ي حاكي الشعر الجاهلي، ويصور حياة بدو ففي هذين البيتين الشعريين      

ة بسيطة بعيدا عن آي تغلغل أو استغراق في البديع، أو فلسفة ومنطق، فمبعث شعره الطبع ال الصنع

 وتكلف.

ل وأخيرا هذا ما يمكن قوله عن االتجاه المحافظ في الشعر العربي في العصر العباسي ومثّ     

بي أعلى األصول والضوابط الفنية للشعر العربي بخالف  ةالذي مال إلى المحافظهذا التيار البحتري 

  تمام، وأبو نواس اللذين ثارا على هذه األعراف، والمواضعات التي سّنها النقاد.
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 "طلب الثاني: في التجديد "أبو تمام، أبو نواسالم
المجددين في الشعر العباسي فقد حمل لوائه الشعراء المحدثون، الذين أحسوا ببعد الصلة  أما تيار 

العرب إلى حياة بينهم وبين الشعر القديم، فاألعراف القديمة ال تمت بصلة لهذا العصر، فقد انتقل 

راء "فلم يعد مسكنهم بالخيمة التي ترفع عمدها، وتشد أطنابها في رمال الصحر، المدنية والتحضّ 

نما هو غرف تزدان بالمناضد، وتزركش بالستائر، وت    حلى بالمرصعات، وتتألقالمنبسطة، وا 

ات، وبالقرب منها قصور الخالفة بسقوفها المحالة، وحيطانها الموشاة، وأرائكها الوثيرة، وثرياتها ـــــــــــــــــــبالثري

لذلك أثر هؤالء المحدثون أن يعبروا عن  1مغردة."الناصعة، وأبهائها العامرة، وليالها الساهرة، وقيانها ال

لم يألفه خيالهم من قبل، فهذه رياض ناضرة، وقصور  حياتهم بعيدا عن آي قيد أو عرف، فقد " وجدوا ما

شاهقة، ومناظر موفقة، وتلك مجالس منادمة وطرب، إلى غير ذلك مما يمد الشعر ويغذيه، ويثيره 

فما حاجة الشاعر إذن إلى التقي د بتلك األعراف  2ق وأعلى سماء."وينميه، ويجعله ي حلق في أرحب أف

والضوابط، في ظل ب عد المسافة بين حياة الشاعر الجاهلي الذي ترعرع في ظالل البادية، وبين شاعر 

الذين مّثلوا تيار المجددين أبو تمام، وأبو  دينة، ومن هؤالء الشعراءعباسي نشأ وترعرع في حضن الم

خير الذي ملء الدنيا تنديدا بالقدماء وازراءا بهم وبتقاليدهم وأعرافهم، ومن ذلك ثورته على نواس هذا األ

 المقدمة الطاللية واستبدالها بالمقدمة الخمرية، يقول:

                                                           
م، 1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي: اآلداب العربية في العصر العباسي األول، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -1
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 ـّداء  ـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــَوَداِوِني بالتي َكاَنْت ِهي   ــــــَراءـــــــــــــــــــــــــْغـَدْع َعْنَك َلْوِمي َفِإن  الَلْوَم إِ 

 ـــــــــــــّراء  ـــــــــــــــــــــــــــــــَلْوَمّسها َحَجٌر َمَسْته  َســــــــــ  ـــاـــــــــــــــــــــــــَتهَصْفَراء  اَل َتْنِزل  اأَلْحزان  َسَاح

 1ـــــــــــــــــــِت أَلْالء  ـــَفالَح ِمن َوْجِهها في الَبيْ   ــــــــــــــــرٌ ــــــــــــــــــــــــــــــقاَمْت ِبِإْبريِقَها والل ْيل م ْعَتكِ 

جة فهو هنا يثور على الديباجة القديمة التي أطال العرب النوح عليها، ويحل محلها ديبا     

 وي حاربها، يقول:الخمر، ويتغنى بالخمر في معظم قصائده ويستهجن المقدمات الطاللية 

 ْردِ ــــــوَ ــــالـن َحْمراَء كَ َواْشَرْب َعلى الَوْرِد مِ   ــدِ ـــــــــــــــــــــــــــْنــاَل َتْبِك َليلى واَل َتْطَرب إلى هِ 

ْمَرت َها ِفي الَعْيِن   ـــــــاـــــــــــَهــبَ َكْأًسا ِإَذا اْنَحَدَرت في َحْلِق َشارِ   ــــــــــدِ ـــــــــــــــــــــــــَخـَوالَأْجَدْته  ح 

 2ـــــــــــــــــــــــــدِ َقة القَـــــــــــــــِمْن َكِف َجاِرَيٍة َمْمش و   ـــــــــــــَؤةٌ ــــــــــــــــــــــــــــَفالَخْمر  َيا قوَتٌه والَكْأس  ل ْؤل ـ

تخلي عن األطالل ألنها ال تمت لعصر الشعراء فأبو نواس يدعو في هذه القصيدة الشعراء إلى ال

في  بصلة، فالحياة قد تغير وجهها لذلك وجب استحضار نموذج حضري الئق بروح العصر، فأبو نواس"

والحضارة التي يعيش ها والمذهب الذي يتبناه، وقد يلجأ  يتالءممطالعه يتعمد نسف القديم، واستبداله بما 

 3سنة أسالفهم، دون أن تكون تعبيرا حقيقيا عن شعورهم." إتباعفي مطالعه إلى نهي الشعراء عن 

 فالوقوف بالطلل ووصف الرحلة والضواري والصحراء الموحشة ضرب من العبث المضحك، يقول: 

 ـْرب  ــــــــــــــــــــــــــــَغــَبَكْيَت  ِبَعْيٍن اَل َيِجف  َلَها   ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَيا باِكي اأَلْطالل غّيَرَها الِبلَــ

                                                           
 .32 -31م، ص2003الديوان، تحقيق وشرح سليم خليل قهوجي، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط، أبو نواس،  -1
 .267المصدر نفسه، ص -2
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 ــــــــــْرب  ــــــــــــــَفِإِني ِلما ساَلْمت ِمْن َنْعِتَها َحـ  ـــــَرتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَتْنَعت  داًرا َقْد َعَفْت َوَتَغّيــ

 1ــــب  ــَفَأْضَحى َوَما ِمْنه  الِلسان  َواَل الَقْلــــــــ  ـَرةً ــــــــــــــــــــــــــــَوَنْدماِن ِصْدٍق بَاكَر الر اَح س ْحـ

أعرض عن يدعوا أن ال تجف لهم عبرة، فقد "نواس يسخر من الباكين على األطالل و  فأبي      

ذكر األطالل ووحشتها، وفراق الحبيبة وهجرها، وسخر من الواقفين والباكين، وأسس على أنقاض الّرسوم 

 يقول:  2خاطب الندمان والسقاة."والدمن مطالع جديدة تحكي صفات الخمرة، أو ت  

 ــدِ ـــــــــــــــــــــــــتَ َواَل َصَفا َقْلب  َمْن َيْصب و ِإَلى وَ   ـــــرٍ ـــــــاَل َجف  َدْمع  الذي َيْبِكي على َحَجـ

ْنَتِضــ  ـــــــــــا ــــــــــــــَكْم َبْيَن َناِعِت خمٍر في َدَساِكِرهَ   ـــــــــدِ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَبْيَن َباٍك َعَلى ن ْؤي َوم 

وِح والَجَســــــــــــــــ  ـــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــْمت َك واْشَربها م َعت قَ َدْع َذا َعدِ   3ــــــــدِ ــــَصْفَراء َتْفر ق َبْيَن الرُّ

نواس يحث الشعراء إلى ضرورة النظم وفق ما ي مليه العصر، فوجب على  ففي هذه المقطوعة أبا

الشعر أن يكون مرآة للعصر ال أن يرتد في كل مرة إلى التراث الشعري القديم، " وبذلك غدا هذا الشاعر 

 يقول:  4ذب."داعية إلى الصدق العاطفي، عدًوا للتقليد الذي يراه مظهرا من مظاهر الغباء والك

 

 

 

                                                           
 .36أبو نواس، الديوان، ص -1
 .67المرجع السابق، ص -2
 .279السابق، صالمصدر  -3
 . 86ياسين عايش خليل: قراءات في تمرد الشعراء العباسيين على السلطة، ص -4
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 ـــالِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْسِقينها َرقيَقة الِسْرَبـــــــــــ  ــــــــــــاللِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ت َعِرْج بداِرِس اأَلْطـــــــــــــ

 ــــــــــــــــاللِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَبراها الز مان  َبْري الِخـ  ـــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق راهـــــــَماَت َأْرَباب َها َوَباَدت 

َحى وَ   ــــــاَدت ــــــــــــــــــع ِتَقت في الِدَنان َحَتى اَستفــــ  1ـــــــــــــاَللِ ــــَبْرَد الِظـــنوَر َشْمِس الض 

يم د والقنواس يد لنا داللة واضحة على أن أبو نواس خلع عباءة التقالي إن استقرائنا لبعض شعر أبا

فين الواق الدينية واألخالقية، ومنها هذه القصيدة فهو ال يكف عن التغني بالخمر واصفا إياها، ناعيا عن

 باألطالل، يقول:

ْبَع اَل َأبْ  ْسَمـ  ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِكــــــــــَتَرْكت  الر   ـــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َواأَلْطالَل والر 

 ــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَل س ْعَدى َواَل َسْلَمــــــ  ــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْيلــــــــــــــــَواَل َأْبكي َعلى 

ـــــــــــــــــــ  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــاــَعِلْمت  ِمَن الَهَوى ِعْلَمـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــلٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوذاَك أِلن ني َرج 

فما هو ي صرح علنية بأّن تلك األعراف التي ت لزمه الوقوف بالطلل والبكاء على األحبة ال     

د التحرر وكيف ينهب اللذة حتى الثمالة، فربة الشعر عنده "هي الخمر وطقوسها الهيام تعنيه، فهمه الوحي

بها، وعزف األوتار في حضرتها، ونقر الطبول في معبد ترانيمها، ومعبدها هو الحانة المزدانة بأضعاث 

اش في كنفها هذه الحياة التي ع 3الريحان والسوسن والنسرين والنيلوفر، وت حلق في فضائها روائح الند."

الشاعر فما حاجته إلى أن يقف بالطلل، وهو لم يعرف البادية حتى، ولم يركب ناقة وال جمل إلى 

 ممدوحه، يقول: 
                                                           

 . 722أبو نواس، الديوان، ص -1
 .760المصدر نفسه، ص -2
 . 84ياسين عايش خليل: قراءات في تمرد الشعراء العباسيين على السلطة، ص -3
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 ــــــــــَرمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَكــــــــَفأْجَعل ِصَفاِتك اِلْبَنة   ــــــــــــــــــَدمِ ــــــــــــــــــــــــــــِصَفة  الط ل ول َباَلَغة الِفــــــــــ

ِعَلـــــــ  ـــــــــِم ــــــــــــــــــــــــــــس ْقَم الص حيِح َوِصَحة السُّْقـــــــ  ـــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل ت ْخَدَعن  َعِن التي ج 

وِح التي  ِجَبـــــــَوَصِديَقَة الرُّ  ـــــــــــــــــــــمِ ــــــــــــــــــــــــــــَعْن ناِظَرْيَك َوَقيَم الِجْســـــــــ  ــــــــــتْ ـــــــــــــــــــــــــــــح 

 1ـــــــــــمِ ـــــَلْت َمراِئر ها َعَلى َعْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف تِ   ل  َوال ـــــــــــــــــذاــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َكْرم ها ِمم ا ي ــــــــــــــــــ

 الروح فأبو نواس ينعت شعراء الطلول بالغباء والحمق، حاثا إياهم على التغني بالخمر، فهي شقيقة

 قول: التي ال بد أن ال تفارقه، وهو ال يتورع في أن ي ضحي بكل غالي ونفيس من أجلها، ي

 ــــــر  ــــــــــــــــــــــــهْ الجَ  َواَل َتْسِقني ِسًرا ِإَذا َأْمَكنَ   ر  ــــــلَخمْ ا ي: ِهيَأاَل َفاْسِقِني َخْمًرا َوق ْل لِ 

....................................  .................................... 

 ر  ـــــــــــــــــــــــْكــلس  اَوَما الغ ْنم ِإاَل َأنْ ي َتْعِتَعِنى   ــــا ـــــــــــــــــــــــــًيـَصاحِ َوَما الغ ْبن  ِإاَل َأْن َتَراِني 

 2َفاَل َخْيَر ِفي الَلَذاِت ِمن د ْوِنَها ِسْتــــــــــر    َنـــىالك   نَ َفب ْح ِباْسِم َمْن َأْهوَى َوَدْعِني مِ 

 أّن أبو نواس كسر تلك الضوابط التي كانت تحكم القصيدة فثار على المقدمة إذنواضحا      

ت قد كانالطاللية، واستطاع إحالل ديباجة أخرى فها هو يدعو إلى المجاهرة بالخمرة، بعيدا عن التستر ف

 عالنيته كسريرته، ولسانه صورة لقلبه، يقول: 

مــــــــــــــــ  ــــــــــــــــاَرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْع ِلَباِكيها الِديــــــــــــــــــ  َراـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْنِف بالَخْمِر الخ 

 ـــــــــــــــــــــــاَراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَدع  الل ْيل َنهــــــــــــــــــــ  ـــــــٍت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْشرْبَنَها ِمن ك َمْيــــــــــــــــ

                                                           
 .790أبو نواس، الديوان، ص -1
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 1ــــــــــــــاَراـــْشَعٍر ِزْفًتا َوَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    ــــٍر َدنٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْم َتَزْل ِفي َقْعـــــــــــــــــــ

ا ، واصفمغربا داعيا لهارة الخمر فقد ملء الدنيا مشرقا و في هذه المقطوعة يدعو عالنيًة إلى معاق

ن لتوأميارغبا فيها، م تغنيا بها فقد كان م حبا لها م رغما بها، حب جاوز كل الحدود حب كحب إياها، م  

 السياميين، ال انفصال وال بعاد بينهما، يقول: 

 ـــــــاجِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْصواِت الَدجَ َقْبل أَ   ـــــــــــــل  داجِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإْسِقِني والل ْيـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــزاجِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْم ت َدّنس ِبِمــــــــــــــــــــــ  ـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاْسِقِني َصْهَباء ِصْرفًــــــــــــــ

 2ــــــــــــــــــَراجِ ــــًرا ِسَوى َضْوِء الِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــَما َرَأْت م ْذ ع ِصَرت نــــــــــــــ

يمكننا قوله أّن الخمرة استحوذت على شعر أبي نواس من مثل هذه القصيدة وغيرها، وال تكاد ما 

نما كانت ثورته  تخلو له قصيدة من ذكرها غير أّن اعتماده عليها في شعره ليست بدافع الصدق الفني، وا 

ى الجنس على المقدمة الطاللية نابعة من دوافع سياسية عنصرية، ألنه كان يدّين باالنتماء إل

"فثورته على القديم ودعوته إلى التجديد في مطالع القصائد ما هي إال ضرب من  إذني، ـــــــــــــــــــــالفارس

 فلقد برزت نزعة الشعوبية بشكل واضح في شعره، يقول: 3الشعوبية الهدامة لتراث العرب األدبي"

 ــــــــــــدِ ـــــــــــــــــــــــــــَوع ْجت  َأْسَأل َعْن َخَماَرِة الَبلَـ  ــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــعاَج الش ِقيُّ على َرْسٍم ي َساِئل ـــ

 ـدِ ــــــــــــــــــــــــــــاَل َدر  درُّك َقْل لي َمْن َبنو َأَسـ  دِ ــــــــــــــــــَيْبِكي َعَلى َطَلِل الَماِضيَن ِمن َأسَ 

                                                           
 . 331أبو نواس، الديوان، ص -1
 .199المصدر نفسه، ص -2
، 1عبد الرحمان أحمد حمدان: مظاهر الصراع في األدب العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، مطبعة األمانة، ط -3

 .55م، ص1984
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 1ــــدـَلْيَس اأَلَعاِريب  ِعْنَد الَلِه ِمْن َأَحــــــــــــــــ  ــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــ؟ َوَمْن َقْيٌس َوِلفُّه مـَوَمن َتِميم

فقد تعدى أبو نواس ثورته على األطالل، وراح ي هاجم حياة العرب ويسخر من األعراب ومن 

عوبية الثائرة على العصبية العربية، ولما كانت أ مه فارسية فقد كان بداوتهم، فقد كان "متشبعا بالروح الش

ميله من سائر الشعوب للعجم، وما فتىء شاعرنا يحب أن ي ظهر للناس أنه من بني األحرار ويعنون بهم 

فكانت ثورته على هيكل القصيدة العربية  2الفرس، في كثر من ذكرهم والتمدح بمناقبهم واإلشادة بمفاخرهم."

 ورة على ميراث أمة يمقتها، يقول:ث

 ــــــــــــــــَراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَساب ور ِلَمن َغَبـــــــــــــــــــــ  ــــــَرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَلْم َتَر َما َبَنى ِكْســـــــــــــ

 ــــــــــــــَراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رَات َتَفَيَأْت َشَجــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمَناِزٌه َبْيَن َدْجَلة َوالــــــــــ

 راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن َعْنَها الَطْلَح والع ش ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالر ْحَمـــــــــــــِبَأْرٍض َباَعَد 

 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراـــَيَراِبيَعا َواَل َوَحــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلْم َيْجَعْل َمَصاِيَدَهــــــــــــ

فها هو يفتخر بحضارة أسالفه مقارنا بينها وبين بادية العرب، وما يتصل بها من قساوة 

عيد في الدعوة إلى هجر دب، وحيوانات وحشية، ونباتات شوكية، "ومن هنا وجدناه يبدئ وي  ــــــــــــــــــــــوج

 يقول أبو نواس: 4األطالل، وما يتصل بها من مظاهر الحياة البدوية الجافية."

 ــــــــــــــــاءوا ــــــــــــــــــــــــــــِصيب ه ْم ِإاَل ِبما شـــــــــَفَما ي    ـــم ــــــــــــــــــــــــــداَرْت َعلى ِفْتَية َداَن الَزَمان  َله  

                                                           
 .287المصدر السابق، ص -1
 . 400م، ص1957عبد الرحمان صدقي: ألحان الحان، دار المعارف، مصر، د.ط،  -2
 .402المرجع نفسه، ص -3
 .84ياسين عايش خليل: قراءات في تمرد الشعراء العباسيين على السلطة، ص -4
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ل  ِبها ِهْنٌد َو َأسْ   ــــــــــــــــــــــةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــلِتْلَك َأْبِكي َواَل َأْبِكي ِلَمْنِزلَ   ء  ــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــَكاَنْت َتح 

وَح َعَلْيها اإِلْبل  والَشــــــــــــ  ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــحاشا ِلد ر ة أْن ت ْبَنى الِخيام  َلهَ   1ـــــــــــــــــــــاء  ــَوَأن َتر 

مقدمة أبو نواس الخمر رمزا للحياة الجديدة التي يعيش ها، ونادى بضرورة تجاوز ال إذنلقد اتخذ 

و نية، وهالشعراء إلى أن ي مارسوا طقوسهم وشعائرهم الف ودعالية واستبدالها بالمقدمة الخمرّية، الطال

 يضرب بعرض الحائط كل ع رف وتقليد مؤسسا للجديد في الشعر يقول:

 ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي َتْنَتِظِريَنـــــــــــــــــَما   ـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ِاْبَنَة الش ْيِخ اْصبحيَنـــــــــ

ِدِك الَمــــــــــــ  ــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــء  َفَأْجِري الَخْمَر ِفيَنــــــــــــ  ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقْد َجَرى ِفي عو 

 ــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفاْعَلِمي َذاَك َيِقيَنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَنَما َنْشَرب  ِمْنَهــــــــــــــــ

 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــداَن باإِلْمَساِك ِديَنــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــلٍ ــــــــــــــــــــــــــــــفيها َعْن َبخيــــــــــــــــــَواْصرِ 

يدعو القينة أن تسقيه الخمر وي صرح بأنه يتعاطها غير م راعي آلي ع رف ديني أو فأبو نواس 

أخالقي، فقد انغمس في المجون ال صوت يعلو عنده على صوت الخمر، و"شعر أبي نواس وثيقة 

منقطعة النظير في األدب العربي في الصراحة والجرأة وصدق التصوير، فإنه لم تجل بنفسه خطرة، ولم 

حتى إنه استحدث غرض  3سه بريبة، ولم تلم به نزوة، أو تعرض له شهوة إال كشف عنها."ت حدثه نف

 جديد وهو الغزل بالمذكر يقول:

                                                           
 .33أبو نواس، الديوان، ص -1
 .833المصدر نفسه، ص -2
 .69م، ص1936، 10مجلة الهالل، مصر، العدد -3



 الفصل الثاني: ..............................................................................................نماذج شعرية في التقليد والتجديد

 

88 

 ـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَتَمش وا لي ِإَلْيـــــــــــــــــــ  ـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيها الناس  اْرَحم وِنـــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َتش قن  َعَليـــــــــــــــــــــ  ـونْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكلِمو ْه ِفي س ك ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن أسيٍر ِفي َيَديـــــــــــــــــــــ  ــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكِلم وه اليوَم َيرضـــــــــــــــــــ

 ــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاِجَبْيــــــــــــــــــكاِسًرا ِمْن   ــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْو رأْيت م َكْيَف َيْمِشـــــــــــــ

 1ــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــث َم َدَلى َطَرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــواه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد لـــــــــــــــــــــــــفي ِإزاٍر 

ن موعة ميا كما كان يتغزل الجاهلي بالمرأة الحسناء، عاًدا مجا هو يتغزل بهذا الغالم تغزال حسفه

 الصفات التي تكون موفورة عادة في األنثى، فقد مال بالغزل عن مساره الطبيعي، يقول:

 ـــهــــــــــــــــــــــــــــَقد َصَفَف الشعَر على َجْبَهِتـــــــــ  ـــــــــهـــــــــــــــــــــــــــياذا الذي يخطر  ِفي ِمْشَيِتـــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــودَقق الباَن على وفرتــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوسرَح المئزَر من خلفـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــه  ــــــــــــــصٌب لمن َيْهوى على جفوِتـــــــــــــــ  هِ ــــــــــــــــــــــــــــش ق وقـــــــــــَقلبي على َما َكان من 

 2ــــــــــــــهِ أحوج  ما كنت  إلى رحمِتــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــًــــــا ـــــــــــــــــــــــــــيختلق  السخَطة لي ظالمـــــــــــــــــ

غبات إنه يتغزل بالغلمان دون تحرج أو مباالة يفتتن بهم افتتان تشمئز له النفوس، لقد سيطرت ر 

 هذا الماجن الوضعية على تصرفاته، يقول:

 ـــــــــــــــــــــنِ ــــــــــــــــــــــــــــالس اِقَيـيــــــم ْسَتهاٌم بَأْصَغِر   ــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْشَتهي الس اِقَيْين لِكن  َقْلبـــــ

ْدَغيـــ  ــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــَلْيَس ِبالال بِس الَقِميص َوَلكـِــــ  ـــنِ ــــــــــــــــــــــــــــِذي الَقباِء الم َعْقَرِب الصُّ
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ْسِن الَجبيِن والَحاِجَبْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ   ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي بالَجماِل َزي َنه  اللــــ  1ـــه  َوح 

د وال تطالعنا هذه المقطوعة على مجاهرة هذا الماجن في تغزله بالمذكر فهو ال يهاب وال يخشى أح

 استحدثالوحيد كسر الطابوهات فقد زعزع البناء الهيكلي للقصيدة العربية، و  ي راعي دين أو ع رف، همه

المقدمة الخمرية وحاول تأصيل مذهبه الخمري، وناضل عليه حتى حمل عليه الكثير من الناس، ولم 

 تسعه الدنيا زراية باألعراب وتحامال عليهم، يقول:

ذ َعْن اأَلْعَراِب َلْهـــــ  ــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَل َعْيًشا َفَعْيش ه ْم َجِديـــــــ  ــــًوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَل َتْأخ 

 ـــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغِريــــــــَرِقيق الَعْيِش َبْيَنه م   ــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدِع اأَلْلَبان َيْشر ب َها ِرَجـــــــ

ــــــ  ــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا َراَب الَحِليب َفب ْل َعَليــــــ  ـــــــــوب  ــــــــــــــــــــــــــــَواَل َتْحَرْج َفَما ِفي َذاَك ح 

ـــــــــَفَأطيب  ِمْنه  َصاِفيَ   2ـــــــــــــب  ــــَيطوف  ِبَكْأِسَها َساٍق َأِديــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــٌة َشم 

لقد هج العرب بلسان سليط في هذه المقطوعة، وذمهم أشد الذم، وهو يرى أن عيشهم جديب في 

تي ال تمت للحضارة بصلة، م طالبا في كل مرة بنسف تلك األعراف القلب تلك الصحراء الموحشة التي 

 تحكم القصيدة العربية، يقول:

 ـــــــــــنِ ـــــــــــــــــــــــــــالَمِطي في الِدَمــــــــَواَل َتِقْف ب  نِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ بين في الظ  اهِ ي للذَ كِ بْ  تَ اَل 

َعَتَقــــــــــ َوع ج  ــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــِمْن ك ِل ِظبى َيْسِقيَكِها َفِطـــــــ  ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــبَنا َنْصَطِبح م 
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 1ـــــــــنــــــم َكَحل َناِظَريه بالِفتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــت ْخِبر َعْن ِطْيِبه َمَحاِسن ـــــــــ

في هذه القصيدة وغيرها نالحظ أن أبا نواس ال يكل وال يمل من الدعوة إلى تجاوز المقدمة 

ه الخمرية في شعر  الطاللية، فقد توالت ضرباته على هذا المفصل حتى تمكن من هدمه، ورسخ المقدمة

 يقول:

 ــــــــــــــــــِم؟ــــــــــــــــــــــــــــَوَتِهيم  ِفي َطَلٍل َوِفي َرْســــــــ  ـــــــــــــــــــةٍ ــــــــــــــــــــــــــــَفَعاَلَم َتْذَهل َعْن م َشْعَشَعــــــ

 ــــــــــِم؟ــــــــــــــــــــــــــــَأْفذ و الَعَيان َكَأْنَت ِفي الِعْلـــ  ــــا ـــــــــــــــــِبَهـــــَتِصف الط ل وَل َعلى الَسَماِع 

ذا َوَصْفَت الش يء م ت َبًعــــــ  2ــــــــــــــــــمِ ــــــَوْهـــــــــــــــــــــــَلْم َتْخل  ِمْن َزَلٍل َوِمْن   ـــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِ 

ها هو يعيب على الشعراء وقوفهم بالطلل ألنهم كانوا يصفونها سماعا ال مشاهدة 

قعهم تمثل وا مة الخمرية، ألنهاماد المقدلى اعتة، ويتكلفونها في شعرهم ويحثهم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيني

 المعيش وحياتهم التي يحيونها، يقول أبو نواس:

 ــل  ـــــــــــــــــــــــــــَواَل َشَجاِني َلَها َشْخٌص َواَل َطَلـ  لــــــــــــــــــــــــــــَماِلي بَداٍر َخَلت ِمن َأْهِلَها ش ْغـ

ْنتَ   ــةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَمْنِزلَــَواَل ر س وٌم َواَل َأْبِكي   ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ ِلأْلَْهِل َعْنَها َوِلْلِجَيراِن م 

....................................  .................................... 

 3ــــــل  ــــــــِبَها َجَمــــــــــــــــــــ َواَل س َرى ِبي َفَأْحِكيه  ـــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرة َيْوًما َفَأْنَعت هَ َبْيَداء  م ْقفِ 
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تطالعنا هذه المقطوعة على أّن شاعرنا ال تستهويه األطالل ألنه لم يعرفها حتى، وال يمكنه أن 

يصفها خياال فهو يعيش واقعه ال يلتفت إلى الوراء، فقد صرخ في وجه المقلدين "صرخة قوية يريد أن 

دهم عن باطلهم، ويصدهم عن تصنعهم، ويطلب إليهم أن يصفوا أنفسهم ويشعروا في واقعهم، فإذا ير  

ذا كانوا ال ينتسبون إلى قبائل  فما معنى ذكر أسد كانوا يشربون الخمر فال يصفون شرب األلبان ... وا 

 متطلبات العصر، يقول: متالئلذلك نجده يح ث الشعراء على تبنى ديباجة حضرية  1وطي وتميم."

 ســــــــــــــــــــــــــــَواَل َأِحن  ِإلى الَحادي َواَل الِعيــ  ــــــوســــــــــــــــــــــــــَغير َمْأن  اَل َأْند ب  الَرْبَع َقْفًرا 

 2ـــــوْس َعَلْيها َغْيَر َمْأن ـــــَوْصل  الَحِبيِب   ة ــــــــــــــــِزلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمْنِزَلٍة بالَترِك َمْنــــــــَأَحق  

 غير أن تجديد أبي نواس لم يقتصر على استبدال المقدمة الطاللية بالمقدمة الخمرية كما أن

حد استحداث غرض جديد في الشعر هو الغزل بالمذكر، بل راح ي هاجم  تجديده لم يتوقف كذلك عند

 القيم الدينية والعبادات يقول: 

َلَنار ِاْحِمرَ   ـــه  ــــــــــْولَ ِإَذا َطاَل َشْهر  الَصْوِم َقَصْرت  ط    ـــــاـــــــــــــــــــــَهــار  ِبَحْمَراَء َيْحِكي الج 

َمار َهـــــــــــــــــــ  ــــــــا ــــــــــــَهــَطاَل ش ْرب  ي َقِصر ع ْمر الل يل ِإْن   3ــــــاــــَوَيْعَمل  ِفي ع ْمر الَنَهاِر خ 

فأبو نواس هنا يتحامل على شهر رمضان فقد اتخذ من الخمرة بوابة تدخله إلى عالم الحرية، فهو 

زحمها في ذلك سوى الغلمان فإذا حج فليس ال ي راعي آي قيد "والخمر كل شيء في حياة أبي نواس، وال ي  

                                                           
 .21مجلة الهالل، ص -1
 .127سمير إبراهيم: أبو نواس، ص -2
 .122عبد الراحمن صدقي: ألحان الحان، ص -3
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فشغفه 1إلى كعبة المسلمين حجه، وال حولها طوافه، ولكن إلى حانتها يسعى، وأمام معبدها ي صلي."

بالخمر، وعقده الجنسية، ونزعته الشعوبية دفعت به إلى كسر كل التقاليد في الشعر واألخالق وحتى 

 الدين يقول:

 ـــــــــــــــــــــــَردِ ــــــــــــــــــــــــــــَوَغْيِر َأْطاَلِل َمي  بالَجـــــــــ  ــدِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والس َنــَسْقًيا ِلَغْيِر الَعْلَياءِ 

ْدَت الِلَوى   دْ ــــــــــــــــــــــــــــَوَيا َصِبيَب الس َحاِب إْن ك ْنَت قَـ  ــــــــــــــــــــــــــدْ ــــــــــــــــــــــــــــَمر ًة َفاَل َتع ــــــج 

 2ــــــــــــــــــــدِ ـــب ْلَدان  َكاَنت ِزَياَدة الَكبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َتْسِقيْن َبْلَدًة ِإَذا ع د ِت ال

قية، حيث راح يدعو على تلك فها هو ي خالف الشعراء األوائل الذين وقفوا باألطالل داعين لها بالس  

األراضي بأن ت حرم من نعمة الغيث، "فهو يريد أن يكون الشعراء واقعيين يصفون حياتهم ويذكرون 

فالخمرة اتخذها رمزا للتحرر  3ه من ذكر الخمر."لذاتهم، وال لذة عنده خير من الخمر، وال ذكر أحلى عند

 من كل قيد، فقد كانت النور الذي يهرب به من كل األغالل التي قيدت وحاصرت الشعراء، يقول:

 ـــــــــِب ــــــــــــــــــــِكاله ما َعَجٌب في َمْنَظٍر َعجــ  ـرٍب ــــــــــــــساٍع بَكْأٍس إلى ناٍش َعلى َطــــــــــ

ْبًحا َتَوَلَد بين الماِء والِعَنــــ  ـــــــعٌ ــــــــــــــــــــــــــاَمْت ت ريني َوَأْمر  الَليِل م ْجَتمِ قَ   ــــــِب ــــــــــــــــــــــــــــص 

ْغَرى َوك ْبرى من َفواِقِعهَــ  4ــــــــــِب ــَحْصباء  د ٍر على أرٍض ِمن الذ هَ   ــــــــــاـــــــــــــــــَكأن  ص 

                                                           
 .116محمد عبد العزيز الكفراوي: الشعر العربي بين التطور والجمود، ص -1
 .264سليم خليل القهوجي، ص أبو نواس، الديوان، تح: -2
 .22مجلة الهالل، ص -3
 .104المصدر السابق، ص -4
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 ألنه ي عبر عن ا هذا الشاعر داعية للصدق الفنيفما هو يصف مجلسها وما يدور فيه، لذلك غد

حياة عاشها وبيئة تذوق حالوتها، ومن ثم فإن تكريس المقدمة الخمرية في شعره نابع من قناعات 

ع الءم مب تحوير الشعر حتى يتة، فلكل بيئة وعصر وزمن خصائص متفردة ومستقلة لذلك وجـــــــــــــفني

 واقع الحياة، ال أن يبقى الشعر جامد على نفس القالب والمضمون يقول:

 ــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــم سَتَلب  المنِطِق سِكيــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــَرْبع  الِبَلى أخَرس  ِعميـــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــــــــــــَرأى َحبيَب َفه و َمْبه ـــــــــــــــ  ــــــــــقٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَعاَره  حيَرَته  عاِشــــــــــــــــ

 1ــــوت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن م سَتهام َنْوِمِه قـــــــــــــــــــ  ــــــــــــةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــِدمَنــــــــــــَواَل َعجيٌب إن َجَفت 

وخالصة الموقف هنا أن الشاعر أبي نواس من الشعراء المجددين األمجاد في العصر 

تحرر من إلى ال استطاع تجاوز اكراهات المؤسسة النقدية وبناء مذهب فني في الشعر يجنحي، ـــــــــــــالعباس

 كل القيود، غير أن تجديد أبي نواس لم يكن جليل الخطر وانتهى مذهبه بموته.

أما الشاعر الثاني الذي سار بالشعر إلى التجديد هو أبو تمام، فقد اتجه بقصائده "نحو التجديد 

جابة لظروف العصر وحاجاته، فراح يبتكر طرائق وأساليب جديدة سواء ما تعلق منها والتطوير ذلك است

هر لقد استقل بمذهب فني ع رف به واشت   2باللغة وألفاظها وتراكيبها، أو ما يتعلق بأساليب التعبير"

أستاذه وتفوق عليه مسلم ابن الوليد، غير أنه فاق  نسب إلى أستاذهه، وهو مذهب البديع الذي ي  ــــــــــــــــعن

ونه عالما وجعلته هو نفسه يحدد بعد أن أخذ "بثقافة أكثر عمقا و اتساعا وتنوعا، جعلت نقاد العصر يعدّ 
                                                           

 .176المصدر السابق، ص -1
، 11جامعة جرش، مج ،كلية اآلدابالشعري العباسي، مجلة المرمري،  علي أحمد المومني: تقنيات اإلبداع في الخطاب -2

 .150، ص40العدد 
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لعقل والوجدان زاوج بين الفكر والشعور، أو بين اموقفه من الفن الشعري من منظور جديد حاول فيه أن ي  

ق في الصور من صورته المألوفة وأغر  لشعربعد أن خرج با 1الكد الذهني." أو بين الطبع وصنعة

المجازية وألح في طلب المحسنات البديعية والزخارف اللفظية، من جناس وطباق وتورية وغيرها وأصبح 

شعره ال ي فهم إال بإعمال الفكر ومجاهدة قريحة، إن ما قام به أبو تمام هو "مواكبة الشعر بل مطاوعته 

لمختلفة، وليحفظ الشعر من التراجع واالنزواء أمام الفنون للتطور الذي أصاب جوانب الحياة ا

رى، فراح يضمنه ألفاظا ومصطلحات وعبارات ثقافية مصوغة بلغة شعرية جميلة، فأضحت ـــــــــــــــــاألخ

القصيدة أنقا وبريقا  متوازنة عقال ووجدانا، وبذلك أعطىالقصيدة عنده لونا جديدا إنها القصيدة ال

د قام بتمزيق تلك الرتابة التي كانت تحكم القصيدة العربية وأحدث انقالب في الشعر انقالب لق 2جديدين."

جليل الخطر، "والحديث عن ما فعله أبو تمام من تطور في القصيدة فنيا يطول، ولكن يمكن القول بأنه 

اء جديدة من أحدث تغييرات فنية كثيرة سواء منها ما استند إلى أصول تراثية طورها الشاعر، أو أشي

 يقول في مدح المعتصم باهلل ويذكر عمورية: 3ابتكاره."

  ـــــــــبِ ـــــــــــــــــــــــفي حِدِه الحد  بين الِجِد والَلعِ   ــــــِب ـــــــــــــــــــــــــالسيف  َأْصَدق ِإنباًء ِمن الك تـ 

 ــــــــــــِب ــــــــــــــــــــــــــــــم ت وِنِهَن َجاَلء  الَشِك والِريــــــ   ـيـح اَل س ود الَصَحاِئف فــبيض  الَصَفائِ 

 ِب ـــــــــــــــَعِة الش ه  بيَن الَخْمِسين اَل ِفي الَسبْ   ـهــــــــــــــــــــــــــ ِمعَ والِعْلم  ِفي ش ه ِب اأَلْرَماِح اَل 

                                                           
 . 312، ص5أشكال الصراع في القصيدة العربية، ج عبد اهلل التطاوي: -1
 .148مجلة المرمري، ص -2
 .156المرجع نفسه، ص -3
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 1ــــــِذبَرٍف ِفيَها َومن َكــــــَصاغ وه  ِمن ز خْ   ــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــَمـوَ َأْيَن الِرَواية َبل َأْيَن اَلن ج وم 

المدح التقليدي الذي كان يستوجب  فأبو تمام يفتتح قصيدته بمقدمة حكمية وهو بذلك تجاوز

كذب اح ي  ر اء قبله، ثم شاعرنا بأنه إزاء موقف مدحي لم يتهيأ لكثير من الشعر  لية، فقد أحسالمقدمة الطال

ن بالمنجمين ويذكر الجيشان ويتغنى بهذا الفتح ويمدح المعتصم فاتح عمورية، ويقول في مدح الحسن 

 وهب:

 ب ـــــذَ ــــــــــــــــــــــَوأمر  ِفي حنِك الَحس ود َوأ َعـــــــ  ـــــب  ــــــــــــــَن َوهب أطيـــــــــــلمكاسر  الحِسِن ب

ْزِن َأو ه و َأْخَصــــخلٌق كروِض ا  ـــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــَوَله ِإَذا َخَلَق الَتَخل ق َأو َنَبـــــــ  ـْب ــــــــلح 

 2ــــــــــــــــــــــب  كالمسِك ي فتق  بالَنَدى َوَيِطيـــــــــــــــ  ـــــــــــٌب َرائـــــــــــــــــــــالثََناء ضَ َضَرب ِبه أ َفَق 

زم وفي هذه القصيدة التي يمدح فيها الحسن بن وهب يدخل إلى المدح مباشرة فأبو تمام ال يلت 

عض طريقة واحدة عند افتتاح قصائده فتارة يقف بالطلل، وتارة أخرى يعتمد المقدمة الحكمية، وفي ب

 األحيان يعرج إلى المدح مباشرة، ويقول في مدح المعتصم:

ْليِه َيَتَكَســـ  رـــــــــــــــــــــــــــــَرَقت َحَواِشي الَدْهر َفِهي ت َمْرَمـ  ـــْر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَغَدا الث َرى ِفي ح 

 ــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــَجِديدة ال َتْكف ـــــَوَيد  الِشَتاِء   ـــَدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــَبَذَلْت م َقِدَمة الَمِصيف َحِميــــــ

 

                                                           
 .07أبو تمام، الديوان، تح: محي الدين الخياط، د.ط، د.ت، ص -1
-  .نفر أو بع د 
- .الناحية من األرض 
 38المصدر السابق، ص -2
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 1ــــــــــرا اَل ت ْثِمــــــــــــــالمصيف  َهَشائمً  َقاَسى  ـــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــــَلواَل الِذي َغَرَس الِشَتاء ِبَكِفــــ

ن أيع ثم ينتقل إلى مدح المعتصم تدلنا داللة واضحة على إن هذه القصيدة التي يصف فيها الرب

 اء يد؟أبو تمام لم يسر على الطرق المعبدة التي سلكها الشعراء اآلخرين، فهل للدهر حواشي؟ وهل للشت

 لقد كان سابق إلى معان ابتدعها، من ذلك قوله يرثي وقحطبة يقول:

 ــر  ـــــــــــــــــــــْصـلنَ ه  اَتق وم  َمَقاَم الَنْصِر ِإَذا َفاتَ   ـًة ـــــــــــْيتَ والَضْرب  مِ َفَتي َماَت َبيَن الَطْعِن 

 ــرالسِمن الَضرب واْعَتَلت َعَليِه الَقنا  ـــِه ــــــــــــــَسْيفــــــَوَماَماَت َحتى َماَت َمضرب  

....................................  .................................... 

 2ــــــــــــــــر  ِه الَبْحــــــــــــــــــباْسَقاِئَها َقبًرا َوِفي َلْحدِ   ـــــةً ـــــــــــــــــــــعـــَوَكيَف ِاْحِتَماِلي للغ ي وِث َصِني

تطالعنا هذه المقطوعة ألبي تمام أنه شاعر حاذق بالمعاني، مبتكر لبعضها وسابق    

ا، حريص على توشية شعره بالزخارف والمحسنات البديعية، فهو " يطلب اإلغراب في فنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــإليه

لصناعته ينميها، ويخلع عليها كل حتى يسبغ على شعره كل ما يمكن من آيات الفتنة والروعة وقد عاش 

ما يمكن من وسائل الزخرف والتصنيع وما زال بها حتى جعلها تنميقا وزينة خالصة، وهي حلي أنيق 

 يقول من مدح خالد بن يزيد الشيباني:3ووشي مرصع كثير."

                                                           
 .157 -156المصدر السابق، ص -1
- .الرماح 
 .370 -369المصدر نفسه، ص -2
 .226شوقي ضيف: الفن ومذاهبه، ص -3
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 ـــــــراءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوم َصارَع االْداَلِج واإِلْســــــــــ   ــــاءـــــــــــــــــــــــــــالَوْجَنــــــــــــــــــ َيا َموِضَع الَشَدني ةِ 

وِف والَهْيَجـــــــ  ـــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــومحِصَبــــــَأقِر الَساَلَم معِرًفا  ــــــاءــــــــــــــــــــــــــــــــِمْن َخالد الَمْعر 

 1ـــــــــــــــاءِ ـــــــــــــــــــــــــــلَتَبَطَحت أ واَله  بالبْطَحـــــــــــــــ  ــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل َطَمى َلْو َلْم َيذ ْده  َذاِئــَسيْ 

فقد قصد  نالحظ أن الشاعر أورد الجناس بكثرة فجانس بين تبطحت والبطحاء ويذد وذائد وغيرها

إلى هذه المحسنات البديعية قصدا، فأقحم شعره في الغموض الفني فأبو تمام "كان يقصد الغموض في 

شعره من خالل تشابك صوره وتالعبه باأللفاظ ... فطريقته تقوم على حداثة أساسها زحزحة األلفاظ عن 

 ول في مدح المعتصم:يق 2مواضعها، فيصبح المألوف في شعره غريبا، والغريب يتحول إلى أليف،"

 ـــــَر ْقط ــــــــــــــــــــــيَ  َصْحٌو َيَكاد  ِمن الَغَضاَرة  ه  ــدَ ـــــــــــــــــــــــــــمطٌر َيذ وب  الَصحو ِمْنه  َوَبعـــــ

 ـــــــْر ــــــــــــــــْضَمــــــَوْجه ه  الصحو  َغْيٌث م  َلَك   ــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغَيثَان َفاأَلْنَواء  َغْيٌث َظاِهــــ

َعـــــــــــــِخْلَت الَسَحاب َاتَ   ــــرىـــــــــــــــــــــــــــــــَوَنَدى ِإَذا اْدَهْنَت ِبِه لَمم  الثـ  3ـــَذرةاه َوه و م 

إذ  في هذه األبيات فقد أغرق الصورة الشعرية في الغموض والتعقيد جليإن تجدد أبي تمام واضح 

 كيف لنا أن نتصور المطر يصحو، والصحو ي مطر، ويقول أيضا:

                                                           

- .الناقة 
- .قاصدا عرفات 
 .01أبو تمام، الديوان، ص -1
 .151مجلة المرمري، ص -2
 - .الخصب واسعة 
 - .الشعر النازل على اللحيين 
 .157أبو تمام، الديوان، ص -3
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ْقِمـــــــ زهر  الِرَبى  ــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَريا نهاًرا م ْشِمًسا َقد َشابـــــــ  ـــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــَفَكَأَنَما ه و م 

 ـــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــَحَل الَرِبيع  َفِإَنَما ِهي َمْنَظــــ  ــــــــــــــى ِإَذا ـــــــــــــــــــــــــــــد ْنَيا َمَعاٍش لِلَوَرى َحتَــــــــ

 ــــــــــــــــــــّور ـــــــــــــــــــــــــــن ْوًرا َتَكاد  َله  الق ل وب ت نَ    ــاـــــــــــــــــــــــــــَأْضَحْت َتص وغ ب ط ون َها ِلظ ه ورهَ 

 1ـــــــــــــــــــــــــــد ر  ـــــــــــــــــــــــــــَفَكَأْنَما َعْيٌن ِإَلْيَك ت َحـــــــ  ـَدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمن ك ِل َزهرة ت َرْقَرق ِبالَنــــــــ

حتى أنه جعل النهار المشمس كالليل المقمر، إن هذا الشاعر يخلق لنا عالم "يؤثر على أعصابنا 

ذا الليالي أسحار، واألسحار  ذا األضواء ظالل، وا  وحواسنا تأثيرا يخلد في أذهاننا، فإذا الظالل أضواء، وا 

إن هذا  2مطر، والمطر يصحو."صبح مغرب، والنهار المشمس ليل مقمر، بل الصحو ي  ضحى، وال

الغموض ليس وليد الصدفة بل هو نتيجة المزاوجة بين الشعر والمنطق والفلسفة، يقول في مدح أبا 

 العباس عبد اهلل:

 ــــــــــهْ ـــــــــــــــــــــــــــِللَحاِدثَاِت َوَغاِرب ــــــــ َفَذْرَوت ه  ـــهـــــــــــــس ــفْ نَ ِإَذا اَلَمْرء  َلم ت ْسَتخلص الَحْزَم 

 ــــْه ـــــــــــــــــــــــــــــــب ـَوَأْخَشَن ِمْنه  ِفي الَمَلَماِت َراكِ   ـــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــَكبً َأَعاِذَلِتي َما َأْخَشَن الليَل َمرْ 

 ـــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــفَأْهوال ه الع ْظَمى َتِليَها َرَغاِئب    ـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْهَوال الَزَماِن َفِإَنَهـَذِريِني 

 

                                                           

- .التالل 
- .الزهر 
 .157المصدر السابق، ص -1
 .271توفيق الفيل: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي، دار ذات السالسل، الكويت، د.ط، د.ت، ص -2
- .أعاله 
- .كاهله 
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 1ـــهاِدثَاِت َوَصاِحب ــــــــعنَد الحَ َأخ و الن ْجح   ى ـــــرَ ـــــــــــــــــــى الس  َأَلْم َتْعَلِمي َأْن الَزَماَن علَ 

تمام بالفلسفة والمنطق، لذلك امتاز شعره بالعمق في المعاني  يبدو بشكل واضح للعيان تأثر أبا

والدقة فيها، خاصة إذا علمنا أنه يمت إلى اليونانيين بنسب، وهو "أدق صورة للنضج الفني الذي تسنده 

قوة ملكاته التي جعلته صاحب  هلشعر العربي قديمه وحديثه، كما تستندثقافة واسعة بالفلسفة والمنطق وبا

لذلك غدا اسم أبو تمام مرتبط ارتباط وثيق بحركة التجديد  2مذهب مستقل بخصائصه العقلية والزخرفية."

 بعد أن خالف مذهب األوائل، وسار بالشعر في اتجاه جديد يقول في مدح عبد الحميد بن جبريل:

 ـِد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتم د  ِبَها الَقَصاِئد  ِبالَنِشيـــــ  ـــــــدِ ــــــــــــــــــــــــــــــــى أَتْتَك َعلى الَبريـــــَيد  الَشْكوَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــــــــــــتدر ع ِحَلتي طمٍع َجِديــــــــــــــ  ـــــًدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قلب  َبْيَنَها َأَماًل َجِديـــــــــ

 ـــِد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَأْرَشَدِني ِإلى َعْبد الَحِميـــــــ  لي ـــــــاــــــــــــــــــــَشَكْوت  ِإلى الَزَماِن ن َحوَل َحـــــ

 3ــــــــــدــــــــــــــــــــــــــَعلى ِثَقٍة ِمن الَبَلٍد الَبِعيــــــــــــــــــــ  ـي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفِجْئت َك َراِكَبا َأَمَل الَقَواِفـــ

تطالعنا هذه المقطوعة على استغراق أبو تمام في أساليب الزخرفة والتنميق، وهذا ما أقحم شعره في 

فسادالغموض وجعل النقاد يتهمونه بالمبالغة  الشعر، "إنه يبتكر أفكار وصورا جديدة، ولكنه يحس دائما  وا 

ي الفكر والخيال، كما أكسبه أن اللغة ال تستطيع أن تؤدي ما يريد لكن هذا الغموض أكسبه عمقا وبعدا ف

 يقول في مدح يحي بن ثابت: 4دقة في التفكير وعمقا في التصوير."

                                                           
 .44 -43المصدر السابق، ص -1
 .24م، ص2011ميادة كامل إسبر: شعرية أبي تمام، مكتبة األسد، دمشق، سوريا، د.ط،  -2
 .136أبو تمام: الديوان، ص -3
 . 141محمد أبو ربيع: في األدب العربي القديم، دار الفكر، األردن، د.ط، د.ت، ص -4
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 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكْم َتْعِذل ون َوَأْنت م سَجَراِئـــــ  ــــــــَواِء لَــــــــــــــــــــالفَ  انِئْب َأْرَبْيَت في قْدكَ 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبٌّ َقد اْسَتْعَذْبت  َماَء ب َكاِئـــ  ـــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــاَل َتْسِقِني َماَء الم اَلِم َفِإَنِنـ

 اءِ ــــــــــــــــــــــــــَوْطفَــــــــــــــــــــــــــ َراَيات  ك ل د ْجَنهٍ    ــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــومعرٍس ِللَغْيِث َيْخِفق  َفْوقَـــــــ

 1ـــــداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَطَرائِف اأَلْنَواِء واأْلَنـــــــــــ  ــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــَنَشَرت حَداِئق ه فصرت َمآِلفًـــــــــ

هذه القصيدة نموذج حي للتعقيد الذي تورط فيه أبو تمام ففهم هذه األبيات يحتاج إلى كد 

عمال الفكر، والحمل على القريحة، فقد أغرق من التجريد وفي الصنعة اللفظيــــــــالخاط م ة وأقحر، وا 

عبد  يقول في مدح محمد بنالصورة الشعرية في التعقيد وابتكر أنماط لغوية جديدة لم يعهدها الناس، 

 الملك الزيات:

 ــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقْلب َك َمْنَها مد َة الَدْهِر آِهـ  ــــل ـــــــــــــــــــــِهــَمَتى َأْنَت َعن ذهلي ِة الَحّي َذا

 ـــــــــــــــــــل   الَمَواثِـــــــــــــــــوت َمَثل  ِبالَصْبِر الديار    ــف ــــــــــــــي ك ل َمْوِقــــتطلُّ الط ل ول الدمع فِ 

ب وَعهـــــ  ــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــَواَل َمر  ِفي َأْغَفاِلَها َوه و َغافِ   ــــا ــــــــــــــــــــــــــــَدَوارس  لم يجف  الَربيع  ر 

 ــــــــــــــل  وِر َمْنَها الَخَماِئـــــَوَقد اْخَمَلت بالن    ـــــــا ــــــــــــــــــــــــَهـَها الَسَحاِئب  َذْيلَ َفَقْد َسَحبت ِفي

 لــــــــــــــالم َتَحامـَمِة َعلى الَحي  صرف  اأَلزْ   ــــــــــىــــــــــــــــــــــــَتحَ تعف يَن ِمن َزاِد الع َفاِة ِإَذا ِانْ 

                                                           

-  يكفيك 
- .ريعان الشباب 
- .السحابة المظلمة 
 .03 -02أبو تمام: الديوان، ص -1
- .الدوارس 
- .الرياض 
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 1ــــــــــــل  ــــــــــض  َوَجاِمــــَوِفيِهم َجَماٌل اَل َيِغي  ــــــٌر وسامـــــــــــــ َله م سلف  َسمر  الَعَوالي

في هذه القصيدة ال يكاد يخلو تقريبا آي بيت من جناس إذ نجد المجانسة بين ذاهل وآهل، وبين 

اللفظي قصدا لذلك نلحظ  ين سمر وسامر، لقد قصد إلى الزخرفين أغفال غافل، وبتمثل ومواثل، وب

اللف وااللتواء في شعره الذي  "يستحوذ على صعوبات كثيرة، إذ نراه يمتلئ بكثير من األسرار الغامضة 

ما  يخرج عن نطاق نفسه، ويسير مع الشاعر كما يريد له في هذا العالم الحالم، أما اإلنسانالتي تجعل 

فيه من الصعوبة والتواء فذلك طبيعي عند شاعر كان يعتمد في شعره على الفلسفة والفكر الدقيق، وهل 

 2يمكن لشاعر يلعب العمق والخفاء في شعره وتلعب الفلسفة والثقافة في فنه أن يعبر تعبيرا مألوفا؟"

 يقول في مدح عبد اهلل أحمد أبي داود:

 ــَؤادِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْأِس ِإاَل ِمن َفْضل َشْيب الف    ـــــــــــرَ ــــــــــــــَمِشيَب الـ َشاَب َرْأِسي َوَما َرَأْيت  

 ــادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَلْجَســــــــــــَوَنِعيٍم َطاَلئع    ـــْؤسٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَكَذِلَك الق ل وب ِفي ك ل ب ـــــــــ

ن َعَمـــــــ يَطاَل إنكار   3َوادــــــــــــــــــــــــــت  َشْيًئا َاْنَكْرت  َلْوَن الَســــــــــــــــــــ  ــــــْر ــــــــــــــالَبَياض َواِ 

ى خروج واضح ألبي تمام على تقاليد القدامى في الوصف والتشبيه فأبو تطالعنا هذه المقطوعة عل

أن الشاعر امتطى أجنحة الخيال وأغرق في عالم  إذنتمام أول من نسب الشيب للفؤاد، يتضح 

                                                           

- .الرماح 
 .256 -255المصدر السابق: ص -1
 .241شوقي ضيف: الفن ومذاهبه، ص -2
 .75أبو تمام، الديوان، ص -3
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المجردات بعيدا عن المحسوسات، فتخيل الفؤاد يشيب، والصحو ي مطر، والمطر يصحو، وغير ذلك يقول 

 م.في مدح محمد ابن الهيث

ل  ـــــــــــــــــه  ب رد  َنـــــــــــــــــــــــِبَكَفيَك َماَما َريَت ِفي أَ   ــــه  ـــــــــــــــــــــــــَقـَرِقيق  َحَواِشي الِحْلِم َلْو َأَن خ 

 ــدُّ ـــــــــــــــــــــــــالَصْمَصام  َلْيَس َله  حَ َواَل َيْقَطع   ــــــــــاات هـــــــــــــــــــــَوذ و َسورٍة َتْفري الَفري  ش بَ 

ـــــــــ  ـــلِ اه  ِمن َعـــــالَجَدا َتْأِتي َعَطايَ  َوَداِني  1ــــــــرد  ـــــــــــــــــــــــــــــَوَمْنِصب ه  َوعر  َمَطاِلع ه  ج 

ربة فإن أبو تمام تجرأ على اللغة ني في العادة على المقاكانت االستعماالت االستعارية تنب إن

ال كيف نفسر أنه جعل للحلم حواشي؟ "ومهما يكن فقد كان أبو تمام  وباعد بين طرفي االستعارة، وا 

ي حاول أن يبتكر في الصور وي غرب فيها، وما فائدة الرقي العقلي الحديث الذي أصابه الشاعر العباسي 

فأبو تمام قرأ واستوعب  2هذه الصور الجديدة."في القرن الثالث إن لم يستوعب في شعره مثل 

ل، فكان شعره صورة ومرآة عاكسة للحياة في العصر العباسي، يقول في مدح أبا الحسن ــــــــــــــــــــــــــــوتمث

 محمد ابن الهيثم:

 

                                                           

- .الثوب 
- .حدها 
- .قريب 
- .مرتفع 
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ْزًنــــــــــــــــ َأثَافٍ  د وِد ل ِطْمَن ح   ـــــــَوار  ــــــــــــــــــــــــــمثَل َما ِاْنَفَصَم الِســـ َون ؤي  ـــــاــــــــــــــــــــــــكالخ 

 ــــــَرارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَذِلَك ِلك ِل َساِئَلًة قَـــــــــــ  ـــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَكاَنت َلْوَعًة ث م اْطَمَأَنــــــــ

 ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس َراة مل وِكنا َوه م تِجــــــــــــــ  ــــت ـــــــــــــــــــَوَأْمسَ َمَضى اأَلْماَلك  َفاْنَقَرض وا 

ق وٌف ِفي ِظاَلل الذّم ت ْحَمــــــــ  1ـــــار  ــــــــــــــَدَراِهم ه م َواَل ي ْحمى الِذَمــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 جمالي غاية في فنيلقد أبدع أبو تمام في وصفه، وأخذ بمعانيه إلى القرار السحيق في قالب 

ي مدح فالروعة، فراح يشبه حجارة القدر بالخدود التي تلطم حزنا، وجعل النؤي مثله كمثل السوار يقول 

 أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري.

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبَ غِ ى تَ تَ حَ  سِ مْ للشَ ا دً قْ ف فَ رِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ ا تَ مَ لَ ا قَ هَ دَ قْ فَ  ينِ البِ  ينَ بَ 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ ع  ل  ًرا وَ اض  مَ ى تَ كَ بْ أَ فَ  دَ ــ  دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج لْ ق بَ ارِ فَ بالمَ  يب  الشِ  بَ عِ لَ 

 2اــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبَ ضِ ي خَ اتِ وَ شَ  تْ أَ ن رَ ًما إِ دَ  دَ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ العقل  ؤْ د ها إلى ل  خَ  تْ بَ ضَ خَ 

تفرد به في الشعر، فقد "صدم أبو  فنيفأبو تمام رفض أن يذل لطريقة األوائل وأسس لمذهب   

خرج بحسم على هذا االتجاه المتوارث، فقد كان من الذين يعذبون األلفاظ من أجل تمام عصره حين 

                                                           

- .حجارة القدر 
- .حفرة حول الخيمة 
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المعاني، وكان من الذين يغربون أحيانا في بعض األلفاظ بحيث يبدو كل لفظ وكأنه مشكلة معقدة 

 سيما أنه زاوج بين التفكير الفني والتفكير الفلسفي في الشعر، يقول:وال 1تتحدى العقل والسمع."

 وٍب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ن ش  ة مِ رَ ضْ ون   اءٍ نَ ن عَ مِ   اءٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ غِ ى وَ رَ ت الس  حْ تَ  ضٍ فْ خَ  بَ ر  

 وب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسه نَ يْ بَ وَ ا هَ اصِ خَ شْ أَ  ينَ بَ   فْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أَ ا وَ هَ يْ دَ لَ ايس مَ العِ  لْ سَ وَ 

 بـــــــــــــــــــــــــــــيضِ ن قَ ة مِ حَ وْ دَ  لِ ثَ ي األَ ذِ بِ  مْ كَ   ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ  انْ وَ  كَ مِ هَ  غيرَ ن صَ يلَ ذِ  ت  اَل 

 2وبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ا أَ بَ أَ  تْ تَ ا أَ ا مَ ذَ إِ  بٍ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عتْ مِ  كِ واتِ سج الرَ ى الو  لَ ا عَ مَ 

تطالعنا هذه المقطوعة على التركيب المتنافر الذي يعتمده أبو تمام فتجديده لم يقف عند حد    

، بل إن صلته بالفلسفة وجناس ومشاكلة وتدوير الصدر بالعجزلفظية من طباق لشعره بالصنعة ا إغراق

والمنطق جعلته ي كثر من استخدام األقيسة المنطقية هذا ما ورط شعره في معترك التعقيد 

علن عن اتجاه جديد في الشعر العربي فقد تطور هذا الشعر وض، "وكأني بأبي تمام ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــوالغم

ه صاحبه ولم يعد عمال شعبيا بل أصبح عمال عقليا راقيا، فالشاعر ليس من واجبه أن ينزل وتطور مع

فشعر أبو تمام موجه إلى النخبة ال عامة  3إلى الجمهور بل يجب على الجمهور أن يصعد إليه."

 اس، يقول في مدح علي بن الجهم.ـــــــــــــــالن

 دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ جَ  عٍ مْ دَ  كلِ  ا اذابة  دَ غَ فَ   د ــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ مَ  كَ ب لَ احِ ة من صَ قَ رْ هي فِ 

                                                           

 . 115م، ص1989العربي حسن درويش: الشعراء المحدثون في العصر العباسي، الهيئة المصرية، مصر، د.ط،  -1
 .37-36المصدر السابق: ص -2
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 د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ الجَ  د جهدِ عْ بَ  هب  ذْ يَ  مع  فالدَ   ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبِ عَ وَ  نِ و  ؤ  الش   رِ خْ ى ذ  لَ ع إِ اْفزَ فَ 

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِ فَ بِ  تَ سْ لَ را فَ بْ صَ  الَ ا وَ عً مْ دَ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لقِ فْ م تَ لَ افَ خَ أَ  تَ دْ قَ ا فَ ذَ ا ِ وَ 

 1د ارِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبَ  لِ الَ ي الز  َرا فِ مْ سًما وجَ   يــــــــــــــــــل ــاـــــــــــدفت كَ نَ م إِ هْ الج   ن  ا بْ ي يَ لِ عَ أَ 

وهكذا غدا المعجم الشعري لهذا الشاعر خاضع للفكر الفلسفي والمنطقي، هما جعل شعره يسبح 

 في كثير من األحيان في عالم المجردات، يقول:

 بــــــــــــــــــقَ كالح   ه  نْ ي مِ اعِ سَ ًما وَ زْ ًما وحَ زْ عَ   رٌ ــــــــــــــهتَ شْ ر م  هْ ل الدَ ثْ مِ  رِ هْ ي من الدَ مِ وْ يَ 

 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــش  أَ  مْ لَ  دِ هْ ي المَ ي فِ نِ نَ ي أَ رِ ب  واكْ   اــــــــــــــــــــــثَ دَ ي حَ بِ  حَ ا اَل بَ ّن شيْ ي ارِ غ  فاصْ 

 بْ دَ األَ ي وَ أْ رَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام السَ تِ ابْ  اكَ ن  ذَ إِ فَ   هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بِ تِ قْ التَ  اض  يمَ إِ  كَ ق  رِ ؤَ فال ي  

....................................  .................................... 

 2بطَ ا شَ دري إن كان ذَ زْ  يَ اَل  فالسيف    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تخلليدً دِ خْ تَ  هَ نْ ي مِ رِ كِ نْ  ت  اَل 

ألصحاب المعاني وقدوة ألهل البديع كما يقول الجرجاني، فقد نظر إلى الشعر  لقد كان بحق قبلة

نظرة جديدة ورفض أن يكون اتباعيا وسار بالشعر في مضمار جديد، فأبو تمام "معروف بالمذهب فيما 

إلى غاية حامل لالستعارات كل مشقة، متوصل إلى  اإلبداعيقوله مألوف المسلك لما ينظمه، نازع في 

                                                           
 .86أبو تمام، الديوان، ص -1
- .الدهور 
- .الشباب 
 .15المصدر نفسه، ص -2
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بمطلوبه من الصنعة اين اعتسف، وربما عثر، متغلغل إلى توفير اللفظ وتغميض المعنى إن تأتي الظفر 

 وكل ذلك متأت من ذكائه المتوقد، وخياله الخصب، وثقافته الواسعة يقول:  1له وقدر"

 بضَ الغَ  ةِ اعَ ي سَ ى فِ ضَ ر الرِ كْ ير ذِ ثِ كَ   ىــــــــــــــــتَ د فَ نْ عَ  ل  يْ س بي واللَ ي  العِ  بح  صْ ت  سَ 

 ِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يخلَ ي وَ نِ ظَ  ه  دَ اوَ عَ ى وَ نِ عَ   هــــــــــــــــــــــــــــب  اهِ وَ مَ  فْ لم تصد  وَ  ه  نْ عَ  تَ فْ دَ ص  

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ي الط   فِ ج  ه لَ نْ عَ  تَ لْ حَ رَ ن تَ ا ِ وَ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  يْ رَ  اكَ افَ وَ  ه  تَ ئْ ن جِ إِ  يثِ كالغَ 

 2ِب ــــــــــــــــــسَ والحَ  المجدِ  عينِ  ةَ قر   أصبحتِ   د ــــــــــــــــــــــــــفق اءَ قَ استوفي البَ  نِ الحسَ  الئقَ خَ 

طلب المحسنات في هذا ما يمكن قوله عن أبي تمام الذي ع د مجددا في الشعر بعد أن أسرف 

 عار الالبديعية، وألبس شعره التصورات الفلسفية والمنطقية، فحرر الشعر وترك لنا دخيرة حية من األش

 تعرف الذواء والذبول على مر السنين.

وكخالصة لهذا الفصل نقول أن البحتري من الشعراء المقلدين، فقد أثر أن يضرب بسهم في نفس 

لت في شعره معظم خصائص الشعر القديم، أما الشاعر الثاني فهو أبو اتجاه الشعراء القدامى، فقد تمث

نواس وهو من الشعراء المحدثين الذين رفضوا أن يذلوا لطابع القديم، وهو صاحب مذهب جديد نسب 

إليه وعرف به وهو مذهب الخمرة، أما فيما يخص الشاعر الثالث فهو أبو تمام وهو شاعر مجدد أحدث 

لشعر، وأثار خصومات أدبية نقدية عنيفة بين منتصر له وناع عليه، تجدر اإلشارة انقالب في موازين ا

نما هي معقدة متشعبة  إلى أن قضية التقليد والتجديد في الشعر العباسي "لم تكن بهذا اليسر، وا 

                                                           
 .18في شعر أبي تمام، د.ط، د.ت، صداود سلمان الشويلي: الطبيعة  -1
 16أبو تمام، الديوان، ص -2
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لب ك، فصحيح أن هناك من الشعراء من غلب عليه النهج القديم، وأن هناك من الشعراء من غــــــــــالمسال

عليه النهج الجديد، غير أننا ال نستطيع أن نقول أن هناك تيارا قديما انفصل بشعره وتيارا جديدا انفصل 

بشعره، فقد نرى الشاعر الواحد موزعا بين القديم والجديد، فهو مضطر أن ينهج القديم إذا توجه بشعره 

الجديد إذا أراد أن يعبر عن نفسه  بالقديم... وهو مضطر أن يعود إلى النهج ثةإلى تلك البيئات المتشب

 نواس. كحال أبي  1تعبيرا حرا."

 

                                                           
 .113فوزي عيسى وفوزي أمين: في األدب العباسي، ص -1
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 خاتمة:
تائج النة موجزة نور فيها أهم بعد هذه الرحلة البحثية الطويلة يجدر بنا أن نقف وقفة قصير  -

 المتوصل إليها:

ة أزهى العصور في تاريخ األمن العصر العباسي يكاد يجمع الكثير من المؤرخين والنقاد أ -

ديد والتج العربية شهد نشاط كبير في الساحة األدبية والنقدية، وبرزت فيه قضايا عدة منها قضية التقليد

 في الشعر والتي شغلت النقاد.

تراث إن العصر العباسي شهد انقسام الشعراء ومعهم النقاد إلى طائفتين: األولى متمسكة بال -

ر في مراره وبقائه، والثانية مجددة وثائرة على الواقع التراثي وسائرة بالشعالشعري حريصة على است

 مضمار جديد.

توصلنا إلى ذكر أبرز النقاد المنتصرين لتيار المحافظ في الشعر العباسي، ومنهم ابن  -

لمدرسة  حجج التي أيدوا بها موقفهم المقدسوافع والداألعرابي، وعمرو بن العالء وبينا مجمل ال

 لغةة لحماي راث، وانحصرت أغلب هاته الحجج والدوافع في حرصهم الشديد وسعيهم الدائبـــــــــــــــــالت

ف لوقو االتنزيل من اللحن والزلل، بعد اختالط العرب وامتزاجهم مع شتى األجناس واألعراق ورغبتهم في 

 ويض الثقافة العربية.أمام المد األجنبي الذي سعى لتق

المعتز  الشعر، ومنهم الجماز البصري، وابننقاد المؤيدين لتيار المجدد في توقفنا عند أهم ال -

وذكرنا ابرز الحجج والمسلمات التي أقاموا عليها حجتهم بعد أن دعوا إلى الثورة على كالسيكية 
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حالل ،دةـــالقصي قالب شعري ال يحده عرف في ظل االنقالب الذي مّس مختلف جوانب الحياة  وا 

 بالتغيير.

تقليد ة" من قضية ال، وعلى رأسهم "الجاحظ" "وابن قتيبموقف أصحاب النظرة التوفيقية ناأبرز  -

ين لمحافظاوالتجديد في الشعر، وبّينا األسس النقدية التي احتكموا إليها للفصل في إشكالية الصراع بين 

ل ذي قيو الزمن الوالمجددين مستندين إلى معيار الجودة والرداءة للحكم على الشعر، بعيدا عن القائل أ

 فيه.

على  إن البحتري امتداد لمدرسة التراث، وهو رائد االتجاه المحافظ في الشعر العباسي يجري -

 جادة األوائل وي حافظ على التراث الفني في مادته، وصورته.

أمطنا اللثام عن المذهب الشعري النواسي المجدد الذي ثار فيه صاحبه أبو نواس عن  -

للقصيدة العربية خاصة المقدمة، بعد استبداله للمقدمة الطاللية بأخرى المواضعات الشكلية 

 ر.ة، وتفرده بأغراض جديدة مبتدعة وهي الغزل بالمذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمري

 تجديديةأغوار نزعته الس في القصيدة العربية، وحاولنا سبر كشفنا البعد التمردي عند أبو نوا -

 التي تجلت بشكل واضح في أشعاره. تهعوبيالمرتدة إلى ش

عة توصلنا إلى حقيقة أن أبو نواس داعية للصدق العاطفي، فشعره صورة مثالية ووثيقة منقط -

 النظير في الحرية والتعبير بعيدا عن كل األعراف الشعرية، واألخالقية، وحتى الدينية.
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على سكونية اللغة أبحرنا في عالم أبو تمام الشاعر العباسي المجدد الذي ثار  -

رى فيه، ومن جته مضمار ستعاراة، وجعل من البديع مذهبا له ومن المباعدة في تشبيهاته واـــــــــــــــــــــــــــالشعري

 المنطق والفلسفة مشربا ومنبعا ينهل منه أشعاره.

اد رتإن أبو تمام شاعر مجدد رفض الذل لطابع القديم، وغال في طلب المحسنات البديعية، وا -

 مسلك جديد في الشعر.

 إن الشعر عند أبي تمام شعر نخبوي، صدر عن عقل قرأ واستوعب وتمثل واقعا وخياال. -

إن قضية الصراع بين األصالة والمعاصرة أو بين القديم والجديد قائمة في كل وقت وفي كل  -

ث اهلل األرض عصر، وهي إشكالية تبقى مطروحة إلى يوم الدين، وتبقى محل جدل ونقاش إلى أن ير 

ومن عليها، ومرد هذا الصراع اختالف المشارب، وااليديولوجيات، والتوجهات وتباين معايير الجمال بين 

الفريقين، فهناك من قصرها على اللغة وهناك من قصرها على النسق وغير ذلك، وقد استفاد األدب من 

عيين نعمة على األدب وفتحت آفاق هذه المساجالت والمناظرات فقد كان الصراع بين التقدميين والرج

 جديدة فيه.
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 ملحق:
 الشعراء في سطور:

 حتري:الب -1

هو الوليد بن عبيد بن يحي بن عبيد بن شمالل بن جابر بن سلمة بن بحتر، وكنيته أبو 

لد ادة، أما االسم الذي اشتهر به من عالم األدب ـــــــــــــــــعب فهو البحتري نسبة إلى بحتر جده الثاني عشر، و 

لد في عام 205هـ، وقيل 206البحتري في خالفة المأمون عام  هـ في بلدة 206هـ، ولكن المشهور أنه و 

منبح في الشام بين حلب والفرات، تثقف ثقافته األولى في منبج فحفظ القرآن ثم تعلم أحكام الدين وحفظ 

صغيرا ويمدح به أبناء بلده، وأحب البحتري علوة الحلبية وشّبب بها في كثير الشعر، وبدأ ينظم الشعر 

من شعره ولكنه لم يشتهر إال بعد اتصاله بأبي تمام الطائي، الذي يعتبر األستاذ األكبر لشاعرنا، وبعد 

من  أن استوثق البحتري من قوة شاعريته ارتحل إلى بغداء ومدح بها ابن الزيات، والحسن ابن وهب وهما

ممدوحي أبي تمام، وباتصال البحتري بالخليفة المتوكل وبوزيره الفتح بن خاقان تبدأ في حياته مرحلة 

دم طويال فقد ق تل جديدة، فقد لقي منهما الحفاوة واإلكرام وقال فيهما أفضل قصائده، لكن هذا لم ي

، ثم استقر في بين بغداء ومنبجاليوم كان يتردد  ومنذ ذلك ، فعاد الشاعر إلى بلده منبجالمتوكل ووزيره

هـ، له ديوان شعري ضخم وقد 284مسقط رأسه زمن خالفة المعتضد، وبقي هناك إلى أن توفي سنة 

 1أجاد في أكثر فنون الشعر وقصر في الهجاء، وغير أن أروع شعره كان في فن الوصف والمدح

 

 
                                                           

 الموسوعة الحرة. -1



 ملحق:...............................................................................................................................................................

 

114 

 أبو نواس: -2

لد باألهواز بفارس ترعرع في هو الحسن بن هانيء بن الصباح ك ني بأبي نواس، ثم أب ا نواس و 

البصرة أبوه فارسي وأمه عربية حاكمي الوالء، توفي والده وهو في سن صغيرة فدفعت به أمه إلى العمل 

كما عاشر مجموعة من الخلعاء عند العطار، إال أن هذا لم يشغله عن االختالف إلى حلقات العلم، 

تقل إلى بغداد ومدح هارون الرشيد الذي لم يلبث أن سجنه جنا متهتكا، انه بن الحباب فأصبح ماكوالب

ونديمه  هلهجائه قريش فغادر إلى مصر ثم عاد إلى بغداد لما وصل األمين إلى الخالفة، وأصبح شاعر 

ولكن هذا لم يدم طويال حيث سجنه بسبب خالف بينه وبين أخيه المأمون، نظم في شتى األغراض إال 

منازع وأكثر ابتكاره فيها عاقرها ليال نهارا، كان واسع العلم كثير الحفظ قوي  أنه يعتبر شاعر الخمرة بال

قت للعرب عاش ما ي قارب تسعة وخمسين ألولى من المولدين، وهو شعوبي ماالبديهة يعد  من الطبقة ا

لد في سنة خمس وأربعين وقيل ثمان  سنة ست وثالثين ومئة ،وتوفي في سنة خمس وقيل  سنة قيل و 

 1ن ومائة ببغدادوتسعي

 أبو تمام: -3

روان، يكنى بأبي تمام، ويرتد هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن األثج  بن يحي ابن م

من جهة جده األعلى إلى جلهمه وجلهمه من طيء، غير أن بعض الرواة يشككون في نسبته إلى  نسبه

لد أبو تمام سنة تسعين ومائة للهجرة في قرية جاسم، لم تكن  ،طيء ويجعلون منه يوناني النسب، و 

سنوات طفولته وصباه التي قضاها في قريته وفي دمشق معروفة التفاصيل، ثم رحل إلى مصر واستقر 

في الفسطاط في جامع عمرو بن العاص، فحضر حلقات الدرس فيه، وبعد سنواته الخمس في مصر 
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إلى حمص، ثم غادرها إلى بغداد، وقد أوجدت له رحالته عالقات وثيقة مع  الكثير من القادة  رحل

واألمراء والوزراء والوالة الذين مدحهم في شعره، تتلمذ على يد مجموعة من الشيوخ من مثل: العطاف بن 

ي عبارة عن هارون، وكرامة بن ابان، وسالمة بن جابر وغيرهم، وقد ألف الكثير من الكتب التي ه

، وكتاب مختارات شعرية من الشعر القديم منها: ديوان الحماسة، والوحشيات، وكتاب فحول الشعراء

وغيرهم، وترك لنا ديوان شعري ضخم حوى  االختيار من شعر القبائل وكتاب االختيار القبائلي األصغر

ر المصادر أن أباتمام توفي تقريبا مجمل أغراض الشعر العربي من مدح، وهجاء، ورثاء، وغزل ... وتذك

سنة احدى وثالثين ومئتين للهجرة، وعلى الرغم من اختالف الروايات إال أنه من المعروف أن أباتمام قد 

 1.عاش أربعين سنة وقد توفي بالموصل، ومازال قبره قائما هناك
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 ملخص:

االنقالب ل كبير بفضل كإن العصر العباسي أزهى العصور األدبية، ازدهر فيه األدب بش

رف الحضاري الذي طرأ على حياة العرب، فقد عاشوا حياة البذخ والرفاه، وانغمسوا في كل مظاهر الت

د من الشعراء األمجاد، وظهرت قضية التقلي ، وقد واكب الشعر هذا التطور وبزغ نجم ثلةوالماديات

لثانية ، واهلبالشعري القديم ولقو والتجديد في الشعر، وانقسم الشعراء إلى طائفتين: األولى مقدسة للتراث ا

 ثائرة ومجددة في الشعر تسعى للتعبير عن واقع الحياة المطرد آنذاك.

 الكلمات المفتاحية: 

  العصر العباسي، التقليد، التجديد، الشعر.
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Resumé : 

L’époque Abasside était l’epoque le plus riche sur le plan littéraire du fait 

du changement avibisationnel radicale qu’a connu la vie des arabes, ceux-ci 

ont connu une vie opulente et luxueuse et se sont enfonce dans le 

materialisme, la poésie de son côté à bien reflete ces chagements à travers 

certains poétés éminents. Et cest en ce moment que s’est apparu la question 

de l’imitation et de la renovation en poêsie, les poêtes se sont alors divisés 

en deux catégories : la premiére sacralise l’heritage poetique ancien et ses 

déffernts forme, et la deusiéme rabelle et rénovatrice de la poêsie refletant la 

vie de cette époque. 

Mots clés : 

L’époque abasside, l’imitation, la renovation, la poêsie.  

 

  

 

  


