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  أ 

  النقد العريب هو شكل من األشكال املثمرة للقراءة و التلّقي، ملا فيه من خواّص الفحص 

  ستنباطاته و البحث يف اخلاصّية و التنقيب عن اجلوهر،  و الثابت أّن رؤى هذا النقد و ا

و أحكامه التي ترتعرع عرب الزمن لتأخذ سمت احلكم و صفة القاعدة، إنام هي وليدة األدب 

/ ذاته يف مراحله كّلها فضال أنه ال وجود حلكم شموّيل أو قاعدة عامة، يف قصيدة من القصائد

ل بعلميّة و إذا جاز لنا القو. نص من النصوص، ألّن القارئ متعّدد و املعنى الشعري ال منتهٍ 

 .النقد فمن الثابت أن العلم يتأخّر دائام عن الفنّ 

ثّم إن للشعر املحدث قيمة ال ختفى عىل ذي هنية يف حياة الشعر العريب عرب مراحله من 

ختالف و الرفض، و النابه بإمكانه إمجال املحطات التي عرب منها الشاعر املامثلة و القبول إىل اال

القبول، التساؤل و الّرفض، و لقد : ىل العبايس و حرصها يف ثالثالعريب من العرص اجلاهيل إ

صحب تاريخ هذه السريورة  اإلبداعية ، تاريخ حافل من التلقي ظّل حارس اإلبداع  و عربه 

 .وصل إلينا هذا الفتح النقدي الذي يفخر به الرتاث العريب  و تشهد له اآلداب العاملية

ــورة حــّدة عــىل احلدا ــة الشــعرية لقــد ازدادت الث ــايس بظهــور أيب متــامث  يف العرصــ العب

  . اليســارّي ذي النــزق الكتــايب الشــعري الثــائر، يف مقابــل اليمــني أيب عبيــدة البحــرتي املحــافظ

و تعالت أصوات القبول و الرفض و انربى كّل فريق يف طرف يدافع عنـه عـىل أسـاس خمتلـف 

ر،  فمن مرسٍف يف إنكار اجلديد باجلملـِة من العقليات و األذواق و زاوية الرؤية و أبعاد التصوّ 

و اغلب أنصار هذه الطائفة هم عصبة الّلغويني الذين اعتنقـوا ديـن امـرئ القـيس و ألفـوا مـن 

 .الشعر ما كان عىل عقيدة القديم لغة و صورة

و نحن يف هذه املذكرة نحـاول تقـديم صـورة نجمـل فيهـا أهـّم حمّطـات التلقـي العـريب 

  عربيــة يف حتّوالهتــا و مــا رافقهــا مــن آراء النقــاد و تصــّوراهتم، وقوفــا عنــد القــديم للقصــيدة ال

  القصــيدة العباســية يف مظهرهــا الشــعري املحــدث الــذي ترعــرع يف كنــف احلضــارة و الــرتف

: وتبارك بام أحدثه هـذا األنمـوذج الشـعري مـن خصـومة دارت رحاهـا أساسـا بـني الطـائيني 
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  ب 

خري هو أّس احلداثة يف العرص العبايس حني ألّح عىل مفارقـة البحرتي و أيب متام، و ألن هذا األ

عمــود الشــعر، و أغــرق يف البــديع، و أغــرب يف املعــاين، جــاء اختيــار شــعره / طريقــة العــرب

أنموذجا للحداثة الشعرية التي أّسست للمفارقة و االختالف، فكـان شـاعرنا أبـو متـام عالمـة 

و ألّن .. رى ال نغمـط فضـلها كـأيب العـالء و املتنبـيفارقة يف حياة الشعر العريب، مع أسـامء أخـ

ــام  ــىل أيب مت ــا ع ــي هن ــ يف بحث ــبع، سأقترص ــرف الّش ــا ال يع ــع، و جوع ــهّية ال تنقط ــث ش   للبح

 .رّب املعاين و إمام البديع

  حماولني اإلجابة ما أمكن عن مجلة من التساؤالت التي شكات عصب فصول البحث 

 :و مباحثه اجلزئية

 الشعر و الّنقد؟ ماذا عن أولّية -

ما هي املالمح الشعرية املستجّدة عىل القصيدة العربية يف العرص العبايس؟ و ما دور العرص  -

 يف هذا التطّور؟

 ما صلة الغرابة التي أوفدها أبو متام إىل القصيد العريب بالغموض؟ -

ملألوف ما صلة اغرتابه يف جمتمعه حتت مسّمى البديع و اإليغال فيه مع غربة إبداعه مع ا -

 املوروث عن الّشعراء يف عمود الشعر؟

 ما هي أهّم الرؤى النّقدية املبثوثة يف شعره و اختياراته و حديثه عن الشعر؟ -

ما هي القيمة النقدّية للخصومة التي دارت حول شعره و أشكال القراءات التي ُمنَِي هبا  -

 شعره عىل اختالف القراء من منظور أفق انتظار كّل قارئ؟

 :جاء اختيارنا البحث جلملة من الدوافع نعّدد منهاو لقد 

رهانات "احلديثة ألّن / القديم يف مقابل نظرية التلقي/ يرجع اختيارنا للشعر املحدث -

العامل احلايل ال تصري مدركة بشكل جّيل إال بإدراك متزايد للاميض، كام أن معرفتنا باملايض 

 ."تزداد اّتساعا بزيادة معارفنا احلارضة
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ا ال نستطيع بحال من األحوال تقييم الواقع الشعري احلارض، دون العودة املؤّسسة عىل أنن -

قيم معرفية تبدأ من الوقوف عىل املايض األصيل و من ثمَّ الواقع الراهن و من ذلك 

  ال نعرف من نحُن اآلن، "و ذلك أّننا .  التأسيس لبناء تصور علمي لواقع شعريٍّ مأمول

 ."نعرف من كنّا و من سنكون، إذا مل

إّن نظرية التلقي تأيت لتحيني النُّصوص األدبية من طرف القارئ الذي يقرأ، و الناقد الذي  -

يتأّمل، و الكاتب نفسه الذي ُيدفع بدروه إىل الكتابة، و هذا هو املطلوب من أجل فهم 

. شعريةثورة الشعر املحدث عىل عمود الشعر، و موقف النقاد القدماء اجتاه هذه الثورة ال

متلٍق يعي أّن / ناقد/ بناء عىل حّس نقدي يؤمن بالتغيري و التطّور و االختالف، و قارئ

 .اإلبداع ال يقف عىل حّد، و أن اجلامل أكرب من الزمن و القوالب و األعمدة

عري أّوال، لنستطيع تقييم وضعنا الشعريَّ الّراهن،  -   أّننا يف حاجة ملّحة ملراجعة تراثنا الشَّ

فإذا كان . ك موضعنا يف تاريخ األدب، مضيا و سعيا إىل األمام، أم رجوعًا و قهقرىو لندر

نثر القصيدة باسم املعارصة، فعليه أالّ ُهيمل الرتاث باسم / للناقد أن يعنى بقصيدة النثر

 .القدم

ملن مل يقرأ ملتقدمي الشعراء و ينهل من عيون  -بـأيِّ حال من األحوال-أنه ال يمكن  -

عريب القديم، و املحدث يف صورته التي يمأل موائدها أبو نواس بخموره و أوانيه، الشعر ال

و أبو متام بأرسار  معانيه، و البحرتّي بلطائف أوصافه، و املتنبي بدقيق حكمه و نبيل 

 : أن يفهم مما يقوله الشعر احلديث و املعارص شيئا و لكثري من اإلنصاف أقول. أشعاره

أنه لن يدرك فيام يقرأ ملن يعارص إال حروف النظم، و  لن يكون سيفوته حّظ عظيم، و "

ألّن الرتاث الشعري يعّد أحد املكونات الثقافية و اجلاملية . "حّظه أوفر من حاطب ليل

اعر، و القارئ عىل حّد سواء  .اهلاّمة الداخلة يف الرتكيبة اإلبداعّية للشَّ
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ٌق يف زمانه، أو بديع يف توليفه، ألّنه و لست أنكر إحرازا للفضل أّن هذا املوضوع ساب

مسبوق بعديد األبحاث و الكتابات التي تكاد تتقاطع مع املذكرة، أو رّبام تكاد تكوهنا يف 

أحياَن كثرية، لكّن هذا ال يمنع من أن خيتّص هذا البحث بإمعان النظر يف ظاهرة الشعر 

اإلبداعية و عالماته الفنّية من املحدث يف الشعر العريب و إرعاء الطرف إىل أهّم خصائصه 

و ليكشف  "جهة التلقي، و ما ينامز به عن غريه من الشعر اجلاهيل و اإلسالمي و األموّي، 

  "عن الّدور الكبري الذي متارسه القراءة و التلّقي يف تصنيع النّص و حتديد قيمته و معناه

ارسني لتلك احلقبة ثم ليكون هذا البحث من جهة ثانية حمّصلة آراء و رؤى من تقدّ  م من الدَّ

مّست الشعر خصوصا و األدب عىل وجه  لثورةالشعرّية التي هّيأت و أسست عن وعٍي 

فضال أن البحث خيتّص يف جانب كبري منه إبداع أيب متام شعًرا و رؤية نقدّية، و كيف . العموم

َر استطاع هذا الّشاعر أن ُيراوح بني الرتاث الّسابق الذي تأّثر به، و ال ّرتاث الّالحق الّذي أثَّ

التي تعترب -و كيف استطاع عرب ما أنتجه اخلصام الفنّي حوله و اخلصومة األدبّية عليه . فيه

أن يؤّسس لفهٍم قرائّي حقيٍق بالّدرس راجيا أن يأيت هذا العمل  -األوىل من نوعها 

 .مشفوعا بالعناية و التوفيقاألكاديمي عىل مقاس الّرغبة و املراد، وافر املادة، شهيَّ الَعرِض، 

و ال نعدم بعض األسباب التي حالت دون استكامل البحث بحسب املطلوب و يمكن 

أحدمها يأخذ منحى اإلجيابية و هو توّفر املاّدة العلمّية َمصادَر و مراجع : حرصها يف أمرين

ثور عىل هو عدم الع: و الثاين. بحيث تأّبى علينا حرصها عىل تفاوت درجة صلتها بالبحث

 . عناوين بعينها مما ألفيناه يف ذيل و إحاالت الكتب التي تشري إىل أمهيتها لو تّم الوقوع عليها

  و لقــد  اعتمــدت مــا أمكــن عــىل الوصــف و التحليــل كمــنهج للبحــث، و عــىل نظريــة التلقــي 

 متام عن و بالتحديد أفق االنتظار و املسافة اجلاملية كإجراء نقدّي حاولت أن أقرأ تلقي شعر أيب

 .طريقه

 



   

 

 

ّ 

  ه 

عة عىل ثالثة مباحث يف كل فصل  :و جاء البحث مقّسام إىل ثالثة فصول موزَّ

عر القديم و التلقي مع اإلشارة إىل ما مّر به يف أطواره من  الفصل األولانربى  ملناقشة أمر الشِّ

و دور  و كذا إىل بيان قيمة. احتذاء بالنموذج القديم و خروج إىل آخر يتجاوز سلطة املرجع

  و من ثّم . املتلقي يف النقد العريب و ما أسهم به يف تطويٍر للتجربة اإلبداعية العربية القديمة

 .إىل العرص العباّيس و أثر احلضارة عىل الّشعر و ما أفضت إليه من تطّور يف شكل القصيدة

احلديث عىل خاصا بتسليط البحث عىل أيب متام الشاعر الناقد و تناول : الفصل الثاينو كان 

ثقافته و علمه و أثرمها عىل شعره و كذا اإلشارة إىل اختياراته و رؤاه النقدية و قيمتهام يف تاريخ 

وقوفا عند وصّيته الشهرية للبحرتّي و ما تتضّمنه من رؤى . الشعر و النقد عل حّد سواء

 .شعرّية

التلقي جمتزئني عىل مقولة هامة فتناولنا فيه جانبا من تطبيق نظرية مجالية : الفصل الثالثأما عن 

فيها أال و هي املسافة اجلاملية و كان شعر أيب متام حمّط التجربة و الّتطبيق مع ثالث من أعمدة 

 .ابن املعتز، الصوّيل، اآلمدّي : النقد العريب القديم 

 .لنفيض يف اخلتام إىل عرض أهم النَّتائج املتوّصل عليها

التي ال نعدم فضلها تأطريا و نصًحا، و ما سامتنا  ،ي خريةمكاو: و نلت رشف رفقة األستاذة

  تتبارك كّلام لّج البحث  انفّكتبه من كريم عناية و طيب خلق و واسع صرب عىل عثراتنا التي ما 

ؤال،  و الشكر موصول لكّل األساتذة شكرا خالصا من القلب مدرّسني و مناقشني يف السُّ

 .لراجيا أن ينال هذا البحث رشف القبو
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 ّرئ او ا:  

إن الوقوف عىل تلة هذا العرص الراهن حتت أضواء اصطناعية كاشفة، لنطل عىل عرص آخر 

أساسه مغامرة حقيقية، فال املكان و ال الزمان و ال الرؤية و ال الفهم قديم أمر يشكل يف 

يسمح لنا بذلك نظرا للمغايرة و االختالف و التباين الكائن يف نمط احلياة و مظاهر تلك 

احلضارة التي ختتلف مجلة و تفصيال عام نعايشه اليوم من تطور رهيب، و ما نسايره من تقّدم 

 .مبهر عىل مجيع األصعدة

لقد حان الوقت للتأّمل فيام تّم إنجازه عىل بساطته، خاّصة إذا كنّا نبتعد عن الّسقوط يف "

الّتجريب املجاّين، و عن اعتبار اخللل شيئًا عابرًا، أو تقليدًا ملتِصقًا بجلودنا كالّلعنة 

ي اآلن اآلن فقط يمكن أن نحاول املستحيل، أن نخلق هذا املايض الرضور"و . )1( "الّدائمة

و لعل هذه االستحالة تكمن أساسا يف هذا  )2( "..جّدا، أن نجتثه من مراسم دفن التاريخ

التضاد الذي يلوح ابتداء أثناء مراوحتنا بني ماض عريب تليد يمثل هويتنا اإلبداعية ممثال يف 

  ، و بني منهٍج قرائي طارٍف وليد بيئة و ثقافة و فكر خمتلٍف يف الشكل )) الشعر القديم((

و من هنا ينبغي اإلشارة يف مطلع هذا )). املناهج القرائية احلديثة((املضمون ممثل يف  و

املدخل البحثي إىل رضورة مراعاة اخلصوصية الثقافية العربية، و االبتعاد ما أمكن عن 

إرهاق النص الشعري العريب القديم بمقوالت املناهج احلديثة، و العيب عىل نقادنا القدامى 

. تجاوزوا جمّرد الفهم البسيط و الطرح الشفاهي للظاهرة الشعرية العربية القديمةبأهنم مل ي

                                                   
-، املركز الثقايف العريب، بريوت)بخصوص احلداثة العربية يف الشعر و الثقافة(حممد بنيس، حداثة السؤال ) 1(

 .17، ص1988، 02املغرب، ط -الدار البيضاء/ لبنان

 )).األم_األبيض املتوسط((ماري سيسيل، يف نص ) 2(



ا ا ا اءة اا  و  
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وقاد !! صار اهتام النقاد القدامى بالفشل أو قلة الوعي أمرًا واجبًا ليكون الناقد حمدثاً  "حتى 

هذا االهتام إىل إضاعة خصوصية النص الشعري العريب يف موج مقوالت غريبة، و دعاوى 

، إىل احلد الذي نجد فيه ناقدا معارصا ال يتحرج من )1( "!إال هلذا النص تصلح لكل يشء

أهناك ما يمكن أن نسّميه باملعرفة عند العرب : اإلجابة عن السؤال الذي يطرحه بنفسه

و اجلواب بالنسبة إّيل أصوغه ": ليقول.. مقارنة بام يمكن أن نسميه باملعرفة عند الغرب؟

د ملعرفة عند العرب هلا مشاركتها اخلاصة املتميزة يف استكناه ال وجو: هبذا الشكل احلادّ 

  إن هذه القسوة يف التقرير و اجلرأة يف صياغة اجلواب،  )2( "العامل احلديث أو صياغة أسئلته

و إن كانت عىل قدر كبري من الصواب إال أهنا تأزم الوضع، و تبارك هذا األمل الذي يرضب 

، فوضع املجهر عىل اجلرح بقدر ما يعني عىل استبيان مكمن و ال يزال كيان األمة العربية

 .العلة و استظهاره، إال أنه و من جهة أخرى يزيد من حّدة الوضع

إن التداخل القائم بني املناهج احلديثة، و صعوبة وضع حدود معرفية فارقة و واضحة بينها 

َثمَّ صعوبة تطبيقها من طرف أدى إىل اخللط بني أسسها النظرية و مرجعياهتا املعرفية، و من 

  الدارس و عرس الفهم من جهة القاريء الذي ال تكاد تبني عنده حدود املنهج املعتمد، 

و الّدرس املقصود بالتطبيق، و نجد الكثري من النقاد يتعللون بأن املناهج النقدية املعارصة 

شمولية و التفاعل، عابرة لالختصاص، منفتحة عىل الكثري من املعارف و العلوم، تؤمن بال

                                                   
دمشق، منشورات إحتاد الكتاب العرب، أمحد غركان، مقومات عمود الشعر األسلوبية يف النظرية و التطبيق، ) 1(

 .16ص

 .05، ص 2002، 01طدار اآلداب، لبنان، _بريوتأدونيس، موسيقى احلوت األزرق،  )2(
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و أن النهل من مجيع األطياف دليل عىل رصانة الناقد و موسوعيته، و غزارة علمه و انفتاحه 

 . عىل آفاق تؤهله لسرب أغوار النّص و اإلحساس الراقي به

  إن التضــاد الظــاهر بــني القدامــة و احلداثــة املتمثــل يف كــون مــنهج القــراءة و التلقــي يشــري "

ث يف حني يريد البحث الكشف عـن الظـاهرة يف النقـد العـريب القـديم، إىل منهج نقدي حدي

هو تضاد سطحي افرتايض، فاملتلقي واحد من العنارص القارة يف جوهر العملية األدبية عـىل 

، و ال نحتـاج إىل كبـري جهـد مـن أجـل )1( "نحو مطلٍق ال خيتّص به التصـور النقـدي احلـديث

التــي ال تســتقيم "لقــة مــن حلقــات النقــد اســتظهار ذلــك خــالل فحــص عشــوائي ألي ح

و ال . )2( "القــارئ/ البــاث، و الــنص، و املتلقــي/ املبــدع: صــريورهتا إال بثالثــة عنــارص هــي

يقترص النص عىل قراءته يف زمن معني،  من طرف قارئ واحد بعينه، فـالنص دائـام مطلـوب 

  بفكـره و فهمـه و وعيـه للقراءة و التحليل، و املتلقـي ماثـل أبـدا يف مرسـح اإلبـداع، حـارض 

و ذخريته املعرفية التي متثـل أسـاس قراءاتـه، و بـاب ولوجـه إىل عـامل الـنص الـذي يتعـرض 

لقراءته، بل إن القراءة هي روح النص األبديـة ينفخهـا الناقـد يف جسـد الوثيقـة ليعيـد بعـث 

 .معاين ذلك النّص و من ثم إحياءه من جديد

  يقـرا، و لـوال هـذا القـاريء لظـل رهـني خيـال املبـدع، ثم إن النص أيا كان جنسه إنام وجـد ل

و النص األديب ـ أيًا كان زمنه ـ بقي يمثـل صـورة التجربـة اإلبداعيـة يف مـادة االتصـال بـني "

، )3( ")املؤلــف الثــاين والقــارئ الثــاين(وبــني املتلقــي ) املؤلــف األول والقــارئ األول(املبــدع 

                                                   
 .58ص ،2001، 01طبرشى موسى صالح، نظرية التلقي أصول و تطبيقات، املركز الثقايف العريب،  )1(

 .85نفسه، صاملرجع  )2(

دراسة يف نقد النقد لألدب القديم و التناص، منشورات احتاد الكتاب : حسني مجعة، املسبار يف النقد األديب )3(

 .18، ص 2003العرب، دمشق، 
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م مقـاال و خياطـب كـل متلـق بـام يالئمـه فصـورة فاملرسل عندما يبث رسالته جيعل لكـل مقـا

التلقي تظل ماثلة أمامـه سـواء كـان املتلقـي موجـودا بالفعـل أم موجـودا بـالقوة، و قـد بـالغ 

الكتابـة ": بارت حتـى سـاوى بـني املبـدع و املتلقـي، بـل إنـه وّحـد بيـنهام حتـى قـال بوجـود

  ص تتمثـل فـيام يتيحـه للقـارئ فـالنص يـتكلم كـام يريـد القـاريء، بـل إن قيمـة الـن. "القارئة

فالقـارئ مل يعـد جمـرد مسـتقبل أو متلـق، و إنـام تتمثـل القيمـة من حماولة كتابته مرة أخـرى، 

 .احلقيقية يف العمل اإلبداعي من خالل املشاركة بني املبدع و املتلقي يف حلظة توّحد وجودي

به ملا كان يمثل هلم مـن قيمـة و لقد توجهت عناية النقاد القدامى إىل الشعر و انفرد انشغاهلم 

مـع حتفـظ –روحية، و حيققه هلم من كينونة،  فالشعر ظّل حارضا أبدا يف حياة العريب القـديم 

ال يكـاد يعقـد جملـس و ال يـنفّض إال عـىل طبـق مـن  -بالغ ملا صار إليه و عليـه الشـعر اليـوم

كمتهـا، و ديـوان معـدن علـم العـرب، و ِسـفر ح"فالشـعر كـام هـو معلـوم .. الفخر أو املدح

ــىل  ــوز ع ــدق املحج ــا، و اخلن ــىل مآثره ــوب ع ــور املرض ــا و الس ــتودع أيامه ــا، و مس أخباره

هـو علمهـم "، و "..مفاخرها، و الشاهد العدل يـوم النفـار و احلجـة القاطعـة عنـد اخلصـام

الّشـعر هـو أكـرب علـوم "يف العمـدة أن  رشـيق ابـن يوردو  ."الذي مل يكن هلم علٌم أصّح منه

و لقـد كـان مـن األمهيـة مـا جعـل . "أرشف العلوم العربيـة"، و يعتربه يف مقام آخر "العربية

النقـاد القـدامى يكـربون أن يلحقـه أو أن ينـزل بـه يشء مـن التغيـري ال مـن قبيـل حبسـه عــن 

 .التطور و التقدم بل حرصا و خوفا عليه من الضياع و التلف

أن أدب اللغـة ": كتابـه الشـعرية العربيـةيف مطلـع متهيـد  الشيخ بن الدين مجاليذكر األستاذ 

  . )1(  "هـو أدب شـعرّي أساسـامن العرص اجلاهيل حّتى بداية القرن العرشين العربية القديمة 

                                                   
 .05، ص1996، 01مجال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، املغرب، دار توبقال للنرش، ط )1(



ا ا ا اءة اا  و  

 

 

ا 

11 

  ال تعنــي مالحظتنــا التمهيديــة  ": ب بعــد أســطر قليلــة اســتدراكا هلــذا التعمــيم بقولــهو يعّقــ

ني أن الشـعر كـان نتاجهـا األّول، و أنـه أن الشعر كان النتاج الوحيد هلذه الثقافة، و لكنّها تع

لقـد (...)  و كان يف حاالت إقصائه األكثر متثيال ألصالة عبقريتهـاكان التعبري األكثر داللة، 

استغرقت هذه االستمرارّية مخسة عرش قرنـا، و هـي تشـهد عـىل ثبـات مثـال نـادر يف الشـعر 

تـي يعمـل فيهـا املجتمـع العـرّيب اإلنساين ندرة تسـتحّق الوقـوف عنـدها، و يف أزمتنـا هـذه ال

 .)1( "جاهدا من أجل حتديد حداثته، و وضع ماضيه موضع الّسؤال

امل، هو شعر من حيث و الشعر سواء يف القديم أو يف اجلديد، يف اجلنوب أم يف الشَّ "

ا و بعضها قد يكون خمفقا، جوهره، لكنه حيتمل قراءات متعددة بعضها قد يكون ناجحً 

  عر ال أو خمالفة لطبيعة الشِّ جلديدة أو املعارصة للشعر القديم تكّلفا أو متحُّ فليست القراءة ا

و ال تكون القراءة ناجحة أو فاشلة حسب زمن النّص و إنام .. كام يبدو لبعض الدارسني

  .)2( "تكون كذلك حسب النّص نفسه أّوال و حسب كفاءة هذه القراءة و صاحبها ثانيا

عرّي الفاره قادرا عىل جتاوز عتبات الزمن و حدود القراءات النقدّية الش صُّ و هكذا يبقى النَّ 

  التي متيش عىل وهاده و َحَزنه، و تتكاثر  هذه القراءات و معها يطول عمر النّص الشعري، 

كتب له البقاء، و قد تغّري بعض جهات القراءة و أشكاهلا داللة النّص و ُحتدث بعض و يُ 

إنام يشكل انفتاحا و فسحًة يف املعنى، و خيلق فضاء جديدا  اإلشكال يف الفهم و لكن هذا

يؤسس لقراءة جديدة و أخرى تعّد باملباينة و االختالف و تبرش بميالد قارئ جديد، فالشعر 

                                                   
 .05، صاملرجع الّسابق )1(

، 01بريوت، املؤسسة العربية للدراسات و النرش، طعبد القادر أمحد الرباعي، مجاليات املعنى الشعري،  )2(

 .35ص، 1999
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كام قيل دائام و إىل األبد يقّدم نفسه من جيل إىل جيل، و دراسة القديم بعقلية و منهج 

  .دانجديدين تعني إحياءه يف الشعور و الوج

  يف أبسط صوره شكل من أشكال الفهم و التذوق و التفسري و التقييم  ّص إن تلقي النَّ "

و التجاوب و هو هبذا فعل مالزم لظهور النّص، و ضامن الستمراريته، ألن عملية الكتابة 

تتضمن عملية القراءة الزما "تستوجب حتميا عملية القراءة و التلقي، بل إن عملية الكتابة 

هلا، و هاتان العمليتان تستلزمان عاملني متالزمني الكاتب و القاريء، فتعاون  منطقيا

فال وجود (...) املؤلف و القارئ يف جمهودمها هو الذي خيرج إىل الوجود هذا األثر الفكري 

 .)1( "لفن إال بواسطة اآلخرين و من أجلهم

    -مـثال -شـعر القـديمإن استدعاء مقـوالت مـنهج حـديث كنظريـة التلقـي أثنـاء دراسـتنا لل

عي النظر إىل القراءات األوىل التي شكلت األفق النقـدي اال يمنعنا بحال من األحوال أن نر

  السائد آنذاك ألن هذا االسـتدعاء يف أساسـه هـو أحـد املقـوالت األساسـية لنظريـة التلقـي، 

بعـني  يقـرتح أن نأخـذ"أحـد مؤسيسـ مدرسـة الكونسـتانس  H.R Jaussإذ أن األملاين يـاوس 

االعتبار القراءة األوىل التي استقبل هبا الـنّص حـني ظهـر للوجـود، و موقـف الناقـد األملـاين 

فالوسيلة الوحيـدة إلدخـال دراسـة . يعود إىل رغبته يف احلفاظ عىل موضوعية التاريخ األديب

التلقي ضمن مواضيع تاريخ األدب هي أن نكشف النقاب عن التأويل الذي ساد بني القراء 

 . )2( "العرص الذي نرش فيه النّص للمرة األوىليف 

                                                   
 .64، ص 01، ط2003سة العربية للنرش و التوزيع، بريوت، نادر كاظم، املقامات و التلقي، املؤس )1(

حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة و التأويل و قضايامها، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ) 2(

 .18، ص 2003
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لذا كان لزاما علينا الوقوف عند هذه العتبة بالذات من أجل حتصيل الرؤية النقدية العربية 

القديمة و نوع املتلقي املاثل آنذاك، و منه نخرب سريورة النقد من خالل التتبع الرصني هلذا 

عن تلقي الشعر العريب القديم يف بداياته و ما رافقه  التنوع احلاصل يف الفكر و الفهم الناجتني

 .من تطور بّني عرب الزمن

و هكذا شهدت القصيدة العربية عىل امتداد حركة التاريخ األديب مواقف نقدية متعددة أخذ 

معظمها منحى اخلصومة تارة، و اهلجوم الرصيح تارة أخرى و ذلك من خالل القواعد التي 

 عىل الشعراء حول طريقة النظم و ما ينبغي عليهم األخذ به من ظل يمليها نقاد كل عرص

قواعد و ما جيدر بـهم اجتنابه، األمر الذي خلق نوعا من الرصاع املحموم بني الشاعر املبدع 

و بني الناقد الذي يقّوم إبداعه، و ال يشء أخذ هذا احلظ الوافر من االهتامم،  و النصيب 

و هكذا  ظل النقد العريب ينظر إىل . ثال يف القصيدة العربيةاهلام من االشتغال كالشعر مم

تراث مجاعي و مل يكن ينظر إىل الشعر عىل أنه "عىل أنه  ناصف مصطفىالشعر عىل حّد قول 

الشعر العريب عندهم تراث . تراث امرئ القيس و النابغة و األعشى و ذي الرمة و غريهم

و هكذا ازداد . )1( "ينتمي إىل أفراد خمتلفنيأكثر ما  -كجامعة مميزة–ينتمي إىل األمة 

اإلحساس هبذا الرتاث لدهيم، و تفاقمت احلساسية يف التعامل معه و القول به، و تنازع 

النقد تياران يؤرخان ملسرية النقد القديم مها تيار حمافظ ال يرتيض سوى القديم هنجا 

  املحدث و يدعو إىل اإليامن بالتجديد  للكتابة، و تيار حياول املراوحة بني هذا الشعر القديم و

 .و الرتحيب به و لو بيشء من احلساسية التي ظلت تالزم روح النقد القديم يف مجيع أطواره

إن احلديث عـن القـديم بـالفهم املعـارص قـد يفيضـ إىل الكثـري مـن املزالـق التـي قـد يرتكبهـا 

                                                   
 .100صمصطفى ناصف، نظرية املعنى يف النقد العريب، دار األندلس،  )1(
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عـن غـري (و قد يرتكبها  باسم البحث للكشف عن اجلديد بدعوى احلداثة،) عمدا(الباحث 

ـ وايلـدو هو حياول جهده التزام املوضوعية التي يعرب عنهـا ) قصد ـها مثـال سـخيف، فـال بأنَّ

ناقد بإمكانه حتري املوضوعية فيام يقدم من عمـل، فلكـل وجهـة بحـث هـو موليهـا، و لكـل 

مـنهج خــاص يصـدر عنــه و هنــج يسـري عليــه و نحـن إذ نعقــد هــذا املـدخل فلنشــري إىل هــذه 

ل باألجر علُّ احلساسية التي تكتنف مثل هذه املواضيع، و إذا جاز الفخر برشف املحاولة و التَّ 

الواحد يف االجتهاد مع اخلطأ، إال أن هذا ال يعني رضورة االحـرتاز يف التعامـل مـع املنـاهج 

ــد و ذاك األدب ال  ــذا النق ــا و أن ه ــديم، خصوص ــية األدب الق ــاة خصوص ــأخرة و مراع املت

و إذا كان من غـري الصـحيح . إىل ثقافة واحدة، و ال يصدران عن معني معريف موّحدينتميان 

مـن  بمنطق الفهم تقييم اخللق الشعري اجلديد بمقاييس من املايض و احلكـم هبـا عليـه، فـإنَّ 

عدم امتهان الشعر القديم و وضعه قرسا يف قيـود املنـاهج احلديثـة، و حماولـة  -رّبام–األصّح 

. إلجراءاهتا املعارصة عليه، مـن أجـل اسـتنطاقه بـام ال يملـك قولـه يف العـادة التطبيق احلريف

فرتحيب هذه املناهج بإمكانّية التعّدد يف املعنى و احلرّية يف التأويل و التشجيع عىل االنطالق 

ة مع حتفظ بـالغ للقـراءات اجلـادَّ –يف أفق القراءة و جتاوز احلدود فيها، يزري باألدب القديم 

و يضعه يف إسار مفارقات داللية يف الشكل و املضمون بني ما يريد قولـه يف أصـالته  -اهلادفة

و عراقته  و ما يراد له أن يقوله اليوم، و دونك ما يصنعه املحدثون بالقصـيدة القديمـة باسـم 

و لـذا . هنـم احلداثـة/ املنهج األسطوري و النفيس و البنيوي حتت عنوان كبري اسـمه احلداثـة

لنقاد يبالغ يف ختوفه من خطورة تبني املناهج الوافدة أيا كان رضب التعامـل معهـا نجد أحد ا

إن املقاييس الغربية ـ حتى إن ُفهمت أحسن فهم وأصحه ـ لن ينتج تطبيقها عـىل  ": حلد قوله

ذلك ألنَّ هذه املقاييس قد استخلصت من دراسـة أدب ختتلـف طبيعتـه . األدب العريب خرياً 
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 .)1( "لعريب اختالفًا عظيامً عن طبيعة األدب ا

  و من منطلق هذه الرؤية للحساسية التـي تلـوح يف هـذا األفـق  و مـا يرتّتـب عنهـا مـن طعـن 

يف املناهج بعدم نجاعتها و قصورها عن فهم و امتالك الظاهرة األدبية من جهة، و مـا يـنجم 

عـارصة مـن جهـة عن اهتام األدب القديم أنه ضئيل و قارص عن احتامل سـطوة النظريـات امل

  أخرى، نؤمن أن القراءة قدر أزّيل للنّص و أهنا ستبقى كذلك شاخصـة أبـدا مـا بقـي الـنّص، 

و حتـى . و أن خطأ بعضها ال يكفي لنتهم كل القراءات و نرميها زورا بالتحامل عىل اإلبداع

مل يمـح  لكـن هـذا.. يف القديم أيسء فهم ذي الرّمة، و بشار و أيب نـواس و أيب متـام و املتنبـي

أسامءهم و ال شعرهم بل كانت تلك القـراءات دلـيال عـىل صـمود آثـارهم، و إذا كـان ذلـك 

 : أبو متامحسدا من نفس النّاقد فقدما قال 

ــ  ــه نَشــــــــ ــيلَة ـو إِذَا أَراد اللّــــــــ ـــــــ فَضـ ر  
  

  ــود ـــــــ سـح ـــــــــان ســـا ل ـــــــ لَهـ ــاح   )2( أَتَــــــــ
 

 

 ازا  اءة وورة ا  ا:  

 فجري، مع فارٍق أقرب إىل العبوة اجلاهزة للتَّ  –يف استيحاء ملعطيات احلرب  – صَّ النَّ  إنّ 

حليل الذي يعاجلها ال حياول تعطيلها بل إطالقها، باعتبار أن هذا اإلطالق، أّن التَّ : جوهريٍّ 

لذلك ال جمال ألخذ . ُر عن إبداعها كام تسفُر األسهم النارية عن تشّكالهتا النورانّيةيسفِ 

                                                   
 .20ص،  ديبحسني مجعة، املسبار يف النقد األ )1(

و البيت من . 85ت، ص.حمي الدين اخلياط، نظارة املعارف العمومية اجلليلة، د: ديوان أيب متام الطائي، رشح) 2(

 .قصيدته التي يمدح فيها أبا عبد اهللا أمحد بن أيب داود
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  نّص كيفام اّتفق و من أّي مسافٍة كان، إذ ال بّد من الذكاء و احلذر، و إنام أيضا من املعرفة ال

  . )1(و اخلربة 

و عىل الرغم من هذا فإن املطلوب من القراء أثناء عملية قراءة أي نّص من أّي جنٍس أدّيب 

ا تتطلب املراوحة فضال عىل أن يكون هذا النّص شعريا تتجاوز جمّرد املعرفة و الفهم، ألهن

  إذا كان من واجب القارئ الناقد "بني الذايت و املوضوعي و املعريف يف ذات القارئ و 

يف مواجهة التجربة اإلبداعية فمن وجه أوىل أن ُيْسكت وعيه  -مؤقتاً  -ب ذاتيتهأن يغيِّ 

 .)2( "املعريف والفني واملنهجي والعلمي واللغوي احلديث

ِه يف الشعر وتفسريهإن مفهوم القراءة ـ لغة    . ـ حيمل معاين اجلمع واإلبالِغ والدراسِة والتفقُّ

يف القرآن الكريم من فعل اخللق و اإلبداع الذي يرتّد باإلنسان إىل  "القراءة"و ينبثق فعل 

ثّم النمو اجلنيني ثم االستكامل الّسوّي يف أحسن . تشّكله العقيل األّول كمبتدى التخّلق فيه

 .نحو الكامل اإلنساين "باسم رّبك"إحالة عىل وظيفة الفعل القرائي املرشوط صوره، و كأنه 

و الفعل ليس استهالكا ملوروث و حسب أو اجرتارا ملا هو كائن و مسـطور، و إنـام هـو فعـل 

  . "مـا مل يعلـم"إبداعي هيدف إىل تعليٍم يـؤّمم وجهـه شـطر ملسـتقبل بغيـَة أن حيّقـق لإلنسـان 

ال علـٌم بـاملعلوم و حسـب بـل بـاملجهول .. علـمٌ ": ط بالكتابة ألهنـافهو و احلالة هذه مرشو

 . )3( "كذلك

                                                   
 .16، ص1989، 01سامي سويدان، يف النص الشعري العريب، مقارنات منهجية، دار اآلداب، بريوت، ط )1(

 .44، ص حسني مجعة، املسبار يف النقد األديب)2(

 .09، ص2007وهران، / منشورات دار األديب، اجلزائر حبيب مونيس، نظريات القراءة يف النقد املعارص، )3(
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  غري أننا نجد أن مفهوم القراءة يرتبط عند البعض مثال بامليل الشخيص و االنطباع الذايت 

)) قراءة((فرغم أن كلمة "و أهنا ال ترقى إىل مستوى التحليل و الدراسة األدبية املؤسسة 

  ي قدي و الوجدان، إال أن القراءة سبيل ال يؤدِّ شامل يضّم التفّهم النّ تستخدم يف مدلول 

  مرغوب فيه ما يف ذلك شّك ألنه أساس  خيص فحسب، و هو فنٌّ ثقيف الّش إىل التّ  إالّ 

راسة األدبية، التي هي هنج أقوم من و لكنه ال يمكن أن يكون بديال للدّ . لنرش الثقافة األدبية

، و هذه الصيغة إنام جاءت للذين يزعمون أن األدب غري )1( "خصيةشَّ أن يعتمد عىل امليول ال

(..) راسة، و أننا ال نملك إال قراءته، و أنه ليس بوسعنا إال االستمتاع به و تقديره قابل للدّ 

 هذا القول مبنيٌّ  ألنَّ (..) واب فالقول بأن دراسة األدب ال ختدم إال فّن القراءة جمانب للصَّ 

 .)2(للمعرفة املنظمة  ئعىل فهٍم خاط

قدي املعارص و توّسعت دالالته لتشمل مفـاهيم غري أّن مفهوم القراءة قد اغتنى يف الفكر النَّ 

  ا ى صـارت إبـداعً ّص، حتَّـالّدراسة و الفهـم و النقـد و التحليـل و التواصـل الفاعـل مـع الـنّ 

تعـايٍش عليـه، لقـد أصـبحت و  صِّ د اسـتهالك للـنَّ مل تعـد جمـرَّ  -اليوم-القراءة . و خلقا ثانِيا

ا إهنَّ . سغ املغذي له من خالل ما تقّدمه من إفصاح عن مكنونه و استبطان عميق فيهبمثابة النّ 

ى جمرد القراءة اآللية البرصّية و القراءة الساذجة لسطوح الـنّص ، لقـد صـارت القـراءة تتعدَّ 

ر يف معـاين فكُّ ر إىل التّ ذكُّ تّ ثقيف و املطالعة فحسب، لتتجاوز مفهوم المملكة تتخطى حدود التّ 

 . و االشتغال عليه، و إشباعه نقدا و دراسة تستنطق الغائب و حتاور املسكوت عنه صِّ النَّ 

                                                   
اململكة العربية السعودية، دار / عادل سالمة، الرياض: أوستن وارين، نظرية األدب، تع/ أندريه ويليك )1(

 .31، ص1992املريخ للنرش، 

 .28،29، 27، 26لالستزادة ينظر املرجع أعاله، ص )2(
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ــ   رص ـليســت القــراءة إذن عنــد البــاحثني املعــارصين ذلــك الفعــل البســيط الــذي يمــر بــه الب

ا عـادة بتلقـي اخلطـاب تلقيـا ة التي نكتفي فيهليَّ طور، و ليست هي أيضا القراءة التقبُّ عىل السُّ 

  ّص قــد صــيغ هنائيــا و حــّدد فلــم يبــق إال العثــور عليــه كــام ســلبيا، اعتقــادا منــا أن معنــى الــنَّ 

 مـا تكـون بقـراءة الفالسـفة للوجـود هو أو كام كان يف ذهن الكاتب، إن القراءة عندهم أشبه

ــاوز(...)  ــثلام جي ــها، م ــه نفس ــاوز ذات ــرتع و جي ــرأ خي ــو يق ــارئ و ه ــه،  إن الق ــوب أمام   املكت

 يشءٍ  إننا يف القراءة نصّب ذاتنا عىل النّص، و يصّب علينا النّص ذواتا كثـرية فريتـّد إلينـا كـلُّ 

ـ لغـويٌّ / فالقراءة هي يف حقيقتها نشاٌط فكري"؛ )1(فيام يشبه احلدس و الفهم  بـاين، ٌد للتَّ مولِّ

  ختتلــف بــذاهتا عــام تريــد قراءتــه، منــتٌج لالخــتالف، إهنــا تتبــايُن بطبيعتهــا عــام تريــد بيانــه، و 

  و القـراءة التـي تـزعم أهنـا ترمـي (...) و رشطها بل عّلُة وجودها و حتّققها أن تكون كـذلك 

إذ األصـُل يكـون عندئـٍذ أوىل . إىل قراءة نفِس ما قرأه مؤّلف النّص بحرفيته ال مّربر هلا أصالً 

  ّص رّيف للـنّص معنـاه تكـراره، و الـنَّ إذ الوقوف عىل املعنـى احلـ(...) منها، بل هو يغني عنها 

 .) 2( "ال يتكرر و إالّ بُطل كونه مقروءاً  "

و هكذا فالنص أبدا مراوٌغ حمتال ال ُيسلم فهَمه ألحد، و هذا ما جيعله مطاردا يف كل اجلهات  

 إن الـنصَّ يشـّكل "  مطلوبا يف مجيع األزمنة، مأخوذا هبذا القدر العايل من العناية و االهتامم

                                                   
حسني الواد، من قراءة النشأة إىل قراءة التقبل، دراسة منشورة بمجلة فصول، املجّلد اخلامس، العدد األّول،  )1(

 ،2002سامي اسامعيل، مجاليات التلقي، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، : و ينظر أيضا .115، ص1984

 .13ص

 .05، ص1993، 01عيل حرب، نقد احلقيقة، بريوت، املركز الثقايف العريب، ط) 2(
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  كونًا من العالمـات و اإلشـارات يقبـل دومـا التفسـري و التأويـل، و يسـتدعي أبـدا قـراءة مـا 

  .)1( "مل ُيقرأ فيه من قبل

ر تصـوُّ  دون قارئ كـام ال يصـّح  و القارئ عالقة حتمية أكيدة، فال نّص  ّص إن العالقة بني النّ 

ة أوجبهـا ا جدليَّـقارئ دون نّص، و فضل أحدمها عـىل اآلخـر فضـل املـاء عـىل األرض، إهنـ

 ها الواقع، و من يكابر أنه يكتب لغري مجهـور، و أنـه ال يقـرأ أليِّ القدر و أقرهتا احلقيقة و أثبتَ 

ــنَّ ". كــاذب أو جمنــون: كاتــب لــن يكــون إال واحــدا مــن هــذين   إذن،  صُّ بالقــارئ يكــون ال

أيضـا يظهـر  صِّ و به يتحقق حضوره، و فيه تعرف هوّيتـه و يـزول اإلهبـام عنـه، و لكـن بـالنَّ 

  . )2( "القارئ مستجيبا لدواعي وجوده التي تركتها فيـه مـؤثرات حضـارّية كّونـت ال شـعوره

ـ صَّ النَّ "و حتصيل هذه الرؤية يف جمموعها هو أن  ق هـذا وجود مبهٌم كحلٍم معّلق، و ال يتحقَّ

ليـة أساسـية ة القـارئ و تـربز خطـورة القـراءة كفعاو من هنا تـأيت أمهيَّـ. الوجود إالّ بالقارئ

سبة إىل النّص، و مصـري جدت هي عملّية تقرير مصريي بالنِّ و القراءة منذ أن وُ . لوجود أدب

  ا عـىل أنـه شـعر، فهـو شـعر  إبـداعي� فـإذا مـا اسـتقبلنا قـوال. ّص يتحّدد حسب استقبالنا لـهالنَّ 

 . )3( "و تظّل هذه صفته

أثناء عملية  ارئ الفحل، و الذي يلذّ ّص احلييُّ عىل القهذا اإلغراء الذي يامرسه النّ  إنَّ 

بق بنوع من الشَّ  القراءة يشكل متعًة قد تفيض إىل إساءة القراءة من طرف القارئ الذي حيسُّ 

                                                   
 .06، صالسابق املرجع) 1(

، 01الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط_احلمراء/ منذر عيايش، الكتابة الثانية و فاحتة املتعة، بريوت )2(

 .11، ص1998

 .Ernst Kassirer: Le language et la construction du monde des objets:  ، نقال عن11املرجع نفسه، ص) 3(
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و من ثّم إىل شطط يف التأويل . فيام يشبه الواقعة الغزلية و هو يامرس جنون قراءته عىل النّص 

 .ةو جتاوز يف حّد الفهم مما قد يؤدي إىل قراءة خاطئ

صوص ككيونة إبداعية تثبت جدارهتا مثل النَّ  النّص ام نريد و نحن إذ نتحدث عن مثل هذا إنَّ 

الشعرّية املتوّهجة التي ترتك صدى و توّلـد تفـاعالت حّيـة مـا تنفـّك تتبـارك عـرب القـراءات 

ق عندما يعود إىل مملكتـه فـاعال، أي منـتَج معـاٍن و مشـّكل أبنيـٍة و حمّقـ" القارئاملتجّددة، و 

و هبذا يصـبح القـارئ .. عالقات ال تظهُر بدوِن نشاطِه أو ما يصّبُه من ذاته عىل األثر املقروء

فاعال و القراءة فعـال، و ال يعـود جمـّرد منفعـٍل و القـراءة حمـض انفعـال، فهـذا وضـٌع سـلبي 

  هيّمش القارئ و يسلبه فعله و فاعليته، هـذا النـوع مـن القـراءات فعـل خـّالق، حيـرر الـنّص 

كفعـل نقـدي واع  القـراءة، و )1( "من هنائيته و يقينيتـه، و يفتحـه للتأويـل و القـراءة املسـتمّرة

  و إّن أخطــر مـا تتعــّرض لـه القــراءة . مؤّسـس، و عمـل إبــداعي منـتٍج ال مســتهلك وحسـب

  مبارشهتــا بتّرســع أو اســتخفاف قــد ييســء إىل الــنّص و يشــّوهه، فُيســفر الفــّك عــن انتــزاع "

-و عىل الرغم من كل هذا تبقى القصـيدة . )2("لتحليُل عن حملول فاسٍد أو ردئأو متزيع، و ا

  الذي كّلام قطـع السـيف عضـوا منـه، عـاد العضـو ) أوريلو(كوحش  -كام يشبهها أحد النقاد

 و كـذلك القصـيدة التـي ال تستسـلم. إىل مكانه مـن اجلسـم، و ظـّل الـوحُش خميفـًا كـام كـان

 .نهجيةلرباعة النقاد، أو دقتهم امل

 

 

                                                   
، 01لبنان، دار الرشوق للنرش و التوزيع، ط- حاتم الصكر، كتابة الذات دراسات يف وقائعية الشعر، بريوت )1(

 .10، ط1994

 .16صري العريب، مقارنات منهجية، سامي سويدان، يف النص الشع )2(
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 اءاتد اّ رئ وا :  

 إذا تعارضت قراءتان اثنتان لنص واحد و كانت إحدامها أقرب إىل الصواب، فهـل يعنـي أنَّ 

القراءة الثانية خاطئة بالرضورة؟ ثم إذا كانتا ال حتتمالن وجها للتقـارب و ال تعرفـان سـبيال 

ة يقينّيـ ؟ أم عـىل الّص سـاع القـراءة و غنـاء الـنَّ بـاين دلـيال عـىل اتّ فاق، فهل يعترب هـذا التَّ لالتِّ 

ل؟ هذه األسئلة و غريها كثـريا مـا تسـاور الباحـث بـل لعلهـا متثـل القراءة و ميوعة هذا األوّ 

جوهر السؤال النقدي لديه و غالبا ما ال نملك اإلجابة عليها لكننـا نملـك تربيـرات و علـال 

ملاذا تتعدد : ح سؤاال آخر أيرس ربام من سابقيهنحتمل هبا عناء هذا السؤال املشكل و هنا نطر

القراءات، و ما مرّد ذلك؟ ُترى لغناء املناهج و تعّددها؟ أم لثراء الـنص و انفتاحـه عـىل عـامل 

 .حمدودة؟هنائية و الالّ من املعاين الالّ  ثرٍّ 

لذي ينـادي ع القراءة بتنوع القراء، و لكل قارئ فرديته كام لكل كتابة بياضها اتتنوَّ  "و هكذا 

ة حتـّل حمـّل قارئا كـي يمـأله، و لكـن كيـف نحـول دون أن يـؤول ذلـك إىل فـوىض و رعاعّيـ

  الّرطانة و االستعالء؟ كيف يمكن أن نجعل ذلـك سـبيال إىل الوصـال و احلـوار بـني الكتابـة 

و بني قارئ جمهول، قد يزّور عام يقرأ، قد يتلّذذ به أو يستجيب لنداءاته عىل أّي نحـٍو شـفوّي 

 ).1( "أو مكتوب أو صامت؟

  إن من يقود ركب هذه القراءة أو تلك إنام هو القارئ بام أويت من قوة فهٍم، و سعة علٍم 

و حضور الئق به كمبدع ثاٍن من شأنه اإلسهام يف كشف اخلفّي، و فّك الطلسم و رفع 

ة قراءة تبّوئه اإلهبام عن النّص، و ذلك لن يتأتى إال بإعامل العناية و البصرية، و تسليط قو

مقام التسمية بالقارئ اخلبري و الناقد البصري الذي إليه يرجع يف احلكم و عن الثقة به يؤخذ 

                                                   
 .06-05ص  ،2000بة و االستجابة، احتاد الكتاب العرب، دمشق، نبيل سليامن، الكتا )1(
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إن املناهج اليوم ال تعمل عىل إصدار األحكام عىل النصوص، و ال جتَهد يف إحكام . القرار

ت يف سلم ما ترشع من منطلقات تعتربها بمثابة مسلام -غالبا–القبض عىل معانيها، ألهنا 

وجود مبهٌم كحلٍم  -كام تقّدم–قيمها، من مثل أنه ال يوجد معنى هنائي للنّص، و أن النص 

  معّلق، و أن االختالف بني القراءات دليل عىل القوة، و َمعٌني لالنطالق يف ساموات أوسع 

 .و أرحب، و مؤرش عىل ميالد قراءات أخرى تبرش بأخرى غريها و هكذا

  ءة النّص الواحد، مع كل قراءة، و بني قارئ و آخر، بل ختتلف من هنا ختتلف قرا"

عند القارئ نفسه، بحسب أحواله و أطواره، و ال ختتلف قراءة عن قراءة، ألن ثمة قراءة 

مطابقة أو مالئمة، و أخرى غري مطابقة أو غري مالئمة، بل ألنه ال يمكن أليِّ قراءة، 

عتها عام تقرأه، هذه هي خاصية أمهات بحسب ما نحاول تبيانه إال أن ختتلف بطبي

، و عىل هذا األساس ) 1( "النصوص، كالكتب املقّدسة، و األعامل الفلسفية، و اآلثار الشعرية

النّص اخلالد الثّر ليس ذلك النّص الذي يمنحه ألف قارئ يف ألف قراءة  يمكن القول أنّ 

 .ة ألف معنىمعنى واحدا، بل من يمنحه القارئ الواحد و القراءة الواحد

املراجع تشّكل، دوما عند قراءهتا جماال النتظام كالم آخر، هو كالم / هكذا فالنصوص"

القارئ، و هذا الكالم خيتلف من قارئ إىل آخر، يف قراءة النّص نفسه، إذ لكل قارئ 

اسرتاتيجيته اخلاصة، أي يف تفسري الكالم، و تأّول املعنى، و يف استثامر األفكار و تطبيقها 

(...) و ال يعني هذا أن القارئ يقرأ يف النص ما يريد أن يقراه، أو ما حيلو له أن يقرأه ...) (

                                                   
 .06عيل حرب، نقد احلقيقة، ص )1(
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فليس القصد إذن أن القراءة هي إمكان قول كّل يشء يف أّي يشء، و إنام القصد أن القارئ 

 . )1( "إذ يقرأ النّص إنام يستنطقه و حياوره

ار الشـعرية القديمـة و كيـف ُتعـرض عـىل اآلثـ/ نا من احلـديث هنـا هـي النصـوصو ما هيمُّ 

و إىل أّي حّد يصلح تطبيقهـا  ؟املناهج احلديثة، و بعبارة أدّق كيف تتعامل معها هذه األخرية

أن يفرضوا هـذه املـذاهب و األصـول عـىل األدب العـريب فرضـا، "إذا كان البعض حياولون 

اخلطري، و أّمـا إذا تنّكـر هلـم  فإن ظفروا يف ذلك بام اشتهوا محدوا ألنفسهم مغّبة هذا الكشف

هذا األدب العريب، و أبى عرفان هذه اآلراء املنقولة، و املذاهب املستحدثة، فهو أدٌب متأّخر 

، ثـم يسـتطرد )2( "فقري يستعيص عىل اإلصالح، و ال يمّت إىل هذه احلضارة بأوهى األسـباب

اعة هبـذا الّسـؤال بنـربة تكتنـز ّرض ـلينتهـي مـن ذلـك إىل الـ  إبراهيم طهيف ذات املقام األستاذ 

نعكـس األوضـاع و نتخـذ مـن  -بـاهللا- كيـف": رسة، و الدعوة لشحذ اهلمـمـالكثري من احل

ــا إذا  ــه اجلديــدة مطالــب نتحــّدى هبــا هــذا األدب العــرّيب؟ إّن ســامت األدب الغريــب و فنون

رى يليـق بنـا هل ت": بنت الشاطئياق تسأل ثم و يف استرشاف آخر يف ذات الّس . )3( "لظاملون

أن جيمد ذوقنا عند املوروث من قيٍم نقدّية، لرجاٍل فصلتنا عنهم قروٌن ذات عـدد، جـّد فيهـا 

، و تعلــو نــربة اخلــوف لــدينا عنــدما نجــد قارئــا للــرتاث )4( "عــىل ثقافتنــا و أذواقنــا مــا جــّد؟

در مـا بقـ": بـالقول)) قـراءة الـرتاث النقـدي((يّرصح يف فاحتة كتابه  جابر عصفوركاألستاذ 

                                                   
 .08، صالسابقاملرجع  )1(

 .03طه أمحد إبراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص )2(

 .04، صنفسهاملرجع  )3(

و املعارص، القاهرة، دار املعارف، ، قيم جديدة لألدب العريب القديم )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحان ) 4(

 .12س، ص.، د02ط



ا ا ا اءة اا  و  

 

 

ا 

24 

كنت أدرك أن اإلحلاح عىل قراءة الرتاث هو الوجه اآلخر من اإلحلـاح عـىل قـراءة الواقـع أو 

، و لنا بعـد هـذا )1( "احلارض، فقد كنت أزداد اقتناعا أنه ال توجد قراءة بريئة أو حمايدة للرتاث

  هــل يعنــي أن كــل قــراءة وافــدة عــىل أدبنــا : أن نفــتح العــوارض ألســئلة تــدأب يف احلضــور

هي قراءة دخيلة عليه بالرضورة، و مّتهمة باإلساءة له؟، و إىل أّي مـدى و عنـد أي حـّد حيـّق 

لنا استقدام هذه املناهج الغربية احلديثة عىل موائد أدبنا العريب عامة و القـديم منـه عـىل وجـه 

  مع العلـم أّن تطبيقـات بعـض هـذه املنـاهج تشـّف عـىل حسـن نّيـة، و تكشـف . اخلصوص؟

و معنـى مكنـون يف الـنّص القـديم مل يتهّيـأ للمنـاهج و الـرؤى  اته عن جوهٍر خفـيٍّ يف اآلن ذ

 .الّسابقة كشفه

 : و هنا ينبغي أن نمّيز بني قراءتني للرتاث

ــ - ــراءة قرسّي ــه، ـق ــه و إجراءات ــه و أسس ــذ بمبادئ ــه األخ ــنهج، و توجب ــان امل ــه احتض ة تلزم

بيـق النظريـة و عـادة مـا تنتهـي إىل إثقـال فاملطلوب من هذه القراءة إنام يقصـد هبـا قارئهـا تط

النص بمقوالت املناهج التي ال متتُّ مواردهـا و أصـوهلا املعرفيـة و الثقافيـة و البيئيـة لـذلك 

ة يثبـت هبـا أصـحاهبا نفـوذهم ـو أكثر ما تكـون هـذه القـراءات موضـة عرصيـ. النص بصلة

ديدة، و هـي قـراءات نشـأت خون هبا لبدايات عرص جديد لقراءات جالثقايف احلداثي و يؤرّ 

و قـد تنتهـي إىل إنكـار . غالبا يف أحضان تأثري املدارس األدبيـة يف الغـرب و مناهجـه النقدّيـة

 .وجود أدب قديم باجلملة

                                                   
 .05ص. 1991، 01جابر عصفور، قراءة الرتاث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات و النرش، ط )1(
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ـ - رعية و هـي تالمـس عذريـة النصـوص حـني تطبيـق ـو قراءة ثانية تلتمس نوعـا مـن الشَّ

  ثـل هـذه القـراءات قـدرا مـن الـرباءة يف م املنهج النقدي احلديث و املعارص عليها و نستشفُّ 

 . يف املامرسة النَّقدية

 : قصاب وليدو عن القراءات اجلديدة التي تقرتب من املعنى األّول يقول األستاذ 

إلغاء داللة النّص لتحّل حمّلها  -برصيح العبارة–يعني )) القراءة اجلديدة((إّن ما يسّمى "

و هو من أكثر املتحمسني هلذه –و يشري عيل حرب  داللة القراءة التي يسقطها القارئ عليه،

أن يكون النّّص منطقة للتفكري، ")): نقد النّص ((إىل ذلك بقوله يف كتابه  -البدعة اجلديدة

ُمنَْتج، وهلذا أو حقًال للبحث معناه أنه حيتاج إىل قراءة حتوله من جمرد إمكان إىل فعل معريف 

  تلف عن النَّّص الذي نقرؤه، و أن نكشف فيه ة وجودها أن ختعلَّ و فإن رشط القراءة 

 .)1( "...ما ال َيْكِشفه بذاته، أو ما مل ُيْكَشف فيه من قبل

إنَّ هذا الكالم حمشو باملغالطة، إذ كيـف نكشـف مـن الـنص مـا ال يكشـفه هـو، إالَّ أن نلغـي 

له مـا ال يقـول؟ ألـيس يف هـذا افتئـاٌت عـىل احلقي قـة، وتزويـر آلراء دالالته اللُّغوية، وأن ُنقوِّ

اآلخرين وإنطاقهم بام مل يفكروا فيه، أو خيطر هلم عىل بال؟ أليس يف هذا كله إسـقاٌط ألفكـار 

  ؟ )إعــادة القــراءة(ى هــذه العبــارة الرباقــة القــارئ عــىل املؤلــف، وحتكيمهــا فيــه حتــت مســمَّ 

 .)2(ون هذا كله، ودعاته ال يتنصلون، وال ُيوارُ  "منهج القراءة اجلديدة"بىل، إن يف 

وأما القراءة التي تقول ما يريد املؤلف قوله ": ابقأعقاب الكالم الّس  عىل حرب عيليقول 

ِعي فال مربِّ  ر هلا أصًال؛ ألنَّ األصل هو أوىل منها، وما ُيْغنِي عنها إالَّ إذا كانت القراءة َتدَّ

                                                   
 .15ص، 2005، 04عيل حرب، نقد النّص، بريوت، املركز الثقايف العريب، ط )1(

 :، يف موقعه عىل الرابطوليد قّصاب: للدكتور "بدعة إعادة القراءة": لالستزادة ينظر مقال) 2(

http://www.alukah.net/Web/alkassab/10511/1429 
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ص، وتصبح ة عن النَّ أساًسا أهنا تقول ما مل حيسن املؤلف قوله، ويف هذه احلالة تغني القراء

 ."...أوىل منه

و ال أحد يسـتطيع اإلنكـار أن مثـل هـذه احلامسـة قـد تفسـد املعنـى، إذ تفتحـه عـىل مـداءات 

  واسعة من التأويل الـذي ال يصـلح لـذلك املعنـى بالـذات مـن جهـة، و تثقـل الـنص بمعـان 

  ى األصيل للنص، و إذا مل يكن البحث عن املعن. ال موجودٍة فيه مفروضة عليه من جهة ثانية

  و املقصود احلقيقي له مـن شـأن الناقـد و مسـؤوليته، إال أن ذلـك ال يعنـي كـذلك اإلرساف 

يف حتميل النص أوجها ال تليق معظمها به، و إذا مل نكن مطالبني بإصابِة املراد فمن باِب أوىل 

ل مـن نـّص فالنقـد هـو انتقـا"عدم احلْيد عن اجلادة و استعارة معاٍن كربى عىل جسد الـنص 

 .)1( "احلقيقة، إىل حقيقة النّص 

 ا ا  ون وا دمم: 

لقد أتيح للناقد العرّيب جهاز نظرّي جديد، يصفه البعض بأّنه أكثـر دّقـة و علمّيـة و منهجّيـة، 

ــائر  ــعرّية، و مــن س ــلوبية، و الش ــيميائية، و األس ــاين، و الّس ــل اللس ــاهج التحلي ــاد مــن من أف

الـذي جيتـزئ  )2( فاركـاالعلوم اإلنسانية األخرى، و ممّا يستوقفنا يف هذا الباب نّص  إنجازات

ــدفعنا  ": مجلــة مــن األفكــار يقــول   و لــيس ســوء تــأويالت القــدماء أو أخطــاؤهم هــو مــا ي

ومنسـّية مـّربرا . "إىل البحث عن مناهج جديـدة، بـل هـو الّتطـور يف الّتقنّيـة الّشـعرّية منـذ الرُّ

و ال يمسُّ هذا برأيـي النصـوص احلديثـة فحسـب . ص احلديثة بمناهج حديثةمقاربة النصو

ــل و النّصــوص القديمــة أيضــا ــؤال الّشــارح. ب ــة : و الّس ــاهج حديث ــاذا إذا نبحــث عــن من   مل

                                                   
 .13عيل حرب، نقد النّص، ص )1(

 .12دراسة حتليلية يف الشعر اجلاهيل، الدار البيضاء، نرش الفنك، ص: أمحد بوزفور، تأبط شعرا) 2(
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هـل لسـوء تـأويالت النقـاد القـدماء كـام . و معارصة مـن أجـل مقاربـة النصـوص القديمـة؟

 . ظالل وجود مناهج جديدة للقراءة ؟ أم ألّن شغف القراءة يستدعي ذلك يف. قيل؟

و مهام خلصت اإلجابات عىل هـذه األسـئلة إالّ أّننـا سـنطمئن يف كـّل األحـوال إىل اجلـواب 

 .إنَّ احلداثة هي حداثة قراءة ال حداثة نصوص فحسب: التايل

 إن احلساســية النقديــة العربيــة التــي تشــوب جــل نقادنــا يف التعامــل مــع تراثنــا القــديم هــي

ة منهجية تقع يف طريقة التعامل مع األدب القديم خالل الدراسة و التحليـل، و كـذا حساسي

  خاصــة و أن هــذه املنــاهج . يف شــكل املامرســة للمنــاهج النقديــة عــىل نصوصــه شــعرا و نثــرا

  يف جمملهـا هـي منــاهج وافـدة مــن وراء النّهـر األمـر الــذي حيـدو إىل القــول أن بعـض نقادنــا  

  ٍر، تغلب عىل طبيعتهم النقدية صورتان يف التعامـل مـع الـرتاث النقـدي و من دوِن اّهتام ساف

و ذلك ملا عجزت . )1(فإّما انحياٌز منهجّي، أو شطط يف االستعارة من اآلخر : و األديب العريبّ 

املساعي العربّية عن فّك األرس و التبشـري بمـيالد مـنهج نقـدٍي بمالمـح عربّيـة ِرصفـة، تفـي 

 .و حديثه متطلبات أدبنا قديمه

  يـه و من األكيد أن دراسة القديم بعقلية جديدة ال تعني جتاوزه و البناء عىل أنقاضه، و ال ختطِّ 

و عدم االلتفات للنظر إليه و حمو التفكري يف العودة نحوه، و إذا حـدث بعـض هـذا فالـدعوة 

نـام تقتيضـ إىل ختّطيه ال تفرتض الغّض من قيمته أو انتقـاص طاقـات اإلبـداع الكامنـة فيـه، إ

فاحلداثة ال تعنـي رفـض الـرتاث و ال  "جتاوز الرشوط التي أنتجته و التأسيس لرؤية جديدة 

                                                   
أمحـد وهـب روميـة، يف : آلخر، يناقشـهام الـدكتوراالنحياز املنهجي و شطط االستعارة من ا: هذان العنصـران )1(

، و بالتحديـد يف الفصـل األول "احلداثـة املموهـة": و ذلك يف الباب األول)) شعرنا القديم و النقد اجلديد((كتابه 

  من هذا الباب أثناء حديثه عن موقف الناقد ال من أدواته وحدها، بـل مـن قضـايا األدب و قضـايا املجتمـع أيضـا، 

شـعرنا القـديم و النقـد اجلديـد، وهـب أمحـد : ينظـر كتـاب(  . ري مشكلة الثقة بالذات الفردية و االجتامعيةو هو يث

 .) 09، ص1996، الكويت، مارس 207: رومّية، عامل املعرفة، العدد
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القطيعة مع املايض، بقدر ما تعني االرتفاع بطريقة التعامل مع الرتاث إىل مستوى مـا نسـّميه 

  ملــايض إّن جتــاوز ا". )1( "أعنــي مواكبـة التقــّدم احلاصــل عـىل الصــعيد العـاملي)) باملعـارصة((

ال يعني جتاوزه عىل اإلطالق، و إنام يعنـي جتـاوز أشـكاله و مواقعـه و مفاهيمـه و قيمـه التـي 

نشأت كتعبري تارخيي عن احلاالت و األوضاع الروحّيـة و الثقافيـة و اإلنسـانية املاضـية التـي 

 يتوّجب اليوم أن يزول فعلها لزوال الظروف التي كانت سـببا يف نشـوئها، فلـم يعـد الشـاعر

العريب ينظر إىل املايض كنموذج للكامل و القدسّية املطلقة، صار املايض هيّمه بقدر مـا يـدعوه 

 .)2( "إىل احلوار معه

كام نسّجل من جهة أخرى هجوم مندور عىل مفرسي األدب يف ضوء حقائق العلوم، كعلم 

، يعني قتله النفس و علم االجتامع و علم التاريخ، و رأى أن إقحام هذه العلوم عىل األدب

ال أدعو إىل الكسل أو إىل إمهال أبحاث علامء النفس و اجلامل ": مندورو إزهاق روحه، قال 

و االجتامع، فهذه أشياء أمضينا فيها جزءا كبريا من شبابنا، و هي ال ريب تفتح آفاقا للتفكري 

جيوز أن نظنَّ أنَّنا و قد تزيدنا باإلنسانيَّة معرفًة، و لكنّي أقول إّهنا غري األدب، و إنه ال 

سنجد األدب يف يشٍء عندما ُنقحمها، و خري عندي من كلِّ هذا أن نناقَش قصيدة شعٍر أو 

و إّين ملؤمٌن إيامنا ال يتزعزُع بأنَّه من األجدى عىل أستاذ األدب أن يناقش أمام طلبته . روايةً 

من أن يرشح هلم  -ما فيهيقف عند تفاصيله و ُيظهر  -أو يعرض عىل قرائه مناقشة نّص أدّيب 

ن إدراكًا  يف سنني أو يف مئات الّصفحات نظريات علم النَّفس أو علم اجلامل، فهذه لن تكوِّ

                                                   
، 01مركز دراسات الوحدة العربّية، ط ،)دراسات و مناقشات( حممد عابد اجلابري، الرتاث و احلداثة) 1(

 .16- 15ص ،1991

، 01حممد النارص العجيمي، النقد العريب احلديث و مناهج النقد الغربية، تونس، دار حممد عيل احلامي، ط )2(

 .136ألدونيس، ص "زمن الشعر": نقال عن كتاب. 130، ص1998
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ا، و تلك هي ملكات األديب التي جيب    أدبي�ا، و هذه لن تصقَل ذوقًا، و لن ُترهَف حس�

دها يها و نتعهَّ  .)1( "رار إىل غريه فالجيب أن نحبَس أنفسنا يف األدب، و أّما الف.. أن ننمِّ

أن يتزّود بكل هذه الثقافات و العلوم ال ليصبها عىل النّص  "لكّن هذا ال يمنع الناقد من 

  األدّيب كام هي، و إّنام لتساعده عىل فهٍم أدّق له، إذ يتكّيف مع معطيات النّص األديب 

ات النّص فيستعني و طروحاته، فيستعني بام يناسبه من مناهج و علوم، دون أن يغفل مجالي

 .)2( "بذائقته اجلاملّية

أن يعترب نفسه ناقصًا غري مستكمل، بل  " ستاروبنسكي جانلذا من صالح النقد كام يقول 

من صاحله أن يرجع عىل أعقابه و أن يعاود اجلهد حتى تظل كّل قراءة لألثر األديب بعيدة 

ا أفكار ذهبية، و ال تظللها عقيدة عن كّل فكرٍة مسبقة، أو جمّرد لقاء بسيط؛ فال تطغى عليه

 .)3( "سالفة

الّدعوة إىل االنقطاع عن الثقافة الغربية محاية لفنوننا "فيذهب إىل أنَّ  نصار حسنيأّما األستاذ 

األخّص، دعوة غريبة كّل الغرابة، عاّمة، و فنون القول خاّصة، و فّن الّشعر عىل الوجه 

دم و تقتل ال أن حتافظ، ألّهنا متنع الرّي بل جتعله حراماً خطرية كّل اخلطر، ُحتاول أن حتّطم و هت

 .)4( "حمظورا

                                                   
 :نقال عن .205ص، 2004، 01نعمة رحيم العزاوي، فصول يف اللغة و النقد، بغداد، املكتبة العرصّية، ط)1(

 .133صأمحد مندور، يف امليزان اجلديد، 

 .10، ص1997ماجدة ّمحود، عالقة النقد باإلبداع األديب، دمشق، منشورات وزارة الثقافة العربية السورية، ) 2(

بدر : جان ستاروبنسكي، النقد و األدب، ترمجة: نقال عن. 10ماجدة ّمحود، عالقة النقد باإلبداع األديب، ص) 3(

 .10، ص1976أنطون مقديس، دمشق، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، : مراجعةالدين القاسم، 

 .143، ص2001، 01الظاهر، مكتبة الثقافة الدينية، ط-حسني نصار، يف الشعر العريب، بور سعيد) 4(



 

 

  

  

  

 
  

  

"كلّ شعرائكم حمسن .  

  و لو مجعهم زمان واحد و غايةٌ واحدة و مذهب واحد يف القول، لعملنا أيهم أسبق إىل ذلك، 

  .و كلّهم قد أصاب الذي أراد و أحسن فيه

  فالذي مل يقل رغبة و ال رهبةً امرؤ القيس بن حجر و إن يكن أحد أفضلهم،  

  ".فإنّه كان أصحهم بادرة و أجودهم نادرة

  

 هنج البالغة {  ؓ اإلمام علي{  

  جوابا عن سؤال وجه إليه خبصوص أي الشعراء أكثر إحسانا
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  فلوال االختالف بني يشء  االختالف هو آية اخللق، و هو عالمة اإلبداع، و دليل اإلجياد،

  و لواله ملا كان ثّمة تعارٌف . و يشء الستوت األشياء كّلها، و ملا كان ثّمة معنى ليشء

  .و ال معرفة

، و يبعث عىل االختالف يوّلد الغرابة و الّدهشة، فإنَّ التّشابه يولِّد األلفة و الّسكينةو إذا كان 

 .)1(العجب و االفتتان 

و لوالَ التغّري مل يكن يشٌء، .. األشياء يف تغّري مّتصل": غّري عن التّ  )2( هرقليطسو قديام عّرب 

 .  )3( "بني األضداد ليحّل بعضها مكان بعضفإنَّ االستقرار موٌت و عدم، و التغّري رصاع 

  تســتخدم أصــوالً دون هــادرة  أنَّ اإلبــداع إطــالق لقــدرةٍ "لكــّن املوقــف القــديم يقــوم عــىل 

إّهنا إعالٌن عن وجود الذات، مع إبقاء ؛ إّهنا تستخدُم األشياء كام هي متاحة سلفًا، أن تفسدها

 . )4( "األوضاع عىل ما هي عليه دون خلق ُمشكالت

أنَّ األصل يشء غاٍل جيـُب احلفـاُظ عليـه، و الّتشـابه  ": هذه الرؤية قائم عىل هذا املبدأ و مردّ 

 .)5( "بني املوقف القديم و احلديث قائم

                                                   
للطباعة و النرش لبنان، دار املناهل _، بريوت)تأّمالت يف املرأة و العشق و الوجود(عيل حرب، احلب والفناء ) 1(

 .28ص، 1990، 01و التوزيع، ط

 ."لن تعرب النّهر مّرتني": و هرقليطس هو الذي يؤثر عليه قوله) 2(

لبنان، دار الّرائد _سعيد عدنان، االجتاهات الفلسفيّة يف النَّقد األدّيب عند العرب يف العرص العبايس، بريوت) 3(

 .75، ص1987، 01العرّيب، ط

، 1993مرص، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، يق، مفهوم اإلبداع الفني يف النقد العريب القديم، جمدي أمحد توف )4(

 .288ص

 .288، صاملرجع نفسه) 5(
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القديمة التي تعود : و من منظور هذه الثنائيتني سنعرض للّشعر العرّيب القديم يف صورتيه

، و صورته املحدثة التي هرمة بابنالتأريخ هلا إىل اجلاهلية و العرص اإلسالمي و التي ينتهي 

 .الغواين رصيع، و نواس أيب، و برد بن بّشاربدأت مع 

كام جتدر بنا اإلشارة و التنويه أننا يف هذا املبحث ننطلق من مسلمة نراها أكيدة  و هي أنه ال 

ن نقرأ أي أ" يمكننا بأي حال من األحوال إذا أردنا االقرتاب من احلقيقة عىل أقل تقدير

أدب خارج حدود الزمن و هذا يتطلب منا أن نعي بعمق أن األدب يتشكل من عنارص تدلُّ 

د من عنرصا مهام من . عىل الزمن، كام أنه إنتاج فني يف إطار زمني حمدَّ و هكذا تصبح فكرة الزَّ

بد عنارص التَّعامل مع نص أديب معني، و هذا يعني أن النص الذي أنتج يف ظروف معينة ال 

ل داخل ثقافة العرص دة تكَفل له التَّنقُّ ل من خالل أطر زمنية حمدَّ  .)1( "أن يتشكَّ

 )):النمطّية و سلطة النَّموذج الشعرّي القديم((التقليد و المماثلة  - 1

علينا أن نتعّرف عىل البداية، فنتساءل ما ": يقول أدونيسلذا نرى  لكّل يشٍء ما بداية،

و نحّددها؟ أجتيء عفوًا، و من عدم، أم أّهنا عىل العكس  البداية؟ كيف نتعّرف عليها،

استئناف و تركيب لعنارص موجودٍة سابقًا؟ و ما قيمة البدايِة يف حّد ذاهتا، و بأّي معياٍر 

من أين تبدأ ": ثم نراه يلّح عىل الّسؤال صفحة بعد هذا ليقول. )2( "نحّدد هذه القيمة؟

  .)3( "البداية؟ من الفكرة؟ من الّشكل؟

                                                   
 .58ص، 2001دمشق، منشورات احتاد الكتاب العرب، حسني مخري، الظاهرة الشعرية العربية، ) 1(

 .14أدونيس، موسيقى احلوت األزرق، ص  )2(

 .15فسه، ص املرجع ن )3(
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ــب ــفة؟، و نجي ــذه الفلس ــّل ه ــاذا ك ــاريء مل ــأل الق ــد يس ــى : و ق ــ املعن ــق؛ فمقتىض ــه املنط   إن

و هـي بمسـّمى  "الَقْبلّية و الّسبق"الذي نحن بصدده، يقتيض مفهوما آخر هو  "التقليد"من 

 ."البداية"آخر 

لكننا  لكننا هنا لسنا نحاول التأريخ للبدايات،  و لسنا نبحث عن أولّية الشعر اجلاهيل، 

نطلق من القصيدة اجلاهلية يف بنائها املعروف و صورها املألوفة و أغراضها املتفقة، غري أن 

يمكننا اعتبار العرص اجلاهيل عرص التَّأسيس ملجموعة : القول أنَّه من -أيضا-هذا ال يمنعنا 

ه قرائح من القيم و التقاليد الشعرية، التي مل تكن من تلقاء الزمن بل من قبيل ما جادت ب

من مجيل القصائد و خالدها، هذه القصائد التي أرست عن ) األوائل ( الشعراء اجلاهليني 

وعي مجلة من األعراف و األشكال و القيم الفنّية، التي أصبحت متارس من خالل 

ائم قّوة و سلطة إلزامية تقيض عىل الشعراء االلتزام هبا و عدم اخلروج عنها . حضورها الدَّ

قديم ظلَّ حمافظًا إىل أبعد احلدود، ملتزما ما استطاع بتقاليده الّلغوية و أشكاله فالشاعر ال

 .التعبريية، و مواضعاته يف بناء القصيدة

َست القصيدة القديمة ملنظور نقدي واضح ال يرتيض إال ما كان عىل نسج الشعر  و بذلك أسَّ

طات اجلاهلية مثاال للصورة املـثىل و    . اجلـامل املكتـوب، و الفـّن الثمـنيالقديم و كانت املسمَّ

ا حـارضا بالفعـل،  ة، فإّن القصيدة اجلاهلية كانـت فنـ�   و إذا كان إهلام البيئة مجاال حارضا بالقوَّ

ـا  و  لنا أن نستلهم من فكرة تعليقها عىل أستار الكعبة التي حيجُّ إليها النَّاس مـن كـّل فـّج، أهنَّ

عراء أن  ي عىل الشُّ   .حتّج إليه و تقتدي به و أن تنسج عىل منوالهمثال للقصيد الذِّ

و هذا امرؤ القيس الذي و إن كان ال يعترب األول زمنيا، إال أنه و دون منازع األّول فنيـا عـىل 

  و لقــد بــّوأه هــذا املحــلَّ مــن التَّقِدمــة القــدر الفنــي الــذي بلغــه شــعره .  أدونــيسحــّد تعبــري 
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  و اســتطاع .. ســبه رىض و قبــول النُّقــاد آنــذاكو أحرزتــه صــوره و تراكيبــه، األمــر الــذي أك

ة أطول، و لعّل اجتامع عوامل   اإلبداع و القدرة عىل مستوى الطبع  :  أن يضمن له حياة شعريَّ

بق من جهة الـزمن، و الـّرىض مـن جانـب القـراء   هـو مـا بـّوأ امللـك الرشـيد .. النقـاد/ و السَّ

إذ مل يبق واحد من النقاد قديمهم و حديثهم . ةأن يكون إمام اخلالفني بعده يف الكتابة الشعريّ 

إال أتى عىل ذكره، و متّثل بشعره، و أوىص بدراسته و النَّظر فيه، ثم هات كتابا بالغيـا مل يـأت 

 :عىل بيته

ــاً    ــاً و ياَبِسـ ــرِ رطْبـ ــوب الطَّيـ ــأَن قُلُـ   كَـ
  

  لَدى وكْرِهاَ العناب و احلَشف البالي  

أن يتكّون يف النُّفوس القارئة حمّل لإلعجاب به، و عىل هذا األساس قام  و ال عجب بعد هذا

عر اجلاهيل مقام األب الذي ال خيرج أبناؤه بعده عن أمره، فكان ما كان من أمر االلتزام  الشِّ

باألعراف القاّرة يف تشكيل القصيدة اجلاهلّية، التي مل خيرج شعراؤها يف نسجها عن منوال 

 .شعرّية حمفوظة، و تعاقب بّني يف الغرضرصيٍح، و قاعدة 

ـاعر  و ظلت تأخـذ صـورة واحـدة يف جمملهـا، و سـارت وفـق نمطّيـة واضـحة ال سـبيل للشَّ

اخلروج عنها دون دم يسفكه النقاد متى غادر متخّلفـوا الشـعراء األعـراف، و خـالفوا القـيم 

يل باجلملة و ال ينفـي عنـه لكن هذا ال يربئ القصيد اجلاه. املوروثة يف آداب القصيدة العربية

ما علق به مع طول الزمن من كثرة الكالم حولـه، فلقـد ظـل الشـاعر اجلـاهيل حبـيس قالـٍب 

شعرّي يبتدئ فيه بالطلل و يفيض منه إىل غـزٍل فوصـِف رحلـة إىل طلـب رىض ممـدوح كائنـا 

اتـب يف البنيـة -يف جممله  -من كان، و ظل الشعر عىل حاله حمافظا    . و الغـرض عىل هـذا الرتَّ

و لـيس ملتـأخر الشـعراء أن خيـرج عـن مـذهب  ": و ذلك ما تنّبه له و بّينـه ابـن قتيبـة يف قولـه
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املتقدمني يف هذه األقسام، فيقف عىل منزٍل عامر، أو يبكى عند مشيد البنيـان، ألن املتقـدمني 

ألن املتقـدمني  أو يرحل عىل محاٍر أو بغٍل ويصـفهام،. وقفوا عىل املنزل الداثر، والرسم العايف

رحلوا عـىل الناقـة والبعـري، أو يـرد عـىل امليـاه العـذاب اجلـواري، ألن املتقـدمني وردوا عـىل 

أو يقطـع إىل املمـدوح منابـت النـرجس واآلس والـورد، ألن املتقـدمني . األواجن الطـوامي

يث و ال نعـدم و نحـن يف مضـامر احلـد. )1( "جروا عىل قطع منابت الشيح و احلنوة و العـرارة

حلق الشعر أن العرص اجلاهيل كان يشـكل فضـاء مالئـام لنمـو هـذا اجلـوهر  عن التَّطور الذي

 بيئة بـام حتويـه مـن حـب و حـرب كانـتالشعري فالعرب ال تقبل اخلروج عن الفصيح، و ال

و الوحي الشعرّي، أضف إىل ذلك ما يؤثر عن اقـرتان املقـدرة و الرباعـة يف  رافدا ثرا لإلهلام 

ـاعر نظم القصي عر و أكسب الشَّ ياطني كقوى غيبّية، كل هذا أّسس لوعٍي خاص بالشِّ دة بالشَّ

  مكانًة و شأنًا إذ ظلت القبائل العربّية حتتفي بنبوغ شاعر فيها، ملا كان للشـعر مـن كبـِري وقـٍع، 

 .و خطِري أثٍر يف احلياة اجلاهلّية

ليـة مل تعـرف هـي األخـرى جانبـا و ال ينبغي أن يفهم من خالل هذا املِهاد أن القصيدة اجلاه

مــن االبتكــار و اإلضــافة يف ذات العرصــ، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك فقــد اغتنــت التجربــة 

لت مـدارس شـعرّية كسلسـلة أوس بـن حجـر الـذي  اجلاهلية عىل أيدي شعراء أفذاذ و شـكَّ

  . كان زوجـا ألم زهـري بـن أيب سـلمى فنشـأ هـذا راويـة ألوس و عـن زهـري أخـذ ابنـه كعـب

سلة املهلهل خال امرئ القيس، و سلسلة املرقش األكرب عّم املرقش األصغر عّم طرفـة و سل

 .بن العبد

                                                   
 .245، ص. ، القاهرة، دار املعارف02_01أمحد حممد شاكر، ج: ، حتقيق و رشحالشعر و الشعراء)1(
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ا :  

عر  التقليديةو يقصد بمعنى  مجلة من  - يف األقّل - الّشعر مما حيّقق  هذاأن يكون يف الشِّ

  )1( .الّرشوط التي تعارف عليها العرص فيه، و اّتفق عليه أدباؤه

عر معنى آخر، هو  يديةللتقلو  أن يكون هذا الّشعر متقيّدا بأغراضه التَّقليدّية التي يف الشِّ

اعر العباّيس  تعارف عىل أمهيّتها العرص انسجامًا مع مفهوماته العاّمة عن وظيفة الّشعر، فالشَّ

اعر يمكن التَّساهل مع جتديده يف الغزل باملذكر، مثال، ألنه مما هيّم الش -عىل سبيل املثال-

فكان بذلك اخلروج عىل ... نفسه، و لكن ال ُيتساهل معه يف تغيري بنية قصيدة املديح

هذا الغرض مما قد يثري النّاقد و اجلمهور معًا، و كأنه خروج عىل تراثهام الذي ال )) تقليدّية((

  )2(ينبغي الّتطاول عليه 

َأْن َجيهَد الّشاعر لكي حيّقق "و من أجل هذا ظّل مفهوم املامرسة الّشعرّية حبيس هذه الفكرة 

 .)3( "أقىص ما يمكُن من التآلف و التّطابق مع األصول التي قام عليها شعُر األسالف

التي ظلت حتيط بالشـعر العـريب و هـو يف العرصـ  التقليديةو لعّلنا نستسيغ و نحن نّربر هلذه 

لـيس  "وّيـة، القـول أّنـه اإلسالمي املتصل العرص اجلاهيل مبارشة و هو يف مهد اخلالفـة األم

بعجيٍب أن يظّل الشعر اإلسالمّي يف مجلته جـاهّيل الـّروح، فالّدولـة عربّيـة حمضـة، و الثقافـة 

حراء مقام األكثرية فـيهم،  عربّية صقلها اإلسالم، و الّشعراء عرب إالّ ثالثة أو أربعة، و الصَّ

ىل عهـد هشـام و بـني احليـاة و الطبع هو الغالب عىل شعرهم و لـيس بـني احليـاة اإلسـالمية إ

                                                   
اع بني القديم و اجلديد يف الشعر العريب، القاهرة، عصمى للنرش و التوزيع، حممد حسني األعرجي، الّرص  )1(

 .77ص

 .79- 78، صاملرجع نفسه) 2(

 .22رق، ص أدونيس، موسيقى احلوت األز )3(
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ــة مــا يســمح باســتحالة الّشــعر اجلــاهّيل إىل شــعٍر آخــر، و لــذلك كــان اإلســالميون    اجلاهلّي

و اجلاهليون سواء عنـد النّحـويني و الّلغـوّيني، و لـذلك احتجـوا باإلسـالميني كـام احتجـوا 

املحدثون عىل وصف و قد درج الباحثون  " .)1( "باجلاهلّيني يف الّلغة و االشتقاق و اإلعراب

كّله بأّنه امتداد للحياة األدبّية يف اجلاهلّية، مل تتغـّري إالَّ تغـّريا طفيفـًا  األدب يف العرص األموّي 

جزئيًا اقتضته طبيعة التغّري الذي حدث يف العقيدة، و لعـّل هـذه النظـرة ترجـع يف أصـلها إىل 

نفس النّظرة التـي كـانوا ينظـرون هبـا إىل الّلغويني القدماء الذين نظروا إىل الّشعراء األموّيني 

 . )2( "الّشعر اجلاهّيل، باعتباره موطن الّشواهد يف الّلغة و النّحو و مصدر االحتجاج

ا النرصفوا  و عموما فإنَّ فكرة التَّقليد موجودة، و إن كانت مسترتة، و لو أّهنم جّددوا حق�

الّديباجة يف العصور العباسية ممثلة يف حتى أنَّ . حرضّهيا و بدوّهيا: عن الّديباجة مجلةً 

... ": املقدمات اخلمرّية، هي تقليد و موازاة للمقدمات الّطللّية، و يف هذا يقول طه ابراهيم

فالّديباجة القديمة مل تكن مالئمة، و الّديباجة احلديثة مل تكن الزمة، و كلتامها مل يكن فيه نفٌع 

 .)3( "ّصالح املقبولو ال جدوى، و ال سٌري بالّشعِر إىل ال

و إذا ما بحثنا يف دواوين الّشعراء وجدنا القصيدة التقليدية إىل جانب املتجددة يف وحدة "

  املعنى و أصالة الفكرة، فالوقوف عند الّطلل، و وصف البيد، و املهامه و الّظبي و الّظليم، 

 و هذا الّتقليد". )4( "صائدو الناقة و الّديار اخلالية، ترتّدد أصداؤه يف عدد غري قليل من الق

                                                   
 .89طه إبراهيم، النقد األديب عند العرب، ص) 1(

، 1963حممد مصطفى هدارة، اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري، القاهرة، دار املعارف، ) 2(

 .143ص

 .101طه إبراهيم، النقد األديب عند العرب، ص) 3(

األردن، دار الضياء للنرش و التّوزيع، -احلديث، عامنأمحد شاكر غضيب، القصيدة العباسّية يف النقد العريب ) 4(

 .152، ص2001
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يف  نراه نحن قبيحاً الذي كان يراه بعض القدامى حسنًا يف شعر املحدثني كأمثال ابن املعتّز، 

شعره؛ حيث يقف الّشاعر عندما وقف اجلاهليون عنده عىل اختالف الّزمنني و اختالف 

 .)1( "البيئتني

له أن يفيد منه باعتباره أغىل  و -أّي شاعر–و برغم كّل هذا يبقى الرتاث ملك الشاعر "

قة يف كّل حاالت اإلفادة، و لذا يبدو ثّمة نوع من التجنّي عىل دون أن هيتّم بالّرس ممتلكاته، 

إال يف وضعها الّدقيق حني تعني رضبا من )) تقليدي((مكانة الشاعر حني نيسء فهم كلمة 

 .)2( "تلك اإلحيائّية أو امتداد املعاجلة للقديم

 )):االختالف و تجاوز سلطة المرجع((الّتطّور التجديد و  - 2

يف حاجة أولّية و ملّحٍة إىل إعادة )) اهلوّية((، و ))التقليد((، و ))البداية((إّن مفهومات "

النّظر و التأّمل، يف الكالم عىل حركة الّشعر العرّيب، تذّوقا و تقييًام، و تلَك هي مهّمة نقدّية 

جيب أن يتخّلص من املسّلامت، و من املفهومات الشائعة  فالنّقد الّشعرّي العريبّ . أوىل

و النّقد . املتداولة، التي تفسد النّظر، من أجل أن يؤّسس للقراءاِت املضيئة، الغنّية و املغنية

 .)3( "هبذا املعنى، إبداٌع آخر، و نصٌّ خّالق آخر

يــق مــا أمكــن بــني و مــن األمــور الــذي جتــدر هبــا اإلشــارة يف هــذا العنرصــ هــو رضورة التَّفر

مفهومني أساسني مها املدخل اهلاّم للولوج إىل أّي دراسة أدبّية نقديـة تعنـى بمتابعـة سـريورة 

                                                   
داود سلوم، مع األدب العرّيب القديم، مكتب منى للّطباعة، : ، نقال عن كتاب153، صالّسابقاملرجع ) 1(

 .52، ص1960

كتبة األنجلو يف العرص اجلاهيل، القاهرة، م: 01عبد اهللا التطاوي، أشكال الرصاع يف القصيدة العربية، ج) 2(

 .21، ص2002املرصية، 

 .19أدونيس، موسيقى احلوت األزرق، ص  )3(
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. التَّجديـد و الّتطـّور: نوع أدّيب بعينه، عىل صعيد تارخييَّة ذلك اجلنس أو غريه، و مها مفهومـا

عر ا كانت درجة االختالف و –العريب و ال شّك ظّل خيتلف  فالشِّ من وقٍت آلخـر،  -قيمتهأي�

عر يف العرص العبايس أو ما . طال به العهد أم قرص ات هو أنَّ ما وصل إليه الشِّ و ما هيمنا بالذَّ

يسّمى بالشعر املحدث مل يوَجْد خمتلفًا اختالفـًا مطلقـًا عـن سـابق الشـعر القـديم الـذي دأب 

و الـوزن هـو الـوزن، و اإليقـاع  عليه الشاعر العريب منذ العرص اجلـاهّيل، فاللُّغـة هـي اللُّغـة،

يادات التي تتفاوت لتحسب من قبيل اإلبداع    ذاته، و األغراض الشعرّية نفسها مع بعض الزِّ

و التجديد، و إالَّ فهناك من شعراء العرص العبـاّيس مـن بقـي عـىل الـنهج القـديم و الّصـياغة 

 ِدعبـل، و اجلهـم بـن عيلّ  ، و)1(الّسلمي أشجع، و حفصة أيب بن مروان: القديمة و من هؤالء

  ، هرمـة ابـن، و بشـار: و نعـّد ممـن مـال إىل التجديـد و حـاول فيـه .. ّروميال ابنو ، اخلزاعّي 

 .. يف يشء يسري البحرتّي ، و املعتز ابن، و متام أيب، و مسلم، و نواس أيب، و العّتايبو 

 ام؟فامذا نقصد بالتَّجديد؟ و ماذا نعني بالتَّطّور؟ أو ما الفرق بينه

أن تكون أمام صورة ليس هلا أّية ظـالل يف مـايض البرشـّية و هـذا مـن )) الّتجديد املطلق(( "

و لذلك . قبيل املستحيل، ألنَّ الفنون ال تنقطع يف صلتها بام ألفته األذواق و توارثته األجيال

 .)2( ")) تطّور((و إّنام هناك )) جتديد مطلق((ليس هناك 

                                                   
 :من بديع شعره بيتان أوثر ذكرمها له و مها قوله يف قصيدة مدح هبا الّرشيد) 1(

ـــد ـــّم حمّم ـــن ع ـــا اب ك ي ـــُدوِّ ـــىل َع   و ع

  فــــــإِذا تنبَّــــــَه ُرعتــــــُه و إذا َهــــــدا
 

ـــالمُ  ـــبح و اِإلْظ ـــوُء الصُّ ـــَداِن ض   َرَص

  ه ســــيوَفك األحــــالمُ ســــّلت عليــــ
 

أن البحرتّي بأن ُيقاس إىل بأشجع الّسلمي، و منصور النَّمرّي، و أيب يعقوب املكفوف اخلريمّي، ": و يقول اآلمدّي 

أمحد صقر، : اآلمدي، املوازنة بني الطائيني أيب متام و البحرتي ، حتقيق: أنظر( "و أمثاهلم من املطبوعني أوىل

 .)04، ص1982، 01، ج04القاهرة، دار املعارف، ط

 .152، صد العريب احلديثأمحد شاكر غضيب، القصيدة العباسّية يف النق) 2(
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ُة هبـذا املفهـوم    ليسـت عـداوة قائمـًة ضـّد القـديم، و أنَّ احلداثـة ليسـت جمـّرد اخـتالق فاِجلدَّ

 .و افتعال ثورٍة ضّد املايض، لتقويض آثاره، و هّد معامله، و طمس مالحمه

: و نذهب يف هذا الشأن إىل عبارة عبد اهللا املحارب، التي ييضء فيهـا مفهـوم التجديـد بقولـه

ل يعنــي جتــاوز حــوارض الثبــات و التحّجــر يف التجديــد ال يعنــي الثــورة عــىل كــّل قــديم، بــ"

القديم، مع التسّلح بأصالته، و هذا االلتقاء املتناسب بني القديم و احلديث هو الـذي يفيضـ 

كام أنَّ أّي حماولة للتجديد ترمي وراء ظهرهـا . عىل النمّو طابعا من الّدوام و القّوة و األصالة

لتيــار املــوروث، إنــام هــي حماولــة للقفــز مــن فــراٍغ؛ املنجــزات الفنّيــة التقليديــة التــي حّققهــا ا

 .)1( "مكتوٌب عليها الفشل من بدايتها

أن العصور األدبّية ليست مستقّلة  بينيت أرنولدو هو نفس ما يذهب إليه الناقد اإلنجليزي 

  كالبحريات املقفلة، بل هي متداخلة فالعرص السابق تتّرسب مياهه إىل العصور الالحقة، 

. عصور السابقة يتأثر هو اآلخر بالعصور الالحقة يف الفهم و التَّحليل و التَّفسريو تراث ال

فكّل عٍرص هو حضانة و استعداد للتقّدم و التطّور فيام يليه من العصور، و ال نخض به جماال 

 .حمّددا ألن هذا التقّدم يمّس مجيع مناحي احلياة

  دنا أّن ما عندنا قّمة ما وصلت إليه البرشّية، فام من عرص أغلقنا عىل أنفسنا املنافذ، و اعتق"

و أن ليس وراءها قمم أخرى، و أّن كّل آت من خارجه ّرش جيب أن نصونه منه، ما من 

فالثَّقافة ظاهرة اجتامعّية حّية، ال يمكن أن . عرص فعلنا فيه ذلك و اعتقدناه إالَّ تأّخرنا فيه

 األمام أو اخللف، إىل أعىل أو أسفل، فهي ال بل ال بّد أن تتحّرك إىل. تبقى كام هي طويالً 

                                                   
، 01القاهرة، مكتبة اخلانجي، طعبد اهللا املحارب، : ، حتقيقشعر أيب متام و البحرتياآلمدي، املوازنة بني ) 1(

 ).ق هذا اجلزءضمن الدراسة التي أنجزها املحقق قبل الرشوع يف حتقي. (40، ص03ج، 1990
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 .)1( "فإن مل نرفدها بام يتقّدم هبا أو يعلو كان التأخر و االنحطاط. تعرف الّسكون

هذه الرؤية جيدر بنا إمعان النظر يف املايض باعتباره البداية التي ال يمكن و انطالقا من 

  نطالق احلقيقية، و ال يعني هذا التَّامهي جتاوزها، بل يتعّني النظر إليها باعتبارها نقطة اال

ابق و االنحالل فيه، بل البداية منه و حماولة االختالف عنه فيام ال يليق  يف الرتاث السَّ

 . بالعرص الالَّحق

  إنَّ مايض الّشعر بوصفه ماضيًا ال نستطيُع فيه تـأثريا و ال لـه تغيـريا كشـأن كـّل مـاٍض وقـع "

  لكنّنـا مـع ذلـك نسـتطيع أن نبـّدل و نغـّري فيـه مـن جهـة الـوعِي  و انقىضـ و افصـل، و  و تمّ 

و اإلدراك و من جهة الفهِم و التَّأويل و الّرشح و التَّفسري، مثلنا يف ذلك مثل الشـخص فهـو 

 يستفيد من جتاربه الّسابقة، يف تنظيم حارضه و توجيه مستقبله، و لكنه باخلربة التي يكتسـبها

 .)2( "..و املعرفة التي حييط هبا

  أي استثامر التَّجارب السابقة و تثمينها، )) االستمرارية و التَّطور((و هذا املبدأ قائٌم عىل 

و أنَّ أي جتاوز أو إقصاء هلا يعّد إغفاالً و رضبا من . من أجل إغناء احلارض و النُّهوض به

به . عها و قانوهنا املربمفالّتطّور هو سنّة األشياء مجي". "فراغ من القفز"التَّحامل، و حماولة لـ 

مان املوضوعيِّ فيها    إذ ال ُيطلُب إىل صاحب املذهب أو الفّن يف الّشعر ". )3( "يربز تأثري الزَّ

  و الفّن أن خيلق مذهبًا من ال يشء، بل هو دائًام يعتمُد عىل أصول تزّكيه، ال يزال ينّميها 

 .)4( "و يعيش هلا و هبا

                                                   
 .144، ص2001، 01الظاهر، مكتبة الثقافة الدينية، ط-حسني نصار، يف الشعر العريب، بور سعيد) 1(

 .64، ص1996، 01عبد الكريم اليايف، دراسات فنية يف األدب العريب، لبنان، مكتبة لبنان نارشون، ط) 2(

 .22، صاملرجع نفسه) 3(

 .129ص ،1995، 09القاهرة، دار املعارف، ط ر و تاريخ،شوقي ضيف، البالغة تطوّ ) 4(
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  التَّسليم للاميض، و اإلذعان له و البقاء فيه،  -جانب آخرمن -و من ثمَّ فال جيدر بنا 

و التحّجر يف قوالبه، و اجللوس إىل صنمياته، إالَّ ما ُتلزمه عناية الّدرس، و متليه من تسليط 

ما ترك األّول لآلخر "، و ) 1(» هل غادر الّشعراء من مرتّدم«قوة قراءة عليه؛ و أّما القول بـ 

 ، أو"شيئاً 

ــا أَرا ــا مـــــــ ــولُ إِالَّ رجيعـــــــ ــا نَقُـــــــ   نَـــــــ
  

ــرورا     ــا مكْـــ ــن قَولنـــ ــادا مـــ   )2(و معـــ
  

، فنظرة َحقيقٌة بصاحبها ُملزمٌة له ال تعدوه، و ال  "ليس باإلمكان َأحسن ممّا كان": أو عبارة

 .تفرض قانوهنا عىل اآلخر املغاير و املختلف

 :متام أيبو عىل هذا القياس حيمل قول 

ــن تَ  ـــــــ ــولُ مـ ــماعه يقُــــــــ ـــــــ أَسـ عــر   قْــــــــ
  

ــرِ    ـــــــ آلخـلُ لكَ األَوــر ــم تَــــــــ   كَــــــــ
  

 .)3( "ما ترك األول لآلخر شيئا"فهو هبذا ينقض قوهلم 

فالّشعر باعتباره فنّا له خاصّية جوهرّية هي الّتجاوز املستمّر، و التطّلع إىل آفاق أكثر اّتساعًا "

 .)4( "»اإلعجاب بام يأتيه«و ِجّدة، فال يملك قياد اإلنسان 

                                                   

 :عنرتة بن شّداد، و متامه: و هو صدر بيت لـ) 1(

  هــــل غــــادر الشــــعراء مــــن مــــرتّدم
 

ـــوّهم ـــد ت ـــدار بع ـــت ال ـــل عرف   أم ه
 

  

 :كعب بن زهري، من القصيدة التي مطلعها: البيت لـ) 2(

  إّن عـــــريس قـــــد آذنتنـــــي أخـــــريا
 

  َمل تعــــــــّرج و مل ُتــــــــؤاِمْر أمــــــــريا
 

  

لبنان، - حمي الدين عبد احلميد، بريوت: ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده، حتقيق )3(

 .92، ص01دار اجليل، ج

و يشري أدونيس هبذه اجلملة . 43ص، 1979، 03بريوت، دار العودة، طأدونيس، مقّدمة الّشعر العرّيب، ) 4(

اراألخرية إىل قول   ."ال و اهللاّ ما ملك قيادي قّط اإلعجاب بيشٍء ممّا آيت بهو ..  ": برد بن بشَّ
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و مما يلفت النّظر حول املوقف الرتاثي تلك اللَّمحات التي سّجلها التاريخ األديب، قبل 

يصادفنا نمط  القيس امرئظهور املدارس النقدّية، أو حماولة تقنني النّقد و تقعيده، فمن لدن 

حّتى يف ذلك –من هذا احلرص الرتاثّي و اإلحالة إىل القديم، و كأّن الّشاعر كان خيشى 

أن يبدأ من فراغ، فراح يرفع صوته مؤّكدا أّنه ال يناجي الّطلل إال عىل هتج  -رص املبّكرالع

 :من أسالفه عىل حّد قوله ابن حذام

ــا    عوجــــــا علَــــــى الطَّلَــــــلِ احليــــــلِ ألنَّنــــ
  

ن حـذَامِ      كَـى ابـا بكَم  اريي الدكنَب  
  

ل توكيد تلك الّداللة المهمة تظّل و من هذه المواقف الّسريعة، و باإلضافة إليها من قبي

  مدارس التجديد و اإلحياء يف شعرنا القديم رهنا بالموقف الرتاثّي من حيث القداسة له، 

 .)1(و االهتمام به و الحرص عليه 

األدب شعره و نثره تتقّدم به األيام، و يظّل بعضه ناظرا إلى الماضي  و إجمال القول أن

ه، و البعض اآلخر يأخذ من بيئات الماضي بعض سماهتا و يأخذ مستمسكا به بعاداته و تقاليد

و يأخذ من البيئة الحاضرة قدرا قد يكون مساويا لما أخذه من البيئة الحاضرة بعض سماهتا 

من بيئته الماضية، و بعض ثالث قد يكون تأثره بالبيئة الجديدة أكثر من سابقته، فيطور نفسه 

ل أعماقه مرتبطة ببيئته القديمة يحّن إليها و هتفو نفسه إلى معها، و لكن بحكم سنة الطبيعة تظ

ألّنها ضّد طبيعة األشياء، و من ثّم فإّننا حين نتحّدث عن الّشعر العربي الذي عاش يف فرتيت 

، و يسير سيرا بين الوئيد و النشط التداخل المنّظمبني أمّية و بني العباس سنجده يحبو نحو 

، يتطّور شيئا فشيئا حتى يكون هو ومنشؤه المنطلق الذي منه دلكي يلتحق بالمجتمع الجدي

                                                   
، القاهرة، مكتبة األنجلو من القديم إىل املعارص: 07التطاوي، أشكال الرصاع يف القصيدة العربية، ج عبد اهللا) 1(

  .11، ص2005املرصية، 
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يقفز الشعراء الذين ولدوا يف الدولة الجديدة قفزات تدفع بأكثرهم إلى األمام، و أحيانا ترتّد 

 .)1(ببعض منهم إلى الوراء 

ال  هزال من الهزل و"هذا و تجدر اإلشارة إلى أنَّ الشعر القديم و أقصد الجاهلّي منه لم يكن 

رغاء جماعة من البداة المتعجرفين طابعهم العنجهية، و نظام حياهتم بدائّي قبلّي تنعدم فيه 

مظاهر النظام االجتماعي القّيم الذي تتمّيز به حياة األمم المتحّضرة، و ليس مجموعة من 

  هراء القول، جاشت به صدور جماعة من القّوالين غير الفاعلين، أرادوا به إزعاج الفراغ، 

 و ليس لعبة مصنوعة مفتعلة صاغها جماعة من منتحلي الّشعر و مزّيفيهو ملهاة النفس، 

 .استجابة لعوامل وقتّية

و إّنما هو الّلباب الفذُّ من حياة أّمة فّذة، هو العمدة التاريخيـة العربيـة األولـى يف تصـوير حيـاة 

  اريخ العـام اسـتجاب لـه، العرب بأيديهم، يف ذلك العهد تصويرا مباشرا، إذا عرضـته علـى التـ

ـــارة  ـــاريخ الحض ـــى ت ـــته عل ـــه، و إن عرض ـــتجاب ل ـــوي اس ـــد الّلغ ـــى النّق ـــته عل   و إن عرض

 .)2( استجاب له

                                                   
 .407، ص1997، اللبنانية رصيةامل الدار، القاهرة، رحلة الّشعر من األموية إىل العباسية، مصطفى الّشعكة) 1(

، املرصيةالكتب  مكتبة دار، القاهرة، تاريخ الّشعر حتى آخر القرن الثالث اهلجري، حمّمد نجيب البهبيتي) 2(

 .46ص، 1950
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ا ا ا   و دوره ا م:  

عقيًام ليدلل عىل أسبقية أي من فعـيل اإلنتـاج أو التلقـي ألنـه ليس عىل املرء أن خيوض نقاشًا 

لن يكون موفور احلظ يف التوصل إىل نتيجة مرضية أكثر ممـن يـود أن حيـدد األسـبقية الزمنيـة 

ومع ذلك فإن بوسع املرء أن يشري إىل أن منتج النص األديب هـو . من الدجاجة والبيضة لكلِّ 

مهية بمكان التذكري بأن هذا املنـتج لـيس متلقيـًا عاديـًا بسـبب وربام كان من األ. متلٍق له أوالً 

من وعيه السامي بأداة هذا الفن وسبل تعبئة نظامها ألداء أي من وظائفها املختلفة وبخاصـة 

ــائف  ــائر الوظ ــه لس ــيادهتا في ــه بس ــه أدبيت ــنص األديب ومتنح ــز ال ــي ُمتي ــة الت ــة اجلاملي   الوظيف

  .)1( األخرى

و زمنا طويًال، يرّدد ) كامالً (يدع القصيدة متكث عنده حوال كريثا فمن العرب من كان "

فيها نظره، و ُجييُل فيها عقله، و ُيقلُِّب فيها رأيه، اّهتاما لعلقه، و تتبًُّعا عىل نفسه، فيجعُل 

ون تلك .. عقله ِزمامًا عىل رأيه، و رأيه عيارًا عىل شعره، إِشفاقًا عىل أدبه و كانوا يسمُّ

  حلوليات، و املقلَّدات و املنّقحات، و املحّكامت، ليصري قائُلها فحًال ِخنذيذا، ا: القصائد

 .)2( "و شاعرًا ُمفِلقا

  نويــه و ألن مــا هيّمنــا هنــا أساســا هــو املتلقــي و القــارئ العــريب القــديم فــإن مــن الواجــب التَّ 

  لقـي جانـب التَّ و اإلشارة إىل  أن األصل يف تسمية العرب تشري إىل جانـب كبـري مـن العنايـة ب

العـرب سـميت هبـذا ": و بشخصية املتلقي املتعلقة بعنرصي الفهم و البيان، و مـن ذلـك أن

                                                   
 .1997، 310-309:العددانالموقف األدبي، مجلة القارئ و النص األدبي، عبد النبي اصطيف، ) 1(

حلب سوريا، دار الشرق العربي، / لبنان- ألدبي العربي، محّمد عزام، بيروتالمصطلح النقدي يف الرتاث ا) 2(

 .09ص، 02، القاهرة، مكتبة الخانجي، جالبيان و التبيينالجاحظ أبو عثمان، : نقال عن. 227ص
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، مـن قولـك أعربـت اليشـء، أو عـن االسم إلفصاحهم باللغة، و إيضـاحهم سـبيل البالغـة

  ، "أبنـت عنـه، و عربـت الفارسـية أبنتهـا: اليشء، إذا أبنته أو أبنـت عنـه و عربـت عـن فـالن

إذا أفصح فلم يلحـن، و املعـرب الفصـيح : إذا أفصح عنها و َعُرَب : الرجل بحجتهو أعرب 

و يف حديث رسول . إبانته مقاصد األلفاظ و إزالته ُشبهة االلتباس: و إعراب النحواللسان، 

و من معـاين اإلبانـة أيضـا مـا  "الثّيب يعرب عنها لساهنا، و البكر تستأمر يف نفسها": ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

و هذه العنايـة .  )1( "أي مبينات للجدب "ستأيت سنون معربات ُمكِلحاٌت " :ورد يف احلديث

يف رفع حرج االلتباس و الغموض و القصد إىل اإلبانة و اإلفهام إنام هو دليل العناية بـاآلخر 

 .املتلقي املقصود بالكالم

عل األمر ثم إن لفظ التلقي بمعناه أثري يف الثقافة العربية اإلسالمية يبدأ مع الوحي يف ف

7Ð    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ 8 ] ، و يف الَقَصص مع خلق آدم عليه السالم، "اقرأ"

  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×ÖZ ))و غريها الكثري من الشواهد التي . ))37سورة البقرة، اآلية

 .تثبت يقينا أال كينونة دون مرسل يبث، و متلق يتلقف الصوت و يفهم املعنى

و جميئا لّلفظة ُمفردة يرمز إىل أّن الّسعادة . معناه اإللفإنسان مثنى إنس، و "فحتى كلمة 

 .)2( "الكربى و الّسكينة العظمى ال تكونان إالّ باالجتامع و الوحدة

 "مراعاة مقتىض احلال"و نجد أن ظاهرة التلقي ارتبطت عند النقاد العرب القدامى بمقولة 

، و التي أسهمت إىل حد بعيد يف "املكل مقال مق"التي متثل عمدة البالغة العربية، و مقولة 

                                                   
  السعودية، دار اليمامة للبحث و الرتجمة  - الحسين بن علي بن الحسين المغربي، أدب الخواص، الرياض) 1(

 .87، ص1980، 01، جو النشر

بناينّ، طأسعد أحمد علي، اإل) 2(  .54، ص1972، 02نسان و التاريخ يف شعر أبي تمام، بيروت، دار الكتاب اللُّ
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فرض حّد للقول الشعري عىل وجه التحديد، و جْعل البيان عيارا للجودة، و كل هذا خدمة 

املتلقي، مع التأكيد عىل احلقبة الشفاهية التي عرفها الشعر و النقد العربيان / للمخاطب

 .القديامن

ينبغي للمتكلم أْن يعرف أقدار ": مرو لعل أقدم وثيقة نقدية عربية هي صحيفة برش بن املعت

، وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكلِّ طبقة من ذلك أقدار املستمعنياملعاين، وُيوازن بينها وبني 

كالًما، ولكلِّ حالة من ذلك مقاًما؛ حتَّى يقسم أقدار الكالم عىل أقدار املعاين، ويقسم أقداَر 

، وكذلك يقول "عىل أقدار تلك احلاالت عنيأقدار املستماملعاين عىل أقدار املقامات، و 

امعني هنايةللكالم غاية، و  :"اجلاحظ  .، وإىل ذلك أشار قدامة"لنشاط السَّ

و إذا مل يؤكد هذا الكالم و ما سنعرض بقيته عناية النقد العريب القديم باملتلقي، فأّي قدر 

العربية و أهلها من سبق يف  آخر من االهتامم يليق أن نثبته يف اللغات مجيعها لنثبت ما للغة

 .العناية بمقام املخاطب و املستمع و القارئ الذين يمثلون مقامات التلقي كلها

غاية الشاعر ": و ها نحن نجد ابن رشيق القريواين ينبه الشاعر إىل ما جيدر به يف حق خماطبه

فذلك ّرس به، معرفة أغراض املخاطب كائنا من كان، ليدخل إليه من بابه، و يداخله يف ثيا

 .)1( "صناعة الشعر و مغزاه الذي به تفاَوت الناس، و به تفاضلوا

و مثل هذا ال ينبغي أن نعربه دون أن يستوقفنا هذا اجلانب الكبري من االهتامم باملخاطب أيا 

عىل مقدار  -أيضا–كانت صفته، و أن حّد الشعر ال يتوقف عىل نبوغ الشاعر يف قوله بل 

 .عني به و املكتوب لهمراعاته لشأن امل

                                                   
هـ،  1422الواقع و المأمول،  : ندوة الدراسات البالغيةأثر المتلقي يف التشكيل األسلوبي،  ،وليد القصاب )1(

 .البن رشيق -العمدة: نقال عن. 22ص
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إذا أعطيت كل مقاٍم حّقه، و قمت بالذي جيب يف سياسة ذلك ": و هذا اجلاحظ يقول أيضا

، فال هتتّم ملا فاتك من رضا احلاسد و العدّو، فإّنه ال أرضيت من يعرف حّق الكالماملقام، و 

 .)1( "..يرضيهام يشء

لكل كلمة مع صاحبتها مقام؛ . للكل مقام مقا: حني قال البالغيون": يقول متام حسان

وقعوا عىل عبارتني من جوامع الكلم، تصدقان عىل دراسة املعنى يف كّل اللغات ال يف اللغة 

و مل يكن . العربية الفصحى فقط، و تصلحان للتطبيق يف إطار كل الثقافات عىل حّد سواء

ه مسبوق إىل مفهوم يعلم أن Context of situationو هو يصوغ مصطلحه الشهري  مالينوفسكي

هذا املصطلح بألف سنة أو ما فوقها، إن الذين عرفوا هذا املفهوم قبله، و هم العرب، 

و لكن كتبهم مل جتد من الدعاية عىل املستوى ) املقام(سّجلوه يف كتبهم حتت اصطالح 

من تلك الدعاية بسبب انتشار النفوذ الغريب يف كل  مالينوفسكيالعاملي ما وجده اصطالح 

 .)2( "االجتاهات و براعة الدعاية الغربية الدائبة

و لنا أن نصّفح بعض الرؤى املغايرة التي حتاول الزراية باألدب العريب و أنه أدب قارص عـن 

الرؤية حمدود البصرية و يف مثل هذه األقوال من احلقد و احلسد و الدسـائس مـا فيهـا، يقـول 

وإذا استعرضـنا .. ن فتـوح النقـد الغـريبِّ احلـديثإن االهتامم بالقارئ هو م: ((أحد الباحثني

ز عىل النص وعىل ُمبدع هذا النص، ُمتجـاهًال  جتـاهًال  –تاريَخ النقد القديم نجد أن النقد ركَّ

                                                   
 .116، ص01، القاهرة، مكتبة الخانجي، جالبيان و التبيينالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، ) 1(

وليد ابراهيم . د: مقالة: و انظر. 272ص، 1998اللغة العربية معناها و مبناها، عالم الكتب، القاهرة،  )2(

  الدراسات البالغية الواقع : ندوةالقصاب، أثر المتلقي يف التشكيل األسلوبي يف البالغة العربية، ضمن فعاليات 

 .661ص ،1432و المأمول، 
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كان هذا حاَل النقد العريبِّ القـديم الـذي انصـبَّ اهتامُمـه عـىل الـنص األديبِّ .. القارئ –تاّمًا 

 )1(..)). ونسيجه

افاة للحقيقة، و ال أعتقد أنه وليد جهل بالثقافة و البالغة العربية يف أيرس و يف مثل هذا جم

األحوال، إنام هو ازدراء هبام و احتقار هلام أهنام ال يبلغان ما ينبغي أن يعتد به مما بلغه املذهب 

 .و يف هذا إساءة بالغٌة لعوامل الفتح يف النقد العريب القديم. الغريب احلديث يف هذا الشأن

                                                   

: رابــط الموضــوع ).م1989/هـــ1419، 43: العــدد(غســان الســيد، المجلــة الثقافيــة، الجامعــة األردنيــة . د )1(

http://www.alukah.net/Web/alkassab/10511/440/#ixzz2W7hiGnVK  
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  :أوّ م ا  اب

  إنَّ العرب آثرت الشعر فنّا من القول و برعت فيه، و اهتمت له، و صرفت له عنايتها قوًال 

و معلوم القدر الكبير الذي بلغنا من الشعر القديم رغم . و رواية، فحص� و مراجعة

الشعر القديم طودا تشكيك البعض و حمله على التقويل و االنتحال، و رغم ذلك كّله ظّل 

و ما تكّلمت به العرب من جّيد "راسخا، و أثرا بارزا أثناء الكالم عن تاريخ العرب، 

المنثور أكثر مّما تكّلمت به من جّيد الموزون، فلم ُيحفْظ من المنثور ُعشُره و ال ضاع من 

 .)1( "الموزون عشره

  مالمح منهجه و ظّل النُّقاد لقد ظلَّ حيكم التلقي النقدي القديم تصور ال تكاد تكتمل 

و النَّقد يف جممله مناطا بأحكام قيمّية و معايري قاّرة هي ذاهتا تتكّرر بني الّتصّور و اآلخر، 

تغلب عليها النّظرة اجلزئّية و الّتجزيئّية التي ال تنظر لإلبداع يف كليته فرتى الناقد حيكم عىل 

اآلخر ألنه أجاد يف بيت أو بيتني كحكومة  القصيدة بالبيت الواحد، و يفاضل بني الشاعر و

أم جندب لعلقمة الفحل عىل زوجها امرئ القيس، و حكومة النابغة بني األعشى و حسان 

أن فإهنا . بن ثابت، و اخلنساء و إذا أردنا أن نجمل هذه املعايري يف فهرس مصطلحي هبذا الشَّ

ة يف الوصف، و حسن الصياغة، ال خترج عن معايري الصدق و الكذب و املبالغة، و اإلجاد

و الرباعة يف نسج الصورة عىل ما ألفته البيئة النقدية القديمة التي ال خترج عن صحراء 

يظّل يسرتعي النظر يف نقدنا القديم ذلك اإلرصار املتكرر عىل "و هكذا . العرب يف اجلاهلية

 .)2( "ناء فنّيإصدار األحكام العاّمة عىل الّشعر و الّشعراء، ال عىل القصيدة كب

                                                   

 .08، ص01العمدة، ج: نقال عن. 369د عزام، صالمصطلح النقدي يف الرتاث األدبي العربي، محمّ )1(

 .103عبد اهللا التَّطاوي، مداخل و مشكالت حول القصيدة العربية القديمة،  القاهرة، دار غريب، ص )2(



  ا و ا إ  ان اا اي 

 

 

 ا اّول

53 

مهمة الفكر النقدي هي مهمة تقويمية، تصحيحية، ثورية، فإّن العقل العريب يف "و إذا كانت 

كثري من مراحله مل يتقّبل مهامت كهذه عىل مستوى التغيري يف البنية و النمط، العقل العريب، 

مطية يف عموما هو عقل التقليد و النقل و التشّكل و القبول، و كل خروج عىل هذه الن

 .السلوك هو أمر مرفوض أصال، يف الشكل و يف اجلوهر

هذا ال يعني أن العرب مل يعرفوا النقد، و لكنهم يف رأيي مل يعرفوه عىل مهمته الثورية أو 

مفاهيم . ة، هلذا إن األدب العريب جاء أدبا تراكميا سالكا االجتاه نفسه منذ البدايةغيرييّ التّ 

 .)1( "نواعه، موضوعاته و أشكاله مل تعرف حتّوالت مهّمةعر، طرائقه، مذاهبه، أالّش 

ر املصطلح ال يعني غياب املفهوم، فإن العرب و إن مل يعرفوا النقد  و كام هو معلوم أن تأخُّ

مفهوما مصطلحيا، أو حّدا مفاهيمي�ا مضبوطا بتعريف علمي مؤّسس، إال أننا نجد أن 

فللشعر صناعة و ثقافة يعرفها "لصناعات، العرب قد مارسوا الشعر و النقد صناعة من ا

 . )2( "أهل العلم كسائر أهل العلم و الصناعات

و من أهّم املظاهر الّتي ُيستدّل هبا عىل ممارسة اجلاهليني النّقد األديب، ما كان ُيعقُد بأسواق 

ق العرب يف اجلاهلّية من حلقات نقدّية يتصّدرها كبار الّشعراء يف ذلك العرص، و كانت سو

ُعكاظ خري ممّثل للمجالس األدبّية الّتي يتذاكر العرب فيها الّشعر، باإلضافة إىل بالطات 

احلرية و غّسان و أفياء قريش، و قد شّكلت هذه البيئات مع أحاديث الّشعراء فيام بينهم 

وىل حول األحكام الّشعرّية و املآخذ النّواة األوىل للنّقد األديب الذي كان قائام بالّدرجة األ

عىل الّسليقة العربّية، و عىل العصبّية القبلّية بدرجة ثانّية، و عىل الصياغة، و الشعر و فكرته؛ 

                                                   
ساسين عساف، دار الفكر . د/ الّرؤية و الرؤيا: دراسات تطبيقية يف الفكر النقدي األدبي محورها )1(

 .09ص. 1999، 01اللبناين،ط

 .26،ص2001محمد بن سالم الجمحي، طبقات الّشعراء، دار الكتب العلمية،  )2(
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و لكنّه مل يتخّل عن الّذوق الفنّي القائم عىل اإلحساس بأثر الّشعر يف النّفس و مقدار وقع 

كالمها قائم  و الّشعر اجلاهّيل إحساس حمض أو يكاد، و النّقد كذلك و. الكالم عند النّاقد

 .)1(عىل االنفعال و التأثر 

  قد كان يف اجلاهلّية عبارة عن مالحظات عىل الشعر "فالنقد األديب يف تاريخ األدب العريب 

و الشعراء قوامها الذوق الطبيعي الساذج، و قد مّكن له تنافس الشعراء، و اجتامعهم يف 

  ة للقبيل و الشاعر، و مكانة الشاعر األسواق و عىل أبواب امللوك و األمراء، و كذا العصبي

و كان النقد  يتناول اللفظ و املعنى اجلزئي املفرد، و يعتمد عىل .. و كالمه بني البادين 

  ، دون أن تكون هناك قواعد مدّونة يرجع إليها النقاد يف رشح أو تعليل، االنفعال و التأثر

 .)2(به و ينتهي إىل بيان قيمة الشعر و مكانة الشاعر بني أصحا

النقد األديب عند عرب اجلاهلية مل يكن سوى ": و يذهب غري واحد من الدارسني إىل أن

، و أّن أعىل "ملحوظات و أحكام آنّية هي رهينة احلّس و الذوق و السليقة و الفطرة

  درجات النقد يف العرص اجلاهيل نقد الشاعر لنفسه، إذ كان بعضهم يعتني بتهذيب شعره 

يف كتابه  طبانة بدوييقول . )3(قيفه، كام عرف ذلك عند مدرسة عبيد الشعر و مراجعته و تث

و الذي ينظر يف تلك األقوال املأثورة يف النقد اجلاهّيل ")): دراسات يف نقد األدب العريبّ ((

يرى ألّول وهلٍة أّهنا مّتسمة باالرجتال، و أّنه ليس يف أكثر تلك األحكام ما يبنى عىل النَّظرة 

  ، أو الّدراسة املمعنة التي ينشأ عنها الّرأي الذي يدعمه الربهان، و تؤّيده احلّجة، الفاحصة

 ."و يستعان عليه باخلربة الواسعة، و العقلية املستنرية و التفكري املثّقف

                                                   

 .48منيف موسى، يف الشعر و النقد،  )1(

 .109، ص1994، 10أحمد الشايب، أصول النقد األدبي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرّية، ط )2(

 .49منيف موسى، يف الشعر و النقد،  )3(
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كتور طه حسني  كانوا .. أنَّ القدماء ": جيمل نظرته خلصائص النَّقد القديم بقوله )1(و نجد الدُّ

لون احل مون يف غري موضٍع للتَّعميم، و هـم كـانوا يتعجَّ ال، و جيتزئونه اجتزاًء، و يعمِّ كم تعجُّ

روا أّن لشـعر الشـاعر وحـدًة جيـُب أن تـدرس، و جيـُب أن يتبـّني فيهـا  ال يستطيعون أن يتصوَّ

  الناقُد شخصّية الشاعر و قّوته، و هم كانوا جيهلون أو يكـادون يتجـاهلون هـذه الشخصـّية، 

إىل القصيدة أو املقطوعة بل إىل البيت أو البيتني، فيحكمون بـأّن الشـاعر أشـعر  و ينظرون ال

الناِس يف هذا املعنى، و رّبام حكموا بأّنه أشـعر النـاس يف كـّل يشء، ألّنـه قـال بيتـا راقهـم أو 

  شـــطرا وقـــع مـــنهم موقعـــًا حســـنًا، و هـــم إىل هـــذا كلـــه كـــانوا ُيغمضـــون يف ألفـــاظهم، 

بهمٍة بحيث ال تستطيع أن تتبّني آراءهم كام هي فهم يذكرون الّديباجـة و يعمدون إىل معاٍن م

 . )2( "و احلاشية و األديم، و ما إىل ذلك من ألفاٍظ يعجُبك وقعها و خيطئك معناها الّدقيق

و مهام كانت تظهر من عوامل التجديد و مالمح العناية اجلديدة مع بدء عرص التدوين إال 

ابقني، و يرجع يف الكثري منه  أن النقد ظّل عىل ما كان إن مل -عليه انطباعيًا، يتأثر بأحكام السَّ

                                                   
نص من ذات المرجع حديث األربعاء لنعكس شيئا من تصور طه حسين عن  من الضروري أن أشير هنا إلى )1(

أنا ال أفهم األدب العربي كما كان يفهمه القدماء و كما ال يزال يفهمه أنصار القديم من أدباء ": األدب يقول 

ها شيوخ األدب اليوم، و أنا ال أحكم على الظواهر األدبية كما كان يحكم عليها القدماء، و كما ال يزال يحكم علي

يف أيامنا، و إنما أفهم األدب العربي و أحكم على ظواهره كما ينبغي أن يفهمه و يحكم على ظواهره رجل يعيش 

يف القرن العشرين، و يفهم كما يفهم أهل هذا القرن، و يطمع يف مثل ما يطمع فيه أهل هذا القرن، و يرى كيف 

  هم من األمم القديمة، و هو ال يقّلهم تقليدا و ال يتكلف محاكاهتم، يفهم األوربيون أدب اليونان و الرومان و غير

 )186، 14، ط01حديث األربعاء، ج( "..و إنما كذلك فكر، و على هذا النحو وحده يستطيع أن يفهم

إن كتاب األغاين و تاريخ الطربي، و أمثالهما ليست كتب أدب و تاريخ،  ": و يذهب إلى أكرب من ذلك حين يقول

إن اللغة العربية تخلو إلى اليوم، و ستخلو، من : و من هنا نستطيع أن نقول. ما هي مصادر لألدب و التاريخو إن

  كتب األدب و التاريخ إلى أن يتيح لها اهللا كتبا يف هذين الفنين تالئم عقولنا الحديثة، و تحقق أطماعنا الحديثة، 

 )185ص( "و ترضي حاجاتنا العلمية و الفنية

 .54صاألربعاء، طه حسين، نقال عن الشعر و النقد، منيف موسى، حديث  )2(
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إىل آراء املتقّدمني فربغم حماولة ابن سّالم كميالد جديد لعهد جديد من النقد إال  -نقل كّله

قريبة يف اجتاهها العام من حماولة األصمعّي، حيث اعتمد آراء القدماء و تأّثر "أهنا بقيت 

قها يف فحولته، فهو حيتّج لكّل شاعر بام وجده من حّجٍة له، و ما قاله فيه بأحكامهم فأطل

 .)1( "العلامء

و استكامال لتلك الدائرة من القصور ظّلت األحكام النقدّية مشوبة بعدم الّدقة أو احلرص "

عىل إنصاف الّشعراء، و كان ثّمة عداء بدأ يدبُّ ينترش بني الناقد و الّشاعر، بدليل ذلك 

قواعد "كام الذي يلقانا من الّرشوط التي راحت ُمتىل عىل الّشعراء إمالًء، من خالل الرّ 

أو غري ذلك مما أغضب فريقا منهم، و أثار  "عيار الّشعر"أو  "نقد الّشعر"أو  "الّشعر

 .)2( "حفيظته فلم يعد يرّحب باالستجابة هلا، بل أعلن عليها متّرده، و منها غضبه

فحولة "وين فاحتكم النقاد لعهد غري قصري إىل معايري األصمعي يف و هكذا جاء عرص التد

، إىل "الشعر و الشعراء"و ابن قتيبة يف  "طبقات فحول الشعراء"و ابن سالم يف  "الشعراء

ظل هذا املنهج النقدي القديم غري واضح "و. الفحولة و الطبقات: مقياسني اثنني مها فكرتا

  ن املدلولني، يوّجهه االنتامء املذهبي و العرقي و اجلغرايف، املعامل يتصل اتصاال أكيدا هبذي

و لقد أّدى هذا التصور املحدود يف التعامل مع الظاهرة اإلبداعية القديمة إىل هتميش جزء 

 . )1( "كبري من املدونة الشعرية القديمة

                                                   

، مصر، الشركة المصرية العالمية جدلية اإلفراد و الرتكيب يف النقد العربي القديممحمد عبد المطلب، ) 1(

 .77- 76ص1995، 01للنشر، ط

 .104ص ، مداخل و مشكالت حول القصيدة العربية القديمة، عبد اهللا التطاوي )2(

 .52، ص1997، 01، ط01إبراهيم النّجار، شعراء عباسيون منسيون، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ج  )1(
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ل النموذج البعري الذكر الذي جتتمع فيه خصاو هو يعني يف مدلوله األّول (  الفحل و مفهوم

  و إن أفاد عند النقاد القدامى معنى التفّرد و التمّيز، و معنى الغلبة )  املثايل يف اجلنس

و يعّرف األصمعيُّ الفحل . و مرّد هذه الصفات كّلها بوجٍه عاٍم إىل غزارة اإلنتاج. و التفّوق

منظور يف اللسان أّنه الشاعر الذي له مزية عىل غريه كمزّية الفحل عىل احلقاق، و يذكر ابن 

 .)1( "أن الفحولة تطلق عىل الّشعراء الذين متّيزوا بالغلبة و املعارضة يف اهلجاء

ا ا ا  ا  لأ:  

لقد مّر تلقي النّص الشعري يف النقد العريب القديم بأشكال متعّددة بدًءا من الذوق و النقد 

قد املعّلل و إنه ملن الصعوبة بام كان احتواء تاريخ كامل غري املعلّل، إىل هتّذب الذوق و الن

التلقي يؤّرخ له بقرون مديدة يف ملّخص تارخيي يسري، لكنّنا يف حاجة إىل / من النقد

استقصاء هذا اجلهد القرائي الطويل يف بضع عنارص، لنشري إىل أّن النّص يف تراثنا مّر 

 :)2(ملتلقني للنّّص، يف األطر التالية بمراحَل متعّدد يمكننا أن ننظر إليها حسب ا

 :التلّقي الشفاهي اجلامعي: أوال

و هو التلقي االنطباعي األوّيل الذي يعّرب عنه بجملة أو عبارة حتمُل استجابة أولّية للنّص 

، أو ما شابه، و هو ما قد نجد أمثلة له )أشعر أهل زمانه(أو ) أشعر النّاس(املسموع، مثل 

البن ) الورقة(للمرزباّين، و ) املوّشح(البن سّالم اجلمحّي، و ) الّشعراءطبقات فحول : (يف

  أليب أمحد العسكرّي ) املصون يف األدب(أليب الفرج األصفهاين، و ) األغاين(اجلراح، و 

 .و غريها

                                                   

 .83، صالسابقالمرجع  )1(

، 01بريوت، دار جرير للنرش و التوزيع، ط، و مجاليات التلقي عبد القادر أمحد الرباعي، املعنى الشعري )2(

 .214ص، 2006
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 :التلّقي البياين: ثانيا

العربية يف تعليل و هو التلّقي الذي اّختذ أصحابه منهجا يعتمد عىل الّذوق العريب و الثقافة 

  لآلمدّي، ) املوازنة(البن املعتز، و ) البديع(قراءاهتم للّشعر، و قد نجد مثل هذا يف كتابك 

 .للقايض اجلرجاّين، و غريها) الوساطة(للّصويل، و ) أخبار أيب متام(و 

 :التلّقي الفلسفّي : ثالثا

فجمعوا ، و األفكار األرسطيةو هو التلقي الذي تأّثر فيه أصحابه بآراء الفالسفة املسلمني، 

بني الثقافة العربية و الثقافة اليونانية يف تأليف أفكارهم النّقدية، و قدرهتم عىل قراءة النّص 

قراءة فيها من العمق و التعقيد ما جيعلها خمتلفة يف النّوع عّام سبق من التعليل البياين، و قد 

، و يف )دالئل اإلعجاز(و ) أرسار البالغة(: نجد هذا التلّقي يف كتايب عبد القاهر اجلرجاين

 ).املنزع البديع(منهاج البلغاء، و يف كتاب الّسجلاميس (كتاب حازم القرطاجني 

 :التلّقي العلمّي : رابعا

  و هو ما اعتمد يف تلقيه عىل معرفة علمّية و منطقّية انتهت بتقسيم النظرة إىل النّّص، 

 .بيان، و علم املعاين و علم البديععلم ال: و قولبتها يف علوم ثالثة، هي

و نجد هذا التلّقي يف كتب . و قد اعتمد الّتعليل اجلزئّي و التَّقسيامت املتعّددة للنّّص الواحد

أليب هالل ) الّصناعتني(لقدامة بن جعفر، و كتاب ) نقد الشعر(البالغة املعروفة مثل كتاب 

تلخيص (و كتاب ) اإليضاح(و كتاب البن األثري، ) املثل الّسائر(العسكرّي، و كتاب 

) الّتبيان يف البيان(الّسكاكّي، و كتاب ) مفتاح العلوم(للخطيب القزويني، و كنتاب ) املفتاح
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ألسامة بن ) البديع يف البديع(البن أيب اإلصبع، و كتاب ) حترير التحبري(للّطيبي، و كتاب 

 .منقذ، و غريها من كتب البالغة املعروفة

ا باا  :  

  إّن النظرية النقدية عند العرب تراث علمّي أصيل استمّدت أصالتها من أصالة أصوهلا 

  فلقد نام النقد و ترعرع يف كنف الشعراء و املتأدبني و علم البيان هو الذي نام . و مكوناهتا

 كان و ترعرع يف كنف املتكلمني و من هو إىل الفكر و العلم أقرب، و ظهور النقد األديب

غري أن هذا االصطالح الذي نستخدمه نقصد . خاّصا بالشعر و لذلك ظلت أكثر بحوثه فيه

 .به دراسة اخلطوط الرئيسية العامة التي سار عليها النقد األديب ِقَدَم َحياة الشعر اجلاهيل

و عليه فإن النقد األديب مل يكن وليد الصدفة بل كان نتاج حماوالت كثرية غري مبارشة، 

و هي حماولة مبارشة من هاتني الفئتني لدراسة . ت اللغويني و النقاد املتأثرين بالفلسفةسبق

فهي إذن حماولة مالزمة للوجود الواقعي . تلك اخلطوط التي اّتبعت يف النتاج النظري

إذ أّن أّول ما يشار إىل أّنه قد صدر عن بعضهم، إن كان نقدا فطريا أو . ألصل األدب العريب

فهو النقد الذي جاء عىل لسان أّم جندب زوج الشاعر امرؤ  -صّح التعبري إن–عفويا 

  و بني امرئ القيس يف وصف الفرس، يف املحاكمة التي جرت بني علقمة الفحل القيس، 

و كانت َحَكًام أصدرت احلكم فيها لعلقمة، و يف حكم ربيعة األسدي بني الشعراء األربعة 

 .خبل الّسعدي و عبدة بن الطيبالزبرقان و عمرو بن األهتم و امل

و كانت املحاورة التي جرت بني النابغة الذبياين و حسان بن ثابت بشأن الشاعرة اخلنساء 

 .التي حكم فيها النابغة للخنساء عىل حّسان
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أّهنا أحكام فردية ذوقّية، و هذا و من اطالعنا عىل سري هذه األحكام و غريها، اّتضح لنا 

  و كل من هذا . ي الفردي لبنة أساسية، من لبنات النقد الذوقي القبيلالذوقالنوع من النقد 

و هذا يكونان لبنة أساسية يف إطار النقد االجتامعي و هذا ما يثبته قانون الكّل الذي يشمل 

 .)1( و جيمع بني هذه األجزاء روابط و عالقات تكّمل بعضها بعضا.. اجلزء و اجلزيء

                                                   
 .16ص، 1981، منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم، العراق، عند العرب النظرية النقدية، هند حسني طه )1(



 

 

  

  

  

ا ا:  

ا ياا ان اا  ر ا ث و  
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  بــدأت كموقــٍف يتمّثــل املــاّيض " أن احلداثــة يف املجتمــع العــريبّ إىل  أدونــيسيــذهب 

هـو الّرصـاع بـني النّظـام القـائم عـىل " -لديـه-و مبـدأ احلداثـة . "و يفّرسه بمقتىض احلـارض

  ذا الّرصاع يف أثنـاء العهـدين األمـوّي و قد تأّسس ه. الّسلفّية، و الّرغبة العاملة لتغيري النّظام

 :و العباّيس، حيث نرى تّيارين للحداثة

 : الّتيار األول

  يلغـــــي. ( فكـــــرّي يتمثـــــل يف احلركـــــات الثورّيـــــة ضـــــدَّ النِّظـــــام القـــــائم -ســـــياّيس 

 ).الوراثيَّة يف احلكم _األرستوقراطيَّة

 : الّتيار الثاين أّما

و إىل اخللـق ال عـىل مثـال خـارج . نـواس أيبومّية، كام عند فنّّي هيدُف إىل االرتباط باحلياة الي

 .)1( ") يلغي عصمة األوائل يف الفّن . ( متّام أيبالتقليد و كّل موروث، كام عند 

و من هذا يظهر لنا أن النقلة النوعّية و احلقيقة إن صح التعبري يف ميدان األدب و الفّن 

   بشار: اهتا مع العرص العباّيس مع ظهورعموما، إنّام اّتضحت معاملها، و بانت أمار

جديد احلقيقة ، الذي ال يكاد خيتلف أحد من الدارسني أن طالئع التَّ متام أيبو  نواس أيبو 

 . ظهرت معهم، و قد جتّىل ذلك عيانا يف أشعارهم

و ا ا  و ا را :  

بسـقوط ) م749(هــ 132تـاريخ الّسـياّيس سـنة رص الـذي بـدأ يف الـرص العبايسُّ هو العــالع

عرص ـو ينتهـي الـ). العـراق(الدولة األموّية يف الّشـام، و قيـام دولـة بنـي العّبـاس يف الكوفـة 

                                                   

صدمة ( 03جبريوت، دار العودة، ، )بحث يف اإلتباع و اإلبداع عند العرب(أدونيس، الثابت و املتحّول ) 1(

 .و ما بعدها 09/10ص، 1978، 01ط، )احلداثة
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ــنة  ــرتّي يف س ــو الّت ــد هوالك ــىل ي ــداد ع ــقوط بغ ــيايس بس ــاريخ الّس ــايس يف الت ـــ 656العب ه

 ).م1258(

عَرص ـإنَّ هذا ال: ليل الّصلة باحلقيقة التارخيّيةهذا الّتحديُد عريفٌّ ق": يقولعمر فروخ و يعّلق 

قد بطَل أن يكوَن عباسّيا منذ أّيام اخلليفـة املتوّكـل الـذي جـاء إىل عـرش بغـداد يف آخـر سـنة 

و القّواد األتراك يملكون الّدولـة مـن مجيـع جوانبهـا، ثـمَّ مل يكـن للخليفـة ) م847(هـ 232

 .)1( "األمر يشء املنصوِب عىل عرش بغداد بعد املتوّكل من

  يف موقِف اختيـاٍر صـعٍب بـَني الّتـاريخ  -ألّول مّرةٍ - لقد أصبح اإلنسان يف العرص العباّيس "

و الواقع، الّتاريخ ممّثال يف مرياث العصور القديمة، و الواقع ممّثال يف حياته اجلديدة الّصاخبة 

بارك هـذا اجلـدَل الكـائن يف  و لقد ازداد هذا اإلحساس عمقًا و األزمة حّدة و .)2( "العريضة

أنَّ  "عرص ـوجدانه بني الّتاريخ و الواقـع الـذي فرضـُه العرصـ العبـاّيس عـىل إنسـان ذلـك الـ

ظلَّ مشدودًا إىل حّد بعيٍد عـىل املسـتويني  -عرص بني أمّية-اإلنسان العرّيب يف العرص الّسابق 

هـذه املثـل رسـوخًا يف النّفـوس،  االجتامعّي و الوجداّين إىل تقاليده القديمـة، و بـذلك زادوا

ـورة مـن الّرصـاع بـني  حّتى أنَّ املجتمع األدّيب يف العرص العبـاّيس كـان عليـه أن ُيعـاين بالرضَّ

 . )3( "األخذ هبا، و بني طرحها و االستجابِة لقيم عرصه اجلديدة

الّزمـان فقـد بـدأ  ففي الفرتة العباسّية فقد تغّري الزمان و اختلف املكان و تبّدل احلّكام، فأّما"

فقـد  -و أعني مكان احلكم و الّسـلطان-بالثلث الثاين من القرن الثاين اهلجري، و أّما املكان 

                                                   
) األدب المحدث إلى آخر القرن الّرابع الهجرّي (عمر فّروخ، تاريخ األدب العربّي، األعصر العباسّية  )1(

 .33، ص02لبنان، دار العلم للماليين، ج_، بيروت)م1008 - م750/ هـ 399 -هـ132(

 .319، ص1975الرؤية و الفن، بيروت، دار النهضة العربية، : ، يف األدب العباسيين اسماعيلعز الدّ  )2(

 .320، صنفسهالمرجع  )3(
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انتقل من الّشام إىل العراق، و إنه لفرق كبري بني طبيعة الشام و طبيعة العـراق، و أّمـا احلّكـام 

يُّون هاشـميُّون، للفـرس فقد كانوا أموّيني مـروانيني عبشـمّيني فاحتـلَّ مكـاهنم حّكـام عباسـ

ولــة اجلديــدة لونــا  علــيهم دالــة و ســلطان، و للعجــم قــبلهم فضــل للمســاعدة، فأخــذت الدَّ

 .)1( "فارسيَّا بعد أن كانت سابقاهتا عربية الّلون و اليد و اللِّسان

رًا و قيمًة اجتامعّيًة كانت هلـا إسـهاماهتا و تأثرياهتـا عـىل  كلُّ هذه القيم كانت قد شّكلت تصوُّ

يقُف أمامه األديـُب  جديدا أفقااجلانب األدّيب و الفنّي عىل أدباء ذلك العرص، بله أن صنعْت 

و معـه سـتتبّدُل ، ))اإلغـراب و التَّجديـدو  املحاكاة و الّتقليـد((و النّاقد عىل حدٍّ سواء، بني 

ة أو بـاألخرى، و معهـم فيختلـف الّشـعراُء إن بالّطريقـ. حتًام القيُم اجلاملّية و الفنّيُة و النقدّيةُ 

تتبّدل رؤى النّقاد و قناعاهتم و ينبسُط فكرهم، و تنزاُح أذواقهم ملواكبة هذا اجلديد بـالقبول 

ـا كانـت قيمتـه . أو الّرفض ٍب شديد لـدى الـبعِض يف سـبيل احلفـاِظ عـىل القـديم أي�   مع تعصُّ

يق الذي ذكره القايض اجلرجـاين و هو الفر. و شكله، بعقليٍَّة ال تقبل املساومَة أو إعادة النّظر

  يعمُّ بـالنّقص كـّل حمـدث، و ال يـرى الّشـعر إال القـديم اجلـاهّيل  "و الّذي  )2(يف بدء الوساطة 

و ما أكثر َمـْن ": و الذي حّده بقوله )3( "و ما سلك به ذلك املنهج، و ُأجري عىل تلك الّطريقة

وا ـِة الـرُّ ة، مـن يلهـُج بعيـب املتـأّخرين؛ فـإنَّ أحـدهم ترى و تسمُع من حّفاظ الّلغة و من ِجلَّ

  ُينشُد البيَت فيستحسنه و يستجيده، و يعجب منه و خيتاره، فإذا ُنسب إىل بعض أهـل عرصـه 

َب نفسُه، و نقض قوله، و رأى تلك الغضاضة أهون حممًال، و أقلَّ مرزأةً   و شعراء زمانه، كذَّ

                                                   
، 1986، 06لبنان، دار العلم للماليين، ط- مصطفى الّشعكة، الّشعر و الّشعراء يف العصر العباسي، بيروت) 1(

 .07ص

 .52ص ،الوساطة: الوساطة بين المتنبي و خصومة، أنظر، هو عنوان المدخل إلى قضية بدء الوساطةو ) 2(

 .52ص، 2000، 01بيروت، المكتبة العصرية، طالوساطة، الجرجاين علي بن عبد العزيز،  )3(
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 .)1( "ولِّدمن تسليم فضيلة ملُحدٍث، و اإلقرار باإلحساِن مل

ما مـدى االرتبـاط الفعـيل ": التَّطاوي اهللا عبدو قد نتساءل و هو نفسه الّسؤال الذي يطرحه 

  بني حركـة القصـيدة العربّيـة أو ثباهتـا و بـني ديناميكيـة املجتمـع و حركـة تياراتـه االجتامعّيـة 

ن خـالل عـّدة لعلَّ اإلجابة عىل هـذا الّسـؤال تقتيضـ رؤيـة املسـألة مـ: و الفكرّية؟ و يضيف

عالقـات جدلّيــة، تنتهـي يف مجلتهــا إىل االكـتامل و التفاعــل، لتخـرج علينــا بصـيغة واضــحة، 

حتكم الّدرس األديب يف الّرؤية النقدّية الّتحليلية للقصيدة العربية، عالقتها باحلركة األدبية يف 

 : و يمكن بلورة هذه العالقات املزدوجة يف. كل من عصور األدب

ــاملجتمع) 2. (شــاعر بشــعرهعالقــة ال) 1( ــاملجتمع) 3. (عالقــة الشــعر ب   . عالقــة الشــاعر ب

 .)2( "عالقة الشاعر بثقافته) 5. (عالقة الشاعر بجمهوره) 4(

 و هكذا بدأت احلركة األدبية و االجتامعية تشهد حتّوال مشهودًا مـع حلـول العرصـ العبـاّيس 

مل يعهــدها العــريب يف العصــور  الــذي أتــرف املشــهدين املــذكورين و أظلهــام بــألوان جديــدة

و متّثـل اجتامعيـا، يف . فنّيا متّثل هذا التحـّول يف اخلـروج عـىل عمـود الشـعر العـريبّ "السابقة، 

ــا ــر فيه ــل، إعــادة النّظ ــائدة، أو عــىل األق ــيم الس ــض الق ــعيد . رف ــ عــىل الص كــان داُء العرص

و كـان عـىل . التجديـد اإلبداعي، الّشعور الّطـاغي عنـد الّشـاعر باحلاجـة إىل االسـتحداث و

بأّنـه وحيـد و اآلخـر جـدار . الصعيد االجتامعي، الّشعور بأّن هناك هّوة بني الشاعر و اآلخر

 .)3( "يف وجهه

أدب حرضّي، مرتٌف مثّقف هادئ، ": بأّنه العرص العبايسأدب  الشايب أمحدو يصف 

                                                   
 .53، صالمصدر نفسه) 1(

 .07، ص01عبد اهللا الّتطاوي، أشكال الصراع يف القصيدة العربية، ج) 2(

 .37أدونيس، مقدمة الشعر العربي، ص) 3(
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، و احلياة اخلصبة الناعمة، مستقرٌّ يعتمد عىل العقل و الفكر و العلم الكثري، و املزاج الّرقيق

  و البيئة االجتامعّية املنّظمة ففاض األدب باملذاهب الدينّية و الفلسفّية، و امتاز بالّتنسيق 

  و العمق، و اعتمد عىل الطبيعة اجلميلة و األزهار النارضة، و القيان الفاتنة، فرقَّ أسلوبه 

 . )1( "العمومو النت عبارته، فكان أدًبا حرضّيا، مهّذًبا عىل وجه 

ا اَا اا  ث و: 

،  العنرص احليس  عليه  العامرة جِليًال هائًال و يغلب  كفن  كان  العرص اجلاهيل  يف  عر العريبفالشِّ 

يف العرص اإلسالمي قد أخذ   هذا الشعر بعد ذلك  ، و إن التَّجاور ال التناغم  عيل  و يقوم

  إيل  املضمون  مع  الشكل  فيه  يتناسب  بحيث  اإلنساين  اجلانب  يربز فيه  الذي  حتالنَّ   شكل

الشعر   انتقل  حيث  الرسم  أخذ تدرجييًا طابع  العرص العبايس  يف  الشعر العريب  حد كبري، فإن

    و الزمان  عنارص اجلامل  أنيقة جديدة تبدو فيه  عوامل  إيل  السابقة  العفوية  الثابتة  عوامله  من

  غطاء من  خشنا صحراويًا جامدًا يمّسه ما كان   كل  ، فأصبح و اللون  و احلركة و اإليقاع

  درة  العرص العبايس  جتعل  امليزات  هذه  كل .احليوية  من  اللؤلؤ و نفخة  من  احلرير و بريق

 .)2(  العريب  عصور األدب  المعة بني

من )) الظُّروف االجتامعية و معنى العمل األديب((اين و يقول مصطفى ناصف يف الفصل الث

نقــول أحيانــًا إنَّ األدب تعبــري عــن املجتمــع، فهــل هــذه ")): دراســة األدب العــريب((كتابــه 

أنَّ : أّوهلـا مـثالً : القضّية واضحة متاما؟ إّننا إذا أخذنا يف حتليلها وجدناها تعني أشياء متعـّددة

                                                   

دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب العربية، القاهرة، مكتبة النهضة : أحمد الشايب، األسلوب) 1(

 .124، ص1991، 08المصرّية، ط

 : أبو تّمام و ثقافة عصره، مقال منشور على الرابط)2(

http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=153009 
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ٌر بطريقــة  العمــل ــُف : مــا بظــروف اجتامعّيــة، و ثانيهــااألديب متــأثِّ ال -أنَّ هــذه الّظــروف تؤلِّ

جزءًا من مضمون ذلك العمل، و عبارة الظُّـروف االجتامعيَّـة واسـعٌة تشـمُل كـلَّ مـا  -حمالة

 .)1( "يعني البرش و ما خيتصمون حوله

دة الّشعر يف املقوالت احلياتّية و مفرداهتا املتغّرية هي ما ": و هو نفسه ما يذهب إليه العقاد

كّل عٍرص، و من ثّم فالذي يصف السّيارة أو الّطائرة اليوم باعتبارها وسيلة الّرحلة، مثله 

  بفلسفة الفهم، : ال فرق بينهام ألن العربة يف االختالف و التاميز. متاما الذي يصُف النّاقة

ف يف اإلبداع إلطار هو اإلطار، و طريقة أّما إذا كان ا. و خّطة التناول و طريقة البناء و التَّرصُّ

ٍر فنيٍّ يف هذا؟ ٍل أو تطوُّ  ."البناء هي هي، فأيُّ حتوُّ

  فإذا صحَّ أن يقف اجلاهّيل عىل األطالل و الّرسوم و الّدمن، فيبكي الّربع و أهله و يستبكيه، 

يِح و احلنوِة الَعرارة كام يقول  ناقة، و يصف ال -قتيبة ابن-و أن يقطع إىل املمدوح منابَت الشِّ

فر لمّي  أشجعفهل سيصّح بمنطق العقل أن يأيت . و كَبَد الّرحلة، و شّقة السَّ قرص  السُّ

 :الرشيد و ال يقول

   مــــــــال سـ ـــــــــةٌ ويتَح ـــــــــهلَيع ـــــــــرقَص  

   نْياَ اخلَليفَــــةُ و الْتَقَـــــتاجتَلَــــى الـــــد يــــهف  
  

     ــاَم ـــــــ ــا األَيـ ــه مجالَهــــــــ ــت علَيــــــــ    أَلْقَــــــــ

  )2(و دوام  للْملْـــــــــــك فيـــــــــــه ســـــــــــالمةٌ
  

يعيش مع الّرشيد و األمين يف القصور بين الخدم و الحشم،  نواس أبيثم هل يعقل من 

 :الجواري و القيان إال أْن يقول مثل هذا

                                                   

 .95بي، القاهرة، الدار القومية للطباعة و النشر، صمصطفى ناصف، دراسة األدب العر) 1(

ينظر أخبار أشجع (األبيات ذكرها ابن المعتز و قال أهنا مما يستجاد و هي من قصيدة مدح هبا الّرشيد  )2(

 )252مصر، دار المعارف، صعبد الستار أحمد فراج، : ابن المعتز، طبقات الشعراء، تحقيق: الّسلمّي يف كتاب
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ـــــــــا ـــــــــأْ ِهبـ بـلَ الَ تَعاألَطْــــــــــال أتــــــــــرك  

ــا   ــى حترميِهـــــ ــر علـــــ ــربِ اخلمـــــ   و اشـــــ
  

      ــــــــهنياــــــــؤسٍ دــلِّ ب ــا مــــــــن كــــــ    إنَّهــــــ

ــاَكَ دار فاَ  ــا دنيــــــــــــــ ــه إنَّمــــــــــــــ ـــــــــــــ يـن  
  

  و مِن الروايات التي تدّلل على كبير تأثر الشاعر ببيئته و صلته هبا يف صوغ صوره 

و تشبيهاته، أنَّ شاعرا بدوّيا من رعاة الماشية ممن دّب و شّب بين الكباش و النعاج َقِدَم 

 :حاضرًة عامَرًة، فأكرمه صاحبها فمدُحه هبذين البيتين

 مــــــدلْوِ لَــــــا عكَالــــــد اأَنْــــــتلْــــــواكَ دن  

     لَـى الــوع فَـاظـي احلكَالكَلْـبِ ف أَنْـت  
  

ــذُّنُوبِ     ــلِ الــــ ــا قَليــــ ــثري العطَــــ ــن كَــــ   مــــ

  د و كَـــــالتّيسِ فـــــي قـــــراعِ اخلُطُـــــوبِ    
  

 َمْشُهوُدهخّل عنه فذلك ما وصل إليه علمه و ": فهّم بعض أعوان األمير بقتله، فقال األمير

 ."قم بيننا زمنا، و قد ال نعدم منه شاعرا ُمجيداو لقد توّسمت فيه الّذكاء فليُ 

فما أقام بعض الّسنين يف سعة عيش، و بسطة حاٍل حّتى قال الّشعر الّرقيق اآلخذ بمجامع 

 :القلوب، و هو يف زعم بعضهم صاحب األبيات

   هــد ــاضِ بِخَـــ ــوى ورد الريـــ ــن حـــ ــا مـــ   يـــ

   ــه ــذِّي جردتَـــ ــيف الـــ ــك ذَا الســـ   دع عنـــ

  تدــر ــع إِن جـــ ــيوف قَواطـــ ــلُّ الســـ   كُـــ

  ــر ــــ خَيـم ــت ــي فَأَنْـــــ ــــ تَقْتُلُنـ ــت ــــ مـر إِن  
  

     هــد ــزرانِ بِقَــ ــيب اخلَيــ ـ ــى قَضـ   و حكَــ

 هــد ــاكَ أَمضَـــــى مـــــن مضَـــــارِبِ حـــ   عينـــ

   هـــــدميف غ عقَـــــاط ـــــكظلَح ـــــامسح و  

 هــــــد بـا يف عدــــــي سـ ــــــارِض عـذَا ي ــــــن مـ  
  

  مهما يكن من صّحة هذه القّصة المروّية على أساليب مختلفة، فإّن فيها إشارة بّينة و  

َعَراء  إلى تأثير األحوال  .)1(بأفكار الّرجال، و فعل الحضارة بقرائِِح الشُّ

                                                   

- 119ص، 2011ة و النشر، لرتجمية لكلمات عرب، القاهرة، سليمان البستاين: تر، ة لهوميروساإللياذ) 1(

120. 
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و لعلَّ القصيدة التي أرى فيها إعالن� صريح� عن الخروج على تقاليد الحياة الجاهلّية إلى 

و الكره الّصراح قول أبي نواس يف قصيدته التي ترسم مالمح الحداثة درجة تصل الحنق، 

تمّثل يف مجموع أبياهتا صورًة حقيقيًَّة لالنتقال من حياة البداوة،  يف القصيدة العباسّية، و

إلى حياة البذخ و الّترف،  فضالً عن كوهنا تجمع كل أغراض القصيدة المحدثة من عيِب 

ٍء بالبادية و سخرية بمالمح عيشها، و دعوٍة إلى معاقرة بالوقوف على األطالل، و هز

الخمر كبديٍل حياّيت يشّرعه العصر و أجواؤه المعاصرة، و خروج عن المعتقد و عدم هتّيبه 

يف ذلك، ثم غزل صريٍح بالمذّكر المخنّث، و هي أضرب لم تعهدها القصيدة القديمة و لم 

 :تحاوْلها حّتى

نـــــــــــــــوب         دعِ األَطـــــــــــــــاللَ تَســـــــــــــــفيها اجلَ

ــاء أَرضــــــــاً          ــلِّ لراكــــــــبِ الوجنــــــ وخــــــ

          طَلــــــــــــــحو ــــــــــــــرشنَبتُهــــــــــــــا ع بِــــــــــــــالد

وال تَأخــــــــــذ عــــــــــنِ األَعــــــــــرابِ لَهــــــــــواً            

دعِ األَلبــــــــــــــــان يشــــــــــــــــربها رِجــــــــــــــــالٌ         

           لَيـــــــــــــــهــل ع ــــــــــــ فَبـ ــب إِذا راب احلَليـــــــــــــ

ــه صــــــــــــ  افيةٌ شــــــــــــمولٌ   فَأَطيــــــــــــب منــــــــــ

ــي          ــدن يحكــــ ــديرها يف الــــ ــأَن هــــ كَــــ

ــالمٍ             ــدا غُـــــــــ ــــــــ يـ ــك ــا إِلَيـــــــــ ــد بِهـــــــــ ــــــــ تَمـ

غَذَتــــــــــــه صــــــــــــنعةُ الــــــــــــدايات حتّــــــــــــى         

  ينــــــــــــــوء بِرِدفــــــــــــــه فَــــــــــــــإِذا تَمشــــــــــــــى
  

   و   ــوب ــدتها اخلُطـــــــــ ــد جِـــــــــ ــي عهـــــــــ   تُبلـــــــــ

جيــــــــــــبالنــــــــــــةُ وجيببِهــــــــــــا الن تَخُــــــــــــب  

ــــــــــيدص أَكثَــــــــــرو ذيــــــــــبو ها ضَــــــــــبع  

 ــديب ــهم جــــــــــــ ــاً فَعيشــــــــــــ   وال عيشــــــــــــ

غَريـــــــــــب مهيـــــــــــنــــــــــيشِ ب العـ قيـــــــــــقر  

ــ   ــــــــــ ــا يف ذاكَ حـ ــرج فَمـــــــــــ   وبوال تُحـــــــــــ

  ــب ــاق أَديــــــــ ــها ســــــــ ــوف بِكَأســــــــ   يطــــــــ

ــــــــــــليب الصـ لَـــــــــــــهقاب القَـــــــــــــس ــــــــــــراة قـ  

  ــب ــأٌ ربيــــــــــ ــه رشــــــــــ ــن كَأَنَّــــــــــ   أَغَــــــــــ

طيـــــــــــــبلٌّ ود هـــــــــــــا بِـــــــــــــهزَهـــــــــــــا فَز  

 ــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــى يف غَالئتَثَنقَضــــــــــــــــــيب  
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و هذه أشكال من المعاين و ضروب من الّتصوير لم تخطر على الشاعر الجاهلّي و ال 

اإلسالمّي أن يضّمنها شعره، بعيدا عن األسباب و الّدوافع، بإزاء متطلبات القصيدة 

 . الجاهلية األولى و القصيدة اإلسالمّية الّردفية لذلك العهد

 : )1(أبي الّليث مزاحم بن فاتك يف رسالته إلى  )ه335( الّصوليّ يقول 

) يعني عصره(أنَّ ألفاظ المحدثين منُذ عهِد بّشار إلى وقتنا هذا  -أعّزك الّله-اعلم "

بق لألوائل بحقِّ  ، و إن كان السَّ كالمنتقلِة إلى معاٍن أبدَع، و ألفاٍظ أقرَب، و كالٍم أرقَّ

ر أعينهم ما رآه المحدثون فشبَّهوه االخرتاع و االبتداء، و الّطبع و االكتفاء، و أّنه لم ت

مشاهدًة و عاَنْوُه مّدة دهرهم من ذكِر ) األوائل(ِعيان�، كما لم يَر المحدثون ما وصفوه ُهْم 

فهم يف هذا أبدًا دون القدماء، كما أنَّ . الّصحارى و الَبرِّ و الوحِش و اإلبل و األخبية

 :يَّن هذا أبو نواس بقولهالقدماء فيما َلْم َيَرْوُه أبدًا دوهنم؛ فقد ب

ـــــــــدمِ غَــــــــــةُ القـالـــــــــفَةُ الطُّلُــــــــــولِ ب صـ  
  

ــــــة الكَـــــــرمِ   ابنـل كــــــفَات ــــــلْ صـ عـفَاج  
  

 :ثمَّ يقول فيها

ــاَ  ــماعِ بِهــــ   تَصــــــف الطُّلُــــــولَ علَــــــى الســــ

ــاً  ــيء متَّبِعـــــــــ ــفْت الشـــــــــ   و إذَا وصـــــــــ
  

ــمِ     ــي الفَهـــ ــانِ كَأَنْـــــت فـــ ــذُو العيـــ    أَفَـــ

 ــن ــلُ مـــ ــم تَخْـــ ــمِ  لَـــ ــن وهـــ ــلٍ و مـــ   زَلَـــ
  

وليِّ و يف نصِّ  عر المحدث؛ ففيـه يشـير إلـى  الصُّ غناء كبير إذا أردنا أن نستبين خصائص الشِّ

االنتقال الّذي عرفه العرب يف بـاب الّصـياغة، و الّتغّيـر الـذي طـرأ علـى لغـة الشـعر، حيـث 

رّق الكـالم و عـذب بمـا ابتدعت المعاين بما يالئم العصر، و النـت األلفـاظ بمـا يواتيـه، و 

                                                   
خليل حممود عساكر، حمّمد عبده عزام، نظري اإلسالم : الصويل أبو بكر حممد بن حييى، أخبار أيب متام، تح)1(

سالة أبي بكر محمد بن يحيى ر(، 1980، 03أمحد أمني، بريوت، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ط: اهلندي، تق

 .17ص، )و شعرهالّصولّي إلى أبي الّليث مزاحم بن فاتك يف تأليف أخبار أبي تمام الطائّي 
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و أّن القـدماء و المحـدثين متسـاوو الحـّظ يف اإلبـداع، كـّل بـرع . يناسب األذواق الحضرية

فيما عاينه و عاشه، فال القديم يفوق المحدث يف وصف مـا لـم يـره، و هـذا دون القـديم يف 

 .توصيف البداوة، و كل يف بابه مجيد

 سـلمو  الوليـد بـن مسلمو  بشار، على يد لعباسيفعندما وصَف النقاُد، الشعر، يف العهد ا "

تلّمســوا هــذه ، القــديم وبــين بينــه و مــايزوا بالمحــدث.. تمــام أبــيو  نــواس أبــيو  الخاســر

الــوزن أو : (، شــعرًا؛ وهــيالفروقــات، ال يف البنــى الجوهريــة التــي ال ُيســّمى بــدونها الشــعرُ 

بل يف تحّوالت ثانوية تطـرأ نتيجـة ) الـخ.. اإليقاع، التعبير االستعاري أو المجازي، المعاين

.. عوامل جديدة دخلت على الشعر بسـبب متغّيـرات يف الثقافـة والمجتمـع واللغـة والـرؤى

الميـل إلـى الصـنعة والمعـاين الغامضـة التـي (أي . كاالستعارات البعيدة والمعـاين الموّلـدة

ر ابـن المعتـز، لـم فبشار وأبو نواس ومسلم ومن تقيلهم على حد تعبي. تستخرج بكّد الفكر

يسبقوا إلى فّن البديع، االسـتعارة والتجنـيس والمطابقـة، لكنـه كثـر يف أشـعارهم فعـرف يف 

 .)1( "تفّرع فيه تمام أبا الطَّائيزماهنم، ثم إن 

و مما الءم فيه الشعر روح الحياة المستجدة الحاضرة، ما ورد يف شعر أبي تّمام يف وصف 

 :ُمصّلبين

وـــرأَس وا وكَـــررٍبامتُـــونٍ ضَـــوـــي ما ف  

  مــالَه ـ خـ ــم ـ آهـر ــن ـ مـ و ،ــون ـ حـربالَ ي  
  

  قيــــــدت لَهــــــم مــــــن مــــــربط النجــــــارِ   

  )2(أَبـــــدا علَـــــى ســـــفَرٍ مـــــن األَســـــفَار  
  

                                                   
  .18و1/5الموازنة  ،آلمديا )1(

 :و مطلعها. البيتان من القصيدة التي مدح هبا أبو تمام المعتصم، و ذكر إحراق األفشين) 2(

ـــــوارِ  ـــــيوف ع ـــــج و الس ـــــق أبل   الح
 

  ر مــــن اســــد العــــرين حــــذارفحــــذا
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و هذا املعنى ممّا ُيعثُر عليه عند احلوادث ": و يعلق ابن األثري عىل بيتي أيب متّام، بقوله

اخلاطُر يف مثل هذا املقام ينساق إىل املعنى املخرتع من غري كبري كلفة، لشاهد املتجّددة، و 

و هذا  ": و بعد ذكر أبيات له من قبيل البيتني األوليني يقول ابن األثري. )1( "احلال احلارضة

 .)2( "ممّا ُيعُني عىل استخراج املعاين فيه شاهُد احلال

 و دب اا:  

نسبة إىل الّدولة التي قيل  ذي ساد يف صدر الدولة العباسيّة يسّمى األدب العباّيس إِنَّ األدب ال

َمْوُلودين (ألّن معظم األدباء يف ذلك العرص كانوا موّلدين  و يسّمى األدب املوّلديف أيامها، 

ألّن أولئك الذين كانوا  و األدب املحدث، )من أبوين أحدمها عريب و اآلخر غري عريب

، ثّم إِنَّ األدب )ُدًدا متأّخرين باإلضافة إىل أدباء اجلاهلية و أدباء العرص األموّي ُج (حمدثني 

ًدا مل يكن عربًيا خالصا يف معانيه و أسلوبه، فقد دخل يف األدب : نفسه كان هبذا املعنى، مولَّ

   العريب فنون و أغراض و معان مل يألفها األدب العرّيب من قبل كالغزل املذّكر و اخلمرّيات

  اجلمل ((و التوّفر عىل األوصاف احلرضّية و إمهال العصبّية العربّية البدوّية، ثّم دالت دولة 

، و زالت من الّشعر املطبوع ))الرياض و احلسان((و قامت عىل أنقاضها دولة )) و الطلل

   بالّطابع اجلديد آثار التقليد لألقدمني و االحرتام هلم، و حّل مكاهنا النّفور من حياهتم

و أغراضهم ال منهم، و بدأ االبتكار ثّم مات التسّرت و الكناية و ظهر مكاهنام الترصيح و قلة 

 .املباالة

                                                   
بدوي طبانة، مصر، دار هنضة / أحمد الحويف: ابن األثير، المثل السائر يف أدب الكاتب  الشاعر، تحقيق) 1(

 .08، ص01مصر للطباعة و النشر، ج

 .09نفسه، ص المصدر) 2(
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فدخل عليه يشء من الّضعف يف معرفة خصائص األلفاظ و يف الرتكيب ا األسلوب مّ أ

  اجلناس (أيضا، و لكن اكتسب رّقة يف التعبري و دخل عليه التكّلف و اإلكثار من الّصناعة 

 .خاّصة) و الطباق

: األوزان القصرية و إىل نظم املقّطعاتو حدث تطّور آخر يف الّشعر إذ مال املحدثون إىل 

األبيات املعدودة يف أغراض حمدودة، كام أحّبوا القوايف التي كانت مهجورة أو شبه 

مهجورة، فبنوا بعض مقّطعاهتم عىل ما عذب من الذال و الطاء و الّضاد، فلم تنفر من 

  .)1( روا إىل االستعانة بقواف غريبةالّسمع ألهنم مل يطلبوا القصائد فيضط

ء و اا  ا:  

فالشاعر اجلاهيل أو اإلسالمي مل يكن عادة صاحب فّن، كان الّطبع قوّيا فيه وكانت عباراته 

 .ذلك إفصاحا واضحا عن خواطره، فال خييف وال يبدل إالّ إذا كان املعنى يتطّلب

زهري بن أيب "و  "طفيل الغنوي"فاملعاين هي التي تأرسه وحتّركه وتقوده وما يقال عن 

من أّهنم كانوا أصحاب أناة وروّية يف الّشعر، وأّهنم كانوا عبيدا له،  "احلطيئة"و  "سلمى

وبأّهنم شّقوا به، ليس معناه الّتكّلف أو الّصنعة، كان زهري حريصا عىل أن ال خيرج شعره 

نّاس إالّ بعد هتذيبه؛ وما كان هذا الّتهذيب إالّ إبعاد ما ال حيتاج إليه املعنى، أو إبعاد املعنى لل

 .إجالل له، أو تغّيري عبارة بأختها أو لفظة بأختها أتّم وأكمل

                                                   
 .39/40ص عمر فّروخ، تاريخ األدب العربّي، )1(
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فأّما عن املحدثني فقد صار الّشعر فنّا وصنعة، وصارت األلفاظ تبدل و العبارات تغّري ال 

بذلك أو يتجّدد أو يتعّدد؛ بل حيدث الّلفظ طربا يف الّسمع ويتحّقق به ألّن املعنى يكمل 

 .للّشاعر نوع من أنواع البديع

ومل يقف جتديد املحدثني عن الديباجة والصّياغة، بل حاولوا أن جيّددوا كذلك يف أعاريض 

 "تاهيةأبو الع"الّشعر وأوزانه؛ فاهتدى بّشار إىل أوزان جديدة نظم منها تطّرفا، واستعمل 

 .أوزانا غري التي نظم منها القدماء

ذلك ما أحدثه املجّددون من طبقة خمرضمي الّدولتني، ومن الّطبقة التي نشأت يف صدر 

كالبديع، ومنه ما أنحرص يف قليل . دولة بني العّباس، ومن هذا الّتجديد ما عاش مزدهرا 

 .بتكروه كاألوزانمن الّشعراء كالديباجة، ومنه ماوئد فلم يعرف عند غري من ا

يضاف إىل ذلك الّتجديد املقصود ما جّد يف أشعار املحدثني بأثر البيئة واحلضارة والّثقافة 

والعلم الغزير واألمزجة اآلرّية، ممّا ال بّد أن يكون له صداه يف أخّيلتهم وتصّوراهتم وتأّتيهم 

واإلغراق واإلحالة  فافإلسللمعاين، وممّا وجد النّقاد له مظاهر شّتى يف هذه األشعار كا

 .ونقص الّطبع وتفاوت النّفس

هذه احلركة التي قام هبا املحدثون كانت بعيدة األّثر يف الّشعر والنّثر، وما سبق ذكره من 

مالمح الّتجديد ليس كّل ما ولع به املحدثون ولعّله جمّرد ما استهّلوا به وهو ما حدث يف 

أيب نّواس، ومسلم بن  ": الثانية من املحدثني من أمثال الّشعر إىل العهد الذي ينتهي  بالّطبقة

وهو كاف لتحديد مظهر الشعر احلديث وقتئذ كاف ألن يكون موضوعا تتفاوت  "الوليد

 .فيه األذواق وخيتصم النّقاد عليه
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 :زمن ذلك العهد صار الّشهر مذهبني متمّيزين وصار الّشعراء طائفتني

إالّ بمقدار ما يتالءم مع الرّوح العربّية فظّلوا عىل النّهج  دطائفة حتتذي القدماء وال جتدّ / أ

 :القديم والّصياغة القديمة ومن هؤالء

ابن الّرومي،  دعبل اخلزاعي، و مروان بن أيب حفصة، وأشجع الّسلمي، وعّيل بن اجلهم، و

 .واملتنّبي

 :وطائفة مالت إىل التّجديد/ ب

، ومسلم بن الوليد، وأيب متام، وابن املعتز، كبشار، وابن هرمة، والعّتايب، وأيب نّواس

 .والبحرتّي يف يشء يسري

وأظهر ما يكون الّتمّيز يف القرن الّثالث وما بعده فالّسابقون من املجّددين قريبون من 

القدماء، فأّما الذين جاؤوا من بعدهم كأيب متام وابن املعتز فقد بعدوا كثريا عن الّصياغة 

 .اء يف اجلاهلّية واإلسالمالتي جرى عليها الّشعر

  :ا  ان اا اّي

إِنَّ احلديث عن منهج واضح ينّظم عملّية التلقي يف نقد القـرن الرابـع اهلجـري، هـو حـديث 

فيه الكثري من املبالغة و يسعى إلقحـام تلـك النظرّيـة يف قلـب اآلراء النقدّيـة القديمـة، سـعًيا 

و فيـــه حماولـــة، رّبـــام البتكـــار مـــنهج مفّصـــل عـــىل مقيـــاس  أصـــول هلـــا يف نقـــدنا، إلجيـــاد

فعىل الّرغم مـن انشـغال املّقـد القـديم . االصطالحات النقدّية احلديثة، و مقوالهتا يف التلّقي

ــه جــاء يف تضــاعيف درســهم  بــأطراف العمــل األديب، و اهــتاممهم بــاملتلقي، إِالَّ أّن ذلــك كلَّ
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كانت حركة النقد األديب بمنأى عـن الكلّيـات الفلسـفّية، و من ثّم   " )1(لقضايا النقد حينذاك

أو النّظرّيات العاّمة التي يمكـن أن تـنّظم مفهـوم االسـتقبال يف فكـرٍة جامعـة، ألنَّ األحكـام 

النّقدّية يف تراثنا إّنام كانت ُتستمدُّ مـن أحـوال الـنّّص يف عالقتـه باملفـاهيم العلميـة و الثقافّيـة 

 .)2( "املختلفة

  د نقد الّشعر يف القرن الّرابع اهلجرّي تطّورا ملحوظًا من النّاحيتني النّظرّية لقد شه

الذي يرى أنَّ ذلك كان  )3(عبّاس  إحسانو الّتطبيقية، و جتدر اإلشارة إىل التنبيه إىل رؤية 

  بفضل ثالث أشخاص كانوا قًوى دافعًة يف توجيه النَّظرّية الّشعرّية، فجعلوا للنّقد حمورًا 

االً، سواء كان ذلك يف احلدود النّظرّية أو الّتطبيقّية، و اضطروا النّقاد إىل أن يتعّمقوا و جم

أّما أولئك . سْرب غور العالقة بني النَّظر و الّتطبيق فُيحّققوا شخصّية متمّيزة بعض الّتمّيز

القرن يمكن أن يدرس معظم النقد يف و لذلك . املتنبّيو  أرسطوو  متّام أبو: األشخاص فهم

 : الّرابع يف ثالثة فصول هي

 .الّرصاع النّقدّي حول أيب متّام  -1

 . النّقد يف عالقته بالثَّقافة اليونانّية  -2

 .معركة النّقد التي دارت حول املتنبّي   -3

                                                   
/ لعربي يف القرن الرابع الهجري، منشورات الهيئة العامة السورية للكتابمراد حسن فطوم، التلّقي يف النّقد ا)1(

 .49، ص 2013وزارة الثقافة، دمشق،

 - و تراثنا النقدي  ةالحديث ةالنص و جماليات التلقي بين المذاهب الغربي ةقراء، محمود عباس عبد الواحد )2(

 .77ص، 1996، 01دار الفكر العربي، ط مصر،،  - ةدراسه مقارن

، )نقد الّشعر من القرن الثاين حتى القرن الثامن الهجري(، تاريخ النّقد األدبي عند العرب إحسان عّباس،)3(

 .بعدهاو ما 128ص
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ال جيب  -و هي أوسع جماالت النّقد يف القرن الّرابع –إالَّ أنَّ هذه الصور النقدّية الثَّالث 

 طباطبا العلوّي األصبهاين ابنفهناك حماولة . جلهود النَّقدّية األخرىأن حتجب عن أنظارنا ا

، و هي من أشّد املحاوالت النقدّية أصالًة و أكربها ُعمقُا، و لكنّها تكاد )عيار الّشعر(يف 

 .)1(تعتمُد اعتامدًا كلي�ا عىل صفاء الّذوق الفنّي 

  إذ نراه يتحّدث عن املالءمة بني األلفاظ ، بابن قتيبةو كتاباته و  باجلاحظو لقد تأّثر كثريا 

  و املعاين، و بني الكالم و أحوال املستمعني، و ما ينبغي عىل الشاعر من إحكام العبارة، 

عن الّلفظ  ابن قتيبةو حسن النظم، و حسن التخّلص من غرٍض إىل غرض، و ينقل حديث 

يم الّلفظ إىل ما حسن لفظه و جاد و املعنى يف مقّدمة كتابه الشعر و الّشعراء، فيشري إىل تقس

 .)2(معناه، و ما حسن لفظه دون معناه، أو معناه دون لفظه، و ما تأّخر لفظه و معناه 

كان لظهور قدامة بن جعفـر يف أّول هـذا القـرن، و رجوعـه بالبيـان إىل منـاهج جديـدة  "كام 

ف يف األداء التـي  متـّس الفكـرة و تـؤّثر يف يضع هبـا أسـس النقـد األدّيب، جـاعال أللـوان الـرتَّ

را جديدا يف بحـوث النقـد و البيـان، و كـان عقـل قدامـة . املعنى حّظا كبريا يف النقد كان تطوُّ

يغُلُب ذوَقه األدّيب، فزلَّ أحيانـًا يف نقـده، مـن حيـث قـّوم ذوق ابـن العميـد و الّصـاحب بـن 

دبّيـة، و إن تبعـوا مـنهج عّباد، و أيب هالل العسكرّي أحكام عقـوهلم يف النقـد و احلكومـة األ

   "نقـد الّشـعر"و جروا يف فهم الّشعر و تذّوقـه و نقـده جمـراه الـّذي أوضـحه يف كتابـه قدامة، 

                                                   
  لبنان،  - حممد حسني شمس الّدين، بريوت: املوشح يف مآخذ العلامء عىل الّشعراء، حتقيق و تقديماملرزباين، ) 1(

 .07، ص1995، 01دار الكتب العلمّية، ط

 -، القاهرة)مسائل البديع دراسة تارخيية و فنية ألصول البالغة و(  بسيوين عبد الفتاح فّيود، علم البديع) 2(

 .63، ص1998، 02دار املعامل الثقافّية، ط- الّسعودية/ مؤسسة املختار
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ــن ــّية م ــعر األساس ــارص الّش ــث يف عن ــع إىل البح ــذي يرج ــة : و ال ــوزن و القافّي ــظ و ال   الّلف

 . )1(و املعنى 

  :)2( رّي و من ثمَّ نجد أنَّ النقد األدّيب يف القرن الّرابع اهلج

 .قد استحال إىل علٍم له أصوله و قواعده و مبادئه - 1

 ...)املوازنة لآلمدّي، الوساطة للجرجاين. (كُثرت املؤّلفات فيه إىل حدٍّ كبري  -2

 .كانت املوازنات األدبيّة أظهر فروع النّقد يف هذا العرص، و أشهرها املوازنة لآلمدّي  -3

 .كُثر النّقاد يف هذا العرص و تعّددت آراؤهم -4

 ر اثننيأو املوازنة بني شاع، غالبًا عند احلديث عن صلة شاعر كانت ُمشكالت النّقد ُتثار  - 5

ر النقد فبحث يف إعجاز القرآن و أرساره، ثمَّ أخذ يتحّدُث عن أصول البيان  -6 تطوَّ

 القاهر عبدالعرّيب، حّتى استحال بعد ذلك إىل علم البالغة، الذي وضع أصوله 

 .أرسار البالغة، و دالئل اإلعجاز: يف كتابيه اجلرجاينّ 

هذا من دون أن نغفل قضايا نقدّية استمر احلديث فيها و تشعب الكـالم عنهـا و كثـر اجلـدل 

  حوهلا، شـّكلت هـي األخـرى دوائـر نقدّيـة هاّمـة، و سـاعدت عـىل تأسـيس وجهـات نظـٍر، 

ــة كقضــّيتي ــروز مــدارس نقدّي ــع الّلفــظ و املعنــى، و اجلــدل حــول ا: و ســاعدت عــىل ب   لّطب

و الّصنعة، خصوصـا مـع بـروز نـوع عـابٍر لثقافـة املـألوف، ُجمـاوٍز ألفـق العـادة، هـو الشـعر 

  .بّشار بن برد، و أيب نواس، و مسلم و أيب متام: املحدث مع

                                                   
 .24ابع اهلجرّي، رابطة األدب احلديث، صالفكر النقدي و األديب يف القرن الر حممد عبد املنعم خفاجي،)1(

 .25، صنفسهاملرجع  )2(
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الذين –و هناك ظاهرة خاّصة هيّمنا أن نشري إليها منذ أواخر القرن الرابع اهلجري بدأ النّقاد 

ّرقون بني تصّورات خمتلفة، فهم يالحظون بأّن الّشاعر قد يكتفي يف -يسّمون أحيانا بلغاء

ير اإلشارة و متكينها من العقل، بإشارة جمملة، و قد يعنى بمقدار هذه اإلشارة و قد هيتّم بتقر

و قد هيتّم بإثباهتا كام تثبت أّية فكرة يمكن اجلدال فيها و بخاّصة إذا مل تكن مألوفة يف 

تقبيح الفكرة و قد هيتّم مّرة أخرى بتحسينها، و يف كلتا احلالتني تنقل الّطباع، و قد هيتّم ب

اإلشارة من وسطها املتداول و تنسب إىل نظام آخر من األفكار، و نقل املعنى من نظام إىل 

مل تعد حتمل إىل املستمع احلديث نفس حّتى يضعوا له أسامء نظام يستهوي هؤالء الباحثني 

و بعبارة أخرى كان هناك نظام خاّص للقيم اجلاملية )) االستطراف((الّداللة القديمة مثل 

   .)1( بدأ يرتّسب بوضوح يف التعّلق باألجواء الغريبة و البعد عن ماّدة احلياة األليفة

 ا د ا  رظ:  

 .حةعندما نتمّعن يف مادة عمد و مشتقاهتا يف اللغة العربية نجدها ذات داللة واحدة و واض

  ما يقام به : أقامه أو دعمه، و العامد و العمدة: عمد احلائط يعمده عمدا: فاملعاجم تقول

و يعتمد عليه، و تبعد بعض هذه املشتقات و غريها بعض البعد عن هذا املعنى احلّيس 

الشاب املمتلئ أو الضخم الطويل، : األّول، فيصري العامد و العميد و العمدان و العمداين

 .جدير باالعتامد عليه ألن مثله

الذي يدّل معناه احلّيس األول إىل ما يقوم عليه البيت أو )) عمود((و ننتقل إىل املشتق و هو 

  .السقف من خشبة أو عصا أو قضيب حديد

                                                   
 .103ص املقامات و التلّقي، ،نادر كاظم )1(
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ثّم انتقلت الكلمة من هذا املجال إىل جمال حّيس آخر، وجد فيه املتكلمون شبها و قربا من 

حقيقيا أو ظنّا، فسّموا ما استدار فوق شحمة األذن عمودا،  املجال األول، سواء كان ذلك

ألهنم عدوها قوامها الذي تثبت عليه، و نطقوا بعمود اللسان، و عمود القلب، و عمود 

 .الكبد، و عمود السنان و السيف عىل وجه التشبيه

و خطت الكلمة خطوة أخرى فخرجت من جمال احلقيقة إىل جمال املجاز فأطلقوها عىل 

  عمود الّصبح، و عمود اإلعصار و عمود النّوى، و عمود اإلسالم : ، ملان جمّردةمع

فعمود اإلسالم الصالة . و عمود الرأي و عمود األمر، و أرادوا به مركزها و أهم عنارصها

 .أو اجلهاد، و عمود األمر قوامه الذي ال يستقيم إال به

و يبني )) عمود الشعر((نقد الشعر و هو و يصل بالكلمة االستعامل إىل ما هيّمنا يف موضوع 

 )).قوام الشعر الذي ال يستقيم إال به((لنا يف إمجال أن املراد منه هو 

و لعل من أصعب األمور هو البحث عن منشئ الظاهرة أو املفهوم أو املصطلح بتعبري 

 .علمي دقيق، و هذا هو عموما شأن البحث يف البدايات

بني شعر أيب ورد يف كتاب املوازنة )) عمود الشعر((عبارة و لعّل أقدم استخدام معروف ل

متام و البحرتي، أليب القاسم احلن بن برش اآلمدي، و قد استخدم اآلمدّي هذا التعبري ثالث 

مرات يف كتابه، مل يعزه إىل أحد يف إحداها، و عزاه مرة إىل البحرتي، و أخرى إىل من سّامه 

و إهنام .. و إن كان كثري من الناس قد جعلهام طبقة" :هملةقال يف املرة امل .صاحب البحرتّي 

 . )1( "و ما فارق عمود الشعر املعروف.. ملختلفان ألن البحرتّي أعرايب

                                                   
 .06ص ، 01جاآلمدي، املوازنة،  )1(
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و كان صديق .. و الذي أرويه عن أيب عّيل حمّمد بن العالء السجستاين" :و قال يف الثانية

كان أغوص عىل املعاين : فقال سئل البحرتي عن نفسه و عن أيب متام: البحرتي، أنه قال

 .)1( "مني، و أنا أقوم بعمود الشعر منه

  .)2( "حصل للبحرتي أنه ما فارق عمود الّشعر: ... قال صاحب البحرتي" :و قال يف الثالثة

و تبّني هذه األقوال أن البحرتي هو صاحب هذا التعبري، و إن كان عدم صدور النّص عنه 

ّسجستاين أو اآلمدي قد روى قوله باملعنى، و ألبسه رداء شخصيا غري مستبعد، و يكون لل

من لفظه، فيكون أحدمها صاحبا للتعبري و مهام يكن من يشء فاملطمأّن إليه أن عبارة 

 .عرفت و شاعت يف القرن الرابع اهلجري، و سّجلت أول مرة يف املوازنة)) عمود الشعر((

 :قاهر عىل الشكل التايلو انتهت عنارص عمود الشعر عند اجلرجاين عبد ال  

 .رشف املعنى و صّحته .1

 .جزالة اللفظ و استقامته .2

 .إصابة الوصف .3

 .املقاربة يف التشبيه .4

 .الغزارة يف البدهية .5

 .كثرة األمثال السائرة و األبيات الشاردة .6

 :و لقد أثبت املرزوقي العنارص األربعة األوىل، و زاد عليها

 . من لذيذ الوزنالتحام أجزاء النظم و التئامها عىل ختّري  .5

 .مناسبة املستعار منه للمستعار له .6

 .مشاكلة اللفظ للمعنى و شّدة اقتضائهام للقافية حتى ال منافرة بينهام .7

                                                   
 .12ص ، 01جاآلمدي، املوازنة،  )1(

 .18ص ، املصدر نفسه )2(
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ا او ا ا ما  ا :  

تزايد االهتامم بالنقد عند العرب كام نرى بدءا من النقد يف صورته األوىل أيام كان فطريا  لقد

فادته من دروس املنطق حيث هتّذب و اغتنى ، وصوال إىل اختالطه بالفلسفة و إوقياذ

، و خال هذه الّرحلة التي ال بالنظرة العلمية و احلّس املعرّيف القائم عىل التنظري و التقعيد

برصيد ثمني من  بة الشعرية و النقدية العربية، اغتنت املكتيمكن اجتزاؤها يف بضعة أسطر

التي جيب أن نفخر هبا كوهنا مرياثا عربيا خالصا يف جهده مهام أفاد من احلضارة املؤّلفات 

اليونانية ممثلة يف فالسفتها، و نعالض هنا مجلة من املؤلفات النقدية للداللة عىل عظيم هذا 

املوروث الذي يستدعي منا اهتامما و احرتاما ممثال يف البحث فيه و التحقيق له و إعادة 

هتّيء لنظرة حداثية تنهل من معني األصول لتسترشف اآلفاق التي ينبغي أن  قراءته قراءة

 .ندرك فيها جمدنا املدال

 :جمموعات الشعر و رشوحه - أوال 

 األصمعيات لألصمعي .1

 .املفضليات للمفّضل الضبّي و رشحها البن األنباري .2

 .مجهرة اشعار العرب للقريش .3

 .أشعار اهلذليني للّسكرّي  .4

 .رزدق أليب عبيدةنقائض جرير و الف .5

 .املعّلقات مجع خلف األمحر .6

 .نوادر أيب زيد .7

 .الوحشيات أليب متام .8
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 :الشعر معاين - ثانيا

 .معاين الشعر لألشنانداين .1

 .معاين الشعر البن قتيبة  .2

 .ديوان املعاين أليب هالل العسكري .3

 .التشبيهات البن أيب عون .4

 :اء و ما يلحقهاالشعر طبقات - ثالثا

 .بن سالم اجلمحيطبقات الشعراء ال .1

 .طبقات الشعراء املحدثني البن املعتز .2

 .طبقات الشعراء للجاحظ .3

 .الشعر و الشعراء البن قتيبة .4

 .كتاب الّروضة للمّربد .5

 .معجم الشعراء للمرزباين .6

 .فحول الشعراء لألصمعي .7

 .كتاب الشعراء املحدثني لدعبل اخلزاعي .8

 .األوراق للّصويل .9

 .أخبار أيب متام للصويل .10

 .بن اجلراحالورقة ال .11

 .املؤتلف و املختلف لآلمدي .12

 .األغاين أليب الفرج األصبهاين .13
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 :الشعر نقد - رابعا

 .البديع البن املعتز .1

 .عيار الشعر البن طباطبا .2

 .رسقات أيب نواس البن يموت .3

 .املنصف يف رسقات املتنبي البن وكيع التنييس .4

 .الرسالة املوضحة للحامتي .5

 .قواعد الشعر لثعلب .6

 .لناشئ األكربكتاب الشعر ل .7

 .نقد الشعر، قدامة بن جعفر .8

 .املوازنة لآلمدّي  .9

 .رسالة الصاحب بن عباد يف املآخذ عىل املتنبي .10

 .املشكل يف شعر املتنبي لألصبهاين .11

 .الوساطة بني املتنبي و خصومه للقايض اجلرجاين .12

 .املوشح للمرزباين .13

  

 :هذا باإلضافة عىل كتب أخرى تتعّرض لفنون الشعر و النثر

 .تاب البيان و التبيني، و احليوان و غريها للجاحظكك

 .أرسار البالغة و دالئل اإلعجاز: و كتايب عبد القاهر اجلرجاين

 .و الكامل للمّربد

 .و كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري

 



 

 

  

  

  

  أقول ما أُفكّر به، و أُفكّر مبا أشعر، و ال أكف عن تلقّي انطباعات عن األشياء"

 "و لدي شجاعةٌ كافيةٌ ألعلن ما هي بشكلٍ قاطع

  }هازليت{

  ... إن املعتوه ال يستطيع أن يستشف أي استنتاج من العامل الذي حييط به "

  أما النيب أو القديس ميكننا أن نضيف الالمنتمي فهو يالحظ عملية احلاجة إىل حياة  أشد تركيزا 

  .الرؤىهو حياول أن يتخيل، أن حيصل على  يف ذاته، احلاجة إىل اهلدف، و

 "ترى كيف سيكون االنسان لو أنه استطاع أن يتبع هذا الدافع إىل أقصى حدوده؟ 

  }سقوط احلضارة{ون ولن ولسكُ

  و االختيار و املؤالفة و الرتكيب ثقافةُ النظراملوهبة طاقة بال شكل إن مل تدعمها "

  عني و الذاكرة و القلب و اجللدباألذن و ال ثقافة العمل فنيا

  فهم التّاريخ و اخرتاقه يف املاضي و احلاضر و املستقبل و ثقافة السفر

 "غزواً يظلّ سلسلةً ال هناية هلا من البدايات ثقافة الغزو الروحي للعامل

  }مقدمة الشعر العربي{أدونيس 





 

 

  
 أوس ا    أ  

ا ا )1(  
  

   :املبحث األول* 

  .أبو متام متلقيا للرتاث الشعري القديم

   :املبحث الثاني* 

  .أبو متام شاعرا جمددا

   :املبحث الثالث* 

.أبو متام ناقدا

                                                   

  ، )و نثراأشعرا ( النقدية، و ال اخلطاب النقدي الصريح يف مسألة من املسائل األدبية  ال نقصد بالناقد هنا صاحب املؤلفات) 1(

  .النقدية املبثوثة يف أشعاره، و يف منهجه يف اختياراته الشعرية يةصاحب الرؤأبا متام : و لكن املراد بالناقد



 

 

  

  

 ولاا:  

  أ  و  ااث  ه
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    أ)و م   :(  

شامّي األصل، من أبرز شعراء . الشاعر )1( الطائّي  بن القيس أوس بن احلارث بن حبيبهو 

باسم ولده  متّام أبامن قرى دمشق، و كنّى » جاسم«القرن الثالث اهلجرّي، كان مولد بقرية 

 .شاعًرا و ظريفا من الّظرفاء متّامو كان . »متّام«

ك قسم من الّرواة يف نسبته إىل طيء، و يقولون أنَّ أباه كان  نرصانّيا من أصل يوناّين و ُيشكِّ

و قد اختذ بعض . »أوس«هو الذي أبدل اسم أبيه إىل  متّام أبا، و قيل أّن »تدوس«اسمه 

 .)2(خصومه من هذا النسب مادة هلجوه 

و اّتصل فيها . بمرص و كان يف حداثته يسقي النّاس املاء باجلّرة يف جامع مرص متّام أبوو نشأ 

و قد . نة، و كانت مّدة إقامته يف مرص أكثر من مخس سنوات، و كث عنده سهليعة بن بعيّاش

 :أّول األمر، و ممّا قال فيه هليعة بن عياشمدح 

ــي           ــايتي و قَرابتــــ ــر  غَــــ ــت بِمصــــ و أَنْــــ
  

ــي      ــو أَبِــــ ــا بنــــ ــك فيهــــ ــو أَبِيــــ ــا و بنــــ   بِهــــ
  

 .لكنّه ملّا تنّكر له، و يئس من عطائه، هجاه هجاء مّرا

                                                   
ختلفوا اختالفا بينا يف أصل أيب متام و يف و جتدر اإلشارة أن املؤرخني قد ا. قبيلة عربّية قحطانّية يمنيّة: طيء )1(

و ممن ينسبه عىل طّيء أبو الفرج األصبهاين الذي يذكر أن أبا متام طائّي من نفس طّيء صليبة و جيعل . مكان والدته

والدته و نشأته بقرية يقال هلا جاسم بناحية منبج غري بعيد عن حلب، و كذلك يفعل بن خلكان و يعّدد جدوده 

إن قرية جاسم التي ُولد فيها أبو متام هي من أعامل دمشق بني : ه إىل طّيء ثم إىل قحطان غري أنه يقولحتى يصل ب

 .طربية و دمشق ثم حّدد مكاهنا يف اجلوالن

و ذهب قوم آخرون إىل أن أبا متام مل يكن عربيا من طيء و إنام كان أبوه نرصانيا اسمه تدوس العطار، ثم انقلبت 

  .توافق التسمية العربية التي جتعل نسبه ينتهي إىل طيء تدوس إىل أوس حتى

، اجلمهورية العراقية، وزارة اإلعالم، )دراسة و حتقيق( لديوان أيب متّام رشح الصويلّ  خلف رشيد نعامن، )2(

 .19ص، 01، ج01ط
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 بن اهللا عبدشهرُة أيب متام مرص إىل بغداد و البرصة، و تنّقل يف البالد، و رحل إىل  و جتاوزت

 .يف خراسان و مدحه طاهر

األدباء، فأخذ عنهم و تعّلم، و كان فطنا فِهام، و كان حيبُّ الّشعر، و شاع  أبو متامجالس 

  قصائد عّدة،  متام أبوخربه، فحمل إليه بّرس من رأى، فعمل فيه  املعتصمذكره، و بلغ 

 .و أجازه املعتصم و قّدمه عىل شعراء وقته

و قدم إىل بغداد فجالس هبا األدباء، و عارش العلامء، و كان موصوفا بالّظرِف، و حسن 

 .و غريه أخبارا مسندة طاهر أيب بن أمحدو قد روى عنه . األخالق و كرم النّفس

رسح األديب يف عرصه شاعرا فرًدا، ال الشعرية و ظهوره عىل امل متام أيبو إذا كانت منزلة 

ينال منها انتسابه إىل غري العرب، فإنَّ البحث عن صّحة انتسابه و ما يدور حوهلا من شكوك 

رّبام يكشف للباحث املدّقق عن اخليوط املحّركة لشخصّية هذا الشاعر الفّذ، و عن النسيج 

 .)1(املكّون لشخصيته الّرفيعة 

 :يب متام كان يدور يف فلكني اثنني، حولو إمجال القول أن تلقي أ

 .»طيء«صّحة عروبته و حقيقة انتسابه إىل قبيلة  -1

عر العريب(مذهبه الّشعري و صياغته الشعرية املحدثة  -2  ).البديع، كرس عمود الشِّ

 :ملنافسيه، و خصومه و حاسديه إغاظته و ،تهو حسبك ما يقول يف مجلة شعره عن شهر

 ــم ــوع الشـ ــت طُلُـ ــة طَلَعـ ــلِّ تَلْعـ    سِ يف كـ

       أَبــــــى ذاكَ  صــــــبر الَ يقيــــــلُ عــــــنِ األَذى
  

  و أَشرفْت إِشراف السماك علَى اخلَصمِ  

ـــرغُ فــــي الظُّلْـــــمِ     الَ تُمـ نَفْــــس اقًــــا، وفُو  
  

                                                   
  .20، صاملرجع السابق) 1(



   أ أوس ا  )ا ا(  
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قالبها احلّي، التي قد تساعدنا بعُد عىل فهم  متام أبوو نستأنس ببعض صفاته التي كان 

كان أجّش الصوِت "صيته أكثر، و بأي حضور كان يالقي إنسانه احلياة، فمن صفاته أنه شخ

سهل اخللق، رّيض النّفس،  خفيف الّروح، شديد الذكاء، قوّي العقل،شيئًا، كثري الفكاهة، 

مرهف احلّس، حيزن فُيرسع إىل اليأس، و يبكي فيذوب دموعًا، ليس فيه يشء من ذلك 

 .)1( " الّتعايل عليها، و كان مرسفا، ُحمّبا للطبيعة، ولوعًا بالنّساءاجلمود عن احلياة و ال

و مقّره األخري، فكأنه هبا وصل إىل  متام أيبو تشاء الظروف أن تكون املوصل هناية مطاف 

  ، ـه229غايته و منتهاه، و كان ذلك يف سنة اختلف فيها مؤّرخوه، فمنهم  من جعلها سنة 

 أيب بن متامقال يل : يزيد بن إدريسقال  .)2(، و هذا األرجح ـه232و منهم من جعلها سنة 

 .)3(ُولد أيب سنة ثامٍن و ثامنني و مائة، و مات سنة إحدى  و ثالثني و مائتني : الطَّائّي  متّام

  ه  و أ  و :  

ما أشبع هنمه، و استفاد ذا ثقافٍة متعّددة اجلوانب، اغرتف من الثقافة العربّية  متّام أبولقد كان 

و قد ظهـر أثـر كـّل ذلـك . من الثقافات األخرى الوافدة كالثَّقافة اليونانّية و الثقافة الفارسّية

  : الصـويلحتى إنَّ عقلـه و علمـه يطغيـان عـىل شـعره، و ذلـك مـا يرويـه . واضحًا عىل شعره

 )1(رجـاء  بـن احلسـنمعت ما س": أّنه قال املّربدو يذكر عن . )4( "و علمه و عقله فوق شعره"

                                                   
 .47- 38، ص1945دار الكتب املرصية ، ، مطبعة حياته و شعره: أبو متام الّطائي، نجيب حممد البهيتي  )1(

 .117ص، نسان و التاريخ يف شعر أيب متامأسعد أمحد عيل، اال) 2(

حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الفكر : األنباري أبو الربكات ، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق )3(

 .139، ص1998العريب للطبع و النرش، 

 .167يب متام، صالصوّيل، أخبار أ) 4(

ذكر حمقق كتاب احلامسة أليب متام، الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، أثناء حديثه عن ثقافة أيب متام يف : مالحظة

و علمه و عقله فـوق ": أنَّ عقل أيب متام و علمه يطغيان عىل شعره، مما سمح للصويل أن يقول عنه: مقدمة التحقيق
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 البحرتيو ذكر عن . )2( "، و ما رأيت أعلم بكل يشء منهمتّام أبوذاك : إالَّ قال متّام أباذكر قّط 

ــال ــه ق ــا  ": أّن ــاو اهللا ي ــن أب ــت  احلس ــو رأي ــال ــام أب ــائي متّ ــًال  الّط ــاس عق ــل الن ــت أكم   لرأي

ــعره ــه ِش ــا، و علمــت أنَّ أقــلَّ يشٍء في ــ .)3( "و أدًب ــالوا عن ــامل الشــاعر": هو ق ــئل و . )4( "الع ُس

، و الّشافعّي شاعٌر غلب الّشعر عليه غلب عامل متّام أبو: فقال الّشافعّي و  متّام أيبعن  البحرتّي 

  مل ينكــر هــذه احلقيقــة بــرغم عــدم استســاغته ملــذهب  اآلمــدّي حتــى . )5() العلــم(عليــه الفقــه 

  دّي، لكنــه ظــل يشــهد لــه بالثقافــة الشــعرّي، حــني خــرج إىل مــا مل يألفــه ذوق اآلمــ متــام أيب

                                                                                                                                                               
لكن الصـويل لـيس هـو صـاحب هـذا احلكـم، و إنـام . كتاب أخبار أيب متام للصويلو أشار إىل الصفحة من  "شعره

قِّي: القول لـ و نص الرواية التي ورد فيها الشاهد يف بدء أخبار أيب متام مع احلسن بن . حممد بن سعد أبو عبد اهللا الرَّ

وكان يكتـب للحسـن  -الرقي  حدثنا عون بن حممد الكندي قال، حدثني حممد بن سعد أبو عبد اهللا ": رجاء و هي

محاسـة أيب : ينظـر. "..قدم أبو متام مدحًا للحسن بن رجاء، فرأيت رجًال علمه وعقله فـوق شـعره: قال -بن رجاء 

 .28ص ،01، ج1981متام و رشوحها، دراسة و حتليل، عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، عيسى البايب احللبي و رشكاه، 

حا من الشعراء، و هو الذي قال فيه أيب متام قصيدته الفريدة التي وكان شاعرا ممد هو أحد أمراء بني العباس،) 1(

 :منها

ـــى ـــن الغن ـــريم م ـــَل الك ـــري َعَط   ال ُتنك

ـــــها كـــــاِب ينصُّ ـــــَب الرِّ ـــــري َخَب   و تنظَّ
 

ــــــيُل حــــــرٌب للمكــــــان العــــــايل   فالسَّ

ــــــال ــــــِت امل ــــــريِض إىل ُممي ــــــي الق   حمي
 

  

 .رؤية النقدية أليب متام من خالل اختياراته الشعرية، الرسالةأنظر ال. 171أخبار أيب متام، الصوّيل، ص )2(

 : و احلقيقة أن هذه العبارة حتمل يف مدلوهلا معنني متناقضني متاما. 172-171املصدر نفسه، ص) 3(

فإما أن يراد هبذه الشهادة بيان مبلغ أيب متام من العلم، و شدة حتصيله، و سـعة ثقافتـه، و أنَّ شـعره عـىل قيمتـه  - 01

 .و يف هذا إكبار و تقديم. قلُّ إذا ما قيس بمعارفه و علمهأ

ا أن يراد هبا -02  .و يف هذا زراية بقيمة شعره. أنَّ أبا متام كان عاملا واسع الثقافة، لكن شعره كان دون ذلك: و إمَّ

بال شك و يثبت  و من خالل قراءة حمصلة أقوال البحرتي يف أستاذه أيب متام، فإن املقصود بالعبارة هو معناها األول

 .ذلك تتمة احلديث يف املتن

، 01، ج04أمحـد صـقر، القـاهرة، دار املعـارف، ط: اآلمدي، املوازنة بني الطائيني أيب متام و البحرتي ، حتقيـق) 4(

 .25، ص1982

مصـطفى،  إبـراهيم: أمحـد بـدوي، حامـد عبـد املجيـد، مراجعـة: أسامة بن منقذ، البديع يف نقد الّشعر، حتقيـق) 5(

  .47، ص1960رص، رشكة مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احللبي و أوالده، م
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  فــام مـن يشء كبــري مـن شــعٍر جـاهّيل، و ال إســالمّي و ال حمـدث إالَّ قــرأه ": و يعـرتف لــه هبـا

و غري مستنكر هذا إذا استمعنا لبيت أيب متام الذي حيكي فيه قّصته مع العلـم . )1( "و طالع فيه

 :يقول

  لَصــــــيق فُــــــؤادي مــــــذْ ثَالثــــــني حجــــــةً
  

  ــي ـ صـ ــي  و ـ مـه ــن ـ عـ حــرو ــي و املُــ ـ نـهقَلُ ذ  
  

  ) نزهة األلبـاء يف طبقـات األدبـاء(صاحب  األنبارّي  أبو الربكات ابن حمّمدجعله "هذا و قد 

خمرشّي و . يف طبقات األدباء و النحاة و يعّده من أئّمة العربّية    -عنـده–احتّج بكالمه ألنه  الزَّ

غة، فهو من علامء العربّية، فاجعل ما يقوله بمنزلة مـا و إن كان حمدثا ال يستشهد بشعره يف اللّ 

الّدليل عليه ببيت احلامسة، فيقنعون بذلك لوثـوقهم بروايتـه : يرويه، أال ترى إىل قول العلامء

 .)2( "و إتقانه

                                                   
 .59، صاآلمدي، املوازنة) 1(

طه : محدان عطية أمحد الزهراين، إرشاف: ، رسالة دكتوراه، إعداد)دراسة نقدية تطبيقية(رشوح ديوان أيب متام ) 2(

األلباء يف  نزهة :نقال عن. 04، ص01مج ،1998عمران وادي،  اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، 

 .و الكشاف عن حقائق التنزيل، للزخمرشّي / األنباري طبقات األدباء، 

  من علامء العربية، و ال أنه كان أديبا،  متام أبا لفظ يدلِّل عىل أنه كان يعدّ  ابن األنباريال يوجد يف كتاب  :مالحظة

ام، كان فطنا فهِ  متام أباأن : مما يفيدنا يف هذا الباب األنباري ابنمما قال  و. و مل ترد لفظة النحوي يف ترمجته له البتة

 .و أنه قدم بغداد فجالس هبا األدباء، و عارش العلامء. الشعر، و مل يزل يعانيه حتى قاله و أجاد فيه و سار شعره حيبُّ 

ت األدبـاء و النحـاة و عـّده مـن أئمـة يف طبقـا متـام أباجعل  األنباري ابنأراد بقوله من أن  الزهراين. دو لعّل  -

أيب اهليثم الرازي العامل بالعربية، و سعدان الرضير الـراوي، و ابـن : بعد أيب متامأورد ترمجة  ابن األنباريالعربية أن 

 حممد بن سالم الشهري، و عيل بن املغرية: ثم أورد بعد ترمجته..  األعرايب العامل الثقة، و ابن سعدان الرضير النحوي

  األنبــاري أبــو الربكــات ، نزهــة األلبــاء يف طبقــات األدبــاء، ( .غــة و النحــو، و مــن يف طبقــتهملّ األثــرم صــاحب ال

 ) 139ص
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من املحفوظات ما ال يلحقه فيه غـريه، حّتـى قيـل  متّام أليبأّنه كان ": البديعّي  يوسفو ذكر 

و قـال هـو عـن . )1( "أربعة عرش ألف أرجوزة للعرب، غري املقاطيع و القصائدإّنه كان حيفظ 

 .)2(مل أنظم الّشعر حّتى حفظُت سبعَة عَرش ديوانًا للنِّساء خاّصًة دون الّرجال "نفسه 

مشـبعًا بالثَّقافـة، سـائرا فيهـا إىل أبعـد احلـدود، ملـام� كـان  متّـام أبـاو ننتهي من كّل هذا إىل أنَّ 

و هــو فضــًال أن يــذكره النــاس بالشــاعرّية يف اإلبــداع، يذكرونــه . ري مــن الــرتاثبقســط وفــ

بالرباعــة و احلــذق يف التــأليف، أّيــام كــان التــأليف ال يعــدُّ مــن خصيصــة الشــعراء و ال مــن 

أبــو متــام شــاعر اخلليفــة ((يف كتابــه  عمــر فــّروخو ينّبــُه . رصهـاهــتاممهم و عــىل األقــّل يف عــ

فــا قبــل العرصــ  ": ظــاهرة مشــريًا بقولــهإىل هــذه ال ))املعتصــم ال إخــالني أعــرف شــاعرا مؤلِّ

واوين، مـن هـؤالء  عراء املقّلني كّتاب يف الـدَّ العباّيس، أما يف العرص العباّيس فقد كان من الشُّ

، حممـد بـن عبـد امللـك الزيـات، سـليامن بـن »الكاتـب املنشـئ«عبـد اهللا بـن املقّفـع : الشعراء

 متـام أيبأمـا بعـد .. و غريهم ممـن هـم أقـلُّ شـهرة.. محد بن املدّبروهب، عمرو بن مسعدة، أ

فهناك البحرتّي و ابن املعتـز، و الرسـّي الّرفـاء، و أبـو العـالء املعـرّي، فهـم مؤّلفـون بـاملعنى 

و أشهر الشعراء املؤّلفني، حاشا أبا العالء املعـري الشـاعر املكثـر و عبـد .. الذي نفهمه اليوم

 .)3( "الطائّي  متام أبولشاعر املقّل، اهللا بن املقّفع ا

                                                   
حممود مصطفى، مطبعة العلوم بالسيدة زينب، : يوسف البديعي، هبة األيام فيام يتعّلق بأيب متام، النارش) 1(

  .10، ص1934

: نقال عن. 211ص، 1989، 17لبنان، دار العلم للماليني، ط- بريوت، أنيس املقدّيس، أمراء الشعر العريب) 2(

 .170، ص01ابن خلكان، وفيات األعيان، ج

 .101، ص1964. دراسة حتليلية، بريوت: أبو متام شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهللا، عمر فّروخ) 3(
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و نخلص من كّل ما تقدم أن الثقافة عنرص قار يف تركيبة الشاعر، و أهنا استولت عـىل حصـة 

 متـام أيب، و ربام بّز أقرانه يف هذا الباب، و قبل التمثيـل عـىل تـأّثر فـّن متّام أيبكربى يف تكوين 

األمـر املهـّم أن ُحيسـن  "نشـري إىل أّن . متـام أيببثقافته، أو بعبـارة أخـرى أثـر الثقافـة يف شـعر 

الشــاعر حتويــل ذخريتــه الثقافّيــة إىل ذخــرية فنّيــة، بــأن حيــّول عنارصهــا الفكرّيــة إىل عنــارص 

  ر إذا اّتسـعت ثقافـة مثـل هـذا الّشـاع. انفعالّية، و يستبدل بروابطها املنطقّية روابـط وجدانيـة

عـىل مثـل هـذا الشـاعر و إذا عُظمـت قـدرة هـا الّتأّمـل، و تعّددت منابُعهـا، و عّمق) متّام أبو(

مثـل هـذا  و إذا اشـتدت قبضـةو حتويلها إىل طاقـة فنّيـة،  اإلفادة و االستلهام من هذه الثقافة

و عىل قدر . كان الّشاعر الكبريو رهف حّسه بمفرداهتا و طاقاهتا الّتعبريّية،  عىل لغتهالشاعر 

  .)1( "ات كانت عظمته الّشعرّية، و مكانته الفنّيةما ُحيسن االستخدام من هذه الطاق

و أن مـا أوردنـاه ال يعـدو  متـام أيبو املؤكد أن الثقافة جانب أشار إليه كل من تقدم يف بحث 

نسخا و إعادة ملا قيل، غري أن القصد هنا ليس ذلك و ال هـو اسـتكثار القـول، إنـام يـأيت هـذا 

أقـرب الشـعراء مـن هو  متام أباد اإلملاح إىل أن استكامال لفصول البحث و مباحثه، حيث نري

ا به، و أن جديده ال صلة له بنكرانـه الـرتاث، و ال كً الرتاث، و من أكثرهم حفظا له و متسُّ  إىل

اث للـرتُّ  ٌل منَهـ متـام فـأبو. تنكره للقديم، و ُبْعِده عنه، فهذا ال أصل له و ال حجة خلصم عليه

ـ هدٍ شـا ه أكربُ ى منه و محاستُ قَ تَ ْس يُ  ة لـدمغ القـائلني بزيغـه عـن القـديم، و هـو إىل ذلـك و حمجَّ

اجلسور بني حمفوظه مـن الـرتاث، و شـعره املحـدث  دِّ مستثمر بارع، و شاعر ماهر أجاد يف مَ 

أدبية تارخيية حكمّية فلسفّية مع رصيد ضخم من جّيد الشعر اختزنـه  متام أيبثقافة " .اجلديد

                                                   
 .148صحسني نصار، يف الشعر العريب،  )1(
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له أكثـر ممّـا فـاض مـن قلبـه، فكـان ذلـك الّشـعر الـذي يف حافطته، ثم فاض كّل ذلك من عق

امء، حسب تعبري أستاذنا   .)1( "أمني أمحدخرج من رأسه إىل السَّ

  ه  و ا ا أ ) :و ا  آة  أ (  

وقع ، فلم يقف عند جانب منها، بل حاول أن يلّم بكّل ما امأيب متّ و قد تعّددت فروع ثقافة 

  له من مصادرها و ما شهده واقع عرصه من ثقافات خمتلفة عربية قديمة أو مرتمجة وافدة 

  و يف مزاوجة دقيقة، و يف نوع من الكّد الّذهنّي اجلاّد وقف أبو متّام عند الّرتاث يستعني به، 

  و يستلهم من كّل مصادره، من القرآن الكريم، و احلديث الّرشيف، و القصص الّديني، 

لّتاريخ اإلسالمي، كام وقف يف نفس الوقت عند ثقافة العرص بفروعها املختلفة من و ا

 .)2(فلسفة و منطٍق و جدل دار طويال بني الفرق اإلسالمية املختلفة 

  املة للعلوم العربّية العلمّية و سعة باعه يف العلوم الشَّ  متّام أيبو أكثر ما يدّل عىل إحاطة 

 :و ما ظهر يف قصائده من اآلثار العلمّية، و من ذلكو الّدينّية و العقلّية، ه

 تأّثره بالقرآن الكريم يف أشعاره: 

ال أعرف شاعًرا من ": بالقرآن الكريم، فيقول أيب متام يعجب البهيتي من كثرة متثّل

 ، فإنَّ القارئ ال يكاد يميض يف الّديوان حّتى متّام أيبشعراء العربّية تأّثر بالقرآن الكريم تأّثر 

  ، )3( "يعثر بني خطوة و أخرى بشاعٍر كأّنام يضع نصب عينيه النّقل من القرآن الكريم

 :و األمثلة عىل ذلك كثرية نذكر منها

                                                   
 .م بقلم الدكتور أمحد أمنيمقدمة أخبار أيب متا: أنظر )1(

 .283ص، 01جعبد اهللا التطاوّي، أشكال الّرصاع يف القصيدة العربية،  )2(

 .67، صحياته و شعره: أبو متام الّطائي، نجيب حممد البهيتي املرصي )3(
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  من القرآن استحضاره مشهد الغواية و رصاع العصمة   متّام أيبو من مجيل اقتباسات

 : الثّغرّي  يدسع أبايف القصيدة التي امتدح هبا  ♠ يوسفو الطبيعة البرشية من قصة 

   ــــهبر ــــرأَى أَمر ــــا أَنلَم ــــفوسكَي  

  و قَــــــد قَــــــالَ إِمــــــا أَن أُغَــــــادر بعــــــدها
  

   ــم ه ــد ــا  و قَ مجأَح ــذَّنْب ــرورِي ال عي أَن  

ــا   ــــ ظُمـأَع رــاد ــا أَن أُغَـــــ ــــ إِمـ ــا و ــــ يمـظع  
  

F  E  D  C  B      A  @G    H=  <?    >] : ▐ قولهو ذلك من 

  R  Q  P  O   N  ML     K  J  IZ » يوسفسورة«. 

  من ألفاظ القرآن الكريم و معانيه كقوله متام أبوما أفاد فيها: 

ــةٌ   ــرجتْهم فتْنـــ ــلْ أَخـــ ــرجتَهم بـــ   أَخـــ

 ــــــة يشـع و مريالـــــــن املَـــــــاء ــــــن لُـــــــوا مـنُق  
  

    ــن ــلَبتْهم مــــــ ــرةســــــ ــيمِو  نَضْــــــ   نَعــــــ

ــى   ــد إِلَــــــ ــلنيالغرغْــــــ ــومو  ســــــ   الزقّــــــ
  

¤  ¥   ]  : ▐ يف تشكيل هذه الصورة عىل قوله متام أبوو يف البيتني يستعني 

 ¦  ̈ §      ©Z »و عىل قوله . »سورة املطففني▐:  [   %  $    #  "  !

    *       )  (     '  &+    ,Z »و قوله  .»سورة احلاّقة▐:  [  =  <>       

  B  A  @   ?Z  »و قوله. »ة الّدخانسور ▐:  [    ̀  _  ^   ]  \

a    bZ » و قوله .»الّصافاتسورة ▐: [  *    )   (  '+              ,Z » سورة

  .»الواقعة

 و اّختَذ من الّصورة القرآنّية صورة شعرّية له يف مثل قوله: 

ــا    ــيبِك طُلَّحــــ ــاض ســــ ــا وردن حيــــ   لَمــــ
  أَرضها

    ثُــــم نمــي ـ ــــخـــــيمِ شاهل بــــرش نرِب  
  

  .»سورة الواقعة« 9Z       8  7   6]  :▐و ذلك من اآلية الكريمة يف قوله 
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 :و يف مثل قوله -

ـــــــ   يـدــــــي ي فـ ةــــــو نـع مهــــــر ى أَمـطَـــــــو  
  أَرضها

   ــــــهــي   و طَـــــي الكتَـــــابِ الســـــجلِّ طَـــ
  

=<  ?    @  A  >      ;8  9  :  ] : ▐مأخوذ من قوله 

DC  B    K   J      I  H  GF  EZ »سورة األنبياء«.  

  بقومه يقول متّام أبوو يفخر: 

 ىوــيز ــمتُنا الضِّــ ــها  قســ ـ ضـأَر و ـــد جـبِن  
  أَرضها

   تْــــرف ـــم لَهـ ا وـــه ضـرـــي ع فـ ةطْــــوـــا خ لَنـ  
  

 .»سورة النّجم« Z °  ̄ ® ¬  » ] :▐أخذ ذلك من قوله 

 :أيضامه فخر بقومن ال متّام يبألو  -

     ــن ــم يكُ ــماء و لَ الس ــد ــي كَبِ ف ــه   ثَني
  أَرضها

  نيــــــــا يف الغَــــــــارِثَــــــــانٍ  الثْــــــــنمإذْ ه  
  

z  y  x  w  v  u  }   |  {  ~  ]  :▐من قوله 

¤  £  ¢  ¡  �......   ÆZ »سورة التوبة«.  

  القصيدة و من مجيل معانيه التي كان جوهرها اقتباسا من الكتاب الكريم، قوله يف

 :طوق بن مالكالتي مدح هبا 

هـــم صـــيروا تلـــك البـــروقَ صـــواعقاً             
  أَرضها

ـــــذابِ       ـــــوطَ عـ سـ فــــــوذاكَ العفــــــيهِم و  
  

  .»الفجرسورة « Z^    \  [Z   Y  ]  ]   :▐و ذلك من قوله 
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 تأثّره بأحداث التاريخ و شخصياته: 

ه و وقائعه كثري يف شعره، و هو يدّل عىل غناء لرموز التاريخ و شخصيات متام أيباستحضار 

ل عىل و نمثِّ . ثقاّيف، و سعة اطِّالع، و بيان عىل ثقافته التي ال ُيامري فيها خصم و ال منافس

 :ذلك بالبعض

     ةورــهشى  مــي اهلَــوــي فل ــةقْعو كَــم  
  أَرضها

ـــا     يهـف ـــت ـــا كُنـمــــادبع بــــن احلَــــارث  
  

ال يأيت  التمثيل عنده الستحضار باهًتا، يراد منه االستعراض و حسب، ألنو ال يرد عنده ا

إال مرتعا بحمولة من الداللة حتيل إىل سعة حمفوظ، و رسعة بدهية، و براعة كبرية يف 

) قصائده(التوظيف، فيحمل املجرد عىل املحسوس، و املحسوس عىل املجّرد، فيشبه القوايف 

د فضاء فسيحا من تتناغى الصور و تشتبك لتجسِّ لالشاعر،  نصيب ؟نْ مَ  بالبنات، و بناُت 

يكرب أن يقول ملن  متام فأبوالتاريخ، و ترسم لوحة من الزمن اجلميل، زمن العفة، و األنفة، 

 :أن ينكح بناته عبيد القوم، و آثر بوارهّن عىل ذلك نصيبال يستحق، كام أكرب 

 ــات ــيبٍكَانَـــت بنـ ــا  نَصـ ــن بِهـ   حـــني ضَـ
اأَرهض  

   بـــرـــا العبِه ظْفَـــري لَـــم ي والـــنِ املَـــو1(ع(  
  

، و كان أسود و ولد له بنات، فكاَن َيُشحُّ مروان آلاعر املعروف، موىل هو الشَّ » ُنَصيْب«و 

 . هبنَّ عىل املوايل و تكره العرب أن تتزّوجهنَّ 

                                                   
 ،01، مج03حمّمد عبده عّزام، القاهرة، دار املعارف، ط: ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي، تح) 1(

 .253ص
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يمدح هبا من يستحّقها، و لو  أكرم القوايف و مل حيوج مادحه أن أيب متامو املعنى أنَّ ممدوح 

، يَضنُّ هبا الّشاعر أن »ُنَصيْب«امتنع من قبوهلا و مل يرغب يف أن ُهتدى إليه لكانت مثل بنات 

 .يمدح هبا غري كريم، كام أنَّ ُنَصيًبا مل يرغب يف أن يزّوج بناته للعبيد

 و من أمثلة استحضاره للشخصيات القديمة و الشعرية منها عىل وجه اخلصوص 

بيته الذي يدّلل عىل إيغال أيب متّام يف صلب الثقافة العربّية، و مجيل استحضارها، و بليغ 

 :تضمينها يف شعره

  مهـدعالً بـوح كَايب وا فَكَاننظَع  
  

ــت، و ذَاكَ     يوعار ــم ــمثُ ــد حكْ   لَبي
  

اهد املذكور، املقصود بحكم  لبيد بن ربيعة احب املعّلقة إشارة لطيفٌة إىل بيت ص لبيدو يف الشَّ

  الشعرّي، و حسن استحضاره  أيب متامو فيه فضُل دليٍل عىل سعِة حمفوظ . العامرّي 

هم مل ينتبهوا ، لكنَّ )1( ةابغيَّ النَّ  يايلباللَّ مثيل ام أكثر الناس من التَّ و ربَّ . و تضمينه له يف قصائده

 .متام أبوة ملثل ما تنّبه له البتَّ 

 التَّارخيّية متّام أيبىل ثقافة و ممّا يدلُّ ع: 

 ــأْس ــا بـ ــرٍولَقَـــد أَذْكَرانَـ ــهرٍو  عمـ   مسـ
  أَرضها

     ــن م ــان ــا كَ م ياروــفند إس ا، وــتُم سر  
  

سفنديار و رستم، فهام بطالن من إأما عمرو و مسهر فمعروفان يف تاريخ العرب، و أما 

 .»اهنامةالّش «أبطال امللحمة الفارسية 

                                                   
معناه ب يف أشعارهم، و التمثيل  استحضارهمن الذي أكثر الشعراء  الذبياين النابغة بذلك، بيت و املقصود) 1(

 :يقولبطرق شتى يف قصائدهم، 

  كلينـــــي هلــــــّم يـــــا ُأَمْيَمــــــَة َناصــــــب
 

ـــــب ـــــيء الكواك ـــــيه بط ـــــل أقاس   و لي
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  ّره بالفلسفة و علم الكالمتأث: 

  ــن ـ لِ مـــال ــاغَهم ذُو اجلَــ ـ رِصـهــو ـــ  جــ   الــ
  أَرضها

    ــن ــامِ مـــ ــاغَ األَنَـــ ــهــــــمجد و صـــ   عرضـــ
  

هري يصف اخلمر  :و قوله يف بيته الشَّ

ــةُ ـــــــــم جهميــــــــ إِالَّ أنَّهـ ـــــــــاف صـاألَو  
  

  األَشـــــــــياء جـــــــــوهرقَــــــــد لَقَّبوهــــــــا     
  

 تأّثره بعلم الفلك: 

 ــــــاءرِيبك ــــــتَرِي لَــــــهاملُشهودــــــعس و  
  

   ةــور ـ امٍو سـهــــرب و ظَــــرف ،طَــــارِدع  
  

املُشرتي كوكُب الُعظامء و امللوك، و هبرام هو املريخ و هو ": بقوله اخلارنجّي الذي رشحُه 

 .)1( "كوكب الّسلطان، و عطارد كوكب الكتاب و األدباء

 تأّثره بعلم النَّحو: 

  عن النظر و االستقاء من أي معني معرفة، فرتاه يسّخر ما تأتى له  متام أيبو ال يغفل

ثقافة خدمة لشعره، و استجالبا للمعاين احلسنة و التشبيهات الرقيقة اجلديدة، كقوله 

 :يصف لعب اخلمرة بعقول شاربيها، بلعب األفعال بحركات األسامء، يقول

  خرقَــــــــاء يلْعــــــــب بِــــــــالعقُولِ حبابهــــــــا
  

  اءــم   كَتَلَعـــــــــبِ األَفْعـــــــــالِ بِاألَســـــــ
  

  يف قوله» الذي«بدل » ذو«و من ذلك استعامله: 

ــا  ــت »ذُو«أَنَـ ــةٌ  عرفْـ ــك جهالَـ ــإِن عرتْـ   فَـ
  

ــذَّالِ     ـــــــ ــةَ العـ ـــــــ امـيق ــيم ـــــــ ــا املُقـ   فَأَنَــــــــ
  

 و ممّا يدّل عىل قدرته يف النحو و علمه بالّشواذ قوله يف لغة أكلوين الرباغيث: 

                                                   
 .152ص، حسني نصار، يف الشعر العريب )1(
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ــ  ــجا فـ ــر  شـ ــيس يفْتُـ ــرداده لـ ــى تَـ   ي احلَشـ
  

   يبِـــــــهـــــــالآم نـــــــمص ــــــر فطـــــــي لَم   و إِنـِّ
  

قام الّرجال، و ال : حوّي العام أن جيّرد الفعل إذا ُأسند الثنني أو ثالثة فُيقالو القانون النَّ 

. كلنيقاموا الّرجال، و هناك لغٌة ُتطبق الفعل مع الفاعل مثل أكلوين الرباغيث، بدل أ: ُيقال

 .و قد جنح أبو متام يف هذا البيت إىل مذهب طيء: و هذه لغة طيء

ُف ديوان أيب متّام صاحبه ُقدوًة علميَّ " تلتقي فيها مجيع أوجه العلم و الفكر  ةً و هكذا يعرِّ

التي سادت يف عرص أيب متّام، و من ثّم فال بِدَع إذن أن يظلَّ مدرسًة يكتنُفها أجيال بعد 

 .)1( "و املناقشة و النقد و التعّلمأجيال للّدراسة 

  ا  رات أر(اا   و ، ،(  

  لقد كانت حمفوظات أيب متام مـن الشـعر القـديم وفـرية، و كـان فيهـا ذوق و حسـن انتقـاء، "

كتب و حتـت  و هذا يفّرس لنا ظاهرة غرام أيب متام بتسجيل منتخباته من الشعر القديم يف عّدة

ديوان احلامسة، و الوحشيات أو احلامسة الّصغرى، و فحول الّشعراء، و هذا : عّدة أسامء هي

 .)2( "األخري ال يزال خمطوًطا

مل تكن اختيارات أيب متام رضبَة الزب أو ملجّرد مجع الشعر و روايته، و إّنام كانت عمـال قـائام 

مـا ": أنـه قـال رجـاء بـن احلسـنعـن  الّصـويلنقله  يؤّكد هذا ما. عىل الّدراية و الفهم الّدقيق

و لقد نال ديـوان احلامسـة . )3( "متام أيبرأيت أحدًا قطُّ أعلم بجّيد الّشعر قديمه و حديثه من 

                                                   
، بريوت، دار الكتاب العريب، ))اسامعيل زاده((بني الطائيني، حممد رشاد حممد صالح نقد كتاب املوازنة ) 1(

 .180م، ص 1987-هـ1407، 02ط

 .237-236مصطفى الشعكة، الشعر و الشعراء يف العرص العبايس، ص) 2(

 .117أخبار أيب متام، صالصويل، ) 3(
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من الشهرة يف العامل العرّيب ما يسـتحقه، و احلـقُّ أنَّ اختيـار أيب متـام كـان اختيـارا موّفقـا، ألنَّ 

نه شع و هـو . ره من أن خيتار أحسن ما تقع عليه عينه، و ما تسمعه أذنـهجامعه شاعٌر ممتاز مكَّ

 . )1(إىل ذلك شارع كبري من شعراء املعاين 

من خالل هذه التقدمة اليسرية ال نريد تعريف النقد أو التأصيل و التأريخ له، و إنام إننا و 

ؤية النّقديَّ نريد أن نقف عىل جهٍد قرائّي يمكن أن نحِسبه من صميِم    ، ة العربية القديمةالرُّ

و هو مشهد نقديٌّ عرفه الرتاث النقدّي العريب منذ القدم مع بدايات عرص التدوين يف القرن 

  عبد امللك بن قريب يف فحولته و أصمعياته ، : الثاين، و اضطلع به الكثري من النقاد أمثال

التي متّثل شكًال من  "املختارات الشعريَّة": و ابن سّالم اجلمحّي يف طبقاته؛  أال و هي

و تعكُس مرحلة مرشقة من املراحل اهلاّمة التي . أشكال تلّقي الرتاث الشعري العرّيب القديم

وق املهَذب و ليس من عزمات هذا . خطاها النَّقد العرّيب عىل مستوى الفهم و الوعي و الذَّ

ة عاّمة، لكن ما هيمنا هو الوقوف عند  البحث التأصيل و ال التأريخ للمختارات الشعريَّ

ابقني-ذروة هذه االختيارات  عرّية،  -مع حتفظ بالغ جلهود السَّ و هي اختيارات أيب متام الشِّ

، و شكل التَّعامل الّشعري االختيارو إذ نقول هذا فألهنا عرفت سبقا جديدا يف فهم معنى 

تيب و. مع النّص الشعرّي املختار  .التَّبويب إن عىل سبيل االنتقاء، أو يف طريقة الرت�

ة عمره بتبّحره و دراسته، و له ": يقول اآلمدي عر مشغوالً مدَّ كان أبو متام مشغوفا بالشِّ

عرب رؤيته النَّقدية البصرية، و ذائقته  متام أبوو لقد استطاع . )2( "كتب اختيارات فيه مشهورة

                                                   
، 01، مج01ّسالم هارون، بريوت، دار اجليل، طعبد ال/ أمحد أمني: نرشه رشح ديوان احلامسة،، املرزوقي )1(

 .03، ص1991

، 01، ج04أمحد صقر، القاهرة، دار املعارف، ط: اآلمدي، املوازنة بني الطائيني أيب متام و البحرتي ، حتقيق) 2( 

 )بتخّريه: و يف طبعة أخرى. (59، ص1982
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اث الشعرّي من جهة، و حّس  ه اجلامّيل الفنّّي العربية األصيلة، من خالل حمفوظه الكبري للرتُّ

من جهة أخرى أن يلفت أنظار املتلقني يف أطوار خمتلفٍة ال إىل إبداعه الفنّي ممثال يف شعره، 

و لن . بل و إىل اختياراته الّشعرّية التي مألت الّدنيا و شغلت الناس حتى عصور متأخرة

يارات الشعرية حتصل كل هذه العناية هبذا النوع من تلقي الرتاث الشعري أال و هي االخت

أليب متام، لو مل تكن منتقاة بعناية فائقة، استطاعت أن تزحم سابقاهتا دون تقليد يف الطريقة، 

  فضال عن استناهنا ملنهج جديد يف هذا الباب، و مل يكن ليبني مقدار اللُّطف فيها 

املتصّفح للكالم حساسا يعرف وحي طبع الّشعر، و خفي حركته التي هي "لو مل يكن 

 .)1( "خللس، و كمرسى النََّفِس يف النَّْفسِ كا

 قيمة اختيار احلامسة أليب متام: 

  املعّلقــات، : يمثــل كتــاب احلامســة أليب متــام احللقــة الرابعــة يف تــاريخ االختيــارات بعــد

و املفضلّيات، و األصمعيات، و لكنـه أّول اختيـاٍر جـرى يف تبويـب معـاين االختيـار، و هـو 

 .)2(صاحبه اسمه  أّول اختيار أطلق عليه

الشـعر صـنّف فيهـا حسـب ، إذ أن احلامسة من أكثر املختارات الشعرّية شيوعا و شـهرةتعدُّ 

  حتتـوي مقطوعـات قصـرية لكثـري مـن الشـعراء املقلِّـني ، إىل جانـب أهنـا املعاين و األغـراض

  . عرصـهحـرص عـىل أن خيتـار للشـعراء ابتـداء مـن اجلاهليـة إىل  متـام أبا، كام أن و املغمورين

  و كثري من أشعار احلامسِة يعتمد من األشعار املعتمدة يف العربّيـة لغتهـا و نحوهـا و بالغتهـا، 

                                                   
  ،1991، 01قــاهرة، مكتبــة اخلــانجي، طحممــود حممــد شــاكر، ال: أرسار البالغــة، ت، اجلرجــاين عبــد القــاهر)1(

 .283ص

 1رشح ديوان محاسة أيب متام، دراسة وحتقيق حسني حمّمد نقشة، دار الغرب اإلسالمي، مج، أبو العالء املعري )2(

  .08، ص
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و لذلك كله احتّلت احلامسة منزلة كبرية لدى العلامء و األدباء، و نالت من العنايـة مـا مل تنلـه 

با كان أو ديـوان شـعر جمموعٌة أدبّية أخرى، و آية ذلك أننا ال نعرف أثرا من اآلثار األدبية كتا

اح مثلام توفروا عىل رشح محاسـِة أيب متـام  َّ   كـام بلـغ اهـتامم النّـاس بحامسـِة .  )1(توفَّر عليه الرشُّ

أيب متام أن ضنَّ آل سلمة هبا و جعلوها قنيَّة من قنى خزانِة دولـتهم، و منعوهـا عـن غـريهم، 

اء آل سلمة من آل سلمة، فغنمـوا احلامسـَة حّتى أهنا مل يكتب هلا التَّداول إالَّ بعد أن أديل أعد

 . )2(فيام غنِموه من األموال من خزانتهم فداولوها بني النَّاس 

دليل حمفوظ شعرّي كبري، و بياُن ذاكرة شعرّية فائقة، و حمّجة ، بال خالٍف  متام أيبو خمتارات 

وحـد، و قـد ، اجتمـع هـذا كّلـه يف شـخٍص واحـد فكـان هـذا العمـل األعىل ذوٍق أدّيب رفيع

غّطت شهرهتا ُشهرة كّل جمموٍع شعرّي آخر، و مـا نجـده فيهـا مـن األشـعار قـد ال نجـده يف 

يف اختياره عىل الشعراء غري املشتهرين أيضـا، و هـذا مـا  أيب متامغريها من املختارات العتامد 

، إّمــا رصف االهــتامم إليهــا و العنايــة نحوهــا، لتُأّمهــا النَّــاس بأشــكال عــدة و طرائــق خمتلفــة

و لقد عّد السّيد حمسـن ". بالّرشح أو التَّلخيص هلا، و إّما بوضِع خمتارات شعرّية عىل غرارها

، بعضها رشوح عاّمـة كرشـح )3( األمني  رشوح ديوان احلامسة فوجدها أربعة و ثالثني رشحاً 

منهـا ، و )ـهـ502(املتوىف سـنة التربيزي اخلطيبه، و رشح 421اإلمام املرزوقي املتوىف سنة 

                                                   
طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى  ، متام و رشوحها، دراسة و حتليلمحاسة أيب، عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن )1(

 .املقدمةبايب احللبي و رشكاه، ال

، بريوت، دار الكتاب العريب، ))اسامعيل زاده((نقد كتاب املوازنة بني الطائيني، حممد رشاد حممد صالح ) 2(

 .174م،ص1987-ه1407، 02ط

 .147، ص 494-490، 19ني، أعيان الّشيعة، جحمسن أم :نقال عن كتاب، املرجع السابق) 3(
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يوان القـّيم يف رشح  )1(فهنـاك املـبهج . أيضا رشوح خاصة، تتناول أوجهًا معّينـة مـن هـذا الـدِّ

  ، و منهـا رسـالة يف ضـبط أعـالم األمـاكن يف ديـوان احلامسـة جنّـي البنأسامء رجال احلامسة 

جـة ذا املبلغ و حسب بل أربى ذلـك إىل درو مل يبلغ االحتفاء هبا ه. )2( "العسكرّي  هالل أليب

، و ســّامها بويــه بــن الّدولــة هبــاءو قــّدمها إىل  الكاتــب حمّمــد بــن عــيلّ  ســعيد أبــونثرهــا "أْن 

و يكـاُد . ديوانا عارض فيه احلامسـة بيتـًا بيتـاً  األصبهاينّ  أمحد بن املظّفر، و وضع ))البهائّية((

 البغدادّي يقول  .)3(عىل غريها من املختارات الّشعرّية  متّام أيبيّتفق العلامء عىل تفضيل محاسة 

ـــافية ـــق  ": يف رشح شـــواهد رشوح الّش ـــه مل يّتف ـــىل أّن ـــاد ع ـــن النّق ـــع اإلمجـــاُع م ـــد وق   و ق

  .)4( "يف كتابه احلامسة متّام أبويف اختيار املقّطعات أنقى ممّا مجعه 

 منهج أيب متام يف االختيار: 

و لذلك فقد يقرأ . ختيارهفكان هذا أيضا حمور ا -كام تقّدم-أبو متام شاعٌر من شعراء املعاين 

  القصيدة الّطويلة كّلها، فيعجبه منها معنى أو معنيان، فيختارمها من بني القصيدة الّطويلة، 

ها بخٍري منها، فكان . و إذا مل يكن بينهام رابٌط ربط بينهام و إذا كانت هناك كلمة نابية غريَّ

عر، و مل ُيسبق ألحد قبله أن  خمتارا و منّقحا يف وقٍت واحد، و كان له أيضا فضُل تبويب الشِّ

الً كانت حركُة اجلمع، و ثانيا كانت حركة االختيار حيثام اّتفق  قّسم الشعر هبذا التقسيم، فأوَّ

                                                   
املبهج يف تفسري أسامء ديوان احلامسة، أبو الفتح عثامن بن جني، القاهرة،  :نسخة بعنوان و من النسخ املطبوعة) 1(

 .2000، 01دار اآلفاق العربّية، ط

أمحد أمني و عبد  :و أثبت يف اهلامش أنّ . 107صمتّام شاعر اخلليفة حمّمد املعتصم باهللا ، عمر فروخ، أبو ) 2(

 ). أنظر هامش املرجع املذكور(. اً السالم هارون، قد أحصيا نحو ثالثني رشح

 .174حممد رشاد حممد صالح، نقد كتاب املوازنة بني الطائيني،  )3(

 . 174، املرجع نفسه) 4(

 .09، ص01رشح احلامسة ملحققه حمي الدين عبد احلميد، ج: نقال عن مقدمة
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ات، و يف النثر كأمايل القايل، ثمَّ جاءت حركة االختيار يف النَّظم، كاملفضلّيات و األصمعيّ 

ب، و لعلَّ فاحتتها كان أبا متّام    و مدار االختيار عند أيب متام اجلودة و االستحسان، . )1(املبوَّ

عرّي، الذي يعنى أكثر ما يعنى بالغوص  و من العجيب أنه يف اختياره مل ينبثق من مذهبه الشِّ

عىل املعاين، و تصّيد ألوان البديع و رضوب االستعارات، بل تنّكب هذا الطريق، فاختار 

عر ما كان أقرب إىل العفوّية و دق العاطفّي  من الشِّ  .)2(الصِّ

يف اختيار هذا املجموع و خروجـه  اممتّ  أيبو أما تعّجبك من " :و يعّلل ذلك املرزوقي فيقول

عن ميدان شعره، و مفارقته ما هيـواه لنفسـه، و إمجـاع نّقـاد الشـعر بعـده عـىل مـا صـحبه مـن 

ودته ال غـري، و يقـول مـا يقـول كان خيتاُر ما خيتاُر جل متّام أباالتَّوفيق يف قصده، فالقول فيه أنَّ 

  من الشعر بشهوته، و الفرق بني ما ُيشتهى و بني مـا ُيسـتجاُد ظـاهر بداللـِة أن العـارف بـالبّز 

قد يشتهي لبس ما ال يستجيد، و يستجيد ما ال يشتهي لبسه، و عىل ذلك حال مجيع أعـراض 

يف هـذا  املرزوقـيو تظهـر قـوة  .)3( "الّدنيا مع العقالء العارفني هبا، يف االستجادة و االشتهاء

ــام،  ــة أيب مت ــاب بحامس ــىل اإلعج ــاس ع ــاق الن ــه ّرس اتف ــل في ــذي يعل ــديع، ال ــل الب   التحلي

يف اختياره أشعر منـه  متام أبا": و اختالفهم عىل شعره و لعّل هذا ما حدا بالنقاد إىل القول أن

 . "يف شعره

                                                   
، 01، مج01وت، دار اجليل، طعبد الّسالم هارون، بري/ أمحد أمني: املرزوقي، رشح ديوان احلامسة، نرشه )1(

 .03، تصدير الكتاب،1991

  عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، محاسة أيب متام و رشوحها، طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي  )2(

 .35ص.و رشكاؤه، املقدمة

  .1/13املرزوقي، رشح ديوان احلامسة،  )3(
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 اا أ   ع و ا: 

يعني هذا أنَّ ، )املايض(من  ينبغي أن يغّري ) احلارض( العمل الفنّي احلّق يغّري النظام الفنّي كّله،

و يعني أيضًا أّن فكرة اخلضوع ملا هو  .الفنّان يسعى إىل احلركة و الّتطور ال اجلمود و االبتكار

لـيس مجـودًا أو سـكونًا، لكنّـه سـعٌي إىل  "ّذاتهروبـًا مـن الـ" بيـتأو ما أسـامه ) اخلارج(يف 

ء اخلـارجي املسـيطر عليـه(كّلام يمعُن الفنّان يف اهلروب من الّذات إىل . الّتطّور يصـبُح ) اليشَّ

الّدراسات احلديثة تّتسم بتوظيفهـا "و هكذا نجد أّن . قادرًا عىل اإلبداع و الّتطّور و الّتجديد

  ور و الّرصاع و اجلـدل و الّتفّقـد يف تفسـري الّظـواهر املختلفـة مفهوم احلركة و ما إليه من الّتط

ف . )1( "و عىل رأسها ظاهرة اإلبداع الفنّي  ظهـور إنتـاج جديـد ": اإلبـداع بأّنـه روجرزو يعرِّ

و كـّل إبـداٍع بـرٌق ال يتكـّرر، و انبجـاٌس قـائٌم ". )2( "ناتٍج عن تفاعل بني الفرد و مادة اخلربة

يف أحـد عباراتـه  توفيـق احلكـيمو هذا عينه ما خيلُص إليه  .)3( " حدود ذاتهبذاته، ينظُر إليه يف

بدافع حتقيق ذاته، أي متابعة التطّورات و التغّريات الّتـي  -أي ُيبدع-الفنَّان احلقَّ خيلُق ": أنَّ 

 .)4( "حتدثها ملكاته

يف احلساسـّية  عـىل الّصـعيد الفنّـي، الّتحـّول فِصـوُ هـو أّول مـن  بـرد بـن بشـار"و يذكر أّن 

بَِم فقت أهَل عِرصك يف حسن معـاين الّشـعر و هتـذيب ألفاظـه؟ ": الّشعرّية العربّية سئل مّرة

ألّين مل أقبل كّل ما تورده عّيل قرحيتي، و ُيناجيني به طبعي و يبعثه فكـري، فنظـرُت إىل : فقال

                                                   
 . 22فرج، االبداع و املرض العقيل، ص. د: نقال عن .21ص، ع الفنّي مفهوم اإلبدا جمدي أمحد توفيق، )1(

 .21، صاملرجع نفسه )2(

 .104أدونيس، مقّدمة الّشعر العرّيب، ) 3(

 . 20، ص1999سورية، دار الواحة،  دراسة نقدّية،: يف مجالية الشعر، خلف حممد اخللف)4(
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جّيـد، و غريـزة  مغارس الفطن و معادن احلقائق، و لطائف الّتشـبيهات، فرسـُت إليهـا بفهـمٍ 

ها، و كشفُت عن حقائقها، و احـرتزت مـن متكّلفهـا . قوّية، فأحكمت سربها، و انتقيت حرَّ

 .)1( "و ال و اهللاّ ما ملك قيادي قّط اإلعجاب بيشٍء ممّا آيت به

كّل هذه العوامل و األسباب اتَّفقت لـدى أيب متـام فهـو شـاِعر ٌكـان يـؤثر املخالفـة، و يعشـق 

، ال هيّمه ما قاله الناس فيه، و ما صدروا به عن شعره من رفـض و إنكـار البحث عن اجلديد

و مل .. ملا محله من خروج عـن املعتـاد مـن طريقـة العـرب يف الوصـف و التشـبيه و االسـتعارة

، "خـالف تعـرف"يكن هذا اخللق الشعري املحدث يف عرصه وليد الصدفة، أو إيثار قاعـدة 

 واٍع مع الواقع املتجدد الذي كان يعيشه أبـو متـام، و مـن ثـمَّ بل كان نتيجة متاٍه رصيٍح حّي و 

ــ ــاة املتح ــك احلي ــر بتل ــو اآلخ ــق ه ــعري يلي ــري الش ــد يف الّتعب ــبيل جدي ــن س ــث ع   رضة ـالبح

 ).البداوة(املختلفة بذاهتا عن طريقة العرب يف احلياة األوىل ) أهل احلارضة(

مستلهام جّدة الزمـان حسـب تعبـريه » ةاحلياة اجلاهز«قد حّرر الشعر من  نواس أبوو إذا كان 

  .)2( "»الّشكل اجلاهز«قد حّرر الشعر من  متّام أبافإنَّ ... 

خالف أبا نواس فلم هياجم هيكل القصـيدة العربّيـة، بـل  متّام أبا"و عىل الرغم من ذلك فإّن 

نتقـل احتفظ به، و احتذاه يف أغلب قصائده العظيمة، فاستهّلها بـالوقوف عـىل األطـالل، و ا

  و مـع ذلــك فـإن القـدماء و املحــدثني يتفقـون عــىل أنَّ ... منهـا إىل وصـف الّرحلــة يف الباديـة

، و عّربوا عن ذلك بعبارة شاعت يف التـاريخ األديب عري و العريبّ اث الشِّ ثار عىل الرتُّ  متّام أبا

                                                   
 .43أدونيس، مقّدمة الّشعر العرّيب، ص) 1(

 ).بترصف(، 47، صاملرجع نفسه) 2(
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 .)1( "»عمود الّشعر«إذ قالوا أّنه خرج عىل 

عر إنام يف عشـقه البحـث عـن إبـداع جديـد،  انبثـق عـن موقـف نقـدّي  و جتديد أيب متام يف الشِّ

وسيلة إىل ذلك متاهيه مع األثر الذي يعكف عليه أكان قديًام أم حمدثًا، ولئن كـان هـذا  اذواختِّ 

ضـه عـن األليـف  فإّنـه وسـيلة لإلحسـان  -كـام يقـول- )2(التَّامهي مطيَّة لإلحسـاس بلـذة تعوِّ

عر رس  متـام أيبصديق عـىل  يدخل. )3( وإبداع اجليد من الشِّ فيسـأله عـن صـربه يف إدمـان الـدَّ

ـْدها ": والنَّظر يف الكتب فيجيب   واهللا ما يل إلٌف غريها، وال لّذة سـواها، وإين خلليـق إن أَتَفقَّ

)4( "أْن ُأحِسن
.  

و لقد ُعهد عن أيب متام أنـه ظـّل مـأخوذا برضـورة اإلسـهام يف بنـاء التغـاير، و خمالفـة الـنمط 

و تأسيس النمط الفخم يف التعبري و التصوير، لذا فإنَّ شاعريته تقـوم عـىل مـا سـامه  املأنوس،

  أو خلخلـة يف بنيـة العقـل النقـدي ... خلخلة يف احلساسية النقدّية ": بإحداث ديب أبو كامل

 .)5( "و الّتصّور الثقايفّ 

سـببا يف أن يقـول لـه ذلك من شعر، و كان  شديد االعتامد عىل نفسه فيام يكتبهمتّام و كان أبو 

                                                   
 .150صحسني نصار، يف الشعر العريب،  )1(

 :من أبيات أيب متام القريبة من هذا املعنى قوله) 2(

ــــي ــــى الّت ــــى إذا معن ــــدة املعن   و جدي
 

  تشــــقى هبــــا األســــامع كــــان لبيســــا
 

 :و قوله يف بيان رصيح

  رِق املـــــوّرىـَُّمنّزهـــــة عـــــن الســـــ
 

َمــــــة عــــــن املعنــــــى اُملعــــــادِ    ُمكرَّ
 

 

 .1999، 29، س340، ع، جمّلة املوقف األديبو الرتاث عارصةامل بني: ، قضايا نقدّيةفهد عكام )3(

 .284مرص، دار املعارف، صعبد الستار أمحد فراج، : ابن املعتز، طبقات الشعراء، حتقيق )4(

لوم الع(فتحي أبو مراد، من مظاهر االنحراف األسلويب يف عينية أيب متام، جملة جامعة النجاح لألبحاث  )5(

 .2259، ص2011، 09، ع25، مج )اإلنسانية
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و هو هبذا غّري يف البنيـة الداخلّيـة !)). يا فتى ما أشدَّ ما تّتكئ عىل نفسك: ((املوصيلّ  إسحاق

للقصــيدة بنزعتــه اجلدلّيــة التــي جتمــع بــني األضــداد و العنــارص املتنــافرة املتغــايرة و اشــتباك 

  قــد أعجــب النُّقــاد باجلــّدة و ل". )1(املعــاين، و تقــاطع الــّدالالت و تقابــل الّصــور و األفكــار 

ــز هبــا شــعره، و أشــادوا بــالعمق الــذي اّتســمت بــه معانيــه و صــوره،    و االبتكــار التــي يتمّي

  حّتـى إنـه ال يوجـد أحـد مـن الّشـعراء يعمـل املعـاين )) رّب املعـاين املبتكـرة((و وصفوه بأّنه 

ُوفِّـق إىل مـا مل يوّفـق إليـه  و خيرتعها و يّتكئ عـىل نفسـه فيهـا أكثـر مـن أيب متّـام، و أعلنـوا أّنـه

ابقون و املعارصون أو كام قال عامرة بن عقيل وقع عـىل مـا أضـّلته الّشـعراء كأّنـه كـان ": السَّ

 . )2( "خمبوءا له

و عىل النَّقيض من ذلك نجد من كان يرى أنَّ أبا متّام مقّلد، مل يصدر شعره عن معنـى جديـد 

جستاين  حممد بن العالءمبتكر، و من ذلك ما نعاه  ممن قّل أبا متّام ، و زعمه أنَّ أيب متّامعىل السَّ

حممـد بـن القاسـم بـن نصيبهم يف اخـرتاع املعـاين، و أنَّ معانيـه املخرتعـة ثالثـة، و مـا حكـاه 

، و الذي عاب فيه عليه و جعله مقّلدا يّتخذ مسلم بـن الوليـد أسـتاًذا يف )3(أيب متام يف مهرويه 

                                                   
 .155عبد الكريم اليايف، دراسات فنية يف األدب العريب ، ص) 1(

 .153حسني نصار، يف الشعر العريب، ص) 2(

روى ذلك أبو عبد اهللا ": يف أيب متام ردده اآلمدّي يف املوازنة يف نحو ثالث مواطن حممد بن مهرويهو ما حكاه ) 3(

أول من أفسد الشعر : سمعت أيب يقول: ، قالحممد بن قاسم بن مهرويهو حدثني : د بن اجلراح، قالحممد بن داو

مسلم بن الوليد، ثم اتبعه أبو متام، واستحسن مذهبه، وأحب أن جيعل كل بيت من شعره غري خاٍل من بعض هذه 

املوازنة،  "طالوته، ونشف ماؤهاألصناف، فسلك طريقًا وعرًا واستكره األلفاظ واملعاين، ففسد شعره، وذهبت 

 .18-17، ص01ج

إن كان هذا شعرًا فكالم العرب باطٌل، روى ذلك أبو عبد اهللا حممد ابن داود : وقال ابن األعرايب يف شعر أيب متام "

 - عن حذيفة بن حممد  حممد بن القاسم بن مهرويهو حكى حممد بن داود أيضًا عن . عن البحرتي عن ابن األعرايب

  .20، ص01جاملوازنة، . "أبو متام يريد البديع فيخرج إىل املحال: أنه قال - املًا بالشعر وكان ع
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، و أّنه أفسد الّشعر بمغاالته يف استخدامه و جماوزة احلّد يف )1(لبديع إنشاء الّشعر و استخدام ا

، كام نجـد طرفـا منـه فـيام أيب متامأثناء حديثه عن رسقات  اآلمدّي و كل هذا يورده . استعامله

 . البحرتينفسه عىل لسان أنصار اآلمدّي يورده 

  مـن غـري شـاهد احلـال،  عـن املعـاين التـي تسـتخرجابـن األثـري و نقيض ذلك نجده يف كالم 

أكثـر الّشـعراء املتـأخرين  متام أباقد قيل أّن  ": بالتقّدم، يقولأليب متام و التي شهد هبا البلغاء 

ت معانيه املبتدعة ابتداعا للمعاين، و  فُوجـدت مـا يزيـُد عـىل ) أي التي مل ُيسبق إليهـا(قد ُعدَّ

  .)2( "ذا عىل مثل أيب متّام بكبريعرشين معنى، و أهل هذه الّصناعة ُيكربون ذلك، و ما ه

  أبا متّام خلق لغة جديدة تغـاير لغـة احليـاة اليومّيـة، "و برغم كّل هذا فإن املجمع عليه هو أنَّ 

هكذا جاءت معانيه مغايرة للمعاين املألوفـة، و جـاءت صـوره . و لغة احلياة الشعرّية الّسائدة

ام فـأبو .)3( "هو تعابريه مغايرة للمـألوف كـذلك، و مـن هنـا غموضـ د يف الّشـعر  متـَّ أكـرب جمـدِّ

العريب القديم، و جتديده هذا إّنام تناول بنية الّشعر و تركيبه أو عموده كام يقول النّقاد القدماء 

 . )4(الذين انتبهوا هلذا التَّجديد و وعوه متاما 

ف من عادة الوزن، القوايف و أن يعمل يف كتابة القصيدة عىل ما سل أبو متامو ال ضري أن يقّلد 

                                                                                                                                                               
عن أبيه أن أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد،  حممد بن القاسم بن مهرويهو كذلك ما رواه حممد بن داود عن "

 .املوازنة. "وأن أبا متام تبعه فسلك يف البديع مذهبه فتحري فيه

ال ُيطلُب إىل صاحب ": التَّجديد و التطور يف الشعر العريب، و باألخص عبارة شوقي ضيف: عنرص راجع) 1(

  املذهب أو الفّن يف الّشعر و الفّن أن خيلق مذهبًا من ال يشء، بل هو دائًام يعتمُد عىل أصول تزّكيه، ال يزال ينّميها 

 )29البالغة تطّور و تاريخ، ص(        "و يعيش هلا و هبا

بدوي طبانة، مرص، دار هنضة مرص / أمحد احلويف: األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب  الشاعر، حتقيقابن ) 2(

 .23، ص01للطباعة و النرش، ج

 .45أدونيس، مقّدمة الّشعر العرّيب، ص) 3(

 .40ص، 1980الثقافة و اإلعالم بغداد، منشورات دار اجلاحظ، ة أيب متام، جدليّ عبد الكريم اليايف،  )4(
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 :ألنَّ ما جاء به هو التَّجديد يف املعاين، و هو نفسه يعي هذا، و ها هو ذا يقول

 ةدـــــالـــــانِ قنَظْـــــمِ اللِّس ـــــنم تْـــــكاءج  

ــا  ــــ يأَمـــان ــي  املَعـــــ ــــ فَهـــار   إذاَ أَبكَـــــ
  

ــمطاَنِ    ــــ سـ ــون ــؤ املَكْنـــــ ــا اللُّؤلُـــــ   فيهـــــ

  ـــــنو لَك ـــــتالقَـــــوايفنُص  ـــــون1( ع(  
  

و هو فوق ذلك يشهد بجامل ما يقّدم، ملعرفته بخصائص شعره، فقصائده قالئٌد بنّص قولـه، 

معانيه أبكار مل يقرهبا شاعر قبله، أّما القوايف فهي من مجلة األمور التـي ال يتقـّدم هبـا الشـاعر 

 .عن اآلخر الشرتاك اجلميع فيها

ارسني إىل تتّبع هذه ا و أكرب حماولة . ملعاين اجلديدة و حرصهاو لقد دفع جتديده هذا بعض الدَّ

بيل ما قام به  ، الذي أحىص معانيه التي شاعت عـىل سعدان بن احلسن بن اهللا عبديف هذا السَّ

  ة ئـوجدت ما يتمّثل به، و جيري عىل ألسـنة العاّمـة و كثـري مـن اخلاّصـة، ما": األلسنة، و قال

ــا ــني بيت ــالميا. و مخس ــا و ال إس ــاعرا جاهلي ــرف ش ــن  ال أع ــدار م ــذا املق ــل ه ــه بمث ــل ل   يتمث

 . )2( "الشعر

، رّبـام كتـب أكثـر شـعره بدايـة جديـدة يف الشـعر العـريبّ  متام أبا "إىل أّن  فيذهبأدونيس أّما 

إّنـه خيبط وراء انفعالـه،  متأرجٌح  ال، خّالٌق بفضل كبري و نجاح قليل، و لكنّه يف كّل ما كتب 

  كــام  سالســَل فنّيــة و عــاش يــرقص ضــمنهاالشــاعر العــرّيب األّول الــذي خلــق لنفســه 

  .)3( "نيتشه يعربِّ 

                                                   
¨   ©  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  «  ¼  ½  ]  :يف البيت إحالة مجيلة إىل قوله تعاىل) 1(

   Ã  Â  Á  À  ¿¾Z  )سورة البقرة.( 

 .154حسني نصار، يف الشعر العريب، ص) 2(

 .فوق هذا العدد بكثريلسنة الناس مما حيفظونه أليب الطيب املتنبي يأو لعّل ما يدور عىل : تعقيب

 .46أدونيس، مقّدمة الشعر العريب، ص) 3(
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  أ  و ا ّا:  

ـر ثانيـًا، ثـمَّ يعمـل ثالثـا  العـاطفّي و العقـّيل إذا  "و . )1(إّن اإلنسان جيب أن يشعَر أّوالً، و يفكِّ

. اندماج يف لغـِة الّشـعر كانا ينفصالن انفصاالً حادا يف لغِة العلم، فإّهنام يتَّحدان اّحتاد ُحلمٍة و

و لعّل هذا االنـدغام . و عىل هذا يغدو املعنى الّشعرّي مؤّلفا من األفكار املندغمِة يف الّشعور

الفريد من أهمِّ األسباب التي تبقي املعنى الّشعرّي منيعًا يتأّبى عىل االنكشاف، أو يصّريه كام 

ِل ال لالحتواء": قال هربرت ريد  .)2( "قابًال للتأمُّ

خرج عىل الناس بنوع جديد مـن الشـعر أخرجـه مـن "ا للقصيدة ا حمرتفً كان صانعً  أبو متامو 

امء، و ُيعمـُل فيهـا  رأسه ال من قلبه، فهو يغوص عىل املعاين الدقيقة غوًصا، ثّم يرفعها إىل السَّ

ميقـة إىل خياله البعيد، و خيتار هلا األلفاظ، و يعنى ببديعها و جناسها، فـتّم لـه مـن معانيـه الع

القاع، و معانيه املرتفع إىل السامء، و ألفاظه املتجانسة املزوقة، نوع جديد مـن الشـعر مل ُيسـبق 

 .)3(إليه 

، و مـن ح بـذلك يف مجلـة مـن قصـائده، و هو نفسـه يّرصـمتام أيبو الفكر أبدا حاٌرض يف شعر 

   :بليغ ما يدّلُل عىل ذلك قوله

   رتــي ــا س م ــر ــي غَي ل ــب ــررٍ الَ ذَنْ ــن غُ م   

 ــــــــههذِّبي رــــــــعش بِــــــــه ســــــــريي ــــــــرنَش  
  

  شرقًا و غَرباَ و ما أَحكَمت من عقَدي  

ــدوحِ يف اجلَســالَ الــر جــولُ م جي كْــرف  
  

و ليس هذا الشاهد يتيًام، فطاملا كان يعمد أبو متام يف قصائده إىل اإلشارة إىل قيمة الفكر لديه، 

                                                   
دراسة نقدّية، خلف حممد اخللف، سورية، دار الواحة، : يف مجالية الشعر:  توفيق احلكيم، راجع: عبارة لـ) 1(

 .20، ص1999

 .38ص، مجاليات املعنى الّشعرّي عبد القادر الرباعي، ) 2(

 .بقلم الدكتور أمحد أمنيمقدمة أخبار أيب متام : أنظر )3(
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مر و التهّجد، و االتكاء عليه يف كتابة القصيدة يقولو اشتغاله به إىل  : حّد السَّ

كَــــــرف ــــــتهبتَن اجِســــــاً ووه فَبِــــــتْن  
  

     ــد ــــ تَهجـــاَ م ــمرٍ بِهـــــ ــــ ي ســـبِ ذ   يف قَلْـــــ
  

  فّن جيري فيه الشعور و الفكر جنبـا إىل جنـب، يسـعى وراء الّشـعور الـّدافق  متام أيبو شعر "

  األصـيل، ممـا منحـه معانيـه و صـوره الّتـي بعـد فيهـا عـن الـرتاث،  و الفكر اخلاص و التعبري

 .)1( "و خرج عىل عمود الّشعر

و شعره اخلاص ذاك الذي يتهمه اخلصوم بالفلسفة و بإشكال معناه، و بعـد اسـتعارته،  إنـام 

 :ينبع من معني عقل ثّر، ينضح به فكٌر ما زال ينبض و ال ينضب

ع اهلَـــوى مـــاء عـــدب ـــإٍلَـــم تُســـقلـــى ظَم  

  ــة ــرِ مالكَ ــالكَة للفك ــلِّ س          بِكُ
  

   ســـــقيكَها فَهِـــــمي ــة ــاء قافيـــ   كَمـــ

 ــــــــملَم ــه ــتَهام أَو بِــــــ   كَأَنَّــــــــه مســــــ
  

فالفهم أساُس مل يزل يعّول عليه أبو متام يف مجيع شعره، و الفكر ظل أكرب سبله التي ما انفـّك 

 :إىل استدرار اإلعجاب، و إحراز املفخرة، يقوليطرقها الشاعر للوصول إىل الغاية، و منه 

         ِن اجلِيـــــــــــاد إِذا علَتـــــــــــها صـــــــــــنعةٌإ
  

ــامِ    ــابِ واإلِفهـــــ ــت ذَوي األَلبـــــ   راقَـــــ
  

من خالل األحكام  تلّقى به الّسامع شعرهو لنا أن ندّلل عىل عميق حضور فكره من مجلة ما 

 . مات صغرياً  متام أباه الزمن، من أنَّ و فيها من الفراسة ما أثبت الّتي يعّقب هبا عليه،

يمة، و مدح هبا  دحمففي قصيدته التي وصف فيها الدِّ   :الزّيات امللك عبد بن مَّ

  ــكوب ــــ سـ ــاد ــــ يـةُ القحــم ــــ ــةٌ سـ ــــ ميـد  

ــى    ــامِ نُعمــــ ــةٌ إلِعظَــــ ــعت بقْعــــ ــو ســــ   لَــــ
  

  مســــــتَغيث بِهــــــاَ الثَّــــــرى املَكْــــــروبِ  

ــان ا  ــاَ املَكَــــ ــعى نَحوهــــ ــديبلَســــ   جلَــــ
  

                                                   
 .156صحسني نصار، يف الشعر العريب، ) 1(
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  أنَّك لُتحيلِّ شعرك من جواهر لفظك،  و اهللاَّ، متّام أبايا : ، فقالالزّيات بن جعفر أباو أنشدهَا 

َخُر لـَك يشٌء و بدائِع معانيك، ما يزيُد ُحسنًا عىل َهبيِّ اجلواهر يف َأجياِد الكواعـب،  و مـا ُيـدَّ

 .)1( من جزيل املكافأِة، إالَّ يقُرصُ عن ِشعِرك يف املوازنة

و مـن أيـن : فقيـل لـه! هـذا الفتـى يمـوُت شـاباً : فقـال الفالسـفةِ و كان بحرضتِِه رجـٌل مـن 

كاء و الفطنة، : حكمَت عليه هبذا؟ فقال ِة و الذَّ ما علمُت  مع لطافِة احلسِّ رأيت فيه من احلدَّ

وحانيَّة تأكُل عمره،  يُف املهنَّد ِغمده به أنَّ النَّفَس الرُّ  .*كام يأُكُل السَّ

ويلّ قال   . مات و قد نيَّف عىل الثَّالثني: الصُّ

  اخرتم و ما استمتع بخاطره،  متام أباإنَّ ": قوله العباس بن إبراهيمو من ذلك ما ُحيكى عن 

 .)2( "، حّتى انقطع ِرشاُء عمرهفكرهو ال نزَح ركيُّ 

                                                   
راجع قصة خالد بن يزيد الشيباين مع أيب متام و قد استنشده قصيدته يف األفشني التي : و فيام يشبه هذا املعنى) 1(

 :ذكر فيها املعتصم و أوهلا

  غــدا امللــك معمــور احلــرا و املنــازل
 

  منــّور وحــف الــروض عــذب املناهــل
 

 :فلام بلغ قوله

ــاال مــن الصــرب و ارتــدى   ترســبل رسب

ــحى ــه ض ــان أعالم ــت عقب ــد ُظّلل   و ق

ـــا ـــى كأهن ـــات حت ـــع الراي ـــت م   أقام
 

  عليــــه بعضــــب يف الكرهيــــة قاصــــل

  بعقبـــــان طـــــٍري يف الـــــدماء نواهـــــل

ـــــل ـــــا مل تقات ـــــيش إالَّ أهن ـــــن اجل   م
 

  و مل ذاك، : فإين أثيبك عنها، قال: قال. اخلَلَّةما مل يرو الغّلة و مل يسّد : كم أخذت هبذه القصيدة؟ قال: قال له خالد

ألين آليت ال أسمع شعرًا حسنا ُمدح به رجٌل فقّرص عن احلّق فيه إال ُنبُت : قال خالد. و أنا أبلُغ األمَل بمدحك؟

 .)164-163أخبار أيب متام، ( ".....عنه،

. ، أثناء حديثه عن اعرتاف الناس بفضلهاممت أيبشارح ديوان  اخلياط الدين حميو لقد أشار إىل هذا الشاهد  *

  .و مل حيل إىل املصدر املأخوذ منه الرواية. باملوازاة بدل املوازنة، و تأكل جسمه بدل تأكل عمره: بعبارة

واية كامالً ما أورده صاحب ) 2(  .))األغاين((و نّص الرِّ
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وُت قبل حينه، هذا رجٌل يم": يف قول الكندّي و قد نظر يف شعر أيب متّامو نفسه ما نجده 

 .)1( "ألنَُّه محَل عىل كيانه بالفكر

و لقد كان يتعّلل أصحاب أيب متّام لزلـله يف بعض املواطن بشّدة اّتكائه عىل فكره، و دونك 

لئن أرسفتم يف الّذم، وبالغتم عىل صاحبنا يف الطَّعن،  "رّد أنصار أيب متّام عىل خصومه 

إىل مذهب املسقط املغالط، واملتعصب -املناظر وجتاوزتم احلدَّ الذي يقف عنده املحتج

فلسنا نمنع أن يكون صاحبنا قد وهم يف بعض شعره، وعدل عن الوجه  -املتحامل 

نتج من املحاسن ما نتج، و ولد من البدائع ما  لفكروغري منكٍر األوضح يف كثري من معانيه، 

الواجب ملن أحسن إحسانه  بل من. ولد، أن يلحقه الكالل يف األوقات، والزلل يف األحيان

 .)2( "..أن يسامح يف سهوه، ويتجاوز له عن زلـله

 

 

                                                                                                                                                               
ما اتكلت يف مكاتبتي قط إال : العباس بن اهيمإبرقال يل : قال ذكوان أبوحدثني : قال الصويل حييى بن حممدأخربين 

 :متام أيبعىل ما جاش به صدري، وجلبه خاطري، إال أين قد استحسنت قول 

  فــإن بــارش اإلصــحار فــالبيُض و القنــا

ـــــإّنام ـــــه ف ـــــا علي ـــــبِن حيطان   و إن ي

ـــــــك ســـــــاخط   و إالَّ فأعلمـــــــه بأنَّ
 

  ِقــــراه و أحــــواُض املنايــــا مناهُلــــه

االتــــــــه ال معاِقلــــــــه   أولئــــــــك عقَّ

  و دعـــُه فـــإنَّ اخلـــوَف ال شـــكَّ قاتلـــه
 

: قال. "فصار ما كان حيرزهم يربزهم، وكان كان يعقلهم يعتقلهم ": فأخذت هذا املعنى يف بعض رسائيل، فقلت

 .اخرتم وما استمتع بخاطره، وال نزح ركيُّ فكره، حتى انقطع رشاء عمره متام أباإن : إبراهيمثم قال يل 

ويل ))متام أيبأخبار ((يف  كام نجُد هلذا اخلرب ثبتاً  -  .23/122، أنظره صللصُّ

 .09، ص1991، 01الم حممد هارون، بريوت، دار اجليل، طعبد السَّ  :مهزيَّات أيب متّام، رشح و حتقيق) 1(

 .37، ص01املوازنة، جاآلمدي، ) 2(
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 ؟د دّ أ ا ٌض  و  أ  :  

 بني املبدع و املتلقي: (الغموض يف الّشعر ظاهرة فنية( 

يرى عدد من نقادنا العرب و النقاد املحـدثني عـىل حـّد سـواء بـأنَّ الّشـعر اجلّيـد أو اخلـالص 

م مــن مقّوماتــه ال حــدٌث عــارٌض فيــه، و أنــه ا   لبــديع غــامض بطبيعتــه، أو أنَّ الغمــوض مقــوِّ

 .)1(أثري فيه مصادر اإلحياء و اجلذب و التَّ  يف الوقت نفسه مصدر من أهمِّ 

  بفــتح املــيم، ) َغَمــَض (أنَّ الغمــوض يف الّلغــة هــو مصــدر الفعــل : ممــا ورد يف لســان العــرب

و كّل ما مل يّتجـه لـك مـن "يشء مل تّتضح لك رؤيته فهو غامٌض،  بضّمها، و كّل ) َغُمَض (أو 

و الكـالم الغـامض مكتوبـًا أو منطوقـًا هـو بِخـالف الكـالم . )2( "األمور، فقد غمض عليـك

جل اجلّيد الّرأي"الواضح الّرصيح،  قد أغمض النَّظر، و مسألٌة غاِمضٌة فيها دّقة : و ُيقال للرَّ

 .)3( "لطيف: و نظٌر، و معنى غامض

، و هنـاك الـنَّصُّ ـالنُّصوص التي نقرؤهـا مسـتويات، فهنـاك الـنص الواضـح الـ يح البـنيِّ رصَّ

 الغامض، املكتيسـ غاللـًة شـفافًة، حتجبـه بقـدر مـا تظهـره؛ و هنـاك الـنّّص األصـّم األعمـى

ــاً  ــن يشء إطالق ــح ع ــاد يفص ــذي ال يك ــم، ال ــد . األبك ــري تعقي ــنص األخ ــا أن ال و إذا اعتربن

، أمكننـا واحلالـة هـذه إرجـاع جممـل النصـوص إىل )الغامض(مسار النص الثاين وانحراف ب

 يقـول برصـاحة ودقـة وموضـوعية مـا يريـد أن :األول. نّص واضـح، ونـّص غـامض: اثنني

                                                   
 . و معنى العبارة مبثوث يف الكثري من كتب النقد القديم و املعارص) 1(

ــال ــع مق ــرى، جا: راج ــة أم الق ــة جامع ــوق، جمل ــد املعت ــد حمم ــاز، أمح ــة املج ــوض و لغ ــعر و الغم ، 28، ع16لش

 .964، صـه1424شوال

 ).غمض(مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، لسان العرب، مادة ) 2(

 ).غمض(، مادة  هنفس املصدر )3(
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أنتج من قبل ذاٍت حترص عىل  :والثاينيقوله، بحيث ال يفهم منه إال معنى واحد حمدد بعينه؛ 

، وكتب بطريقة تتيح لكل قارئ، أو بـاألحرى، لكـل متلـق ترك بصامهتا واضحة وماثلة دائامً 

وتتيح للقـارئ .... استنباط معنى، أو مستويات من املعنى، قد ختتلف عام يستنبطه اآلخرون

الواحد أن حيّصل معاين خمتلفة، ومستويات خمتلفة للمعنى الواحد عند كـل تعامـل ) املتلقي(

 . )1(جديد مع النّص 

النفسية ما بني املتلقي والنص املثقل بالغموض، واملبني من خالل إن املناوشة الفكرية و

األساليب البالغية جتعل املتلقي أكثر حتفزًا وقلقًا وتوترًا إزاء املفاجآت، واالحتامالت 

املتعددة، والدالالت املتباينة للمعاين ملعرفة التناسق بني هذه املعاين و التعابري الشعرية، 

رس النص اإلبداعي وغايته، وفك ألغاز صوره ودالالته،  وذلك للوصول إىل إدراك

، والبنية التي آلت ّص والوقوف عىل االهتزاز احلاصل بني املعاين و التَّعابري قبل دخلوها النّ

  ولعل هذا التوتر واملتابعة ما بني املتلقي والنص خيلق نوعًا . صإليها بعد دخوهلا النّ

 .)2(ة ة والفكريّ ي، فيشعر بعد هذه املعاناة باملتعة النفسيّ ذة الغامرة للمتلقهشة واللّ من الدّ 

 :اعر إىل الغموض، و حاجة القارئ للفهم يقولل عبد القاهر اجلرجاين حاجة الّش و يعلّ 

  و لو كان اجلنس الذي يوصف من املعاين باللَّطافـة وُيَعـّد يف وسـائط الُعقـود، ال ُحيِوجـك  "

ك من ِحرصك ع ىل طلبه، بمنِع جانبه و ببعض اإلدالل عليك و إعطائـك إىل الفكر، وال حيرِّ

و بيـُت معنًـى هـو عـني القـالدة  ))حارٌ  باقىلَّ ((الوصل بعد الصّد، والقرب بعد البُعد، لكان 

ـامعني يف الفهـم والتصـّور والتبيـني و كـان كـلُّ ، وواسطة العقد واحدًا، و َلسقط تفاُضُل السَّ

                                                   
 .33دب، صمقاربة نقدّية يف األ: النّص و املامنعة، حممد راتب احلالّق)1(

 ، 12حممود درابسة، ظاهرة الغموض بني عبد القاهر اجلرجاين و الّسجلاميس، مقال يف جملة أّم القرى، العدد ) 2(
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عر عاملًا به، وكلُّ م ن َحِفظه إذا كان يعرف اللغة عىل اجلملة ناقدًا يف متييـز جّيـده من روى الشِّ

 .)1( "من رديئه

  : فالغموض هبذا سـمة للشـعر اجلّيـد، و خصيصـة مـن خصائصـه، يقـول القـايض اجلرجـاين

و لـوال  ليس يف األرض بيت من أبيات املعاين لقديم أو حمدث إال و معناه غـامض مسـترت، "

 .)2( "لشعر ومل تفرد فيها الكتب املصنفةذلك مل تكن إال كغريها من ا

 :)3(الّسامع سّتة و األسباب التي ألجلها يغمض الكالم عىل 

أن تكــون مــن األســامء  اآلخــر، و )4( الكلمــة غريبــةأن تكــون  :اثنــان يف الّلفــظ بــانفراده -

 .املشرتكة

كأبيـات ، و اآلخـر اإلغـالق يل الـنّظم أحـدمها فـرط اإلجيـاز: و اثنان يف تأليف األلفاظ -

 .املعاين

أن يكون ُحيتاج يف  ، و اآلخر)5(أحدمها أن يكون يف نفسه دقيقًا غامضا : و اثنان يف املعنى -

رت ُبنِي عليها ذلك املعنـى، فـال تكـون تلـك املقـّدمات حصـلت  فهمه إىل ُمقّدمات إذا ُتصوِّ

  .للمخاَطب، فال يقع له فهم املعنى

                                                   
 .143ص، جاين عبد القاهر، أرسار البالغةاجلر )1(

ضل حمّمد أبو الف: الوساطة بني املتنبّي و خصومه، حتقيق و رشحاجلرجاين القايض عيل بن عبد العزيز ،  )2(

 .346-345، ص2006، 01بريوت، ط_عيل حمّمد البجاوي، صيدا/ إبراهيم

بيشء يسري من  "ّرس الفصاحة"ابن سنان اخلفاجي يف : نقال عن. 84الروض املريع يف صناعة البديع، ص) 3(

 .260-255االختصار، ص

 .و هنا تكمن صلة الغموض بمصطلح الغريب) 4(

املثل السائر، (. هو من املواضع التي ينبغي أن توضع اليد عليها و ُيتنبه هلا و من ذلك أن يأيت املعنى غريبا، و) 5(

 )18، ص02ج



   أ أوس ا  )ا ا(  
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تّتفق مجيعها عند أيب متّام، ألّننـا نجـده ُيغمـض تـارة  و لعلَّ هذه الّتقسيامت الّثالث للغموض

 :يف األلفاظ و يعمد إىل حزونته ، كام يف قوله

ــــــن إِمليـــــــدها  مـ ــد ــلِ الفيـــــ ــــ لنسـ بِيـــــــد  
  

       عــــدواء ـــنم و ــد يـمــــن ه يـــدتـــا ار1(م(    
  

ٍة تتطّلب منه و قد تكون عّلة غموض شعره راجعًة إىل أبيات معانيه التي يّتكئ فيها عىل صياغ

 :كمتلقٍّ يليق به الفهم، مثل قوله) الّسامع، القاريء(جهًدا كشاعٍر مبدع، و من املخاطب 

ـــ   ــا رأَيـــت مشـــيب الـ   شـــاب رأْســـي و مـ
  

    ـــيبِ الفُــــؤاَد فَضْــــلِ شـ ـــن أْسِ إِالَّ مـ2(ـــــر(    
  

ضـها و اسـتغالقها يف و قد يكون غموض بعض أشعار أيب متّام نابعًا من دّقة معانيـه، و غمو

 :نفسها، و من ذلك

ــم  ـــــــ إِالَّ أنَّهـ ــاف ـــــــ صـــةُ األَو ـــــــ يـمهج  
  

   اءــي ــوهر األَشـــــــ ــا جـــــــ ــد لَقَّبوهـــــــ   قَـــــــ
  

، ال عـن أميلِّ صادٌر عن صـفاء ذهنـه و شـفافيته و عـن ُبعـده التَّـ متّام أيبالغموض عند  لكنَّ "

بل شّفاف يصحُّ وصفه بام قالـه  وحّي أو ضعف تعبريه، و هو غموض غري معتم،شه الرُّ تشوُّ 

ورة غـامٌض غموًضـا رضَّ ـكـّل شـاعٍر كبـري هـو بالـ. »غامٌض كاملـاس«: ماالرميهعن  كوكتو

 .)3( "ماسي�ا

   متّـام أيبتكّلـف «يف فصـله  و نلفي القـايض اجلرجـاين متلّقيـا هلـذا الـنَّمط مـن شـعر أيب متّـام

لـه البـديع و طلبـه مـن كـل الّلفـظ، و حتمُّ  يف متّـام أيبعري وْ بعد حديثه عن َتـ» و تفاوت شعره

                                                   
قفار قطعتها عىل ناقة ذلول، فيها كل ما يتطّلبه الراكب من عزم : و هذا بيت يف وصف البيد و النياق، و رشحه) 1(

 .و مضاء و من فرج للهموم

 .بيت بالذات يف الفصل الثالث من الرسالة راجع تعدد قراءات النقاد القدامى هلذا ال) 2(

 .45أدونيس، مقّدمة الّشعر العرّيب، ص) 3(
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  ومل يـرض هبـاتني اخلّلتـني حّتـى اجتلـب املعـاين الغامضـة، ": يشـري إىل غموضـه قـائالوجٍه، 

و قصَد األغراض اخلفّية، فاحتمل كّل غّث ثقيل، و أرصـد هلـا األفكـاَر بكـّل سـبيل، فصـار 

   بعد إتعاب الفكر، و كّد اخلـاطر، هذا اجلنُس من شعره إذا قرع الّسمع مل يصل إىل الفكر، إالَّ 

 :يقول أبو متام .)1( "و احلمل عىل القرحية

ــد ــالي و إِن بـــــدت  جالمـــ ــاَ اللَّيـــ   تَخْطُوهـــ
  

     ــد ــي رؤوسِ اجلَالمـــ ــحات فـــ ــه موضـــ   لَـــ
  

هذا الّرصاع الكائن يف كّده يف إبداعه، مع القارئ الذي يكّد هـو اآلخـر مـن  متّام أبوو يصُف 

هـو : ل مواجهـة الـنّص، و ال يكتفـي بالتوصـيف، بـل يـذهب إىل الّتسـاؤل، أّهيـام املـذنبأج

 :املُغِمُض يف شعره، أم قارئه األعمى عن اجلميل؟ يقول

فَصــــــــرت أَذَلَّ مــــــــن معنــــــــى دقيــــــــقٍ         

ــادي           ــنِ ارتيـــ ــاي عـــ ــا أَدري عمـــ فَمـــ
  

  بِـــــــــــه فَقـــــــــــر إِىل ذهـــــــــــنٍ جليـــــــــــلِ   

هـــــاني أَم عـــــنِ اجلَميـــــلِ  د2( مـــــاكَ ع(  
  

ث    : يف كالم بليغ عن املعـاين الصـعبة مـن مثـل أبيـات معـاين أيب متّـام قـائالابن األثري و يتحدَّ

ـهم، و ال يفـوز بمحاسـنه " و ألمٍر ما كان ألبكارها رسٌّ ال هيجُم عىل مكامنـه، إالَّ َجنـاُن الشَّ

ُهجـوم عـىل عـذارى املغـاين املحمّيـة بُحُجـِب إالّ من دقَّ فهُمه حّتى جلَّ عن دقَّة الفهم، و َللْ 

و مـا ذلـك ممّـا ُيلقيـه ، البواتِِر، أيرس من اهلُجوم عىل عذارى املعاين املحمّية بُحُجـِب اخلـواطرِ 

                                                   
 عيل حمّمد البجاوي،/ حمّمد أبو الفضل إبراهيم: الوساطة بني املتنبّي و خصومه، حتقيق و رشحاجلرجاين،  )1(

 .26، ص2006، 01بريوت، ط_صيدا

 :التي مطلعهامن القصيدة التي هجا هبا عّياش بن َهليعة، و ) 2(

  كــــــــــأّين مل َأبــــــــــّثكام دخــــــــــييل

ـــــــــت   كـــــــــالين إن راحـــــــــايت تأّت
 

ـــــويل ـــــن ذه ـــــوعي م ـــــا ُوُل   و مل َتَري

ــــــل  ــــــاء و يف العوي ــــــي يف البك   لقلب
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 .)1( "إليك األستاُذ و ليس يقوم به إالَّ الفذّ 

  إدراك و وعي التجربة الشعرّية(شعريَّة الغموض عند أيب متّام:( 

ـا، و يـدرك حقيقـة اإلدراك مـا و أبو متَّام يف  كّل ما تقّدم شاعٌر َيعي صنيعه يف شـعره وعيـا تام�

يقدم عليه عن قصٍد مـن إغـامٍض و إغـراٍب يف قصـائده التِّـي يكسـوها ُحلـل املعـاين الّدقيقـة 

 :اجلديدة املوّشاة، و نذكر له بعض أشعاره يف هذا املعنى

 ةدـــــالـــــانِ قنَظْـــــمِ اللِّس ـــــنم تْـــــكاءج  
  

ــمطاَنِ    ــــ سـ ــون ــؤ املَكْنـــــ ــا اللُّؤلُـــــ   فيهـــــ
  

 :و قوله يف املدح

   رــاع ــرب شـــ ــه و أَغْـــ ــت خالئقُـــ   غَربـــ
  

   يـــــهف غْـــــرِبم ـــــنسغْـــــرِبِ فَأح2(يف م(   
  

فكأّنام هو ال يقصد ممدوحه بذكر ما فيه من املناقب، بل إّنه يعّرض يف عظم قصائده يف املـدح 

  فيصف نفسه باإلحسان فيام جيئ به من معنـى غـامض غريـب  بمعانيه، إىل اإلشادة بشعره و

كـام فعـل يف البيتـني و آخر حسـن مجيـل، أو فـيام يقدمـه مـن قصـيد بـديع كـوكبّي اإلرشاق، 

 :البيت هنا الّسابقني، و يف

ــادلٌ  ــماعِ جنـــ ــي يف الســـ ــا هـــ   فَكَأَنَّمـــ

  يــــــــــــكتَأْت ــــــــــــبائغَر ــــــــــــا و إِالَّ أنَّهـ  
  

   كَأَنَّويا هي القُلـوبِ   مف كَواكـب  

يــــــلِ أَقَــــــارِبــــــنِ اجلَماحلَس كيعــــــنصل  
  

 

 :و قوله

                                                   
 .21ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب الّشاعر، ص) 1(

 )298وساطة، صال( :و يشبهه بيت املتنبي، و أورده اجلرجاين يف الوساطة يف باب رسقات املتنبي) 2(

  شـــاعُر املجـــد خدنـــه شـــاعر الّلفــــ
 

ـــــّدقيق ـــــا رّب املعـــــاين ال ـــــظ كِالن   ـ
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  لخَديــــــــــه دقَــــــــــائق لَــــــــــو تَراهــــــــــاَ   
  

   ــــــــــانيإِذَنهــــــــــاَ يف املَعنع ــــــــــأَلْتلَس  
  

ي يعنيه البحث هنا هو  فالغموض ليس ذلك الذي يصعب فتح أقفالـه وختطـي أسـواره "الذِّ

مة الّطبيعيَّة النَّامجة عن آلّية عمل القصيدة العربيةهو اليصل إلينا، بل  و عنارصها املكونة  لسِّ

ـعور من جهة،  و عن جوهر الّشعر الذي هو انبثاق متداخل من تضـافر قـوات عـّدة مـن الشُّ

 .)1( "متسرتة وراء الّلحظة الّشعرية والّروح والعقل

و أمـا ابـن األعـرايب ": قوله متام أيبيف كتاب املوازنة حكاية عىل لسان صاحب  اآلمديأورد 

و ألنه كان يِرُد عليه من املعـاين مـا ال يفهمـه و ال مذهبه، لغرابة ، فكان شديد التعّصب عليه

  .)2( "ال أدري؛ فيعدُل إىل الّطعن عليه: فكان إذا سئل عن يشء منها يأنف أن يقول يعلمه،

: أيضـا اآلمـدّي رتّي بقوله فـيام ذكـره يف ِسجاله مع نصري البح متام أيبو هذا يربّر به صاحب 

، )غريبـة: و يف روايـة(أتى يف شعره بمعاٍن فلسفّية، و ألفاٍظ عربّية،  متّام أبافقد عّرفناكم أنَّ "

  .)3( "، و إذا ُفرسِّ له فهمه و استحسنهمل يفهمهفإذا سمع بعض ِشعره األعرايبُّ 

لذين استخدموا مصطلح الغموض يف كتابـه قاد العرب القدماء ااآلمدّي من أوائل النُّ  ولعلَّ 

 املوازنة بني أيب متام و البحرتي، حيث وصف شعر أيب متام بالغموض واالستغالق يف املعاين

ي يتَّسـم بوضـوح املعنـى وقربـه البحـرتيوالصور مقابل وصفه لشعر  : اآلمـدييقـول . الـذِّ

ـل سـهل الكـالم وقريبـه، ويـؤثر صـحة السـبك و" حسـن العبـارة وحلـو فإن كنت ممَّن يفضِّ

  و إن كنــت متيــل إىل الصــنعة، . اللفـظ وكثــرة املــاء والرونـق فــالبحرتي أشــعر عنـدك رضورة

                                                   
 ، 12حممود درابسة، ظاهرة الغموض بني عبد القاهر اجلرجاين و الّسجلاميس، مقال يف جملة أّم القرى، العدد ) 1(

  . 22، ص01املوازنة، ج) 2(

  . 27صاملصدر نفسه، ) 3(
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و املعاين الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، وال تلوي عىل غري ذلك فأبو متام عنـدك 

 .)1( "أشعر ال حمالة

ــأن للقــارئ يف يف احلقيقــة يضــع هنــا قاعــدة هامــة للفصــل و احلكــم، و يــرت اآلمــديو  ك الشَّ

املفاضلة بني الشاعرين بام يرتضيه من طريقة الكتابة الشـعرية، و إىل أّهيـام ينـزع قلبـه و يميـل 

هل فأنت إىل أقرب، أو البحرتي  خاطره و ترجح كّفة إعجابه بني االثنني، فإن كنت حتب السَّ

  كـام سـنبني ذلـك  يللبحرتو إن كان يف نزعة اآلمدي ميل واضح . ال شك متام فأبوالغامض 

 .متام لشعر أيب اآلمديو نبني سببه حني نفيض إىل أفق انتظار 

و رّبام ألفينا عند املتأّخرين من يعدُّ الغموض غري هذا، فيعدل به عام سلف ذكره، و ما اعتدنا 

إنَّ املفهومـات التـي تعتمـد عـىل ": فهمه مما استغلق من املعنى عـىل الفهـم، فنجـد مـن يقـول

وا التَّـأّيب . املباِرش مفهومات غامضة، و نحن ننكُر هذا الغموضاإلحساس  لكـنَّ الـّرواد عـدُّ

و الــذي يتــأّبى عــىل . عــىل التَّعليــل و الّتحديــد مــن مالمــح اإلدراك الّصــحيح للــنَّصِّ األديبّ 

التعبــري املبــارش عــن اإلحســاس، و إذا أرصرنــا عــىل أن نســتخرَج  -كــام قلنــا-الّتحديــد هــو 

 . )2( "بارشة فلن ننتهي إىل يشٍء واضحإحساساتنا امل

يف كّل مقام من  " احلالج، هذا فضال عن مقولة اتَّسع املعنى ضاقت العبارةكلام و احلقيقة أنَّه 

  اس حاجـًة إىل القـول و املبدع هـو مـن أشـدُّ النـَّ. "املقامات املعلومة هناك مفهوم غري مفهوم

س بمكابـدة صـياغة املعنـى، و جماهـدة اللغـة و اإلفصاح عن املكنـون، فهـو بـذلك أوىل النـا

بيلِ للوصول إىل املعنى املراد،   .و عىل القارئ قصُد السَّ

                                                   
  . 05ص ،املصدر الّسابق) 1(

 .20،19ص، مصطفى ناصف، دراسة األدب العريب) 2(
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و عليه فالعمل األديبُّ النَّاجح، و األثر الفنّي اخلالد هو من ال يفصح عن ذاته، و ال يدلُّ عـىل 

  نـــارصه، جيـــب أال يكـــون واضـــحا متامـــا يف الطَّريقـــة التـــي يقـــّدم هبـــا ع "معنـــاه بســـهولة 

و إالَّ فــإنَّ القــارئ سيخُرســ اهتاممــه، فلــو نظــم الــنص األديب عنــارصه بعالنيــة شــديدة فــإّن 

. الفرص أمامنا كقراء إّما أن تكون يف رفض النص بسبب السأم، و إما أن نكون قراء سلبيني

، و أنَّ عىل القراء االستمتاع فقـط حـني يكونـون منتجـني. إنَّ متعة القارئ حني يصبح منتجا

الــة و هــو نفســه مــا نّبــه عليــه عبــد القــاهر . )1( "أو أن عــىل األدب أن يــربط قــّراءه بطريقــة فعَّ

 : بقوله باكراً  اجلرجاّين 

من املركوز يف الطَّبع أن اليشـء إذا نيـل بعـد الطلـِب لـه أو االشـتياِق إليـِه، و معانـاِة احلنـني "

 .)2( "النفس أجلَّ و ألطفنحوه، كان نيله أحىل و باملزّية أوىل، فكان موقعه من 

يقوم بدوٍر أكثَر إجيابّية من دور املتلّقي السلبي الذي "لذا يطلُب إليوت من قارئ الّشعر أن 

  فجوهر الفنِّ يكمن يف الّرتكيز ". )3( "ال يفهم شيئًا إالَّ من خالل املعاين املبارشِة و الّسطحّية

ٍن واحٍد، و لذاك يتحّول العمل الفنّي إىل و الّتكثيف و التلميِح و التجريد و التجسيد يف آ

 . "كياٍن حّي، و طاقة متفّجرة ال تتأّثر بمرور الّزمان و ال تبىل بتغّري املكان

  و من غري العدل أن نتحدث عـىل ظـاهرة الغمـوض ثـّم ال ُنلـوي إىل مـا يـؤثر و يـرتّدد كثـريا 

بح ظـاهرة فنّيـة يتغّياهـا و هي عبارة دالة مفضية إىل عميق من نريده من الغمـوض حـني يصـ

اعر    و يتعّمدها و يتحّراها يف شعره، حتـى خيـرج إىل املعنـى الّلطيـف الـذي حيتـاج إمعانـا الشَّ

                                                   
 دراسة -قراءة النص و مجاليات التلقي بني املذاهب الغربيه احلديثه و تراثنا النقدي ، حممود عباس عبد الواحد )1(

 .24ص ، -مقارنه

 .139ص، البالغة اجلرجاين عبد القاهر، أرسار )2(

 .20نبيل راغب، النقد الفني، ص) 3(
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الـذي كـان قريـب العهـد مـن ) ه384(و فهام زائدين من القارئ،  يقول أبو إسحاق الصايب 

لكّن اآلمـدي  ."و أفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إال بعد مماطلة منه...  "اآلمدي 

عر ُيستحسـن إذا .. ": كان يقول بخالف ذلك يف سياق تعقيبه عىل بيٍت أليب متام إذ يقول   الشِّ

 .)1( "..ُفهم

لكنَّ هذا ال يعدُم أن الطَّاقة الفنّية هي ما جيعل النّص غامضا باملعنى الفنّي، ال بـاملعنى الـذي 

هو مطّية للمعنى الواحد بال خالف، أمـا فالوضوح . يراد منه اإلهبام و االستغالق و الّتعمية

كـان جيهـد يف  متـام أبوو .  الغموض ال اإلغامض فهو فضاء لتعدد املعاين و انفتاح الـّدالالت

أن حتـى صـار ذلـك  استخراج املعاين الدقيقة و الغوص لتحصيلها، و رّبام أرسف يف هذا الشَّ

 .، و ألَّب الكثري من النقاد ضّدهصفة الحقًة به، و لعلَّ هذا اإلرساف هو ما عيب به عليه

و ألنَّ للغموض صلًة بغرابة املعنى، و استعامل الغريب من األلفاظ فذلك ما سيكون له حّظ 

كشـاعر جمـدد يف عـامل ظـّل  إذ نشري إىل اغرتاب أيب متـام ييل و نحن نطرح هذا اإلشكال يف ما

رصه، ـلـة الشـعر املطـروح يف عـيف مج اغـرتاب قصـائده و يسّلم بالقديم رغم مالمح التَّغيري،

 .إىل اليوم متّام بأيبحتى انفردت بصيغة املذهب البديعي و اقرتنت هذه الّتسمّية 

 ا أ  ضة و ا  اب وو ا :  

  التجربة الشعرّية املحدثة و وعُي االغرتاب(غربة أيب متّام و اغرتاُب القصيدة:( 

ــّي املكتمــل و هــذه الغربــة ال نعنيهــا بشــكلها  -للــواعيبالنّســبة -الغربــة  مــداد العمــل الفن

، بـل )الّرهبانّيـة(اإلطالقّي، حيث ينتبذ الّشخص ركنًا قصي�ا معزوالً عن العمـل، أي الغربـة 

                                                   
 . 258، ص01، جاملوازنة ،اآلمدي) 1(
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تلـك الغربـة الّتـي . نقصد هبا غربة الّشاعر الّتي حيتاجها الّشاعر كمسـافٍة تيضـء جـدر العـامل

 .)1(حدّيات الّشاعر لعامل مشلول تتبلور كاستجابٍة لت

و الغربة حمّل تولد فيه كينونة أخرى خيلـق معهـا إنسـان آخـر، فـاالغرتاب حييـل  )2(االغرتاب 

قّلـت حـّدة تلـك القطيعـة أو -دوًما إىل نوٍع من القطيعة مع عاملٍ آخر مـألوف لـدى اإلنسـان 

، يبعث معها خملوق جديـد قـد و اصدامه مع العامل اجلديد يمّثل جتربة حياتّية جديدة -كربت

ق نوًعا من االندماج و التَّناغم بني عاملني عـامل قـادم منـه    يستجيب ملتطلبات هذا الواقع فيحقِّ

ـيات  ضِّ   و آخر قادم إليه، فيحصل له بذلك األنس، و رّبام تطلَّـب هـذا تقـديم الكثـري مـن الرتَّ

ة، و قد يصطدم املغرتب مـع عاملـه و التنازالت من أجل الوصول إىل يشء من الّراحة النفسيّ 

  اجلديد فيعـيش حالـة مـن الّرصـاع و املواجهـة، تنتهـي يف غالبيتهـا إىل اإلقصـاء و التَّهمـيش، 

 .و يف حالٍة يسريٍة جّدا إىل القبول و الّرتحيب

و لعل الّتعارض القائم بني مقوالت و أشكال خطاب العامل اجلديد، مع مقـوالت و أشـكال 

                                                   
 .77، ص1995 اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، عزيز السيّد جاسم، دراسات نقدّية يف األدب احلديث،) 1(

من حقه الطبيعي أو القانوين كام عند اليونان القدامى، و ال ما يراه  اإلنسانحرمان : ال نقصد باالغرتاب) 2(

يف الوجود اجلمعي للجامهري، أو جمرد ترس  ه، و إنام جمرد صفر عىل الشاملذات اإلنسانحيث ال يكون : الوجوديون

الذي يدور حول مفهوم  "الغريب"يف كتابه  ولسون كولنبل يقارب فهمنا له بعدا مما أشار إليه . يف نظام صناعي

  يف املصطلح أن الغرض من هذا العنرص ليس البحث : و جتدر اإلشارة. االغرتاب عن املجتمع مع الوجود داخله

و ال املفهوم، إنام الصفة حيث جيد اإلنسان نفسه يعيش حالة من التفرد أثناء حماولته التجديد، و دفاعه عن تصور 

و أقرب إىل هذا ما يراه ديكارت من الدعوة إىل العيش وفق رؤية جديدة تعتمد العلم من خالل . معني و رؤية حمددة

االغرتاب : غرتاب يف الفلسفة الديكارتية يتجىل يف عدة مظاهر هيمنا منهاو اال. "الكوجيطو": شعاره املعروف بـ

 ."أفكر األنا"الوجودي، حيث تعيش الذات جتربة االنفعال يف نطاق 

فجديد أيب متام ليس جتديدا مطلقا يف الكتابة الشعرية فقد سبقه إىل البديع، بشار و أبو نواس و مسلم، و إنام اغرتابه 

ؤسسة عىل الفكر، و يف ركوبه هذا املذهب و انفعاله به حتى تسمى به و نسب إليه، و يف خمالفته يكمن يف رؤيته امل

 .مذهب االقتصاد يف البديع، و سنن العرب يف الكتابة
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ــة خطــاب العــامل اآل   خــر، هــي مــن حيــّدد قيمــة االغــرتاب، و عــىل أساســه متــنح درجــة اهلوّي

 .و الوجود

قد يبدو هذا الطرح سياسيا لكن املقصود باإلنسان هنا الّشـاعر الـذي يعـيش نوعـا مضـاعفا 

: ، و اآلخـر)1() الكـون(بينه و بني نفسه بحثًا عن ذاتـه يف عاملـه األكـرب : من االغرتاب، واحد

ؤُ  هـو بحثـه عـن : و األخطـر). الواقـع(حمّل لإلعراب يف مجلة عامله الّصغري  وب عنبحثه الدَّ

، و هو يف هذا األخري يعيش تناقضًا حاّدا ألّنه هبـذا )الّشعراء(و الّتمّيز بني بني جنسه الفرادة 

 .إّنام يطلب االغرتاب الذي يفّر منه

  ّشـعر مـن جتربـة االنفعـال ، و انتقـال ال)2(و مع التحـّول الكبـري الـذي عرفـه العرصـ العبـاّيس 

ــاؤل  ــدأ التس ــات، إىل مب ــدأ القبــول و الثب ــن مب ــل، و م ــوعي و التَّأم ــة ال ــّس، إىل جترب   و احل

و احلركة، أصبح الّشاعر يعيش حالة وجودّية جديدة هـي حتقيـُق كيانـه، و إثبـات فاعليتـه يف 

اخب، فبعد أن كـان الشـاعر يف العصـور األوىل ُحم  افظـا عـىل النَّسـق هذا املجتمع اجلديد الصَّ

،  )3( "يتضّمن حضور اآلخـر و غيـاب األنـا"الّشعري الذي يفهمه العدد األكرب و الذي كان 

عر يف مرحلة الّتساؤل  صار يقوم عىل حضور األنا و غياب اآلخر، أي عىل الّطرافـة "فإّن الشِّ

 رة الّشعور بالغربـة،فظاه. بينه و بني غريه اهلاوية: أصبح الشاعر عىل حدة. و اجلّدة و الغرابة

   أبـو متّـام، نسـٌغ أسـاّيس جيـري يف جتربـة عـربِّ كـام يُ  )1(» صـدأ العـيش«االنفصال عن اآلخـرين 

                                                   
فاالغرتاب يف نظره إنام هو . "الكوجيطو":و هذا ما سبقت إليه اإلشارة يف اهلامش أعاله يف شعار ديكارت )1(

 . سها باألساساغرتاب الذات عن نف

 .العرص العبايس و مالمح التجديد و التّطّور، يف الفصل األول من هذا البحث: راجع عنرص ) 2(

 . 38أدونيس، مقدمة الشعر العريب، ص) 3(

 :يقول أبو متام) 1(
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ــّي و  ــن الّروم ــواس و اب ــامأيب ن ــي و  أيب متّ ــة املتنّب ــعراء يف املرحل ــم الّش ــالء، و معظ   و أيب الع

 .)1( "العباسّية

  االرحتـال و االغـرتاب كثـريا أليب متـام عـىل  و ألّن التغّرب وطن اجلّدة، و كاسب الغنى، يلذّ 

ما يبدو، ألنَّه عزيٌز شخصه، كريمـة عليـه نفسـه أن ينـزل هبـا منـزل الضـيِم، و حيـّل هبـا مقـام 

َقم، نجيبة قصائده،   :، يقول)مكّرمة عن املعنى املعاد(السَّ

ــرارات الــــــــمقَامِ  ــك تَعفُـــــــو  مـــــ ــــ لَيـع  

نــأَظْع ــا أَن  ســــــ ــ عالمــــــ ــيس بــــــ   رءلَــــــ
  

   ــي  و ــذْهب فــــ ــلِ تَــــ ــالوات الرحيــــ   حــــ

ــذَّميلِ  ــيجِ و كَالـ ــقْمي كَالوسـ   )2( لسـ
  

و هو يستعيض بالغربة و االنتقال، إذا مـا عـّن لـه خطـب أو أصـابته جريـرة، يقـول يف مرثيـة 

 :زوجته

  ــرِقَتش لَقَـد)قــرــي الشف (ةغَــاد تبــاملَو  
  

  )فـي الغَـربِ  ( الـدار  تَعوضْت منها غُربةَ  
  

  و يقرتن مفهوم الغربـة أو االغـرتاب لديـه بـام يقابُلـه مـن مفهـوم األرض و الـوطن و األلفـة 

كن، و الوحشة و البعد، و ما يلـوح يف أفـق هـذا الفهـم أنَّ كالمنـا هنـا لـيس قـائًام عـىل  و السَّ

حقيق و التثّبـت، فهـا هـو ذا سبيل الَفَرِض و التحميل و اإلسقاط ، بل عىل قدم البحث و التَّ 

 :أبو متام يقول

 تلَبىحاألَس فرى صوالن فرا صدحو  

    ــن ــد مـ ــاء أَوقَـ ــى األَحشـ ــدت علَـ ــا وجـ   فَمـ

  بِالبــــــث فــــــي دولَــــــة اإلِغْــــــرامِ و الــــــدنَنِ  

ـــعٍ علَــــى  مـــــي دطَــــنٍ لطــــينوى وــــوــــي سف  

                                                                                                                                                               
ــــ ـــدأ ال ـــبحوا ص ـــد أص ـــاس ق   ال كأن

 

ــــبُْس  ــــم َح ــــّدنيا هب ــــأنَّ ال ــــعيِش ك   ـ
 

 

  .39أدونيس، مقدمة الشعر العريب، ص) 1(

  )أعاله 85راجع اهلامش (. من القصيدة التي هجا هبا عّياش بن َهليعة) 2(
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ــارِي عبرتــي ســكَنا  تَب ــن ــي م ل ترــي ص  
  

ــكَنِ    و ال س ــف ــال إِلْ ــردا بِ ــرت فَ ــذْ ص م  
  

و يف األبيات حممول داليل بالغ، مسبوٍك يف قالب شعري بليغ، حيث يستبطُن الشـاعر أقىصـ 

النّــوى، البــّث، األحشــاء، الــوطن، رصاع (مــا يمكــن يف مفهــوم املعانــاة و مكابــدة الوحشــة 

اعر يعيش وحيدًا يف زمٍن غري زمنه، و وطن غري وطنه، الشَّ  نَّ فكأ). الدموع، األلفة و الّسكن

و ينفتح مفهوم الّسكن ليدّل عىل املحمول املادي الذي حييل إىل الّدار، و عىل املعنـوّي الـذي 

يف (،  و إىل اإللـف و القـرين أخـرى )يف صدر البيـت الثالـث(حييل إىل الراحة و األنس تارة 

 :ساس بالفقد، يف بيته القائل فيهلتتأكد حّدة و شّدة اإلح). عجزه

  نَــــــأَى الَ شــــــيء ضَــــــائر عاشــــــقٍ فَــــــإِذَا
  

    احلَبِيــــب ـــه نـع  ءــــيفَكُــــلُّ ش  هرضَــــائ  
  

و أبــو متـّـام باعتبــاره بدايــة التــأريخ للكتابــة الشــعرّية التــي ثــارت عــىل تقليديــة الكتابــة 

 مل تـألف سـامعه اآلذان، و مل تعتـد القديمة، من أوائل املغرتبني يف عـامل الشـعر، ألّنـه جـاء بـام

صـياغته : تلّقفه األذهان، فغربته و ارحتاله يف عامل الشعر كانتا حمّصلة عوامل عّدة نـذكر منهـا

د سـواء، ثـّم البـديع الـذي الّشعرّية اجلديدة و ما أنتجته من إغراب يف الّلفظ و املعنى عىل حـ

  إّنـه "ّسـنات الّلفظّيـة، فكـان بـذلك غريًبـا، و نقصـد بـه املعـاين اجلديـدة ال جمـّرد املحجاء بـه 

قـدرًة عـىل  فصـار بعـدهُ قـدرًة عـىل التعـّود و األلفـة،  قبلـه كـان الّشـعر: حّد فاصٌل ) أبو متام(

ب   . )1( "، إّنه ماالرميه العربو املفاجأةالّتغرُّ

ـــكله.. و أصـــولّية األدب جتـــّدد و تطـــّور" ـــني، و ش ـــذا يكـــون روح األدب للمغرتب  و هك
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 .)1( "..فظني املقيمني الذين يظنّون أنفسهم أهل األدب، و هو يف جوهره عدّوهمللمحا

و مـن طبيعــة اجلديــد أّنـه غريــب، و عجيــب، قـد ُحيّقــق نجاحــًا ُمـدّوًيا، و قــد يفشــُل فشــًال "

 .)2( "مأساوّيا ال يعرُف الوسط، و هذا ما حدث أليب متّام

 اغرتاُب القصيدة: 

رتاب عنده يف القصيدة بام يقابُله من مفهوم األنـس، و هـذا مـا يقرتن مفهوم الغربة أو االغ و

اتَّفق لـه، بـل إّنـه جيهـُد يف حتقيقـه املعنـى  يفامجيعله يف احلقيقة يستحّق العناية، فهو ال يكتب ك

املراد بإيراد املطابقات و املقابالت الالئقة لتحقيق ذلك املعنى، فيأيت البيت مستوفيا حّقه مـن 

فظـي و املحسـن املعنـوّي، و ال يـرد ذلـك مـرة واحـدة عنـده مـن اجلـامل اللّ  القصد، و نصيبه

فنقول أّنه قد اّتفق له، أو أنَّ ما جاء من هذا إنام كان من قبيل املصادفة، بل يـرتّدد ذلـك عنـده 

  بام ُيلمُح أنَّه فيام جيـيء بـه شـاعٌر صـاحب فِكـَرة و تّصـور و رؤيـٍة ال يربحهـا يف أكثـر ِشـعره، 

 :اب معانيه و األنس، يقولو عن اغرت

ـــتبـــا ذَهم يـــكرٍ فـــعلَ شـــائسفَـــظْ وإِح  

 ــات ــايغْـــــدون مغْتَرِبـــ   فـــــي الـــــبِالد فَمـــ
  

ــا    ــا ذَهبـــ ــرق إِالَّ دون مـــ   خواطـــــف البـــ

 لْنــــــزيــــــنسنؤــــــا يغْتَرِبم يف اآلفَــــــاق  
  

 :و يقول أبو متام حيكي قصائده

ــــــبائيف غَر الَقَــــــت  ــــــكائنافــــــهأُنْس  
  

      ـــر غَيـ اآلن ـــي فَهـ ـــد املَجـ ــن ـ ــــبِمـائغَر  
  

 :و قوله

                                                   
 .76، صو التاريخ يف شعر أيب متام نساناإلأسعد أمحد عيل، ) 1(

، 1997، 03ية، ط، منشأة املعارف باإلسكندر)الكلمة و اجلملة(منري سلطان، بديع الرتاكيب يف شعر أيب متام  )2(
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   آنســــــةً يف األَرضِ  مغربــــــةً خــــــذْهاَ  
  

   ــــنيــــمٍ غَريــــبٍ حبِكُــــلِّ فَه تَغْتَــــرِب  
  

 :و قوله يف قصيدة أخرى

  اآلداب وِحشــــــــتَها  تُــــــــؤنس غَرٍيبــــــــةٌ
  

ــــــلُّ علـــــــى قـــــــومٍ فَتَرحتـــــــلُ       ــــــا تَحـ فَمـ  
  

يف األدب، دون يد أو علٍم، فهو يستغرب  مذهب الغريبمن يركب عىل كام أننا نجده يعيب 

 :مثل هذا، فيقول هاجيا

   داهيـــــــــة نـــــــــآدســـــــــمعت بِكُـــــــــلِّ 

    ـــــدبِالغَرِيـــــبِ ي ــا لَـــــك ــنو مـــ   و لَكـــ
  

ــبِ      ــراجٍ أَديـــــــ ــمع بِســـــــ ــم أَســـــــ   و لَـــــــ

تَع ــب ــك الغَرِيـــــ ــبِ  اطيـــــ ــن الغَرِيـــــ   مـــــ
  

ــّدة  و مــن ــوم اجل ــا مفه ــَزُم أيض ــام يل ــد أيب مت ــرتاب أيضــا عن ــوم االغ ــإنَّ مفه ــر ف ــب آخ   جان

و االخــتالف، و الــدعوة للخــروج إىل اآلفــاق، مــن أجــل اكتشــاف العــوامل، و حتقيــق القــول 

 :بمنطق التشبيه الواقع الذي ال ُيامرى فيه

    ــق ـ خْلـم ــي ــرء يف احلَــ ــامِ املَــ ــولُ مقَــ   فَطُــ

ـــت أَيـــإِنِّي ر ــةً  فَــ ـ حبـم تزِيــــد ســم ـ الشـ  
  

    ـــــــــه تَيـاجيبدل دـــــــــــدتَتَج فَــــــــــاغْتَرِب  

    دمـــربِس هِملَــيع ــتسلَي ــاسِ أَنلَــى النع  
  

  و لعــّل انتجاعــه إىل مثــل هــذا الفهــم، هــو القناعــة التــي مرّدهــا إمعــان الفكــرة، لــيس ذاك 

و اشـتغاله هـذا مؤسـس . يلهاو حسب، بل و االشتغال عليها و العمل عـىل إدراكهـا و حتصـ

  الــذي أجــاد فيــه الــزمن، و ســاعد لتثقيفــه و صــقله الّســفر . مــدعوم بقــرائن العقــل و املنطــق

و الرتحال، الذي أفادت منه شخصيته، و من املالمح الدالة عـىل ذلـك يف شـعره أن قصـائده 

 :تصدرُ 

   ــه ــالم بِبابِــ ــف الكَــ ــاعرٍ وقَــ ــن شــ   مــ

 قَـــــد ثَقَّفَـــــت ـــــهنال م ـــــآمش  و لَتـــــهس  
  

  ــــقطاملَن اهذُر فَــــيــــي كَنف اكــــنت و  

 ــه ــازُمنــــ ــه و  احلجــــ ــرِقُرقَّقَتْــــ   املَشــــ
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ٌة كثريٌة عىل إيامنه بالغربـة املجـّددة، و األوطـان الفسـيحة التـي ابتناهـا " و يف ديوان شعره أدلَّ

فام هي أبرز تلك األدّلة، و هـل نجـد .. دلنفسه تغيريا لواقعه الضّيق، و حتقيقًا إلنسانه املُتجدِّ 

ا شاِمالً بينها  ُل تاريخ حياته القلقة فن�ا؟  نص� و جييء اجلواب يف القصيدة التـي يمـدح . )1( "ُحيوِّ

 :)2(بن حّسان الضّبي، يقول أبو متام  فيها حمّمد

ـــع علَــــى وطَــــنٍ بـري ـــن ضْــــرِ مـيفَــــةَ اخللخ  

ـــي، و بِالشــــام لـأَه ِغْــــدب أَنــــااد ى، واهلَــــو  

   تعــن ــا صـ ــى بِمـ ــوى تَرضَـ ــن النـ ــا أَظُـ   و مـ

ــي يل ســــكَنا  ــاألُفُقِ الغَربــ ــت بِــ   خلَّفْــ
  

   ةلْــــــدييف بــان   فَظُهــــــور العــــــيسِ أَوطَــــ

ــالرقمتَينِ ــطَاط، و بِـــــ ــواني بِالفُســـــ   إِخـــــ

  خراســـــانِحتَّـــــى تُشـــــافه بِـــــي أَقْصـــــى 

ــ    شـيع كَـــان ا   قَـــدلْـــوح انِي بِـــهلْــــوبِح  
  

كإنسان باحث عن الكينونة، أو عىل : و كّل هذا احلضور أليب متّام سواء عىل مستوى الوجود

هـو . كمبدع جمّدد: ، أو عىل مستوى اخلاصّية)خملوق شعرّي (كإنسان شاعر : مستوى الّصفة

و كنمـوذج شـعرّي  كشخصـّية عبقريـة فائقـة،: ما أثار هذا اجلـدل الكبـري حولـه، و النقـد لـه

  و مــن املعلــوم أّن كــّل جديــد يتضــّمن قــدرا مــن الغمــوض . )3( حيــرتف التَّجديــد و الّصــناعة

                                                   
 .118- 117و التاريخ يف شعر أيب متام، ص اإلنسانأسعد أمحد عيل، ) 1(

و يقدم هلا قراءة . أسعد أمحد عيل، عىل تساؤله و يوردها كاملة بأبياهتا الثالثة عرش. القصيدة يقرتحها د ههذ) 2(

  م ولع بإنساٍن يتجّدد، يف وطن يمتد و يتّسع، أبو متا: تنفتح القصيدة عن اجلواب": حتليلية ممتعة، يقول يف مقدمتها

و القصيدة رصحية الّداللة عىل هذا املعنى، تدور حوله .. و لذا يتقّدم من حالة نحو أخرى، و يتنّقل من وطن إىل آخر

  اخلالصة، عّرب أبو متام عن شوقه إلنسان متجدد يف الفصل األول، ": و خيتمها  بقوله  "و تربزه يف أربعة أدوار

و كانت تطّلعاته الّروحّية تتحّوُل وقائَع مادّية يف حياته ... و عاش يف سبيل حتقيق ذلك اإلنسان يف نفسه و يف غريه

املرجع ( "كان يعرتف بالواقع الضيِّق، و لكنّه يرفضه و ُحياول املمكن الواسعو .. عىل صعيد البيئة و النسب و الّدين

 ).123، 122، 121، 120، 119: نفسه، الصفحات

 :و من األبيات التي تدلل عىل ذلك قوله) 3(

  إّن اجليـــــــاد إذا علتهــــــــا صــــــــنعة

  تتزّيـــــد األبصـــــار فيهـــــا فســـــحة
 

ـــــاب و األفهـــــام ـــــت ذوي األلب   راق

ــــــــــّوام  ــــــــــِة الُق ــــــــــأّمال بعناي   و ت
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  بخالف اليشء املعهود، متليه اجلّدة و االختالف القائم بني ما كان عليه اليشء  -قّل أو كُثر-

الّيشء مـن غـري  ": و أستحسن تعليال ملا قلت، عبارة اجلاحظ يف البيان يقول .و ما صار إليه

معدنه أغرب، وكّلام كان أغَرَب كان أْبعَد يف الوْهم، وكّلام كان أبَعـَد يف الـوهم كـان أْطـَرف، 

 عنـدما"و لـذلك فالّشـاعر  .)1( "وكّلام كان أْطرَف كان أعجب، وكلام كان أعجَب كان أبـدع

د التي ناهلا فتوّطدت عرب عندما ُحيّلق يف رؤاه، إّنام يستجمُع مواّده القديمة، تلك املوايغرتب، 

  و عنــد االســتجامع، . الــّتالحم احلــار، و املواجهــات اإلنســانّية النَّبيلــة املعايشــة احلميمــة، و

جديد يف قصيدة ال بّد أن ) آدم(و من أجل أن يولد و حيث تتواجُد إرهاصات اخللق اجلديد، 

، يف املوسيقى، يف االهتاممـات، تلك الغربة تظهر يف الكلمة و ... " ،)2( "تتجّىل ُغربة الّشاعر

 .)3( "يف التّجاوب، و يف الّالهنائّي 

 

                                                                                                                                                               
 ...أرهفْت  و أجادها التخصري و التلسني... ، ...خذها مثقفة القوايف: و له الكثري من األبيات يف هذا املعنى

 .116ص، البيان و التبيني، أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ) 1(

 .77ص عزيز السيّد جاسم، دراسات نقدّية يف األدب احلديث،) 2(

  .78، صاملرجع نفسه) 3(
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1-  أ  ا و اع وا و: 

من خالل عرض  متام أيبنعقد يف هذا العنرص الكالم عن التلقي و مسؤولية املتلقي عند 

 كبري اهتاممه هبذا اجلانب أال و هو تلقي الشعر و شعره بشكل لبعض أبياته التي تدّلل عىل

خاص، و ذلك من خالل املفارقات الشعرّية التي محلها، و البديع الذي أكثر منه حتى كان 

ثّم غموضه و إغرابه الذي حيفل هبام شعره، إن عىل مستوى اللفظ أو . مدعاة للنيل منه

و كذا عنرص املفاجأة الذي يدهش به . قصيدة يف ديوانهاملعاين، و اللذان ال تكاد ختلو منهام 

و عىل . متلقيه حني خروجه إىل تشبيه مبتكر، أو استعارة بعيدة، أو معنى بديع متام أبو

 .اآلمديالعموم خروجه عىل العمود بتعبري 

شاعر االبتكار و إنسان التفّوق، يفتقر إىل من يفهمه و يتعاطف مع حديثه  متام أبو"

فهو بِرٌم  ..يستفهم عّمن ينقذه من وحدته و غربته بإنسان يفهم ما يقوللذلك احلديث، 

 .بكسل النَّاس و رضاهم باملألوف كام ُيستشفُّ من أخباره

، خيتلف عن هؤالء النّاس، فيقابل الغضب يستنجد بمن ُينقذه بإنساٍن كاملٍ و الّشاعر هنا 

 . )1( "هتاممو اجلديد بالتَّعاطف و االبالعفو و اجلهل باحللم، 

  :الزيات ابنو من ذلك قوله يمدح 

 ي فَقَــــــدافــــــا القَــــــوتَهــــــاأَمرغ تــــــنصح  

ــا   ــاء نَاكحهــ ــن األَكْفَــ ــت إِالَّ مــ   منعــ
  

     ــلَب ــا و الَ ســــــ ــاب دم منهــــــ ــال يصــــــ   فَــــــ

  بــد ــا العطْــف و احلَ هلَيع ــكنم ــان   )2(و كَ
  

                                                   
 .51أسعد أمحد عيل، االنسان و التاريخ يف شعر أيب متام، ص) 1(

  و يروى البيت األول . عليه و عطفأشفق حدب الرجل عىل ولده أو جاره َحيَْدُب َحَدًبا إذا : يقال) 2(

  ) 253،252، ص01ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي، مج: أنظر(. عذرهتا بدال غّرهتا :بـ
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  نـابع عــن إشــكال إبداعـه، فجهــده يف القــول  متــام أيبي شــعر و احلقيقـة أن مــرّد إشـكال تلقــ

  و إعاملـه يف الصـنعة و تعمـده البـديع، شـكل ثالوثـا ظـل حيـدو القـارئ إىل كثـري مـن الفهــم، 

  فـإن كنـت متيـل إىل الصـنعة، .. " .و فضل جهد لفّك أقفال الـنّص، و إدراك حقـائق معانيـه

 متـام فـأبورة، وال تلوي عىل ما سـوى ذلـك و املعاين الغامضة التي تستخرج بالغوص والفك

 .)1( "عندك أشعر ال حمالة

  :)اّ و ااف) / (ر ا)و ااع 

، حتى مّكن له هذا االختالف سبيال باللُّغةلقد خرج أبو متام يف شعره عن التعامل املألوف 

الذي سام  ه نقعًا جراء اجلدل النَّقديمن العبقرية، و أثرًة من املفارقة و املغايرة، و أثار حول

و مل . ظهوره كشاعٍر عريبٍّ حيمل صفة التجديد، و ينطوي عىل الكثري من مالمح العبقرّية

يكن أبا متام بدعا من العباقرة، فهؤالء ال يستوي الناس يف النظر إليهم، و ال جيتمعون عىل 

ٍد فيهم، عقوهلم، هم املسؤولون عن  و العباقرة بطبيعة تركيب نفوسهم و رأٍي موحَّ

فالعبقرّي ظاهرة . اضطراب الناس يف النَّظر إليهم، و تفاوهتم فيام خيلعون عليهم من نعوت

  جديدة، يمتاز من العرص الذي يعيُش فيه، و يرتفع عامَّ ألف الناُس يف ذلك العرص من قيٍم 

وا عليه من تقاليد يف البحث أو الفنِّ  أو احلياة، و لوال خروج  و مقاييس، و يفارق ما استقرُّ

و إذا  طالعنا ألَولة وهلٍة هذا . العبقرّي عن املألوف ملا استحقَّ أن يوصف هذا الوصف

ا بالعبارة القائلة أنَّ  خصيَّة هي مزاُج من " احلضور القوّي أليب متّام ، ازداد يقيننا حق� الشَّ

 ."االبتكار و احلقيقة

                                                   
 .05ص ،01ج، اآلمدي، املوازنة )1(
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اص عىل ش و كان . عره كثريا، و بلغ حرصه يف ذلك شأوا ال ُيلحقلقد كان أبو متام من احلرَّ

بداع و املائزية إال ناقد جاد يرى إبداعه فريدا و مائًزا، و ال يستطيُع أن يفّك أرسار هذا اإل

ة اللغة الشعرية، و من هنا كان إحلاحه من أوليّ أبو متام انطلق "، لذا فقد )1(مائز كامئزية شعره 

  راء، فلقاء الشاعر و الكلمة هو كلقاء زوجني عاشقني، الدائم عىل أن القصيدة عذ

  :و كأين به يستحرض معنى قوله

  ــتُه ــت خصيصــــ ــرج لَيســــ ــعر فَــــ   و الشــــ
  

ــهطُــــــــــــــولَ اللَّيــــــــــــــالي      إِالَّ لمفْتَرٍعــــــــــــ
  

، و من هشعره ابتكار ال عىل مثال، و لذلك يمتنع مثله عىل غريأن : و يقصد أبو متام بالعذرّية

، ال من حيث دُع اآلخرين، فهو بسيط بساطة اخللق اإلهلي، لكنّه صعٌب إِالَّ عىل اخلالقهنا خي

كام  فتذوق اإلبداع شكل من أشكال افرتاع العذرّية. إبداعه و حسب، بل من حيث تذوقه

 .)2( "يعّرب أبو متام

ع مواقعه يف و يرتدد هذا املعنى كثريا جّدا يف قصائد أيب متام، و لوال اإلكثار ألحصيت مجي

شعره، غري أن هذا ال يمنع من اإلشارة لبعض املواطن، حتى نؤّكد هذا احلرص، و نجيل ها 

عند أيب متام أبكار و عذارى هلا صفاهتا من ) القوايف(الوعي، و نثبت هذا القصد، فالقصائد 

 :الّدالل و الغنج

 افى قَــوــذَارعٍ   عافــدم ــرغَي ــتــذْرِها     كُن ــا ع أَب ــب الَ غص ذَاكَ و ــم   الَ ظُلْ

                                                   
، مج )نسانيةالعلوم اإل(فتحي أبو مراد، من مظاهر االنحراف األسلويب يف عينية أيب متام، جملة جامعة النجاح لألبحاث  )1(

 .2259، ص2011، 09، ع25

يرسى حييى املرصي، بنية القصيدة يف شعر أيب متام، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، : املقال نفسه، نقال عن) 2(

1997 ،197. 
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  ي القَــومِ ظَلَّــت كَأَنَّهــا  إِذَا أُنْشــدت فــ 

ــا  ــى لَهـــــــ ــاللُّؤلُؤِ املُنتَقَـــــــ ــلَةٌ بِـــــــ   مفَصـــــــ
  

 ــب ــداخلَها عجــ ــرٍ أَو تَــ ــرة كبــ   مســ

  إِالَّ أَنَّـــــه اللُّؤلـــــؤ الرطْـــــب مـــــن الشـــــعرِ
  

و هذا ما نجده واضًحا ..) إال عن األكفاء ناكحها منعت(لذا فهو ال ينِكُحها غري ُمستحّقيها 

بقصائده من ممدوحيه، فشاعرنا ال يمدح إال أمريا أو قائدا  متام أبوحني نتقىص من خّصهم 

لذا فهو كثري االعتناء . أو كاتبا، فهو يكرب أن يبتذل حرائره من بنات فكره، و بنيات خاطره

 :)1( متّام أيبصب أهّم ممدوحي و هذا قائمة بأسامء و منا. بانتقاء متلقيه

 إمجايل القصائد النَّسب و املنصب املمدوح

 قصيدة 29 و كان من كبار القادة) من طّيء( أبو سعيد حممد بن يوسف الثغرّي و آله

 آل وهب
ينسبهم البعض يف بني احلارث بن . وزراء الدولة

 .كعب، و لكن الصحيح أهنم من املوايل
 قصيدة13

 سيوناخللفاء العبا

 ق 08 املعتصم

 ق 02 املأمون ق 12

 ق 02 الواثق

 القايض أمحد بن أيب دؤاد
اإليــادي اجلهمــي، كــان قــايض الدولــة، و مــن أكــرب 

 .املتنفذين فيها
 قصيدة 12

 قصيدة 12 من األمراء و القادة خالد بن يزيد بن مزيد الشيباين

 قصائد 10 أمري عرب الّشام )التغلبي(مالك بن طوق 

 قصائد 08 )من املوايل(من أهل مرو  حممد بن اهليثم بن شيانه

 قصائد 06 طائّي، و منهم حممد بن محيد و قد اشتهر يف حرب بابك آل محيد الطوّيس 

ام أبو املغيث الرافقي و آله  قصائد 05 أمري الشَّ

 عبد اهللا بن طاهر بن احلسني
  )خزاعي الوالء(فاريس األصل 

 ة و أمري خراسانأحد كبار رجال الدول
 قصائد 04

 قصائد 04 قائد عريب كبري و صاحب الكرخ )العجيل(أبو دلف القاسم بن عيسى 

 قصائد 04 وزير املعتصم حممد بن الزيات الكاتب املشهور

                                                   
 .188،189يف العرص العبايس،  ص املقدّيس، أمراء الشعر العريب أنيس) 1(
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 قصائد 04 نائب بغداد )اخلزاعي(إسحاق بن ابراهيم املصعبي 

 قصائد 04  عبد احلميد بن غالب الصفدي

 قصائد 04  الضّبيحممد بن حّسان 

 قصائد 04 الوزراء و الكتاب و هم من الفرس آل سهل

 قصيدتان القائد الّرتكي الكبري األفشني

 قصيدتان من كبار طّي  عّيل بن مرّ 

و إن . قصيدة، خّص هبا أبو متّام طائفة من كرام النَّسب، و رشفاء املنصب 139فنحيص هبذا 

إال أّن البعد الذي نأخذ به هنا هو ، )1(دح للتَّكّسب احتمل هذا االختصاص بعدا آخر هو امل

االعتناء البليغ الذي أواله أبو متام أثناء ختّريه ملتلّقي قصائده التي كان يضّن أن ينزل هبا 

 .منزال ال يليق بام يبذل فيها من كريم جهٍد و فضل عناية

تشغل القارئ لشعره، من  و من خالل أشعاره نجد أن املتلقي ينزل عند أيب متام منزلة تكاد

خالل حرصه عىل توكيدها يف عظم قصائده، و هذه احليثية تثبت هذا الوعي الذي كان 

  يملكه و ذلك االهتامم الذي كان يوليه يف اختيار ممدوحيه، و من أمثلة أبياته يف هذا الباب

 :و التي تثبت مكانة املتلقي لديه

 حــد ــدح و َمـ ــلَ املَـ ــيس أَهـ ــن لَـ ــبهِأَ مـ   حسـ
  

ــدي      ــن كَبِ م ــي و ــن قَلْبِ ــلَ م ا تَفَصــو   عضْ
  

                                                   
تقدم (أيب متام مع خالد بن يزيد ورده الصويل يف أخبار أيب متام من قّصة أفهم، ما ملنا عىل القول هبذا الما حي) 1(

 :و قد استنشده قصيدته يف األفشني التي ذكر فيها املعتصم و أوهلا) ذكره يف أسامء ممدوحيه

  إذا امللـــــك معمـــــور احلـــــرا و املنـــــازل
 

وض عـــْذَب املناِهـــل   ُمنـــّور وحـــف الـــرَّ
 

فإين : قال .ما مل يرِو الُغّلة، و مل يسّد اخلّلة: قال، كم أخذت هبذه القصيدة؟: سأله خالددة، فلام بلغ أبياتا من القصي

ألين آليت ال أسمع شعرا حسنا مدح به رجل فقرص : و مل ذلك، و أنا أبلغ األمل بمدحك؟ قال: أثيبك عنها، قال

  .)164- 163أخبار أيب متام، ص: أنظر(. عن احلق فيه إال ُنبُت عنه
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و ال يمدح إال اجلدير بشعره، و إالّ فمكابدته يف النّدم عىل القول فيمن ال يستحّق تعدل هف

 .نسان من تفّصد أعضائه منهوّصفه يف عجز البيت و ما يسوم اإلهذا األمل الذي ي

باإلصغاء له و ذلك استجالبا لفائض ) ممدوحه(ه و ربام قد أبو متام دعوة رصحية ملخاطب

 :الرتكيز حتى تنال قصائده من السامع و الفهم ما لن تناله من الكرم و العطّية

   يدــع ــد بـــــن ســـ         أَرعنـــــي أُذُنًـــــا محمـــ
  

  مـــــمص ـــــةومأُكْر ـــــنع ـــــا بِـــــكفَم  
  

 :و قوله يف معرض بيت آخر

عـــــتَمتَس ـــــخالقَـــــ أَص ـــــرايف فَإِنَّهـــــاحو  

ــا  ــالقَ منهــ ــنِ اإلِخــ ــا و الَ تُمكــ ـ فَإنَّمـ  
  

  ودـــــــــعس ـــــــــنإِالَّ أَنَّه ـــــــــباككَو  

    يــــــددج ــــــوه و دــــــرالب ــــــاسبلَــــــذُّ لي  
  

و هو يف كّل هذا ال خيرج عن آداب املدح برغم ما حتويه مثل هذه اخلطابات الشعرية من 

ينبغي يف حّق ه يف أن خياطب بكالم العاّمة باعتبار الطبقة جرأة الشاعر عىل املمدوح الذي ال 

 .التي مل خترج عن مراتب احلكم السابقة الذكر كام تقّدم

   :و من ذلك قوله

  فيــك مــا ذَهبــت  إِحفَــظْ وســائلَ شــعرٍ   

ن     و الَ تُضعها مـ ن سـضِ أَحـي األَرـا ففَم  
  

ــا    ــرق إِالَّ دون مـــ ــا خواطـــــف البـــ   ذَهبـــ

ــا  ايف إِذَا مــو ــمِ القَ ــبا  نَظْ سح ــادفَت ص  
  

  ، )احفظ(و غري خفّي هذا إمعان الشاعر يف دعوته للتلّطف بفنّه و أخذه بعني العناية 

  .، مع براعة فائقة يف استدرار رىض املمدوح بام هيّيئه لتلّقف ذلك)ال تضعها(و احلرص 
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2- ّّا  أ رؤ  ل و ّي ّ:  

 :)1( وصيَّة أيب متام للبحرتي

أن يأخـذ نفسـه  -وكان الزمان له منفسـحا واحلـال مسـاعدة  -جيب للشاعر إذا أراد نظم شعر 

فإهنـا تضـمنت مجـال مفيـدة بـام . بوصية أيب متام الطائي أليب عبادة البحـرتي يف ذلـك و يـأتمَّ بـه

 .اعةحيتاج إىل معرفته والعمل بحسبه صاحب هذه الصن

  :قال أبو عبادة الوليد بن عبيد البحرتي

 و مل أكن أقف عىل تسهيل مأخذه، فيه إىل طبعٍ  كنت أرجعُ  و. كنت يف حداثتي أروم الشعر

فكان أول ما . واتكلت يف تعريفه عليه وانقطعت فيه إليه قصدت أبا متامووجوه اقتضابه حتى 

  :قال يل

موم صفر من الغموم، و اعلم أن العادة يف األوقات أن يا أبا عبادة ختري األوقات وأنت قليل اهل

فس قد أخذت حظهـا مـن يقصد اإلنسان لتأليف يشء أو حفظه يف وقت السحر، وذلك أن النَّ

فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا واملعنى رشيقا وأكثر فيه مـن . الراحة وقسطها من النوم

بابة وتوجع الكآبة وقلق األشواق و و إذا أخذت يف مدح سـيد ذي أيـاد . لوعة الفراق بيان الصَّ

ف مقاومه،   و تقاض املعاين واحذر املجهول منها، فأشهر مناقبه وأظهر مناسبه و أبن معامله ورشِّ

رية، وكن كأنك خياط يقطع الثياب عىل مقادير األجسـام    .و إياك أن تشني شعرك باأللفاظ الزَّ

إال وأنت فـارغ القلـب واجعـل شـهوتك لقـول و إذا عارضك الضجر فأرح نفسك وال تعمل 

و مجلة احلال أن تعترب شـعرك بـام سـلف . الشعر الّذريعة إىل حسن نظمه فإن الشهوة نعم املعني

 .ترشد إن شاء اهللا فام استحسنه العلامء فاقصده وما تركوه فاجتنبه. من شعر املاضني

                                                   
حممد احلبيب بن اخلوجة، بريوت، دار الغرب : تقديممنهاج البلغاء و رساج األدباء،  ،حازم القرطاجني )1(

 .203_202: ص، 1996، 03اإلسالمي، ط



   أ أوس ا  )ا ا(  

 

 

ما ا 

143 

 :حول الوصّية

يـادات التِّـي يف مظاّن كثري للبحرتي متام أيبوردت وصيَّة  ه إىل الزِّ ة، بينها تفـاوت يف املـتن، مـردُّ

ح و التَّفسري، و ورودها يف مـواطن متعـددة دليـل عـىل  اح و العلامء بغاية الرشَّ كان يضيفها الرشُّ

 :قيمتها و أمهيتها النقدية ، و من املصادر التي اشتملت عىل الوصية

 ).هـ453( للحرصّي : زهر اآلداب و ثمر األلباب -

 .02/114ج). هـ456( القريواين رشيق البن: مدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقدهالع -

يّيش : رشح مقامات احلريري -  ).هـ619( للرشَّ

ــرآن - ــاز الق ــان إعج ــر، و بي ــعر و النث ــناعة الش ــري يف ص ــر التحب ــن: حتري ــبع أيب الب    اإلص

 ).هـ456( املرصّي 

 202/203:ص).    هـ684( القرطاجني ازمحل :منهاج البلغاء و رساج األدباء -

ة البن: خزانُة األدب و غاية األرب -  ).هـ837( احلموّي  حجَّ

 :ّص الوصيةيف نقراءة و حتليل 

ه بفضل حمّبة  البحرتّي  متام أبولقد أحّب *  و توّسم فيه معامل النُّبوغ، و َأماَرة الّشعر، و اختصَّ

طيلة حياته عن شكران نعمـة  ّي البحرتو مل خيرج . و هذه صفة األستاذ احلاذق و املعلم النبيه

إفضـاله عليــه، و ال كفــر هبــا مــع تقــّدم عمــره و اشــتهار شــعره و ذيــوع صــيته، و تلــك صــفة 

لطاقــات  متــام أيبو مــن دالئــل القــول عــىل استشــعار . الطالــب املخلــص و املــتعّلم النجيــب

َث به  البحرتّي  : لبحـرتّي قـالحـّدثني ا: قـال رشاعـة أيب بـن َسّوارعن  الّصويلصغًريا ما حدِّ

و هو بحمص، فعرْضُت عليه  متّام أيبكان أّول أمري يف الّشعر و نباهتي فيه، أّين رصُت إىل "

، فلام سمع شعري أقبل و كان جيِلُس َفَال َيبقى شاعٌر إالَّ قصده و عرض عليه شعرهِشعري، 
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و مـن دالئـل الفضـل . )1( "..أنت أشعُر من أنشدين: عّيل و ترك سائر النّاس، فلّام تفّرقوا قال

يصل كتـايب  ": بالبحرتّي عليه رسالته التي اكتتبها الطائّي، يويص هبا أهل معرة النُّعامن خريا 

 .)2( "شاعٌر فأكرموه) سوء حاله(عىل يد الوليد بن عبادة، و هو عىل بذاذته 

  :ما يستفاد من مدخل البحرتّي إىل وصّية أيب متّام* 

كشاعر معّلم  متّام أيبقيمة  مفيد كمدخٍل الستشعار متَّام أيبة إن ما قّدم به البحرتّي لوصيَّ  -

عر، و يرجع إليه فيه  اعر أن يكون عليه من  و ملا ينبغي. )3(يؤخذ عنه العلم بالشِّ عىل الشَّ

ؤال،  التَّواضع و الّتسليم و األدب يف إقرار ما لصاحبه من شأٍن، فريجع إليه يف النُّصح و السُّ

عف . لبًا لالستزادة و إحرازا لليقنيحتصيال للفائت وط   و أّن ذلك ال يعني إقرارا بالضَّ

قيمة، و العقول العقيمة ائل فذلك فهم النفوس السَّ و دونك ما . و النّقص من جهة السَّ

أصابه البحرتّي من جمٍد و شهرة، و مل يرضه موقفه يف السؤال هنا، و ال مقامات كثرية أخرى 

و تفّوقه و فضله عليه، بل عىل خالف ذلك إن البحرتّي ليكرب  متّام أيبأقّر فيها بسبق صاحبه 

فدروس األخالق مطيَّة لدروس األدب، و توّهم مطلق . يف عني الطالب هبذه املواقف أكثر

و أنه كّلام ازداد ولوع املرء باليشء . العلم رساٌب خّلٌب و سحابة صيف عن قليل تقّشع

دالئل  يف اجلرجاين القاهر عبدو صدقا قال . و إحلاحه عليهازداد طلبه له، و كثر سؤاله عنه، 

و اعلم أنك ال تشفي الغلَّة، و ال تنتهي إىل ثلج اليقني، حتى تتجاوز حّد العلم  ": اإلعجاز

باليشء جممال إىل العلم به مفّصال، و حتى ال يقنعك إالّ النظر يف زواياه، و التغلغل يف 

                                                   
 .66الصوّيل، أخبار أيب متام، ص) 1(

:  قالحدثني أبو عبد اهللا العباس بن عبد الرحيم األلويس": اخلرب منقول يف أخبار أيب متام للصويل، و نصه) 2(

 .)66أخبار أيب متام، ص(  ": ..... ورد كتاب أيب متام للبحرتّي : عامن قالحدثني مجاعة من أهل معرة النّ 

أبو متام علم غلب عيه الشعر، و الشافعّي : سبقت اإلشارة إىل قول البحرتي ملا سئل عن أيب متام و الشافعي فقال) 3(

 .شاعر غلب عليه العلم

 .أبو متّام أستاذ كّل من قال الشعر بعده: ملتنبيو يف ذات املقام يقول ا
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ملاء حتى عرف منبعه و انتهى يف البحث عن جوهر العود تتبع ا(مكامنه، و حتى تكون كمن 

 .")الذي يصنع فيه إىل أن يعرف منبته و جمرى عروق الشجر الذي هو منه

  للوصـّية، أنـه كـان يرجـع يف نظـم قصـائده إىل الطبـع،  البحـرتيو ما يستفاد من تقديم 

الشاعر حيتاج إىل غري الّطبـع  و أنه مل ير ذلك كافيا من أجل إحراز الغاية فيه و املبلغ منه، و أنَّ 

يف الشعر حتى يكون شاعًرا مقّدًما و أن االتكال عليـه باجلملـة إضـاعة للتَّفاصـيل التـي مـن 

اعر و يتأخر بسببه اآلخـر فامللكـات الّلسـانّية كّلهـا ". شأهنا إحراز الفارق الذي يتقّدم به الشَّ

يقـول ابـن  "ُصـَل شـبٌه يف تلـك امللكـةإّنام ُتكسُب بالّصناعة و االرتياض يف كالمهم حّتـى حي

 .خلدون

  ):رؤيته النقدّية فيها(ما يستفاد من وصّية أيب متّام  *

و من يف تبعته من الّشعراء، ملا ينبغي عىل الّشاعر حتّريه، و ما جيدر عليـه  البحرتّي  متّام أبوينّبه 

ناعة الّشعرّية حّتى ال نقول كّلها ف نقع يف شّك املواالة لـه، و إن األخذ به، يف جّل مواطن الصِّ

القـول فـيام ال يمـّس الصـناعة هنـا و ال هيّمنـي كان ما أوىص به عني احلـّق، و متـام الصـدق، 

نا هي النصائح التي تعكس الذي هيمُّ عرية يف جوهرها كتخّري أمكنة و أزمنة الكتابة، لكن الشِّ 

ب، و ال هيّم ما علق يف شعره مما أوىص النقدية أليب متام و وعيه البالغ بام جيب مما ال جي الرؤية

 .به البحرتي و مل يلزم به نفسه

 :و يمكننا فهام للنَّصِّ تقسيم الوصّية إىل

،  ينصـح فيـه الّشـاعر بـالتامس راحـة قسم يتعلـق بــرضورة مراعـاة اجلانـب النَّــفّيس  -

  . ئــقالقلــب، و فســحة اخلــاطر باملباعــدة عــن اهلمــوم و الشــواغل ، و بتخــّري الزمــان الال

و يستفاد منها حتّري االستعداد النفّيس، و مراعاة احلالة التـي حيصـُل هبـا األنـس، و يّتسـع 

 .فيها الفضاء من أجل اإلفضاء
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و إعامل اجلهد يف استيفاء . يتعلَّق بمراعاة مقتىض املقام، و حتّري املناسبة :قسم بالغّي  -

 .الغرض الّشعرّي حّقه

تأبى فيها الفكرة، و يستوحش فيها اخلـاطر، فإنـه إذ اجتناب الكتابة يف األوقات التي  -

، و أذنـه عـىل سـامع مـا ال ترغـب،    ذاك واقع يف حكـِم املْكـِرِه قلبـه عـىل وصـل مـا ال حيـبُّ

متـّر عـّيل ": و هذا الفرزدق َفْحـُل مرضـ يف زمانـه كـان يقـول. و نفسه عىل محل ما ال تطيق

 ."اعة بيت من الّشعرالّساعة و خلع رضس من أرضايس أهوُن عّيل من صن

  

ابق تتمثَّل فيام ييل عر كام يراها أبو متام يف النَّصِّ السَّ  :)1( و النِّقاط الرئيسيَّة يف صنعة الشِّ

اختيار وقت معني لقول الشعر، مع االهتامم بحالة الشـاعر النفسـية و البدنيـة، إذ ينبغـي  -1

 .أن يكون يف حالة هدوء و اسرتخاء

 .ملعنى، و بني املعنى و الغرض الشعرياملالءمة بني اللفظ و ا -2

 .احلرص عىل لغة الشعر و معانيه، باالبتعاد عن األلفاظ الرديئة و املعاين الغريبة -3

باع إرشاداهتم النّقدّية -4  .االهتامم بنقد علامء الشعر باتِّ

د ال خيضع يف شعره ملثـل هـذه القيـود، فتفسـري ذلـك  و إذا سبق العلم بأن أبا متام شاعر متمرِّ

إّنام جاء لكون وصّيته موّجهًة إىل شاعٍر  أنَّ االختالف بني وصّية أيب متّام و إبداعه ": مرّده إىل

ـحيحناشئ حيتاج إىل إثبات وجوده بني الناس،  ، أّمـا إذا فعليـه أن يلتـزم بـالعرف الفنّـي الصَّ

أخـرى فلـه أن  جتاوز حّد االعرتاف به و أصبح يرى نفسه أهًال للّتقّدم بالفّن الّشعرّي خطوةً 

 .)2( "ينهض بمسؤوليته الفنّية اجلديدة

                                                   
عبد : النقد عند الشعراء حتى هناية القرن الرابع اهلجري، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب، إعداد) 1(

 -هـ 1411، القرىجامعة أم / اململكة العربية السعوديةحممد أبو األنوار، : رشافإاهللا بن حممد العضيبي، 

 .353، صم1991

 .354، صاملرجع نفسه) 2(
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 أ   ةف اأو:  

 :)نظرته إىل قصائده من خالل قراءة يف بعض شعره(

لن جيد القارئ املتصّفح لديوان أيب متام صعوبة يف وقوعه عىل مجلة من األوصاف و النعوت 

عىل العموم، و هي أوصاف تنّم عىل  التي ظل الشاعر ينعت هبا قصائده و يسم هبا شعره

  حرصه البليغ الذي ظل يتأّكد معنا عرب هذه الرحلة البحثية يف إجالله لفنّه و تزكيته له، 

مع اإلشارة أنَّ هذا األوصاف . و هي نظرة ال تكاد ختلو من فخره بنفسه عىل لسان شعره

ة، و حّس إبداعي، و قرحية نقدّية، املبثوثة يف ثنايا أشعاره ال تكاد ختلو من نظرة مجالّية فنيّ 

ألّنه استطاع و من خالل إحلاحه عليها يف أكثر من مناسبة يف قصائده أن يثبت هبا الكثري مما 

كان يطمح إليه من جّدة و خلق، و ال نّدعي أن أبا متّام جاء بجديد يف باب املواضيع الشعرية 

و غريه، لكّن املعلوم أن الشعراء  كونه مل خيرج عن تلك املألوفة بني مدح و رثاء و غزل

أخذوا يتنافسون عىل احلظوة يف بالطات امللوك و جمالس األمراء و يتعّرضون للنقد من قبل 

اللغويني و غريهم من حاشية اخللفاء، و غري بدع أن يمدح كل شاعر بضاعته و يدافع عنها 

يف القصيدة جزءا ال بأس به  و يذكر ما يمّيزها عن غريها، و ربام احتل هذا اجلزء من الكالم

منها، و نحن هنا نحاول تبيان مالمح من ذلك و ليس الغرض منها اإلتيان عىل جممل ما 

 .قيل يف هذا الباب بل عىل سبيل التمثيل

 الصفة األوىل: 

من يمكن البدء به هو حتّدي أيب متام لسامعيه بام يأتيه من الشعر الذي يعىص عىل و لعل أبلغ 

العامة فهمه دون االعتداد قبله بفهم زائد و ثقافة خاصة حتى ينتهي منها سامعها إىل املعنى 

 .املقصود

أَنَّـــــه يكـــــاماملُس نـــــرالق ـــــملع قَـــــد و   

  ــأَنَّه ــعرون بِـ ــم املُستَشـ ــا علـ    مكَمـ

    ضــائ خ ــت ــذي أَنْ ــرِ ال حقُ يف البغْرــي س  

  ــارِض ــا قَـ ــذِّي أَنَـ ــعرِ الـ ــنِ الشـ ــاء عـ   بِطَـ
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ــــــادي أَالَ فَتًـــــــى  نـي ــــــار ينـد كَــــــأَنِّي  

ــد رأَى   ــوافي فَقَـ ــروا ذلَّ القَـ ــال تُنكـ    فَـ
  

ــارِزُ،  ـ بـي ــارِض ــن ذَا يعــ ــت مــ   إِذَا نَاديــ

  لـــــدهر رائـــــضأَنِّـــــي لَهـــــا امحرمهــــا  
  

إذ نجده يتحّدى اخلائض . و يف األبيات داللة قوية قائمة بذاهتا عىل بيان ما نحن بصدده

 .لشعره بمكابدة ما حتتويه أشعار من كنوز معاٍن ال يتأتى إحرازها إال لغّواص ماهرٍ 

 :و من األمثلة عىل إبراز التحّدي -

ـــا القَـــــوافي فَقَــــد حصـــــنت غرتَهـــــا   أَمـ  

 ـــنإِالَّ م ـــتعنمـــا األَكْفَـــاءهحنَاك  
  

  ــــــلَب الَ سـ ــــــا و هـنم مد صـــــــابي فَـــــــال  

    باحلَـد و طْـفـا العهلَيع ـكنم كَان و  
  

 .من قيمة داللية عىل النّدّية و الّتحّدي) الكفء(و غري خفّي ما حتمله لفظة 

 

 الصفة الثانية: 

ات اجلّدة و االبتكار لشعره، و هذا ما ال خيفى عىل أبو متام حريص أبدا عىل إثبات صف

املتصّفح لشعره القارئ له و لو عىل سبيل االستئناس ال اإلمعان، و هو إذ يثبت لبناته هذه 

الصفة فلتأكيد ما يريده من السبق و إثبات ما ناله من احلظوة و الرشف يف باب صنعة 

 :القريض و من أمثلة ذلك من شعره

 ــور ــرا تُــ ــي بِكْــ ـ ثَنـتَن و ــاة ـ يف احلََيـ ث    

ــدها مــــــــر اللَّيــــــــالي          جِــــــــدةو يزِيــــــ
  

ــالبِ     األَس ةريــث ــي كَ ه ــلْمِ و يف الس  

ــامِ  ــــ األَيـ متَقَـــــــاد وــن ــبابِ حســـــ   شـــــ
  

 :و قوله

  و جديـــــــدة املعنـــــــى إذا معنـــــــى الـــــــيت 
  

ــا      ــان لبيســ ــاع كــ ــا األمســ ــقى هبــ   تشــ
  

 

 



   أ أوس ا  )ا ا(  
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 الصفة الثالثة : 

صلة بام تقّدم ليكتمل ثالوثها مع التحدي و اجلّدة الذي يميل عىل الشاعر إحرازه  و هلا

و غالبا ما نجد أبا متام يثبت أن قصائده هي مواليد فكر . لفضل فكر حّتى يتأّتى له ذلك

خصب و براعة أمالها طول تأمل و حرص عىل تدقيق ربام خرج بالقصيدة عىل نكتة ال 

 :ر هو اآلخر، و من أمثلة ذلكيناهلا إال قارئ صاحب فك

  خذْها ابنةَ الفكْرِ املُهذَّبِ يف الدجى
  

  و اللَّيــــــــلُ أَســــــــود رقْعــــــــةَ اجلِلْبــــــــابِ  
  

 :و من ذلك قوله أيضا

   ــن م رتــي ــا س م ــر ــي غَي ل ــب ــررٍالَ ذَنْ    غُ

 ــــــــههذِّبي رــــــــعش بِــــــــه ســــــــريي ــــــــرنَش  
  

  أَحكَمت من عقَدي شرقًا و غَرباَ و ما  

ــر ــد   فكْ وحِ يف اجلَســر ــالَ ال جــولُ م جي  
  

 :و األمثلة عىل هذا منها

ــاني  ــبلَ املَعـــــ ــــ سـ ــه ــــــت نَكَباتُـــــ حـم         

       ـــــدرِكاتـــــلُ األَريـــــبِ بِميفَمـــــا ح
  

ـــــــــرج العقــــــــــولِ   سـ أَطفَــــــــــأَ لَيلُــــــــــهو  

ــه وال  ــرعجائبــــــ ــيلِ فكَــــــ   األَصــــــ
  

 ابعةالصفة الر : 

و ما أكثر ما يشبه أبو متام قصائده باجلواهر الكريمة و احليل الثمينة و األسامط و من 

 :ال احلرص املثالأمثلة ذلك عىل سبيل 

  إن القَــــــوافي و املَســــــاعي لَــــــم تَــــــزلْ 

 ــــــي هـرهـــــــوج دفَـــــــر أَلَفْتَـــــــه فَـــــــإِن        
  

ــلَ    ــامِمثْـــــ ــد النظَـــــ ــاب فَرِيـــــ ــــ اإِذَا أَصـ  

  ــار ــعرِ صــــ ــدابِالشــــ ــوداو  قَالئــــ   عقُــــ
  

 :و دونك قوله

ــودكَ   ــاق جـــ ـــقَين يف أَعنـــ ــوهراًأبـــ    جـــ
  

    ـــــنقـــــى مأَبيف األَطْـــــواق ـــــاقاألَعن  
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 :و هو نفسه القائل يف بيان قيمة فنه خماطبا ممدوحه

 ــد ــانٍ قَ عم تُهاكَــمــي شـــ  و أَم ــد    فيــك قَ

ـــــ   بِقَـــــواف هـــــي ال   هـلَـــــى الدي عــــواَق بـ  
  

   و ــت ــبحتسـ ــرائراً أَصـ ــاضِ ضَـ   للريـ

ــي   ــــ واضـم نــاَنَه ــن أَثْمـــــ ــــ لَكـ ــرِ و   ــــــ
  

 

 :و من األمثلة التي جتمع كل ما تقّدم من األوصاف قوله يف بيثه األثري

ــر ــه            فكـ ــور بِـ ــه راض األُمـ إِذا راضَـ

    ــذ ــري معتَ ــفك التَفس ــن وص م ــاء ــد ج راً       قَ

ــ    ــــ بِهـ ننيــؤم ــري املُـــــ ــت أَمـــــ ــد لَبِســـــ ا         لَقَـــــ

  تُـــــــــؤنس اآلداب وحشـــــــــتَها غَريبـــــــــةٌ
  

ــلُ     ــث والعجـــــ ــه الريـــــ ــنن فيـــــ   رأي تَفَـــــ

ــلُ    ــه واجلُمـــ ــثين اللَـــ ــم يغـــ ــالعجزِ إِن لَـــ   بِـــ

ــلُ    ــار أَو مثَــــ ــت ســــ ــاه بيــــ ــاً نظامــــ   حليــــ

ــلُ     ــــ ــومٍ فَتَرتَحـ ــى قَـــــ ــلُّ علـــــ ــــ ــا تَحـ   فَمـــــ
  

 

و يف األمثلة كلها بيان لالشتغال الواعي و احلرص الشديد عىل إثبات هذه الصفات جمتمعة 

.، يف مناسبات خمتلفة و يف غري ما موضع يف أشعارهأبياته و قصائده و متفرقة عىل



 

 

  

 

  

ــاًمـــــــايل أَرى  ــاً جلَبـــــ ولَســـــــت أَرى          فَعمـــــ

بِهــــــا      أَرض لَـــــيسو ــــرف جـ ـــــبشبِهـــــا ع       

ــذها ــةً خـــــــ ــةًيف األَرضِ  مغَربـــــــ          آنســـــــ

ــميمِ املَــــــدحِ منصــــــبها            حســــــيبةٌ يف صــــ
  

  ــب ــوقاً وال جلَـــــ ــايل أَرى ســـــ ــوقاً ومـــــ   ســـــ

ــــــب شـال عو أُخـــــــرى بِهـــــــا مـــــــاءو مـــــــاء  

ــلِّ  ــني  غَريـــــبٍ فَهـــــمٍبِكُـــ   تَغتَـــــرِبحـــ

ــر إِذ ــعرِ أَكثَـ ــى الشـ ــ ملقـ ــمـ ــب ها لَـ   حسـ
  

  

ــ ــى  أَجهدســــ ــغَحتَّــــ ــعر أَبلُــــ ــأْوه الشــــ   شــــ

ةاحــي ــائقٍ    بِســـــ ــري ســـــ ــن غَـــــ ــــ ــاقُ مـ ــــ سـتَن  

ــــــــا إِن تَـــــــــزالُ  محببـــــــــةٌ ىمـلَهـــــــــا تَـــــــــر  

ــامعٍ   ــــــــ سـ أُذْن ــرِد ــا تَـــــــــ ــــــــ ــةٌ ملـَّ   و محلفـــــــــ
  

     ــد ــ اهـبِج ــت ــ لَسـ ــاً و ــاَن يل طَوعـــ   و إِن كـــ

  تَنقــــــاَد يف اآلفَــــــاق مــــــن غَيــــــرِ قاَئــــــدو 

ــ ــلِّ ىإِلَـــ ــقٍ كُـــ ــداً أُفْـــ ــر واَفـــ ــد غَيـــ   واَفـــ

 دــاه ــــــ شـ و ــني ــن يمـــــــ ــــــ إِالَّ عـ رــــــــد فَتَصـ  
  

  أبو متام حبيب بن أوس الطائي

 "دم، وكلّما كان أبعيف الوه عدكان أب بيء من غري معدنه أغرب، وكلّما كان أغريف  الش

  "أعجب كان أبدعالوهم كان أطْرف، وكلّما كان أطْرف كان أعجب، وكلما كان 

  )البيان و التبيني(اجلاحظ 

  القصيدة ذات القوة األصلية اليت تستحق اسم الشعر مبعناه اجلوهري، "

  ليست هي القصيدة اليت منحتنا قراءهتا أكرب مقدار من اللذَّة، 

  "وإمنا هي القصيدة اليت تعطينا أكرب مقدار من اللذَّة حينما نعود إىل قراءهتا

  كولردج

  



 

 

  
   أ   ا  

  )درا   ر أ امر(
  

   :املبحث األول* 

  تلقي شعر أبي متام و أفق االنتظار 

   :املبحث الثاني* 

  .املسافة اجلمالية يف تلقي شعر أبي متام

   :املبحث الثالث* 

  .شعر أبي متام مناذج تطبيقية لتعدد القراءات يف

  



 

 

  

  

 ولاا:  

    أ  و أ امر
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 اءة و اا:  

غم من أهنا متلك الثَّقافة املعارصة رس األديب أضـعاف مـا كـان ((، عىل الرَّ من أدوات الدَّ

عاشــوا أزمــة انقطــاع مــع الــرتاث والواقــع  معظــم أفرادهــا؛ غــري أن ))يملكــه اجليــل املــايض

عر أن يغدو صورة من صدى النَّفس وانطباعاهتا ال يف منبعها عند ع، ألهنم واملجتم أرادوا للشِّ

بب يف الوقـوع يف تلـك األزمـة َعْجـز أصـحاهبا عـن . املبدع، بل يف منتهاها عند املتلقي و السَّ

استلهام معطيات الثقافة الغربية وإبداعاهتا أوالً، وعن االنسياق وراء ظنوهنم ثانيًا، ثم عـدم 

 .)1( القدرة عىل وعي ثقافتهم األصيلة، إذا أحسنا الظن بام يفعلونه، وبحسن انتامئهم

خشـية اهتـامهم باالنقطـاع  بعـض الدارسـنيصـار "من منطلـق حريـة القـراءة والتأويـل 

اث ـ يسعون إىل تقويل الرتاث ما يريـدون، والبنـاء عـىل هـذا التقويـل وهـذا . املعريف عن الرتُّ

قراءة الوعي الرتاثي، قاد إىل ظهور دعوات غاية يف الغرابة، ومصـطلحات النمط التأوييل يف 

واحلق أن وعي نقادنا القدماء كان عاليًا، ومتساوقًا مع خصوصية لغـتهم . حديثة عند النقاد

ولكـن . مفتعلة ليكون حقيقـًا بالـدرس "عرصنة"وهو ليست به حاجة إىل  ونصها الشعري،

فة بخصوصية التعبري النقدي العريب ومصطلحاته الفنية، الدارسني املحدثني، ومن دون معر

وعـاجلوا نصوصـها بـام يكـرس . قادوا هذه الرؤى الفنية يف النقـد إىل مـا يناسـب مفهومـاهتم

وال يـؤمن  "شـعرية الكتابـة"بـ الصويلأطروحاهتم الفكرية والنقدية، وصار يسريًا، أن يؤمن 

اسـتعارية "بابـًا للحـديث عـن  اجلرجـايند وصـار مبحـث التَّخييـل عنـ "شعرية الّشفاهية"بـ

                                                   
 .77- 76حسني مجعة، املسبار يف النقد األديب، ص  )1(



   أ   ّ) درا(  
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  )1(!!للغة، وخارجًا عىل مجودها املزعوم "مثوراً " متام أبووصار  "اللغة

و رغم التباين الظاهر بني املناهج النقدية املعارصة إالَّ أّهنا جتتمع يف رؤيتها للعمل األديب 

 : )2(إىل بعضها عىل مجلة من االتفاقات املعلنة أو املفرتضة و ال بأس أن نشري 

أن األدب لغة، و اللغة رموز، و العمل األديب يف جوهره نظام دالّيل من نوٍع خاٍص  - أّوال

ا، أي نظام من الرموز  .جد�

 .إنَّ العمل األديبَّ له تارخيه، و أّنه ينبغي أن ينظَر يف سياقه التارخيي - ثانيا

، - ثالثا حيث يعمل السياق الثقايف و شخصّية  العمل األديب ال يكون إالَّ يف سياٍق ثقايفٍّ

 .الكاتب دورمها يف طريقة تركيبه

خلقًا جديدًا، أو يصدُر عن فرادة، مهام كانت درجة التأثريات : باعتبار العمل األديب - رابعا

األخرى فيها، فإنَّ أّي منهج نقدّي ال بدَّ أن ينفذ إىل أعامق العمل ذاته، و إىل جوهره باعتبار 

 ."رمزاً "العمل 

  ال بدَّ أن يقود العمل األدّيب، إىل التأويل الذي حيثُّ عىل القراءة املتعددة  - خامساً 

. لكن مع مراعاة اعتبار النَّصِّ يف وضٍع تارخيّي و ثقايفّ . أمربتو إيكوو الالَّمنتهية، كام يقول 

 .أي مع مراعاة دور املساق يف الفهم و يف التَّأويل

                                                   
مقومات عمود الشعر األسلوبية، أمحد غركان، : نقال عن. 189ـ  173ص، أدونيس، الثابت و املتحّول  (1)

 .17ص

، 11/12: ، العدد)و التأويل عدد خاص بالقراءة و التلقي( طراد الكبييس، يف املنهج و املنهجيات، جملة أقالم)2(

 .54ص، 1993كانون األول، /ترشين الثاين
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ج سـوى طـرٍق للقـراءة و الفهـم و التحليـل، و لكـل منهجـه يف و عىل أّية حال ليسـت املنـاه

ي يقوم عىل مزيج من االستبصـارات  ؤية، و من املؤّكد أّن املنهج الذِّ التحليل و منطلقه يف الرُّ

ُض عــن الطَّرائــق النّقديــة املتعــّددة، أقــدر عــىل إضــاءة العمــل األديب يف جوانبــه  التــي تــتمخَّ

ـــة ـــ. املختلف ـــأيت االعرتاض ـــذا ت ـــاهَج هل ـــفها من ـــد، بوص ـــة البع ـــاهج األحاديَّ ـــىل املن   ات ع

 . )1(غري شموليَّة 

فعىل أي  )2(اسرتاتيجية اإلنتاج و اسرتاتيجية التَّلقي؟ : و عىل العموم هناك اسرتاتيجيتان

منهام ينبغي الرتكيز علًام أّنه ال ينبغي االشتغال بإحدامها عن األخرى، من أجل قراءة هادفة 

ارسني من يركز عىل النَّّص و كّل ما يتعّلق به كظروف اإلنتاج فمن ال. و منتجة   نقاد و الدَّ

.  و سلطة املؤّلف و غريها، و منهم من هيتّم خصوصًا بعنرص القارئ كمنتٍج ملعنى النّص 

حةمن خالل كتابه  هورشففي الوقت الذي يدافع فيه  و كتابات أخرى، عن  التَّأويل يف الصِّ

االعتامد عىل قصد املؤّلف يف تأويل النّص، و حيّث القارئ عىل البحث فكرٍة رئيسّية، و هي 

 .يف حياة الكاتب و ظروف إنتاج عمله

، و يتبنّى موقفًا عكسيًا حيث يعطي كّل األمهّية لدور هورشيناقض  فيش ستانيلنجد أنَّ 

ية القارئ، موضحا أن االعتامد عىل قصد املؤلِّف وحده يشء ناقص، و غري كاٍف يف عمل

   بريدزيلو بعيدا عن التنويه بدور املؤّلف و دور القارئ يف القراءة و التأويل، يعتقد  .التأويل

                                                   
 .54أعاله،  املقال) 1(

 .36، ص1994، 01اجلياليل الكدية، منشورات كلية اآلداب بالرباط، ط: ، مقالمن قضايا التلقي و التأويل )2(
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أنَّ النّص يف حّد ذاته هو العنرص األسايس يف كل عملية تأويل، و كّل تأويل  ومساتو 

 . )1(هو تأويل ذاّيت . يعتمُد سواء عىل اسرتاتيجية املؤّلف أو قصده، أو دور القارئ

، هو ما يقّدمه إيزرحمّصلة الرؤية هبذا الّشأن من منظور قطب من أقطاب نظرية التلقّي و 

فالعمل األدّيب عوض أن ": ، فيقولإيزرتفسريا لعمل االسرتاتيجيات عند  شويروجير فرانك

يمكن بلوغه بشكل مبارش، فإّنه يستفيد من التوّتر الثابت  كجشطالتيقّدم نفسه ككلّية، و 

، بني ما ))اخللفّية((، و ما يقع يف ))الواجهة األمامّية((يف اجلانب البرصّي  بني ما حيتلُّ 

و هكذا، فعندما يصبح جزء من النّص )) األفق((القراءة، و ما يسميه )) تيمة((يسّميه إيزر 

  تيميا، أي عندما يدخل يف جمال نظر القارئ، فإن األجزاء األخرى ختتفي وراء اخللفية، 

مؤثرة يف وعي القارئ، إّن االسرتاتيجيات تشّكل وحدة ديناميَّة، فهي و تبقى مع ذلك 

 .)2( "توّجه و تقود القارئ و هو جيتاز جماهل النّّص 

، مـع تبـاين يف )مؤّلـف، نـّص، قـارئ(و هبذا فالقراءة أية قراءة ال ختـرج عـن هـذا الثـالوث 

بمعنى (معلوم أنَّ أحادية القراءة  و .املفاضلة يف الّرؤية و منطلق البحث بني املنظرين و النُّقاد

قـد تـؤّدي ) النَّظر إىل أحد هذه العنارص األساسية بمعزل عن اآلخر، أو إمهال باقي العنارص

إىل إساءة قراءة أو إىل قراءة حمدودة ال تفيض إىل جوهر عامل املعنى، و ال تستطيع مالمسة أفق 

املنــاهج املعــارصة التــي حاولــت مــن خــالل  و تثرينــا مــن بــني. الظــاهرة اإلبداعّيــة إالّ ملِامــاً 

جهودها التارخيية و العلمية احتواء هذا الثالوث اهلام الذي يمّثل يف اّحتـاده الّصـورة النّهائيـة 

                                                   
 .38- 37- 36املرجع نفسه، ص )1(

مـــارس، -، ينـــاير37، مـــج03ّمـــد إقبـــال عـــروي، عـــامل الفكـــر، عمفـــاهيم هيكلّيـــة يف نظرّيـــة التَّلّقـــي، حم ) 2(

عبـد الرمحـان : نظريـات القـراءة، تـر: نظرّيات التلّقي، فرانك شويروجير، ضـمن كتـاب: نقال عن .61ص،2009

 .76بوعيل، ص
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أن  "الّتي تعّد جهودها النظرية و املعرفّية حمّصلة ملا تقّدم، حيـث نجـد  نظرّية التلّقي. لألدب

متتـّد جـذورها إىل الـنّّص، إذ تؤّكـد مجاليـات  Response Theoryنظرّية اسـتجابة القـارئ 

  التأثري التي تتضمنها هذه النّظرّيـة، األثـَر املمكـن للـنّص، و ترّكـز عـىل الّتفاعـل بـني القـارئ 

آراًء  -بحكـم معـارصة املؤّلـف مجهـوره األويلّ -و النّص، ذلك التفاعل الذي يمكن أن يثَري 

 .)1(بمالبسات السياق و الظُّروف املحيطة متعّددة تعود إىل أسباب أخرى كذلك تتعلق 

عىل استقبال اجلمهور للنّص عرب  Esthétique de réception مجاليّة التلّقييف حني تؤّكد 

مع تأكيد عملية القراءة . مسافٍة تارخيّيٍة ممتّدة قد ُتثري عملية التلّقي و قد حتدُّ من آفاقها

 . )2( "نفسها

تلّقي أنَّ العمل األدّيب يتشّكل من خالل فعل القراءة، و أنَّ هذا و يعتقد أصحاب مجالّية ال

جوهره و معناه ال ينتميان إىل النّص، بل إىل العملّية التي تتفاعل فيها الوحدات البنائّية 

 . )3(النصيّة مع تصّور القارئ، و من خالل اشتغال القارئ به 

  

 ا و م ع ا  ر: 

مجلة هذه االتفاقات القائمة بني املناهج املعارصة، و وعيا منا برضورة األخذ  و اتكاء عىل

باملنهج الذي يتيح استبصارا أعمق يف جوهر العمل األديب و الظاهرة األدبية و باألخّص 

  عىل الطريقة التقليدية للعرب يف الكتابة،  متام أيبو بالتحديد ثورة  املحدث الشعرظاهرة 

                                                   
 .من هذا الفصل 09و هذا ما يوضحه مفهوم الزمن التارخيي، راجع الصفحة ) 1(

  عر العــرّيب القــديم يف ضــوء نظرّيــة التلّقــي و النظريــة الّشــفوّية، عــني للدراســات حســن البنــا عــّز الــّدين، الّشــ )2(

  .07-06، ص2001، 01و البحوث اإلنسانّية و االجتامعّية، ط

 .144، 1994عز الدين اسامعيل، جّدة، النادي األديب الثقايف بجدة، : روبرت هولب، نظرّية التلقي، تر )3(
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عمود الّشعر السبعة يف صيغتها النهائية مع املرزوقّي، نقرتح يف هذا و زيغه عن أبواب 

الفصل استحضار منهج قرائي نقدّي معارص يف مقاربة شعر أيب متام، ممثال يف جهود مدرسة 

 ؛تتفّرع يف واقع األمر إىل منهجني يتمّيز أحدمها عن اآلخرالتي » كونستانس األملانّية«الـ 

 Hans Robertالذي يمّثله هانز روبرت ياوس "علم مجالية التلّقي"بـ فبينام يعنى األّول 

Jauss إيزر  وولفغانغ و يقوده "القارئ الضمنّي أو القارئ املسترت"بفرضّية : هيتّم الثاين

W.G.Isser . ففي الوقت الذي يؤّكد فيه إيزر عىل مفهوم التفاعل بني بنية النّص و كيفّية

ل الفنّي عامة و العمل األديب عىل وجه اخلصوص، ال يفرُض تلّقيه،  يالحظ ياوس أنَّ العم

و عليه فإنَّ التَّاريخ األدّيب هو تاريخ . نفسه و ال يستمرُّ يف احلياة إالَّ من خالل مجهوٍر ما

 . )1(مجاهري القراء املتعاقبة، أكثر من تاريخ العمل األديب بحّد ذاته 

ٍة أفلتت يسعى القارُئ جاهـدا إلعـادة متثُّلهـا  بصامت حلظةٍ  -كام تقّدم–و النصُّ األديبُّ    شعريَّ

لهـا الـنصُّ اإلبـداعي الـذي  ة يتحمَّ و متثيلها، ليس فقط عىل وجٍه واحـد، بـل عـىل أوجـٍه عـدَّ

 .يتَّسُم بانفتاحه دون أن يكون منغلقًا متقوقعًا عىل نفسه

تجابات القارئ، كام يقول يرتبُط بردود األفعال و املواقف التي تكيِّف اس -إذن-إنَّ املتلقي 

، إنَّ النصَّ األديب ال يستطيُع أن يامرَس وجوده قبل أن ُيقرأ، فمن املستحيل وصف أثره إيزر

 .  )2(دون حتليل عملّية القراءة 

ْ "التي ترى  الظاهراتيّةيف األصل يتبنّى املقولة  يزرإف يف قراءة كّل عمٍل  اِيسَّ َس األَ  ءَ أنَّ اليشَّ

نظرّية الفينومينولوجيا  هْت بَّ نَ  -يقول-و هلذا السبب . عُل بني بنيته و متلّقيهأدّيب هو التفا

                                                   
 .13القراءة و التأويل و قضايامها، ص حسن مصطفى سحلول، نظريات )1(

، مرص، دار العلم و اإليامن للنرش و التَّوزيع، التلقي و إعادة إنتاج الّداللة مجالية، حممد السّيد أمحد الّدسوقي)2(

 .2008، 01ط
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بإحلاح إىل أّن دراسة العمل األدّيب جيب أن هتتّم ليس بالنّص الفعيل فحسب، بل و بالّدرجة 

ألنَّ مثل هذه القراءة جتعل   .)1( "نفسها باألفعال املرتبطة املرتبطة بالتجاوب مع ذلك النّص 

أحدمها القطب الفنّي، و اآلخر القطب اجلامّيل؛ القطب : ل األدّيب يتحّرك عىل قطبنيالعم

الفنّي هو نصُّ املؤلِّف، و القطب اجلاميل هو عملّية اإلدراك التي يقوم هبا القارئ، أو التحّقق 

 . )2(الذي ُينجزه القارئ 

ا كان نوعه-صُّ و النَّ   فتاريخ النّص . ءاته التي نتجت عنهال ينفصُل عن تاريِخ تلّقيه و قرا -أي�

، حيـث الـنّص ال يفهـم هو تاريخ تلّقيه و جتّسداته املتالحقة عرب التاريخعىل وجه التَّحديد، 

 . )3(دون أخذ حتّققاته و جتّسداته بعني االعتبار

ار عـىل و من ثمَّ فإنَّ التَّأمل و القراءة اجلاملية صـنوان، و ال ُيـدرك رسُّ مجاليَّـة الـنّص باالقتصـ

امع   األذن فحسب، و إّنام يستدعي األمـر تشـغيل بقيَّـة أجهـزة التلقـي الّداخلّيـة، يقـول / السَّ

  ليست لك حـني تسـمُع بأذنـك، بـل حيـُث تنظـُر بقلبِـك،) مزّية الكالم(إّهنا  " :القاهر عبد

  . )4( "و تســتعُني بفكــرك، و ُتعِمــل روّيتــك، و تراجــُع عقلــك، و تســتجدُّ يف اجلملــِة فهمــك 

أن إىل أبعد من ذلك إذ يقـول و هـو أنَّ املعنـى إذا أتـاك ممـّثال فهـو يف  ": و يذهب يف هذا الشَّ

ة يف طلبه، و ما  األكثر ينجيل لك بعد أن ُحيِوَجَك إىل طلبه بالفكرة، و حتريك اخلاطر له و اِهلمَّ

                                                   
شورات محيد حلميداين و اجلاليل الكدية، فاس، من: نظرية مجالية التجاوب، تر: فولفغانغ إيزر، فعل القراءة )1(

 .12مكتبة املناهل، ص

 .12إيزر، فعل القراءة، ص) 2(

 .23، صنادر كاظم، املقامات و التّلّقي) 3(

، 2004، 05القاهرة، مكتبة اخلانجي، طحممود حممد شاكر، : عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز، ت )4(

 ).حتقيق القول يف البالغة و الفصاحة: أنظر فصل( .64ص
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فـالقراءة هبـذا  .)1( "و إباؤه أظهر، و احتجاجه أشـدّ  ،كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر

ذلك أن غياب التأمل معاناة و مكابدة من أجل إحراز مجالية املعنى املكنون يف جوهر النّص؛ 

إّنـام ُتفيضـ إىل املعنـى عنـد "يقف حاجزا دون اخرتاق النّص، و إدراك حقائق معانيه؛ فإنَّك 

  .)2( "التفتيش و الكشف

ها مـا حيوجنـا إىل تقّيصـ نصوصـه و تـاريخ و  لشعرنا العريب القديم من دقائق املعاين و لطائف

تلقيها، و الكيفية التي متّت هبا قراءاهتـا األوىل، و مـن ثـمَّ إىل تراتـب هـذه القـراءات يف سـلٍم 

. ابق، فُيتمَّ ما بدأه أو يناقضه فيه أو يعدل أفق تلك القراءة األوىلزمنّي يتأثر فيه الالَّحق بالسَّ 

  يف قراءاهتم؟، و ما هو العامل الذي ظلَّ يسترت وراء هذه امليول عّول نقادنا القدامى  ثمَّ عالمَ 

 . و اآلراء التي ظّل النقاد يصدرون عنها؟

أنَّ لقراءة الّشعر القديم متعٌة ذهنّية و مجالّية عميقة، ال تكاُد تعِدهلا لـّذة لـدى "و جممل القول 

ـعر حمّبيه و دارسيه، و عىل اختالف املنـاهج و النّظريـات التـي ينت هجهـا الدارسـون، فـإّن للشِّ

ـَف شـيئا فشـيئًا، و تتـأّبى إال ملـن قـد عـرَف  القديم طبقاٍت من املعاين الّتي ما تلبـُث أن تتكشَّ

  .)3( مداخَل ذلك الّشعر و خمارجه، و أجواءه الّذهنّية و قيمته اإلنسانّية

  

  

  

  
                                                   

 .139صاجلرجاين ، أرسار البالغة، عبد القاهر )1(

 .31الوساطة، صاجلرجاين عبد العزيز، ) 2(

عر العريبُّ القديم و أفق االنتظار، جذور، ج)3(  .05، ص08، مج17محيد سمري، الشِّ
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  ):أ امر(ّ ّ ا اث 

رية بني إن تارخيية األدب وطب األثر املوروث ((يعته التواصلية تستتبعان عالقة تبادلية وتطوُّ

 :، وهي عالقة ُيمِكن أن ندركها يف ضوء مقوالت من مثل))األثر اجلديد((و  ))واجلمهور

، سؤال وجواب، مشكل وحل، إن هذا التيار املنغلق الذي يقترص عىل دراسة  رسالة ومتلقٍّ

القراء؛ حيث ظل منهج البحث األديب يف أساسه منحًرصا إىل ، وتقديمه إىل اإلنتاج مجالية

ي مجاليةاآلن، جيب أن ينفتح عىل  والوقع الذي حيدثه األثر األديب يف قارئه؛ حتى ندرك  للتلقِّ

  ."ضمن تاريخ أديب متالحم فعًال كيفية تواتر األعامل الفنية

ي تتميَّز )1(إن العالقة التَّفاعلية بني األثر   :بمظهرين اثنني و املتلقِّ

يه : أوهلام  ائه األوائل؛ اجلاميل املظهر ياوسيسمِّ ي األثر من طرف قرَّ د يف أن تلقِّ ن  ويتحدَّ يتضمَّ

إىل تقاليد أدبية وتراث فني : ؛ أييستند إىل آثار مقروءة سلًفابالرضورة حكم قيمة مجايل 

ي ع ن منهام املرجعية الضمنية أو الرصحية للنص واملتلقِّ وهو ما حييلنا عىل ىل حدٍّ سواء؛ تتكوَّ

خرية مفهوم  .إيزرعند  الذَّ

ر "يتمثَّل يف أن االستيعاب املبدئي لألثر  تارخييذو بعد  :واملظهر الثاين يستطيع أن يتطوَّ

د األمهية التَّارخيية  ي هي التي حتدِّ ن سلسلة من أنواع التلقِّ ويغتني من جيل إىل جيل، ليكوِّ

له مع غريه من اآلثار الفنية  لألثر، وتبنيِّ مكانته اتب اجلاميل الذي يشكِّ   "ضمن الرتَّ

                                                   
القطب : للعمل األديب قطبان": عن التفاعل بني النّص و القارئ، يقول إيزر "فعل القراءة"و فيام كتبه إيزر يف ) 1(

. "اميل و القطب الفني؛ فالقطب الفنّي هو نّص املؤلف و القطب اجلاميل هو اإلنجاز املحقق من طرف القارئاجل

  نظرية التلقي إشكاالت "أمحد أبو حسن، نظرية التلقي و النقد األديب العريب احلديث، ضمن مؤلف : ينظر

 .36، 1993، الرباط، ، مؤلف مجاعي، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية"و تطبيقات
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ؤال التَّايل هن السُّ عر العرّيب املحدث، : ((و قد يتبادُر إىل الذِّ   ملاذا مجالية التلّقي يف مقاربة الشِّ

ات؟، و ملاذا أفُق االنتظار أفق التوّقع كإجراء نقدّي عىل وجه / و ِشعر أيب متام بالذَّ

 )).يد؟التَّحد

يف هذا املقام نابعة عن قناعٍة منهجيـة،  متام أيبيف مقاربتنا لشعر  مجالية التلقيإن اختيار منهج 

ـــر ـــٍل ال أكث ـــقاط و تقوي ـــَة إس ـــٍة، حماول ـــارئ ألّول وهل ـــه الق ـــد يظنّ ـــا ق ـــالف م ـــىل خ   .ع

ي يتامشى و طواعّية مجالية الّتلقي عىل احتواء و فهم التعاُرِض و االخـتالِف القـ ائِم يف و الذِّ

باعتبـار أّن أفـق االنتظـار القـديم املؤّسـِس يقـوم عـىل عمـود الّشـعر -طبيعة الّشعر املحدث 

أنَّ أفـق  -العريب، و أنَّ الشعراء املحدثني قد حاولوا نقض هذا امليثاق الفنّي الغلـيظ للسـلف

م تلّقيهـا االنتظار عند ياوس ليس دائام مرتبطًا بجمهور معّني، فقـد تظهـر أعـامل أدبيَّـة تقـاو

األّول، األمر الذي جيعلها مِرضب شكٍّ و ورفض لفرتة معّينٍة إىل أن تتمكن من تأسيس أفق 

ات ما حصـل . انتظار جديد، يمكن قراءُهتا من خالله ائـه  متـام أليبو هذا بالذَّ مـع مجهـور قرَّ

يقاوم  امأيب متحيث ظلَّ شعر . األوائل، و ما أعقبه من خصومة و شحاٍن أدّيب شعرّي بامتياز

ـا ممـثَّال يف أسـلوب شـعراء العـرب يف اجلاهليـة  ا خاص�   قراءات قرائه الذين ألُِفوا نمًطـا شـعري�

ـعر و أعرافـه؛  و صدر اإلسالم، و غري خفيٍّ ما أحدثه هلم شعره مـن خلخلـٍة يف مـوازيِن الشِّ

ـعريَّة اكيـب و املعـاين و الُصـَور الشِّ   لـه قـراءات متعـّددة، لـذا نجـد . عىل مستوى اللُّغـة و الرتَّ

، بني مغال يف اإلعجاب بشعره و شخصه، مدافٍع عنـه صـارٍف لـه )1(و مجهور قراٍء متضارٍب 

أن كّله غـري نـاظر ألقـوال النّـاس  ـويل(الشَّ   رسٍف يف العيـب بـه ـ، و ُمـ)يف األخبـار مـثالً  كالصُّ

                                                   
و منحِرٌف عنه معاٍد .. ب له يعطيه أكثر من حقه، متعصِّ : و النّاس يف أيب متام يف طريف نقيض: قال املسعودي) 1(

 .04أخبار أيب متام، : نقال عن. 07/153، مروج الذهب "له
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ل لت). يف املوّشح كاملرزباينّ (و االهتام له و الطعن فيه  جربتـه الشـعرّية و مؤّسـس و بني مؤصِّ

ابق لعهده  عري السَّ اث الشِّ يف الطَّبقـات حـني رّد البـديع إىل  املعتـز ابـنكـام صـنع (هلا من الرتُّ

و كّلهـم يرجـع يف مجلـة أحكامـه و تصـنيفه إىل قناعـات ). القرآن و إىل أشعار كثـرية للعـرب

، و عىل سٍة عىل عرٍف نابٍع من وعي مجاعيٍّ  تعارٍف موضوٍع أّكده تـاريخ قبلية، و ذخريٍة مؤسَّ

عرية القديمة  .التَّجربة الشِّ

دة يف بناء تصـّور و فهـم نقـدي جديـد يفيضـ إىل مـيالِد قـّراء  و قد تسهم هذه القراءات املتعدِّ

، حيـث أننـا )و غـريهم املرتىضـ الرشـيفو  رشـيق ابـن(آخرين، و هذا ما نجده مع ) جدد(

من منطلـق اخلصـومة كشـكٍل قرائـّي أّول أّرخ لتلقـي  ، المتام أيبُنلفيهم يدافعون عن أشعار 

مع قرائه األوائل، بل كنّقاد تكّون هلم وعي نقـدّي آخـر، اغتنـى عـرب القـراءات  متام أيبشعر 

الّسابقة، عىل نحو مل يؤّثر يف حّسهم النقدّي، بل أسـهم يف بنـاء أفـق انتظـار جديـد، أصـبحوا 

 .و يرفضون رديئه و حيسبونه عليه معه يقبلون اجليد من شعره و يسّجلونه له،

ــار " ــارِف و األفك ــن املع ــًة م ــاء، خالي ــوا صــفحًة بيض ــة ليس ــامل األدبيَّ ــون األع ين يتلقَّ ــذِّ   فال

ـوء عـىل األشـياء، إّنـام هلـم ُأفـٌق  ؤى، تـنعِكُس علـيهم آثـار تلـك األعـامل انعكـاس الضَّ و الرُّ

ؤى، و من  قام عىل تشييده تراكٌم هائٌل و تاريٌخ طويٌل . يمتلكونه من األفكاِر و األنظاِر و الرُّ

و هـي األشـكال  )1( "خالل ذلك األفِق يتلّقون تلك األعامل، و يتفاعلون معها سـلبًا و إجيابـا

التَّوقع ، حيـث نجـده /فهمه ألفق االنتظار ياوسو هذا ما يؤّسس عليه  ذاهتا التِّي يعرف هبا

 :ن تلخيصها فيام ييلمكيُ يعّرفه بمعايري مجالّية بالّدرجة األوىل، 

 .معرفُة مجهور القراء األوائل بنوع الّتجربة األدبّية الّتي يقرؤها -

                                                   
 .46حمّمد إقبال عروي،  مفاهيم هيكلّية يف نظرّية التَّلّقي، ص)1(
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  جتربة ذلك اجلمهور األدبّية من خالل أعامٍل سابقة عّودته عىل أشكاٍل أدبّية حمّددة،  -

 .و عىل مواضيع أدبّية حمّددة ُتعالُج عىل نحٍو معّني 

 . )1(لُّغة األدبّية و اللُّغة اليومّية احلدود التي ُيقيمها ذلك اجلمهور بني ال -

ـة مجالّيـة التلّقـي دورًا وظيفي�ـا، إذ ال  و من ثمَّ أصبَح من البدهييات أنَّ ألفق االنتظـار يف نظريَّ

، و مـن طبيعتـه أن  يمكن تقّبُل مجالّية أّي نصٍّ فنّي و التَّعامل معها إال ضمن أفق انتظار معنيَّ

ـة تسـاهم يف بنائـه أجيـال متعاقبـة، و عنـده تتحقـق ُمتعـة يكون نابعا من ذاكرة مجاعيَّ  ة تقليديَّ

ات داخل متعة اجلامعـة، و إمـا أن يعـاد حتطـيم هـذا األفـق و تغيـريه و إعـادة تكوينـه مـن  الذَّ

 .جديد

ا أو ثابتـًا، بـل هـو إنَّـه يف حركـٍة  ياوسو من هنا ُندرُك أنَّ ُأفَق االنتظار عند "   لـيس شـيئا قـار�

رٍ  ذلك أّنـه انطالقـًا مـن القـراءة األوىل . مستمّرين معًا، تبعًا لتطّورات القّراء و املتلّقني و تطوُّ

يتّم تأسيُس األفق، ثمَّ تتعاقُب القراءات ترتى، يقتُرص فيها أّوالً عىل إعادة إنتاجـه أو تعديلـه 

اإلنتـاِج فـإذا كـان ذلـك الّتعـديل و إعـادة . فقط، ثمَّ بعد ذلـك خيضـع للتغيـري أو التَّصـحيح

داِن قوة رسيان ذلك األُفِق و امتداده  . )2( "حيدِّ

ا بني خصائص النّص  ي العمل األديب يمثِّل تفاعال حيوي� من جهة، و أفق انتظار  و ألنَّ تلقِّ

من التارخيّي  القارئ من جهة أخرى، فإنه ال يمكننا بحال من األحوال أن هنمل مفهوم الزَّ

بني القراءات املتعّددة للنّص الواحد عرب العصور، و هذا يعني  الّذي يساعدنا عىل التَّمييز"

                                                   
 .31ص، نظرّيات القراءة و التأويل و قضايامها سحلول،حسن مصطفى  )1(

عر العريبُّ القديم و أفق االنتظار، ص )2(  .181- 180محيد سمري، الشِّ



   أ   ّ) درا(  

 

 

 ا ا

165 

  أّن كّل عٍرص يفرُز قيمه اجلاملّية و الفنّية اخلاّصة به، لذلك وفقا هلذه املقاييس اجلاملّية 

 . )1( "و املوضوعّية ُيتناول النّّص 

ياوس و جهازه يتبّني مدى أمهيّة مجاليّة التلّقي عمومًا و طروحات "م و يف ضوء ما تقدَّ 

االستجابة، : القارئ احلقيقي، أفق االنتظار بأنواعه الثالثة(املفاهيمي عىل وجه اخلصوص 

التَّخييب، التغيري، منطق الّسؤال و اجلواب، املسافة اجلاملّية، االنزياح اجلامّيل، احلساسّية 

الل إنتاجه لقراءات يف الّدفع بالنّقد نحو جتديد أداته، و الّدفع بالقارئ من خ ...)األدبّية

إىل لعب دور أساّيس يف املعادلة النقدّية، بعدما كان مهّمشا، و تمَّ إقصاؤه متعّددة و خمتلفة، 

 .)2( "إىل منايف اإلمهال التي كّرسها النقد املّتجه، نحو قطب الكاتب أو قطب النّص 

الّتقبُّل بدأت تعـرف نوعـا أنَّ إشكالّية " و ما حيدو إىل اختيار منهج التلقي يف مقاربتنا هنا هو

من النضج املبّكـر  بدايـة مـع إشـكالية الّشـعر املحـدث، سـواء مـن حيـث الوظيفـة الّشـعرّية 

ــذي ألــف نظامــًا جــاهزًا ن  ــل ال ــة، أم مــن حيــث صــلته باملتقّب ــالغموض و الّتعمي امللتبســة ب

عـن ثنـائيتي  و إذا كانـت املسـالة يف ظاهرهـا تـنمّ ..) إيضاح، تبليغ، إفهـام(مستويات الّتلقي 

رصاع " )3(الذوق الشعري اجلديـد، و الـذوق الّشـعرّي القـديم، إالَّ أنَّ حقيقـة األمـر هـي يف 

السنّة و العدول يف مستوى الكتابة و رصاع أفق االنتظار املوجود، و أفق االنتظار الذي يعـد 

                                                   
، 2001منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ، )احلضور و الغياب(حسني مخري، الظاهرة الّشعرّية العربّية )1(

 .58ص 

ان كنفاين نموذجا"الرسدية و إشكالية التلّقي  عمراين املصطفى ، مناهج الدراسات) 2( ، عامل الكتب "روايات غسَّ

نظرية التلقي النقدية و إجراءاهتا التطبيقية يف النقد : نقال عن. 264، ص2011، 01احلديث، إربد، األردن، ط

باتنة، / رضحممد زرمان، جامعة احلاج خل: أسامة عمريات، إرشاف: العريب املعارص، رسالة املاجستري، إعداد

 .  173ص

 .273، ص2003، سبتمرب 07، مج14خرية محرة العني، مجالية العدول يف الرتاث البالغي، جملة جذور،  ج) 3(
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ة الّشعر املحـدث و بذلك تكون قضيّ . به األثر املتفّرد الّطارح أسئلة جديدة عىل وعي املتقّبل

 .)1( "كيف ُقرئ فُرفِض؟ و كيف ينبغي أن يقرأ حّتى تتبّني شعرّيته؟: قضّية قراءة بامتياز

  ) ا  ل ااءة و ا) : إاع أ  اّي

ـعراء القـدماءزمنيًا وفاصًال تارخييًا  ً لقد وضع النّقاد القدامى حدا هـي الـذي ينت بني جيل الشُّ

ون يف ) ـهـ168( برد بن ببشارالذي يبدأ  وجيل املحَدثني) هـ158(  هرمة بابن م يعـدُّ وكـأهنَّ

عر املحدث جتاوزاً  منية " الشِّ من جهـة  و مقياس األوليَّة اللُّغويةمن جهة،  ملقياس األولية الزَّ

 .)2( "ثانية، وهلذا كان قبوله أو تسويغه قبوالً ملبدأ التجاوز

عر و من ورائه التلّقـ "ارة فإنَّنا نجدو كام سبقت اإلش ضـا إىل تضـييق أنَّ اإلبداع يف الشِّ ي تعرَّ

  من النَّقد العرّيب القديم، بل إّهنام احتجزا يف مجلـة مـن القنـوات البالغّيـة و الثقافّيـة و الّدينّيـة 

صـار  و الّسياسّية، و بقي الّشاعر هبذا االحتجاز مفصـوالً عـن ذاتـه، و مغّربـا عـن جتاربـه، و

  و إىل ما يف هذا الّشـعر مـن اسـتجابٍة لتطلُّعـات البالغـة و اللُّغـة،  االهتامم مشدودًا إىل شعره،

ياسة و هذا ما يمثله أصدق  .)3( "و من رشائط الّداللة املسّلطة عليه من رقابات املجتمع والسِّ

يـث تعـّرض إىل يف املـوروث النقـدّي و البالغـي العـريب القـديم، ح متـام أيبمتثيل تلّقي شعر 

أسلوبه اجلديد يف صـياغة شـعره مـن خـالل إبداعـه و جتديـده : تضييق كان وليد أمرين اثنني

                                                   
  شكري املبخوت، مجالية األلفة، املجمع التونيس للعلوم و اآلداب : ، نقال عن273، صالسابقاملقال ) 1(

 .99، ص1993، 01و الفنون، ط

مقومات عمود الشعر األسلوبية، أمحد غركان، : نقال عن. 173ص، 02ج، املتحّول أدونيس، الثابت و )2(

 .24ص

، جوان 278قدّية و الّداللة الّلغوّية، جملة املوقف األديب، عائقة النّ التلّقي الشعري بني الذّ ّمحادي الزنكي، ) 3(

 .06، ص1994



   أ   ّ) درا(  
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ألفـة و اعتيـاد النقـاد القـدامى لـنمٍط كتـايب  –الذي تسـّجله لـه ذاكـرة جتربتـه الّشـعرّية، أمـام 

  روج شعرّي يراعي حّدا من القـوانني يف الكتابـة و هـي العمـود الـذي ال ينبغـي للّشـاعر اخلـ

 .و احليد عنه

فلقـد كـان النّقـاد القـدماء "، متّـام أليب شاعرا مقبوال إىل حدٍّ مـا خالفـاً  نّواس أبو لذلك ظّل 

مجلة ما عدا إفحاشـه يف القـول و جراءتـه عـىل العـرف و خروجـه عـن  نواس أيبراضني عن 

ما رأيـت : (احظاجلالعادات احلميدة إذ هو مل يتنّكب عن عمود الّشعر العرّيب، و لقد قال فيه 

ـكيت ابنو قال ). و ال أفصح هلجة مع جمانبة االستكراه نّواس أيبرجًال أعلم بالّلغة من   السِّ

ــارص  ــام أيبمع ــاهليني : (متّ ــعار اجل ــن أش ــت م ــرئإذا روي ــيس فالم ــىو  الق ــن األعش ، و م

القدماء ف متّام أبوأّما ). ؛ فحسبكنواس فأليب، و من املحدثني الفرزدقو  فلجريراإلسالميني 

جممعون عىل خروجه عن عمـود الّشـعر العـرّيب هـذا مـع اّطالعـه الواسـع عـىل الّلغـة و عـىل 

 .)1( "أساليب العرب

، أو بني  "و لقد بارك هذا التَّضييق و زاد حدته أنَّ  العالقة مل تعد حادثًة بني شاعٍر و متلقٍّ

؛ و إّنام صارت بني شاعٍر ناظٍم و ناقٍد، أو شاعٍر مادٍح و ممدوٍح، أو  جتربة إبداٍع و جتربة تلقٍّ

و إذا حرض كّل .. و بياّين، أو شاعر فرٍد و قبيلة، أو شاعٍر نّسابة و امرأة ومهّية شاعٍر ُمفلٍق 

اعرهؤالء الّشعراء يف املنظومة غاب   . )2( "و املتلّقي املفعول به الفاعل الشَّ

حقيقـة : قـاد بـأمرين مهـااس و النُّ غال النـَّاملتنبـّي يف إشـ َق بَ الفاعل أبو متام شاعر َسـنا و شاعرُ 

 صــاحب "و إىل ذلــك و هــ. نســبه، و مســتوى شــعره و ُمقايســته بمعارصيــه و القــريبني منــه

                                                   
 .49ص، ة أيب متامجدليّ عبد الكريم اليايف، ) 1(

 .06، صالنقدّية و الّداللة الّلغوّية التلّقي الشعري بني الذائقةزنكي، ّمحادي ال) 2(



   أ   ّ) درا(  
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ا أدى إىل قيـام  مذهٍب شعرّي متمّيٍز له خصائص فنّية كانت مثار جدٍل و نزاع بـني النقـاد، ممـَّ

القـرن الّرابـع، فمـن مؤّلـف يف  حركٍة نقدّية حـول مذهبـه يف الّشـعر خـالل القـرن الثالـث و

يف رسـالته إىل  الّصـويلّ هم املوّجهِة إىل شعره مثل ما صـنع ، و دفع التُّ متام أيباالنتصار ملذهب 

 ، و من مؤّلف يف بيان عيوبه و املآخـذ عـىل شـعره،متام أيب، و يف كتابه أخبار فاتك بن مزاحم

، و من موازٍن بينه و بني غريه )ـه319( )1( القطربّيل  عّامر بن اهللا عبيد بن أمحدعىل نحِو رسالة 

ــه تــارة  . )2( "اآلمــدّي مــن الّشــعراء كــام صــنع    و هكــذا تضــاربت اآلراء حــول استحســان فنّ

 عـامرةبشعره، و كذلك أثنى عليه  الّصويلّ و  الّزيات ابنو استهجانه حينا آخر، و قد ُأعجب 

الّشـعر بجـودة الّلفـظ، و حسـن  لـئن كـان": حني قال بعد سـامعه بعـض أبيـات لـه عقيل بن

  أشـعر النّـاس،  -متّـام أبـايقصـد -املعاين و اّطراد املراد، و اّتساق الكالم، فإّن صاحبكم هذا 

 .)3( "عىل سائر الّشعراء الباهيلّ ، كام قّدمه جهم بن عيلّ و من الّشعراء الّذين فّضلوه 

عر وحده ال يكفي إلثارة ال أنَّ التفّرغ"غري أنَّه مما ينبغي التنبيه و اإلشارة له   ّرصاع حـال ـللشِّ

وقوع ما يوجبه، و إّنـام ينبغـي أن يكـون هـذا الشـاعر مرموقـًا لـه مكانتـه  الكبـرية يف مفهـوم 

يـذهب مـذهب : كـان اجلـنّ  ديكما ُينبئ عن هذه املكانة، و إالَّ فإنَّ  -أو عىل األقل-العرص 

، وال متّام أبواعا، و مل يتعّرض إىل ما تعّرض له ، و لكنه مل يثر رصأيب متام و الشاميني يف شعره

                                                   
 :يه قولهمن بني تلك املآخذ نذكر أليب العباس القطربّيل موقفا يبني شده حتامله عىل أيب متام يقول منكرا عل) 1(

  رقيــق حــوايش احللــم لــو أّن ِحلمــه
 

ــــردُ  ــــه ُب ــــت يف أنَّ ــــا مارْي ــــك م   بكّفي
 

 ."لنّاس مذ سمعوه إىل هذا الوقتهذا الذي أضحك ا"

ة الّسعودية، جامعة عبد اهللا بن عبد الرحيم عسيالن، احلامسة أليب متام حبيب بن أوس الطائي، اململكة العربيّ ) 2(

 .31م، ص1981- هـ1401، 01اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املجلس العلمي، ج

 .282، ص2004، 05لعربية، مكتبة األنجلو املرصية، ج عبد اهللا التطاوي، أشكال الّرصاع يف القصيدة ا )3(



   أ   ّ) درا(  
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بّد أن يرّد ذلك فيام يرد، إىل أّنه دوَن أيب متّام مكانًة و ُذيوع صيت، فهو مل يربح نواحي الّشـام، 

 . )1( "و ال وفد إىل العراق، و ال إىل غريه منتجعًا بشعره، و ال متصّديًا ألحد

كّل الّشعراء اآلخـرين عجـزوا عـن الّتكّسـب ال بعـد  و لقد بلغ من ارتفاع شأنه يف عرصه أنّ 

مـا : موته، حسب رواية ايب الفرج الذي أخرب فيها عىل لسان أمحد بـن يزيـد املهلبـّي عـن أبيـه

كان أحد من الّشعراء يقدر عـىل أن يأخـذ درمهـا بالّشـعر يف حيـاة أيب متّـام، فلـام مـات اقتسـم 

 .)2(الّشعراء ما كان يأخذه 

ن طـاف هبـم ته، و ممَّ لذَّ  الّشعراء الكبار الذين قاسوا األدب و عانوه حتى خربوا فأبو متّام من

ــفار  ــاجع األس ــوا يف مض ب ــه فتقلَّ من دورت ــزَّ ــالوة االتِّ )3(ال ــوا ح ــ، و ذاق ــيهم، و َل ــاق عل ة ذَّ ف

  قــاد عــىل اخلــوض يف شــعرهم، حفظــا ن دأب النُّ ممَّــ هــو عــىل األخــصِّ  حــوهلم، و االخــتالف

رص، ـو شأن اجلديد يف كّل ع". ُمعَجٌب، و معادٍ : و ممن جتاذب شعره فريقان و رواية و نقدا،

  رصه، ـُمعســكٌر ينــ: و يف كــّل علــم و فــّن، أن يثــري جــداال، و أن يقّســم النــاس إىل معســكرين

و ذلك ما حدث مـع أيب متّـام لدرجـة . )4( "و معسكر خيذله، و أن يشتد القتال بني املعسكرين

مـن  -عـىل مـا قيـل-زمانه، حتى صار القول فيـه و عليـه بحيـث ال مزيـد  أنَّه شغل النّاس يف

واهد الّتي تدّلل عىل ذلك، قول . كثرة ما قيل   :األغاين صاحبو من الشَّ

ل " عراء، من ال يشقُّ الطَّاعنون عليـه غبـاره، وال  متام أباو قد فضَّ ؤساء والكرباء والشُّ من الرُّ

وا آثاره، وما رأى الناس بعده إىل حيث انتهوا له يف جيِّده نظريًا وال شكًال؟  يدركون وإن جدُّ

                                                   
 .81حممد حسني األعرجي، الرصاع بني القديم و اجلديد يف الشعر العريب، ص) 1(

 .282ص، 05جعبد اهللا التطاوي، أشكال الّرصاع يف القصيدة العربية،  )2(

 .راق، احلجاز، خراسانجاسم، دمشق، محص، مرص، الع: و من األوطان التي تنّقل فيها أبو متام) 3(

 .مقدمة أخبار أيب متام بقلم الدكتور أمحد أمني: أنظر) 4(
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واة قد أكثـروا يف االحتجـاج لـه وعليـه،ولوال  ـ أن الرُّ ـح جليـد شـعره،  بوهوأكثـر متعصِّ   الرشَّ

ولكـن قـد ، لذكرت منه طرفـانبيه عىل رذيله و دنيئه، يف التَّسطري لرديئه، والتَّ  و أفرط معادوه

كر،  ."عليـهأتى من ذلك ما الَ مزيد    و قـد بلـغ النـاس مـن اإلعجـاب بـه مبلغـا يسـتحقُّ الـذِّ

حلقات البحث بإيراد بعـض األقـوال التـي  َل مِ تَ كْ تَ و إذ نثبته هنا فليس جلهل القارئ به، بل لِ 

ـ العبـاس بـن ابراهيميف متلّقيه، قال  متام أيبر شعر أثَّ  حدٍّ  قيلت فيه، و إىل أيِّ  أشـعر : ويلالصُّ

 :الذي يقولأهل زمانه هذا 

ـــــــــلٍ     ائـو لَّـــــــــةـــــــــو أَهـــــــــوكَ أَبأَب طَـــــــــرم  

  نَســـب كَـــأَن علَيـــه مـــن شـــمسِ الضُّـــحى

ــبحوا   ــوظَ فَأَصــــ ــوة و احلُظُــــ ــوا األُبــــ   ورِثُــــ
  

ــدا    ـــــــــدة و عديــــــــ ـــــــــيطَةَ عـ ســــــــــألَ الب مـ  

ــودا   ــــ مـاحِ عــب ــــ ــقِ الصـ ــن فَلَـــــ ــــ مـ ا وــور   نُـــــ

   ـــــدا يف العلـــــى و جودـــــدـــــوا جعماجود  
  

 .متّام أبوو هو 

ا الذي يقول الّزيات امللك عبد بن حمّمدو قال   :أشعر النّاس ُطر�

   قُهــد ــولِ أَصــــ ــر القَــــ ــالي و خيــــ ــا أُبــــ     و مــــ
  

ـــي    مـد ـــت قَنـح هِــــي أَوجو ـــاء يل مـ ـــت قَنـح  
  

 . فاّتفقا عىل أنَّه أهل زمانه متّام أبوو هو 

يف كتابه الذي حيمل  البهيتي نجيب حممده عنه ما قال متام أيبيف و نختار من أقوال املعارصين 

 :قائال متام أيبمتحّدثا عن منزلة )) أبو متام الطائي((عنوانه اسم الشاعر 

  من حيـث فـيِض شـعره، و خصـبه الــنّفّيس، : متّام كأيبلست أعرف يف العربّية كّلها شاعًرا  "

، لعرّيب كفنٍّ مل يكتِمل يف يد شاعٍر اكتاملـه يف يـد أيب متّـامإنَّ الشعر ا"،  ُمضيًفا )5( "..و غزارته

                                                   
 .242، صأبو متام الّطائي، د البهيتيمَّ نجيب حم )5(
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فقد نجد الفكرة و اجلامل الّلفظّي، و مجال الّصـورة و حـالوة الـنَّفس، و الّشـاعرّية الفّياضـة،  

شاعُر العربيَِّة األكرب، ال أعدُل به شاعًرا عندي  فأبو متّام... التي مل تتهّيأ لشاعٍر قبله و ال بعده 

 .)1( "من ُشعراِئهاآخَر 

هـو كـام قـال فيـه  متـام أبـااحلقُّ ُيقـال أنَّ ": ضومط جربو من الشهادات املعارصة نذكر نّص 

واصفوه شاعٌر واسع اخليال، دقيق الّتصّور، بعيُد مرامـي النّظـر، و ُأقـّدُر أنـه لـو عـاش فـوق 

اه، بل لو عـاد عليهـا األربعني، و مل يمنعه االهنامك يف الشهوات من ترتيب حمفوظاته و مدركت

بالتهذيب و التشذيب، فاّطرح منها ما حّقه أن يطرح، و أبقى منها ما هـو جـدير بالبقـاء، ثـّم 

ق، ق به متعلِّ لكان شعره بعدها ال يتعلَّ  -لو عاش حتى فعل كل ذلك-ظائر مجع األشباه و النَّ 

 دِ ْعـمن حكمه و أمثالـه و بُ  لبّز عىل األرجح الشعراء قاطبة، حّتى أبا الطّيب املتنبي يف كثريو 

 .)2( "مطارح نظره

اح ديوانه يف تصدير رشحه  : و مما قاله أحد رشَّ

ـعراء، و ُخمِجـاعر املُ أبو متَّام الشَّ " ل جيد، املتقّدم البـارع، صـاحب ديـوان احلامسـة، سـابق الشُّ

ق هبجة اإلرشاق، و هـو أّول  ـمـن كَ الفصحاء، الذي طار ذكره يف اآلفاق، و حاز به الرشَّ  ِيسَ

جْت عـىل منوالـه َسـبـه و نَ  ْت عر رونقا جديدا مل هتتد إليه مجاعة املتقـّدمني، و ُأعجَبـمعاين الشِّ 

 . "أفواج املتأّخرين

                                                   
 .243، صالسابقاملرجع  )1(

 .203ص أنيس املقدّيس، أمراء الشعر العريب يف العرص العبايس،) 2(
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و يفقُه أبو متام متاًما ما سيحظى بـه شـعره مـن صـيت، و مـا سـتناله أشـعاره مـن شـهرة حـني 

مما سُتصيُبه قصائده، لـذا فهـو يرسلها إىل اآلفاق، فام صدى الربق بمصيٍب من األرض أبعد 

 :يستويص قارئه هبا خْريًا، خماطًبا

ــظْ   ــعرٍ  إِحفَـ ــائلَ شـ ــا   وسـ ــك مـ ــتفيـ   ذَهبـ

   أَحســن مــن  فــي األَرضِ فَمــا و الَ تُضــعها
  

   قــر ــف البــــ ــا إِالَّ  خواطــــ ــا ذَهبــــ   دون مــــ

  إِذَا مـــا صـــادفَت حســـبا   نَظْـــمِ القَـــوايف 
  

عر كام فهو  ؤيـة و البصـرية و احلـدس  -تكّرر معنا يف أكثـر مـن مناسـبة-هبذا جيمُع إىل الشِّ الرُّ

س عىل الوعي املشفوع باخلربة و الّتجربة التي ظّل يتعّهدها بِحكمٍة ال هيّمه يف ذلك مـا  املؤسَّ

 :علق هبا من قول ناقِد، و ال حاسد

   ـــــــــيلَة فَضـ ـــــــــر نَشـ ـــــــــه   و إِذَا أَراد اللـَّ
  

ــان   طُ   ــا لســــ ــاح لَهــــ ــت أَتَــــ ــودوِيــــ   حســــ
  

اهم بشهرته يف قوله  :و نجده يتوعد خصومه و يتحدَّ

   ــة ــلِّ تَلْعـ ــمسِ يف كـ ــوع الشـ ــت طُلُـ   طَلَعـ
  

  و أَشرفْت إِشراف السماك علَى اخلَصمِ  
  

 اءةا  و  أ :  

كشاعر جمّدد، حاول و اجتهد يف  متّام بأيبهرة التي أحاطت و من خالل كّل هذه الشُّ 

االختالف بشعره عن شعر غريه، و بغّض النظر عن مدى توفيقه، و مقدار اخلطأ الذي وقع 

فيه، إالّ أنَّ مثل هذا االعرتاف بشعره ال يمكن له أن يتأتى دون أناِس اشتغلت عىل قراءته، 

ت شعره بالدرس و االهتامم، و  دي الذي دار حول تلقي إبداعه، لوال هذا اجلدل النقو خصَّ

م إالَّ مظاه" ملا كان إلبداعه كبري قيمة، و ال عظيم شأن، و ال عميق أثر ر فالنصُّ ذاته ال يقدِّ



   أ   ّ) درا(  
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بينام حيدث اإلنتاج للنّص، )) اجلاميل((يمكن من خالهلا أن ينتج املوضوع  ))خطاطيّة((

 .)1( "من خالل فعل التحّقق)) الفعيل((

النّّص تكمن أساسًا فيام يورثه هذا النَّّص من ردود أفعال، و ما يثريه من  و من ثّم فإن قيمة

  فوىض قراءة، و ال نقصد بالفوىض هرج القراءات و ال معياريتها، و إنام تعّددها و تباينها 

ق الوجود الفعيل للنّص؛ أي من خالل . و اختالفها بني قارئ و آخر و من كل هذا يتحقَّ

 .التفاعل بني بنية إنتاجه مع بنية تلّقيه إن صّح التعبرياحلراك الذي ينتج عن 

كفيلٌة بتحقيق وعيه هبذا الشأن، و أنه قد حصل هلذا الّشاعر من  متام أليبو إنَّ نظرًة عىل بيت 

الفهم ما جعله يصّور لنا احلركة النقدّية التي دارت حول شعره، و يمّثل هذه اخلصومة أدّق 

 :الّطائيي يستحّق الوقوف عنده، و اإلمعان فيه، يقول متثيل و نحن نقرأ بيته الذ

  كَثُــــــــــرت بِهــــــــــاَ   إِنْســــــــــيةٌ وحشــــــــــيةٌ 
  

    ـكُونس ـيهضِ ولِ األَرأَه كَاتر2( ح(   
)2(   

  

، و مـا حتيـل إليـه األوىل »إنسيَّة و وحشيَّة«و ال خيفى ما يستحرضه طباق اإلجياب بني كلمتي 

ما تفيض إليه الثانيـة مـن دهشـٍة و اغـرتاب ينبـع عـن املفارقـة بـني من أنٍس و ألفٍة و قبول، و 

 .اجلنسني، و ما ينجم عنه من اصطدام و رفض

                                                   
 .12فعل القراءة، أيزر، ص) 1(

 :يشبه إىل حّد بعيد معنى بيت املتنّبيو هذا البيت ) 2(

ـــواردها ـــن ش ـــوين ع ـــلء ُجف ـــاُم ِم   َأن
 

  و َيســـهُر اخلَلـــُق جّراهـــا و خيتصـــمُ 
 

 :و قوله

  و مـــا الـــّدهر إال مـــن رواة قصـــائدي
 

  إذا قلــت شــعرا أصــبح الــدهر منشــدا
 

 .و أبو متام كام نرى سابق إىل هذا املعنى، مقّدم فيه



   أ   ّ) درا(  
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و دونــك قولــه يف اشــتهار قصــائده واصــفا أبعادهــا و صــفاهتا أثنــاء مســريها و جتواهلــا، و مــا 

 :تستهويه من جهة قرائها

ــا    تَســـــــــري مســـــــــري الشـــــــــمسِ مطَّرفَاتُهـــــــ

ــــــلْ  تَـــــــروح و تَ و بـى غْـــــــدغْتَـــــــدي و احـــــــري   

  آفــــــــــــاقَ الــــــــــــبِالد ــع ــوابِقاً                 تُقَطِّــــــــــ ســــــــــ
  

    ــد ــق و ال الوخـــ ــا الَ العنيـــ ــير منهـــ ــا الســـ   و مـــ

  بِهـــــا و هـــــي حيـــــرى الَ تَـــــروح و الَ تَغْـــــدو 

   ــد ــــ ال خـو ــذار ــــ ــها ال عـ ــلَّ منـــــ ــا ابتَـــــ   ومـــــ
  

املحـدث، مـن خـالل القطبـني الـذين أشـار  متـام أيب حتّقق إنتاجفهم و من خالل هذا يمكننا 

أليفة، / إنسّية، وحشّية ( متَّام أيبنصوص : و املقصود به)) القطب الفني((: ، و مهاأيزرإليهام 

التَّحّقق الذي أنجزه قارئه من خالل التَّفاعـل مـع : و نقصد به)) القطب اجلاميل((و ). غريبة

لي�  ا بسـيطا مبني�ـا عـىل أحكـام قيميـة مسـبقة، أو قـراءة نقديـة متبرصـة عميقـة نصوصه تلقي�ا أوَّ

 ).حركاُت أهِل األرض(

يف ميـدان  أيـزرو بذلك فإنَّ األمر اهلام الّذي ينبغي استنباطه و فهمـه مـن خـالل طروحـات 

التي شكلت اخلصومة ، أن اخلصومة التي دارت حول شعرية أيب متام و فعل القراءة و التلقي

بية األوىل يف تاريخ النقد العريب القـديم التـي دارت حـول مـذهب شـعرّي جديـد ابتـدع األد

أنَّ صـدى هـذه احلركـة الشـعرّية املحدثـة التـي . ))عمود الشعر((عىل خالف النهج القديم 

ـدى جمـّرد االسـتجابة البسـيطة و العاديـة بـاملفهوم  مثَّلها و قادهـا أبـو متـام  و ال نقصـد بالصَّ

ــهل، و ال راســة األكاديميــة التــي حتــاول حتقيــق أو تفنيــد السَّ  جمــرد القــراءة التــي تفرضــها الدِّ

  حتّقـق مـن عـدم الوصـول إىل قـوٍل فصـٍل  فرضيات معّدة مسبقًا، إنَّام نقصد به الصدى الذي

الناتج عن عدم التطابق بـني بنيـة نصوصـه، و بـني  أعامل أيب متام،/ و حكم مطلق عىل إنتاج

لعمل ذاته ال يمكن أن يكون مطابقا ال للنّص، و ال لتحّققه، بل ال بّد فا" .خصوصية متلقيه
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بـني -و هذا التَّموقع البينّي للعمـل و اإلنتـاج الفنـي يف مجلتـه  .)1( "أن يكون واقعا فيام بينهام

يطرح دائام احلاجة إىل قراءات متجّددة حتاول النُّهـوض مـن  -ذاتية النصوص و ذاتيَّة القراء

و ذلـك طلبـا  .ذا املوقع، أو باألحرى البحث عنه و التقرب منه قـدر اإلمكـانأجل حتديد ه

العمــل األديب فــاعًال يف طبيعتــه مــا دام ال يمكــن "و هبــذا يظــلُّ . جلــوهر املعنــى املكنــون فيــه

ـة .  )2( "اختزاله ال إىل واقع الـنّّص و ال إىل ذاتيـة القـارئ و مـن ثـمَّ انفتـاُح الـنصِّ عـىل تعّدديَّ

ال يه، و مجلة القراءات التي متارس الدَّ لة و ال هنائّية القراءة و التَّأويل، التِّي تفرضها أشكال تلقِّ

فاعليتها عىل مدّونته الشعرّية؛ و يف هذا الشأن يصـف أبـو متـام نزعـه و مكابداتـه يف صـناعة 

عىل فضاء  قصائده، ثّم تأّيب هذه القصائد الّرصينة و انحباِسها عىل الفهم من جهة، و انفتاحها

  :رحب من االحتامالت بني اقرتاب من املعنى و بعد عنه، خماطبا ممدوحه و قارئه عىل العموم

ــذي  ــوايفهــــ ــد  القَــــ ــكقَــــ ــاً أَتَينــــ   نُزعــــ

   ــك ــم تَنفَك ــيت لَ ــمِ الَّ الكَل ــة وحــن د م      

        سافَرت كان مواكبـاً   إِنكَالنجمِ 
  

  ـــــــــــمسالـــــــــــتَّ تَتَجهجري غليســـــــــــاالتَ و  

  يمســــــي علَيــــــك رصــــــينها محبوســــــا    

ــت  ــلَ الروإِذا حطَطَ ــا ح ــان جليس   )3( ك
  

ته من هذه الفاعلّية "إّنام  فالعمل األديب و عندما يمّر القارئ عرب خمتلف وجهات .يستمدُّ حيويَّ

تحـّرك، فإنَّه جيعل العمـل يو يربط النَّامذج املختلفة بعضها ببعض،  النّظر التي يقّدمها النَّّص 

اجلـامل طـورا و السـفر طـورا (و يقرتن هـذا عنـد أيب متـام  .)4( "كام جيعل نفسه يتحّرك كذلك

                                                   
 .12صإيزر ، فعل القراءة، ) 1(

 .12، صاملرجع نفسه) 2(

 .177حمي الدين اخلياط، ديوان أيب متام الطائي، نظارة املعارف العمومية اجلليلة، ص) 3(

 .12صإيزر، فعل القراءة، ) 4(
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ائـي، و معانيهـا كـالنُّجوم ) آخر فكلامت النُّصوص عنده كالـّدوح املتشـاكل يسـتمتع فيهـا الرَّ

 .السّيارة ترحل أنّى اّجتهت، و ُتظلَُّك أّنى وقفت

ة نصوص أيب متـام و حركيُّ  آفـاق ((تفـاوت حـّدة الّرصـاع بـني : تهـا ظلَّـت تكمـن يفو حيويَّ

 ))آفاق القراء((بني و املمكنة لديه و التي حرص عليها من خالل إبداعه و جتديده،  ))النّص 

و التي كونت لدهيا صورة حمتملة عـام يمكـن أو  املتشكلة من حمّصلة تراكم القراءات القبلية،

   و هذه احلركيَّة هـي التـي تضـمن حيـاة الـنّص،. عرّيةالّش  متام أيبينبغي أن تكون عليه أعامل 

و بمقـدار التقـارب بـني أفـق الـنَّص و أفـق . خاصـية نصـوص املتعـةو ديمومته، و هذه هي 

هشــة . انتظــار املتلقــي حيصــل الــّرىض و اإلجابــة و القبــول   و بمقــدار البعــد بيــنهام تكــون الدَّ

عبـري، أو الـدعوة إىل تغيـري األفـق يف حالـة و الغرابة التـي توّلـد الـّرفض يف أقىصـ غايـات الت

 :قائال متّام أيباالعتدال، و يقارب هذا معنى تساؤل 

ــادي           ــنِ ارتيـــ ــاي عـــ ــا أَدري عمـــ فَمـــ
  

  )1(؟ أَم عمــــاكَ عــــنِ اجلَميــــلِ ،دهــــاني  
  

 عن ائبالدَّ  بحثها يف تكمنو حيويتها ظلَّت  متام أيب نصوص حركيةو إذا جاز القول أّن 

اء نصوصه تكمن يف الفاعلية فإنَّ حركة قرَّ ، اجلديد املحدث و )2(املغاير و املختلف و جلميلا

التي تشدها إىل هذه النصوص املغايرة يف طبيعتها عن املألوف، و يف وجهات النّظر التي ظّلت 

 تقرتحها النصوص نفسها عىل قرائها، مما يشّكل عدم ثبات الّرؤية و يدعو إىل البحث الدائم

                                                   
، 04، مج03حمّمد عبده عّزام، القاهرة، دار املعارف، ط: ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي، تح) 1(

 .418ص

ات و حتّققهااملغايرة هي رشُط «) 2( ات ليست ما يتطابق و يتكّرر، بل هي ما ُيتيُح لآلخر أن يتجّىل إذ الذّ . جتّيل الذَّ

 )25عيل حرب، احلّب و الفناء، ص. (»إهنا عالقة اليشء بوجوده. يتجّىل و يظهر
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ؤى التِّ  .من أجل مقاربة املعنى   ، صِّ ي توحي بحياة النَّ و ينتج عن كّل هذا تضارب يف الرُّ

ُ و معه تتعّدد أشكال قراءته باختالف قاعدة آفاق انتظاره هي األخرى  ، هذه اآلفاق التي تتغريَّ

من و البيئة، ودرجة الفهم و تفاوت األذواق بني العصور،: بسبب عوامل كثرية منها بل  الزَّ

 .متام أيبو يف نفس العرص يف مرات عديدة كام هو عند قراء شعر 

و وعاه متام الوعّي حيث  ،)1(و ذلك أنَّ للنصِّ تأثريا مجاليًا بليغًا أحرزه أبو متَّام يف نصوصه 

  تعدل القافية عنده برد املاء لذي الغّلة الّصادي، و تبلغ مجالية البيت لديه درجة تنبيه املوتى 

  البيت عىل املجاز ليصبح املّيت هو العييُّ عن الفهم، القارص عن حتصيل احلسن  و ُحيمل

  :)2(حني يقول معاتبا  و اجلامل،

   اهلَـــوى  لَــم تُســق عــدب ـــإٍ  مــاءلــى ظَمع  

ــ    املَي ــاد ــت يك ــلِّ بي ــن كُ مــه مفهي ت         
  

  ســـقيكَها فَهِـــمي ـــةيقاف 3( كَمـــاء(  

ــده احســناً  حسيوــم   )4( لقرطــاس والقَلَ
  

                                                   
ؤية النقدية أليب متام من خالل قصائده ) 1(  )نعوت القصيدة يف شعر أيب متام(راجع الرُّ

رشح التربيزي عىل ديوان أيب متام، : أنظر(. تي يعاتب هبا حممد بن سعيد كاتب احلسن بن سهليف القصيدة ال) 2(

 )490، ص04متام، ج

، و يرويه بخالف ما "هاها و فاسدِ استعارات أيب متام و قبيحِ  يءمن رد ": يقول اآلمدّي عن هذا البيت أّنه) 3(

 :يرويه التربيزي، فالبيت يف املوازنة ورد هبذه الّصفة

ــق بعــد اهلــوى مــاًء أقــلَّ قــذىَملْ    ُتس
 

ــــم ــــقيكها فه ــــة يس ــــاِء قافي ــــْن م   ِم
 

جعل للقافية ماًء عىل االستعارة، فلو أراد الّرونق لصلح، و لكنّه قال يسقيكه ففسد معنى "و يعيب عليه بأنه 

دار املعارف، أمحد صقر، القاهرة، : اآلمدي، املوازنة بني الطائيني أيب متام و البحرتي، حتقيق: راجع. ("الّرونق

 ).275ص، 1982، 01، ج04ط

 :و هذا البيت يشبه إىل حّد بعيد معنى بيتي املتنّبي الشهريين، و كأنَّ املتنبّي قد أخذمها عنه) 4(

  أنـــــا الـــــذي نظـــــر األعمـــــى إىل أديب

ــــي ــــداُء َتعِرُفن ــــُل و الَبْي ــــُل و الّلي   اخلي
 

  َأْســــَمَعْت كلــــاميت مــــن بــــه صــــممُ  وَ 

ْيُف و الّرمح و وَ    القرطاُس و القلـمُ  السَّ
 



   أ   ّ) درا(  

 

 

 ا ا
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 . يعبده القرطاس و القلم، و ذلك من فرط اجلامل و الّروعة: و يف رواية

ؤى و تتفاوت فيه  د فيه الرُّ و ال خيفى أن اجلامل ال يمكن تعيينه، فهو أبدا مفتوح تتعدُّ

 و ذلك ما يعربِّ  .)1()) فرّب قبح عند زيٍد هو حسٌن عند عمرو((األذواق بحسب الفهوم، 

)) مجايلّ ((التأثري اجلامّيل ال يمكن تثبيته عىل يشٍء موجود بالفعل، فكلمة "عنه إيزر من أنَّ 

ات يشٌء حمرج بالنِّسبة للُّغة املرجعيَّ  فات التي تعّرف اللُّغة هي بالذَّ ة ألهنا تعّني فراغا يف الصِّ

 .)2( "و ال تقّدم تعريفًا فعليًا هلا

  معاين شعر أيب متام تروغ عن متناوليها، و ال تتأتَّى هلم يف يٍرس ات يف اجلامليَّ  ْت و كذلك ظلَّ 

فاألثر األديب اخلالد ال يقّدم . و سهولة، و كان ذلك عامال لبقاء نصوصه و دليال عىل ثباهتا

  نفسه هبة للقارئ، بل يدعوه دائام للمبارزة حتى ُيفيض عليه من أنفال املعاين بعد الكّد 

فنصوص أيب متام . صة النُّصوص املفتوحة، و قيمة اآلثار اخلالدةو تلك هي خصي. و اجلهد

مُ  مِ ، و ال تقُدم مع تقادُ َىل ال تسلم للبِ  اها، بل عىل عكس ذلك األّيام و َتقدُّ   ًة دَّ تزداد جِ ل إهنَّ

  :و هباًء كلَّام مّر هبا زمن القوُل، و تعاقبت عليها أعامر القراءات، بنّص قوله واصفا قصائده

ــالي جِــــــــدة و يزِ       يــــــــدها مــــــــر اللَّيــــــ
  

  و تَقَــــــادم األَيــــــامِ حســــــن شــــــبابِ     
  

                                                                                                                                                               
و القاسم . امليُت يف بيت أيب متام، األعمى و األبكم يف بيت املتنبي: و الشبه ماثل إن يف البيت األول حني يعدل

هذا فضال عن ثبات لفظتي القرطاس و القلم . يف بيت األخري "األدب"يف قول األول، و  "البيت"بينهام هو 

 .ترصحيا

 :الطالسم، و املقطع املقصود منها هو إيليا أبو مايض، قصيدة) 1(

  رّب قبح عنـد زيـد هـو حسـن عنـد بكـر

  فمن الصادق فـيام يّدعيـه؟ ليـت شـعري
 

  فهام ضـّدان فيـه و هـو وهـم عنـد عمـرو

  و ملاذا ليس للحسن قياٌس؟ لسـت أدري
 

 

 .13فعل القراءة، صأيزر، ) 2(



   أ   ّ) درا(  
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هذا الفهم أن حييد عن رأيه، فيرتىضَّ بالعودة عن قناعته، بل عىل العكس  متام أبوو مل يمنع 

 :ظّل قائام عىل هذه الفكرة، حريصا كل احلرص ال يعجزه سهل و ال صعب

ــــي األَرف ةارــي ـــازِحٍ ضِو ســ بِنـ سلَــــي   

 ةلْـــدـــي كُـــلِّ بسِ فـــما الشتَــذْرو ذُر  
  

ــهلُعلَــى وخــدها    الَ س و يقــحس نــزح  

 وبـــا غَـــرلَه دـــرـــا يـــا موحمـــي جضتَم  
  

ن  من الوعي باكرا بقيمة بقاء األثر، فاإلبداع األصيل يطول أجله حّتى بعد  متام أبوو لقد متكَّ

. ، بل يظّل امتدادًا طّيبا له مبدعا و مفّكرا)1(اعر العظيم، فال يموت بموت صاحبه هناية الش

 :قائال عن قصائده -بالتَّحديد-حني صّور املوقف يف جمال املدح  متّام أبوو هو ما طرحه 

نقَييف أبــــــ ـــــاقكَ أَعنـــــودهراً جـــــوج   
  

ــى   ــاق   أَبقـــ ــواق يف األَعنـــ ــن األَطْـــ   مـــ
  

غرره من ذيوع / يتنّبُأ بام سيكون لقصائده متّام أباو ال منكٍر هذا، حّتى أّننا نجد  يٍّ و غري خف

 :و صيٍت و شهرة، فعن معانيه و بقائهن يقول

ــيتُها شو ــانٍ قَــد عم ـــ كَــم أَم قَــد يــكف   

ــواَقي  ــي البـــ ــواف هـــ ـــ  بِقَـــ ــى الدهـــ   علَـــ
  

    تحــب ــت و أَصـ   ضَـــرائراً للريـــاضِ سـ

ــرِ  ــي  ــــــ ــــ واضـم نــاَنَه ــن أَثْمـــــ ــــ لَكـ و  
  

بًة، حّتى تستقطب من كتبُت له أو  من و هو إىل ذلك يعي حاجة أن تكون قصائده رائقة حمبَّ 

أبدًا ) سّياحة بتعبريه(دام أن القصيدة جّوالة  ، ما)متلّقيه/ قارئه/ ممدوحه(ُكتِبْت ألجله 

اء، لترشَق يف سامواِت   :القراءة، فريتادها من مل يعتد الورود تعلن خروجها إىل آفاق القرَّ

دهــــأَجس    هــــأْوش رـــع ـــى أَبلُــــغَ الشـ   و إِن كــاَن يل طَوعــاً و لَســت بِجاهــد       حتـَّ

                                                   
 :يقول دعبل اخلزاعّي ) 1(

ــيَ  ــ يءِ دِ رَ  وُت ُم ــ رِ عْ الشِّ ــقَ  نْ ِم ــهْ أَ  لِ ْب   هِ لِ
 

ــــَج  وَ  ــــبْ يَ  هُ دُ يِّ ــــ نْ إِ  ى وَ َق ــــائِ قَ  اَت َم   هْ ُل
 

 



   أ   ّ) درا(  
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ةاحــي ــائقٍ   بِســـ ــري ســـ ــن غَـــ ــاقُ مـــ   تَنســـ

ــــــا إِن تَـــــــزالُ تَـــــــرى لَهـــــــا  محببـــــــةٌ مـ  
  

ـد     تَنقــاَد يف اآلفَــاق  و  ــرِ قاَئـغَي ــن1(م(  

  واَفــــداً غَيـــر واَفــــد  أُفْـــقٍ إِلَـــى كُـــلِّ   
  

 :و دونك قوله

ــوابِقاً  ــبِالد ســـــــ ــع آفـــــــــاقَ الـــــــ         تُقَطِّـــــــ

 مـــــــا تَنفَـــــــك ــــــب فيهـــــــا لُبانَـــــــةٌغَرائـ         
  

      ـــد ال خـو ـــذار نــــها ال عـبتَــــلَّ ممــــا او  

  لمرتَجِـــــزٍ يحـــــدو ومرتَجِـــــلٍ يشـــــدو
  

ق وعيه و إدراكه، و رّبام االشتغال املؤّسس منه ام، و به يتحقَّ و إىل أبعد من ذلك يذهب أبو متَّ 

  إىل اآلخر، فالّشعر مل يكتبه  - الثائرة من أجل التجديد- عىل إيصال رسالته الشعرية 

 :)2(عازبه  يَح أبو متام له فقط لُري 

 ــه ـ نـلَكوــــوقــــولِصالع جنَلَــــت بإِذا ا  
  

  ســــــحائب منــــــه أُعقبــــــت بِســــــحائبِ   

  

األثر األديب ال يمكن أن يامرس وجوده إال من خالل عملية التفاعل " ل أنَّ وْ ى القَ ارَ َص قُ  وَ 

ي، إنَّ خلوده متوقِّف عىل مدى تفاعله مع أوساط خمتلفة من القرَّ  اء بينه وبني املتلقِّ

واملستهلكني، وهو قادر عىل ذلك بحكم أن حماولة استيعابه ليست هي هي لدى كلِّ جيل 

                                                   
هذا املعنى حني يربط هذا البيت و ما بعده بام تقّدمه يف أول  اآلمديو يعيب عليه . بسّباحة: و يف رواية) 1(

 :متام وأبالقصيدة حني يقول 

ـــدِ  ْت َســـيْ لَ  وَ  ـــ اٍت يَّ ـــدِ  نْ ِم ـــتُ قْ رَ هَ  اءٍ َم           اَه
 

ـــرَ َح  ـــلَ  ا وَ اًم ـــ نْ كِ ـــدِ  نْ ِم   دِ ائِ َصـــالقَ  اءِ َم
 

كيف تكون مقتولة مسفوكة الدم، و هي تنساق من غري سائق و تنقاد يف اآلفاق من غري ": و ينقدها اآلمدي بقول

 )254، ص01املوازنة، ج( "قائد؟

 :و البيت الذي أقصده باإلشارة قول أيب متام، و هو من نفس قصيدة البيت املذكور )2(

ـــإَِليـــَك أَ  َبعـــَدما           عرِ َرحنـــا عـــاِزَب الشِّ
 

ــــاِين الَعَجاِئــــِب  ــــَل يف روِض اَملع   َمتَهَّ
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نه من فعالية يامرسها يف مستوى أفق  أو فئة اء، ويتوقَّف أمر قدرته هاته عىل ما يتضمَّ من القرَّ

ائه  . )1( "انتظار قرَّ

و هو نفسه ما وعاه أبو متّام أيًضا حني تصّور جانبا من خلود الفّن جمّسدا يف قدرته عىل 

ر األدب، و سريورة االنتشار و اّتساع دائرة مجهوره يف جيله، أو فيام تاله عرب حركة عصو

الّشعر هي من أوىل ما يعّول عليه الّشاعر، من أجل بقائه إن يف حضوره حّيا، أو يف حرضة 

  :الغياب، عىل نحٍو مما يرد يف قوله ملمدوحه

رتــي ـــدائحي  ســ مـ ــافيــــك    فَتَركْتُهــ
  

  تَــــروح بِهــــاَ الــــرواة و تَغْتَــــديغٌــــرراً   
  

 :سيمت به، ذائدا عن شعره مما حلقه من سوء الفهمو قوله مربًئا نفسه مما  

ــا   م ــر ــي غَي ل ــب ــيرتالَ ذَنْ رٍ ســر ــن غُ م   

 ــــــر نَشـســـــــريي بِـــــــه رـــــــعش ــــــه هذِّبـي  

    بِـــه قـــاءالب نـــكْرٍ غَـــذَاهش اتـــاعس  
  

  شرقًا و غَرباَ و ما أَحكَمت من عقَدي  

ــروحِ    ــالَ ال جــولُ م جي ــر ــدفكْ يف اجلَس  

 ــد ــن األَبـــ ــاَراً مـــ ــولُ أَعمـــ ــن أَطْـــ    )2( فَهـــ
  

 

                                                   
 :مقال مأخوذ عن موقع األلوكة الرابط .تلقي يف الرتاث النقدي عند العربظهور منظور امل، عيد شبايك )1(

http://www.alukah.net/Literature_Language/0/28174/#ixzz1ksfZGjru 

، و يف بيت ... بقواٍف هي البواقي عىل الّدهر: سبقت اإلشارة إىل مثل هذا املعنى يف بيت أيب متام عند قوله) 2(

 ... .موت ردّي الشعر من قبل أهلهي: دعبل اخلزاعي
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 ):التوقع(أفق االنتظار لقد سبق القول فيام تقّدم أّن 

 وعـي يف هي جمموعة التوقعات األدبية والثقافية التي يتسـلح هبـا القـارئ عـن وعـي أو غـري

 .)1( تناوله للنص وقراءته

ولكل زمن قّراه وهذا التلقي خيتلـف مـن ، والتلقي ال يتوقف عند زمن بل ُخيلق يف كل زمن 

وخيتلـف مـن قـارئ آلخـر حسـب تكوينـه ، ..زمن آلخر حسب الظروف السياسية املحيطة 

والتارخييـة النظري من حيث امليول والرغبات والقدرات وحسب خـربة املتلقـي االجتامعيـة 

، والثقافية التي حيملها وكل هذا يشكل خمزونـًا لـدى القـارئ يـتم تلقـي الـنص عـىل أساسـه 

 .)2(وتشكل لديه أفق توقع يعمل النص عىل إخراجه

وكيـف إن هـذا التأويـل ال ، وخيربنا أفق التوقع كيف كان العمـل يقـيم ويـؤول عنـد ظهـوره

أو يـزداد توضـيحه مـع تتـابع ، ّدل معناه ويغـّري ولكنه قابل ألن ُيب، يعطي معنى هنائي للعمل 

ومع هذا فإننا ال نستطيع فهـم العمـل إال بانصـهار األفـاق بعضـها مـع  بعـض مـن ، األزمنة 

 .)3(املايض إىل احلارض

و اعـتامدا عليهـا يـتّم  يسّمى الفرق بني كتابة املؤّلف و أفق انتظـار القـارئ املسـافة اجلاملّيـةو 

 :عال عند القارئالتمييز بني ثالثة أف

                                                   
، 2002 ، 03ط،  لبنان، املركز الثقايف العريب/ املغرب  ،دليل الناقد األديب ،يلميجان الروي/ سعد البازعي)1(

 .285ص

 .105، ص1994، 01أمحد بوحسن، منشورات كلية اآلداب بالرباط، ط: ، مقالمن قضايا التلقي و التأويل )2(

القاهرة ، وسويحممد امل:مراجعة  حسن ناظم وعيل حاكم ،:رمجةجني تومبكنز، ت ،نقد استجابة القارئ )3(

 .100ص س األعىل للثقافة ،لاملج



   أ   ّ) درا(  
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 و يرتّتب عنها الّرىض و االرتياح ألّن العمل يستجيب ألفق انتظار القارئ: ةاالستجاب. 

 و يرتّتب عنه االصطدام ألّن العمل األديب قد خّيب أفق انتظار القارئ: الّتغييب. 

 أي تغيري أفق االنتظار: الّتغيري. 

 .)1(ة عن أشكال املتعة و املسافة اجلاملية هي التي متّيز املتعة اجلامليّ  

بإبراز أمهّيـة السـمة الفنّيـة للعمـل، و هكـذا فـإّن مجاليـة  ياوسو يسمح أفق االنتظار حسب 

التلّقي بإعادة تشكيلها ألفق االنتظار يف حلظات تارخيية خمتلفة تثبت تارخيية العمل و حداثته 

ال زمنيـة دومـا معـارصة،  و ُتعيد النّظر يف البداهة اخلاطئة التـي تقـول بوجـود ماهيـة شـعرية

يكشف عنها النّص األدّيب و تتمثل يف وجود معنى موضوعّي و ُمقّرر بشكل هنائي، و يمكن 

 .)2(ألّي شارٍح يف كّل عرص أن يدركه فورا 

1-  ا ا *   أ )ّر _اما أ (:  

عراء النُّ  املعتزّ  ابن ينتمي انتهى علم البديع و الّصنعة  "هو شاعر حمدٌث و  قاد،إىل طائفة الشُّ

يف كتابه املعروف هبذا االسم، و مارس  البديعدرس  من عرص أيب متّام ،)3( "إليه، و ختم به

                                                   
  الدار البيضاء، دار الثقافة للنرش  ، )من  البنية إىل القراءة(السياق و النص الشعري  عيل آيت أوشان،)1(

 .104، ص2000، 01ط،  و التوزيع

 .104املرجع نفسه، ص )2(

و ما  470املوشح ص((ه متحامالً عىل أيب متام العبارات التي ُنسبت إىل ابن املعتز يف املوّشح و التي تظهر* 

و هو - ، فإنَّ سوء التحقيق قد جعل النصوص تتداخل يف مواضع كثرية يف الكتاب، فاختلط رأي املرزباّين ))بعدها

 .46راجع أبو متام بني ناقديه، ص)). 286طبقات ابن املعتز ص((برأي ابن املعتز  - من خصوم أيب متام

لبنان، - حمي الدين عبد احلميد، بريوت: اين، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده، حتقيقابن رشيق القريو )3(

 .131، ص01دار اجليل، ج



   أ   ّ) درا(  

 

 

ا ا 

185 

عىل منوال أصحاب الطَّبقات، و خّص  "الشعراء طبقات"منه الكثري يف أشعاره، كتب يف 

عراء املحدثني بالّدرس دون غريهم هده هبم، و حلساسيته بحجم التغري الذي لقرب ع الشُّ

طال احلياة و مس الشعراء، لدرجة إسهامه يف بعث نفس جديد، أفىض بدوره إىل إنعاش 

و لقد اصطلح األدباء عىل أن ". القول الشعري و إخراجه من ربقة تقليد القديم و البقاء فيه

عراء العباسيِّني بلفظ املحدثني، ملعتز أّول من أفرد تأليفا عن املحدثني و مل يكن ابن ا ينعتوا الشُّ

وحدهم، بل سبقه عىل األقّل أستاذه املّربد يف كتاب له اسمه الّروضة، و ساواه أو سبقه 

 .)1( " هارون بن عّيل املنجم يف كتاب اسمه البارع

اعر يف غامر العرص اجلديد و التَّجربة  و ال بدَع أن تكون نظرته أقرب كثريا من معاناة الشَّ

م مشهوٌد لشعره ا لّشعرّية املحدثة، مما خالط و عاين و كتب من أشعار، فضال أنه شاعر مقدَّ

/ باجلامل؛ فهو بذلك أقرب من جهٍة أخرى إىل إحساس الشاعر أثناء مكابدة اإلبداع و كتابة

نظرة البصري بمذهبه املحدث، القريب من سياق شعره  متام و نظرته إىل أيب. صناعة القصيدة

ي حلق الكتابة  ،)2( البديع و هي تصدق لتكون شاهدًا عىل العرص العبايس، و حجم التَّغيري الذِّ

عرية آنذاك أن يعطي للمحدثني اهتاممًا خاّصا يف طبقاته، و أن  املعتزّ  ابنحاول "فلقد  .الشِّ

حاول أن ُيثبت أنَّ ما قّدمُه املحدثون له أصول يف و إن . يتقّبل منهم ما أنتجوه من شعرٍ 

  و هو هبذا يمزج القديم  .الرتاث السابق عليهم، و أنَّ ما للمحدثني هو الّزيادة و املبالغة

 .)3( "و اجلديد يف إطار واحد

                                                   
 )مقدمة املحقق. (05ابن املعتز، طبقات الشعراء، ص) 1(

 :يقول أبو متّام) 2(

ـــــــــــ ـــــــــــكِ رْ ي يف تَ ـلِ   عُ دَ بِـــــــــــ هِ يبِ
 

ــــــ ــــــلْ ْت قَ لَ غَ َش ــــــبِ ــــــنَ  نِ ي َع   نِ الُس
 

  

 .77-76طلب، جدلية اإلفراد و الرتكيب يف النقد العريب القديم، صحممد عبد امل) 3(



   أ   ّ) درا(  
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يف الّتعامل مع النّّص، جيده يتوّقف عند أبرز شعراء العرص  املعتزّ  ابنو املتأّمل يف طريقة 

و قد ُيظهر الفرتة الزمنيّة التي ف، العباّيس، ذاكرا سند اخلرب عىل عادة أهل عرصه يف التألي

  .نواس عاش فيها الّشاعر بدّقة، و يتحّدث عن بيئته و ثقافته كام صنع مع أيب

أنَّ  ": يف مقدمة كتابه البديع معّلًال فيه سبب تأليفه و أّن غرضه التَّعريف املعتزّ  ابنيقول 

   نواس أباو  مسلامً و   بشاراً أنَّ  "و  "املحدثني مل يسبقوا املتقّدمني إىل يشء من أبواب البديع

و من تقّيلهم مل يسبقوا إىل هذا الفّن، و لكنَّه كثر يف أشعارهم، فُعرف يف زماهنم حتى سمي 

من بعدهم ُشغَف به حتى  حبيب بن أوس الطَّائيثم إن هبذا االسم فُأعرب عنه و دلَّ عليه، 

ء يف بعض وتلك عقبى اإلفراط غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن يف بعض ذلك وأسا

 : فيام بعد إذ يقول اآلمدّي و هو نفسه ما يذهب إليه  .)1(  "..وثمرة اإلرساف

  أشياء يسرية من بعيد االستعارات متفّرقًة يف أشعار القدماء ال تنتهي  متام أبوو إنَّام رأى  "

  راد أمثاِهلا فاحَتَطَب، يف البعد إىل هذه املنزلة، فاحتذاها، و أحبَّ اإلبداع و اإلغراب بإي

 .)2( "و استكثر منها

أّول من وّسع البديع هو مسلم بن الوليد، ألنَّ بشار بن برد أّول من جاء به، ثم  ": و يقول

 .)3( "ثّم جاء أبو متّام فأفرط فيه و جتاوز املقدارجاء مسلم فحشا به شعره، 

   بّشاراً البديع أنَّ ) بكتاب(ه يف هذا الكتاب الذي لقب املعتزّ  بن اهللا عبدو قد حكى "

و من تقّيلهم مل يسبقوا إىل هذا الفّن، و لكنه كُثر يف أشعارهم  الوليد بن مسلمو  نواس أباو 

                                                   
 .01، ص1982، 03إغناطيوس كراتشقوفسكي، بريوت، دار املسرية، ط: ابن املعتز، كتاب البديع، نرش) 1(

 .272ص، 261ص، 01املوازنة، ج) 2(

 .235صابن املعتز، طبقات الشعراء، ) 3(



   أ   ّ) درا(  
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  تفّرع فيه، و أكثر منه، فأحسن يف بعض ذلك، و أساء  )1( الّطائّي فعرف يف زماهنم، ثمَّ إنَّ 

  .)2( "يف بعض، و تلك عقبى اإلفراط، و ثمرة اإلرساف

سالة التي نّبه فيها عىل حماسن  املعتزّ  ابنيقول    رّبام رأيت ": و مساويه متّام أيب شعريف الرِّ

عىل غريه من الّشعراء إفراطًا بّينا، فاعلم أّنه أوَكُد  الّطائّي يف تقديم يف بعض أهل األدِب 

اه عن منزلته يف الشِّ   ابن رشيق، و يقول )3( "الّلجاجعر ملا يدعو إليه أسباِب تأخري بعضهم إيَّ

ب القدماء للقديم بسبب حاجتهم إىل الّشاهد الّلغوّي  و ليس ذلك إىل حلاجتهم "عن تعصُّ

  .)4( "ثمَّ صارت جلاجةيف الّشعر إىل الّشاهد 

جل  متّام أيبأن ذكر  املعتزّ  ابنو هبذا يقيض    و اإلرساف فيه؛ كام قد يكون مدعاة إىل تقديم الرَّ

تَّنويه بشأنه، فهو أيضًا سبيل لفتح الباب عىل أهل األدب من اجلهة املقابلة و اإلشادة به، و ال

فنّية، أو خلصومة أدبّية مقبولة، سوى ما  للنيل منه، و قد ال يكون ذكره عندهم ألسباب

فتصبح بذلك املغاالة يف ذكره و تقديمه عند بعض . ُيفيض إليه العناد و ما يقود إليه اجلدل

   .إىل رفضه و تأخريه لدى بعضهم اآلخر، ال عن حّجة بل عن عناد أهل العلم، مدعاةً 

أنَّ مفهوَم العمِل األدّيب  احلقُّ "و نجد من نقادنا املعارصين من يشري إىل مثل هذا بقوله 

                                                   
دليل قوّي أنه أشهر من أن )) أيب متام((دون ذكر الكنية )) الّطائي((ا النّحو اللقب عىل هذ املعتز ابنو إطالق ) 1(

 .يذكر يف باب البديع

 .03، ص01املوازنة، ج) 2(

ح يف مآخذ العلامء عىلاملرزباين، ) 3(  .346،347، ص الّشعراءاملوشَّ

 .154العمدة، صابن رشيق، ) 4(



   أ   ّ) درا(  
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  . خيتلُط يف أذهاٍن كثري من املتقّدمني و املتأّخرين بأشياَء ينبغي أن نقف عندها يف صرب

 .)1( "لقارئ يف هذا الّصرب دون أن يستثريه اِخلالُف إىل الِعنادو يل أمٌل يف أن ُيشارك ا

يف  املعتز فابنيف مجلته، راض عن أدائه الشعرّي يف كلّيته،  متَّام أيبراض عن شعر  املعتز ابنو 

  يعّدد ثالثة عرش مطلعا من مطالع قصائد » طبقات الشعراء«يف كتاب  متام أيبقسم أخبار 

كام نجده . )2( "..شعره كّله حسنو ممّا ُيستملُح من شعره و  ": ذه العبارةمقّدما له هب متّام أيب

لو  ": و يتعّذر بأن كثرته تقف دون إيراده كّله، و يف ذلك يقول متّام أيبيستكثر َحَسَن 

  استقصينا ذكر أوائل قصائده اجلياد التي هي عيون شعره لشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلك 

ا، إال مرصاعاً  و إن مل نذكر منها عر جد� جل كثري الشِّ و ال نجد كبري تداخل يف .  )3( "ألن الرَّ

، فهو ال يقتصد يف احلكم عليه، و ال ُيغايل يف التلميح متام أيبيف شعر  املعتز ابنرأي 

  و ُيقال إنَّ له ستامئة قصيدًة ": باإلعجاب به، ألنه يّرصح بذلك و ال يتحّرج فيه، إذ يقول

ديء الذي له إنَّام هو يشء يستغلق لفظه فقطمقطوعة، و أكثُر ما له جيّد، و ثامنامئة  فأّما . و الرَّ

لينتهي إىل  .)4( "أن يكون يف شعره يشء خيلو من املعاين اللَّطيفة واملحاسن والبدع الكثرية فال

أن أكثر ما فيقّدم األّول يف باب اللفظ، و الثاّين يف املعاّين، و  متام أيببإزاء  البحرتّي ذكر 

البحرتي .. ": املعتزّ  ابن، يقول متام أيبمن املعاين اجلميلة إنام هو أخذ و رسقة عن  للبحرتّي 

  فأما أن يشقَّ غبار الطَّائي يف احلذق باملعاين ، إنام ألفاظه كالعسل حالوة، ال يكاد يغلظ لفظه

رة، و لكن أكثرها عىل أن للبحرتي املعاين الغزي .و املحاسن فهيهات، بل يغرق يف بحره

                                                   
 .21مصطفى ناصف، دراسة األدب العريب ، ص) 1(

 .286طبقات الشعراء، صابن املعتز،  )2(

 .286نفسه ، ص املصدر )3(

 .286نفسه ، ص املصدر)4(
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 ابنو يف هذا دليل قبوِل و رَىض كبريين من  .)1( "مأخوذ من أيب متام، و مرسوق من شعره

و أّن أبا متام مقّدم عىل البحرتّي يف إمجال  ، البحرتّي و تقديمه له عىل  متام أيبلشعر  املعتز

لعريب إىل تغيري نظرهتم و هو هبذا كأنام يدعو مجهور الشعر ا.شعره و أن الثاين كثري األخذ عنه

ة قد حتدو بالقارئ املحافظ إىل االحرتاز، و يف تناول و تداول شعر الّطائّي، مع ما فيه من جدَّ 

قد ملَس أنَّ  ابن املعتزّ ": و من ثمَّ فإنه بإمكاننا القول أنّ  .تفيض به إىل رفض شعر الّرجل

  ّتساع، فعمل عىل توجيه أفق انتظارهم و مجهور القّراء آخذة يف اال متّام أيباملسافَة بني شعر 

 .)2( "و تعديله يف اّجتاه قبول ما أتى به الّشاعر ألنَّ له أصًال يف الّرتاث الّسابق عليه

2- ّّا 
 

)3(

 
 أ  :)القارئ املنحاز_مالءمة أفق االنتظار _القبول و االستجابة( 

ىض زمان مل نسمع فيه إال نغمة االنتصار للبحرتّي لقد م": متَّام أيبيقول حمقق كتاب أخبار 

ة، فتتجاوب ... من اآلمدّي، فكان يف هذا الكتاب  ُل هذه النّغمة، و ُيلطِّف هذه احلدَّ ما يعدِّ

تان، و يكون القايض العادل أقوال اخلصوم و املؤّيدين تاّمة من غري  النغمتان، و تتعادل الكفَّ

 .)4( "نقص

ويلّ لقد أدرك  أّما ما ُحكَِي عن  ": و أغراضها فقال حمّلًال  متام أيببب محلة العلامء عىل س الصُّ

  بعض العلامء يف اجتناب شعره، و عيبه و ال أُسّمي منهم أحدًا لصيانتي ألهل العلم مجيعًا، 

                                                   
 .286، صالسابقاملرجع  )1(

 .49ص، مقال سابقمفاهيم هيكليّة يف نظرّية التَّلّقي، حمّمد إقبال عروي، ) 2(

 )16، صأخبار أيب متام(. راجع عبارة الصويل يف موقفه من الشعراء املحدثني و ألفاظهم) 3(

خليل حممود عساكر، حمّمد عبده عزام، نظري اإلسالم : الصويل أبو بكر حممد بن حييى، أخبار أيب متام، تح )4(

 )أمحد أمني: تقديم( .11، ص1980، 03أمحد أمني، بريوت، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ط: اهلندي، تق
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فال تنكر أن يقَع ذلك منهم، ألنَّ أشعار األوائل قد ذّللت  .و إبقائي عليهم، و ِحياطتي هلم

فهم يقرؤوهنا رت هلا روايتهم، و وجدوا أئمًة قد ماشوها هلم، و راضوا معانيها، هلم، و كثُ 

ذا ترصيح و يف ه. )1( "سالكني سبيل غريهم يف تفاسريها، و استجادة جيّدها، و عيب رديئها

الذين يتحّفظ عن ذكر أسامئهم يف سخرّية -للعلامء  الّصويلال خيفى عىل ذي ُهنية من أنَّ اّهتام 

عن فهم شعر أيب متام و إدراك معانيه، إّنام هو صادٌر عن اّتكال غري مقبوٍل، و تعويل  -مبّطنة

م الشعر، و أّهنم ال يملكون  غري مريضٍّ من هؤالء العلامء عىل النّقاد الذين سبقوهم يف تفهُّ

ابقني فيه و  أي ما هيّيئ هلم استحسان بيت، أو تقبيحه دون الرجوع إىل أقوال السَّ ذكر من الرَّ

 : ذ عنه إحقاقًا هلذا الظنِّ قولهو نأخ. حججهم و صوغ أدلتهم بام يعّلل اختيارهم املنقول

و ترى بعد ذلك قومًا يعيبونه، و يطعنون يف كثٍري من ِشعره، و ُيسندون ذلك إىل بعض  "

ة، إذا مل يصحَّ فيه دليٌل، و ال أجابتهم إليه ُح و يقولونه بالتَّقليد و اإلّدعاءالعلامء،    .)2( "جَّ

ال خيفي عدم ثقته يف سالمة املعايري النّقدية و البالغّية يف تناول الّشعر  الصويلّ فقد كان  "

 .)3( "ألّهنا ال تكشف عن ّرس جودته، كام تكشف عنها سريورته بني النّاس و تقبُّلهم له

ويل و يسوُق  و شـعره، فهـو  ممتـا بـأيب يعيـُب  فيـه عـىل موقـٍف  يف أخباره ما ال تكـاد تعثـرُ  الصُّ

ق عبقريته التي منترص له يف مجلته، منرصٌف إليه بام يؤّكد شعرّيته، و يثبت جدارته فيها، و حيقِّ 

عرّي،    حيكـي عنـه أخبـارًا حتتفـي بجميـل مواقـف  لديـه، فهو مقبـوٌل سبق إليها يف مذهبه الشِّ

                                                   
  مزاحم بن فاتك يف تأليف أخبار أيب متام الطائّي رسالة أيب بكر حممد بن حييى الّصوّيل إىل أيب الّليث ) 1(

 .48: و انظر رشح ديوان الصويل، ص. 14صأخبار أيب متام، يف تصدير كتاب  و شعره،

  .04أخبار أيب متام، صالصوّيل، ) 2(

لطفي عبد . د: سعيد مصلح احلريب، إرشاف: ام بني النقد القديم و رؤية النقد اجلديد، إعدادشعر أيب متّ ) 3(

 .49البديع، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، ص
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بق إليهـا، و كـأنَّ أخبـاره ، و بعظيم شهادة العلامء فيه، و يقّدمه يف املعاين و ينّبه إمتّام أيب ىل السَّ

 سـعة علمـه: ، و من أقوى ما تدّلل أخبـاره عليـه أخبـارهمتام أيبجمموع ظريٌف ملحاسن شعر 

وايات و األخبار و األشعار،  عـىل قبـول اجلميـل قـديام و حمـدًثا، حيـدوه يف  و أفقه املتفّتحبالرِّ

  ، متّـام أيبفيها ما حيـّيل لـك شـعر ذلك ذوٌق ال خيفى عىل قارئ أخباره؛ و يكفيك أّنك ستجد 

و إالَّ فإّنه يدعوك إىل مراجعة النظر يف أحكام النقاد عليه، خصوصا تلك التي كانـت تصـدر 

رشٍق ـو يكشف لك عن جانب م. عن خصومة شخصّية، و عداوة منشؤها املنافسة و احلسد

و رّبـام سـاق . و الّشـعراء من خـالل نقلـه أخبـارًا عـن جّلـة العلـامء. و معانيه متَّام أيبيف شعر 

 عبـد أبوحّدثه به  "و من ذلك، ما  الّصوّيل من األحاديث ما فيه تقديم للبحرتّي عىل أيب متّام

جّيـده خـري مـن : ؟ فقـالمتّـام أبوأيُّام أشعر، أنَت أو : للبحرتّي قلت : قال عيلّ  بن احلسني اهللا

جّيـُد أيب متّـام ال البحرتّي يف هذا، و قد صدق : قال أبو بكر. جّيدي، و رديئي خري من رديئه 

و إيـراد . )1( "و البحـرتيُّ ال خيتـلُّ قلـيال ال معنـاه،  و رّبام اختلَّ لفظـهيف زمانه،  يتعّلق به أحدٌ 

 .متّام أيبذا يقيض بإمعان النّظر يف مقصوده من التَّأليف يف أخبار شاهد كه

  ٍل، بأدٍب بارع، و منطٍق مقبو و دفاعه عنه، فإنه يورده متّام أليبو حتى مبدأ قبوله 

  يف البيت  يبدعون متّام أيب قبل الّشعراءقد كان و ": الصويل، يقول و حتليل معقول

أخذ نفسه و سام طبعه  متّام أبوو البيتني من القصيدة، فُيعتّد بذلك هلم من أجلِّ اإلحساِن؛ و 

 حلظنا يف ثنايا قوله ما يؤّكد أنه و رّبام .)2( "يف أكثر ِشعره، فلعمري لقد فعل و أحسن أن ُيبدع

                                                   
 .67أخبار أيب متام، صالصوّيل، ) 1(

 .38، صنفسه املصدر )2(
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ثّم  ،)1( "لغرق ذلك يف بحور إحسانه -و ما قّرص -و لو قّرص يف قليل "منحاز منترص له 

و من الكامُل يف "رسعان ما يعود إىل حّجة العقل و املنطق التي ال يكاد خيتلف فيها اثنان 

  .)2( "يشٍء حتّى ال جيوَز عليه خطٌأ فيه

فهو يف احلّق  الصويلّ أّما ": يقول الصويلّ يف حديثه عن  مندور حممد و هو ما يذهب إليه

عر احلديث عن ذوق  املتعّصب املغرُض، و إّنه و إن مل يكن يف كتابه ما يدّل عىل انحيازه للشِّ

 اإلرساف و الّلجاجة إىل أقربكانت  متّام أليب منارصتهُ فنّي خاص، فإنَّ الذي يبدو هو أّن 

قيقمنها إىل النّقد ا  التبّجحو  الغرور يف إفراطهو يزيد احلكم عليه قسوة . ملوضوعّي الدَّ

ٌب و  البُهرجيغّرها  شكليَّة نظرةو صدوره عن  فساد ذوقه، ثمَّ بعلمه   . )3(" للغريب تطرُّ

واب فيام يراه  ، إال أن فيه مندورو احلقيقة أن هذا احلكم و إن كان ينطوي عىل جانب من الصَّ

النّاقد من دائرة الذوق األدّيب، و إالَّ فكتاب األخبار  الصويلمغاالة  يف إخراج  إفراطا بّينا، و

  .حافل بام يدّلل عىل ذلك

3 -   أ  يا  )كرس أفق االنتظار/  التلّقي التّقليدي املحافظ(: 

 *ا  ازما   ّي وا: 

ي اآلمدّي لشعر أيب متَّام، يربـو عـن  قد يالحظ القارئ أنَّ ما خّصص للكالم عن تلقِّ

ي خّصص البن املعتز و للّصويل ألنَّ  و احلقيقة أن هذا مل يأت اعتباطًا بـل اختيـاًرا. ذلك الذِّ

                                                   
 . 38، صالسابق املصدر )1(

 . 38ص،  نفسه املصدر )2(

 . 93ص ،1996النقد املنهجي عند العرب، مرص، هنضة مرص للطباعة و النرش،  ،حممد مندور) 3(
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ابقة كانت إىل حّد كبري قريبَة العهِد  ـعر  متام من أيبمجلة التَّلقيات السَّ و شعره، و مـن تّيـار الشِّ

 .املحدث يف عمومه

فإّنه يتموقع يف مركز هام من تاريخ هذه التَّلقيات، و هو النصف األخري من  اآلمدّي ّما أ

القرن الرابع اهلجري، حيث اغتنى الفكر النقدي و البالغي؛ فلقد أفاد بحّق من جهود 

فكان تلقيه بذلك حمّصلة . مشهود له هبا عند الحقيه معرفيّة ذخريةالنقاد قبله لتتكّون لديه 

  ٍة، و آراء خمتلفة أسهمت يف بناء و تشّكل موقف نقدي جديد يف طبيعة التحليل رؤى عديد

ذت جتاه شعر  ، إال متّام أيبو منطلق التصّور، و إن كان ال خيتلف عن بعض املواقف التي اختُّ

ي  ة يف تلقِّ  متام أيبتكمن يف طريقة التَّعامل مع إنتاج  -كام سبقت اإلشارة- اآلمدّي أن اجلدَّ

معيار جديد للنَّقد مثَّل نغمة جديدة يف تاريخ النقد العريب القديم أال و هي  يف ظّل 

األوائل الذين رصفوا عنايتهم و بصريهتم النَّقدية،  املتلقِّنيمن  )1(اآلمدّي يعّد و  ."املوازنة"

 بشكل خاٍص و بتلٍق نوعّي خرج عن املألوف من املعايري القبليّة السائدة، متام أيبإىل إنتاج 

  ، مع إبداع البحرتّي  بموازنته هو تلقي إبداع أيب متامحيث تنّبه إىل معيار جديد يف النقد، و 

و يف ظّل هذا استطاع اإلحاطة إىل حّد بعيد باخلصومة األدبيَّة الّشعرّية التِّي دارت رحاها 

                                                   
إنَّ اآلمدّي أعظم نقاد األدب العرّيب، و إمامهم الذي ال يضارع ": جزئي املوازنة األولنييقول أمحد صقر حمقق ) 1(

  و إنَّه يف تاريخ النقد أّمة وحده يف دّقة منهجه، و أصالة رأيه، و عمق فكره، و حسن عرضه، . و ال جيارى

ة إخالصه للمهّمة التي جّرد عزمه هلا، و انتدب نفسه  للنهوض إليها، و صرب عىل حتّمل و نصاعة أسلوبه، و شدَّ

أعبائها، حتى خرج الكتاب من بني يديه مستحصدا قويام، وافيا بالغرض الذي أراغ إليه، جامعا ألشتات املعاين، 

 )مقدمة املحقق/  13، ص01املوازنة، ج: أنظر(. "ملام بأطراف احلديث التي يتطلبها مثل هذا البحث الكبري

و يذهب إىل ) 93، صالنقد املنهجي عند العرب( "أكرب ناقد عرفه األدب العريب": و هو فيام يرى حممد مندور

 .اعتبار كتاب املوازنة نغمة جديدة يف تاريخ النقد العريب
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مل عمود ممثل طريقة العرب و حا البحرتّي و  ممثل اجلديد و رائده، متام أبو "بني الّطائيني 

ويلّ ، و املعتز ابن: يمثل احللقة الثالثة الرصحية بعد اآلمدّي و لعّل . "الّشعر  .الصُّ

التي خّص هبا موضـوع اخلصـومة بـني الطـائيني حيـتجُّ لنفسـه بـااللتزام  املوازنةيف  اآلمدّي و 

جـّل و قد رسمت من ذلك ما أرجو أن يكون اهللا عّز و  ": و حسن النّية، يقول املوازنةبمبدأ 

  ، )1( "قــد وهــب فيــه الّســالمة، و أحســن يف اعــتامد احلــّق، و حتــّري الّصــدق، و جتنُّــب اهلــوى

و يعلم أّنه ال ينـربي . )2( "و باهللاّ أستعني عىل جماهدة النّفس، و خمالفة اهلوى و ترك الّتحامل"

بأّهيام أشـعر و لست أحبُّ أن ُأطلق القول "يف كتابه لبيان الفصل بني الشاعرين و أّهيام أشعر 

، مشــريا إىل أنَّ تــاريخ االخــتالف يف تفضــيل شــاعر عــىل آخــر قــديم، و أّن حتديــد )3( "عنــدي

ألّن الناس مل يّتفقوا عىل أّي األربعـة أشـعر يف "الفرق و االتفاق يف مسألة التخيري أمر متعّرس 

و ال يف بشـار  امرئ القيس و النّابغة و زهري و األعشى، و ال يف جرير و الفرزدق و األخطل،

و يرشـح منهجـه يف الكتـاب  .)4( "و مروان و السّيد، و ال يف أيب نواس و أيب العتاهية و مسلم

ا أنا فلست أفصح بتفضيل أحـدمها عـىل اآلخـر"و طريقة عمله فيه يقول  و لكنّـي أوازن  فأمَّ

يدة، و يف أهيـام أشـعر يف تلـك القصـ: فأقول، )5(و بني معنى و معنى ... بني قصيدة و قصيدة،

إذا أحطـت علـام  مجلة ما لكّل واحد مـنهامعىل ) إن شئت(أنت حينئٍذ  احكمثّم  ذلك املعنى،

                                                   
 .03، ص01املوازنة، جاآلمدي،  )1(

 .429، صنفسه املصدر )2(

 .05، صنفسه املصدر )3(

 .05ص نفسه،  املصدر )4(

و كان األحسن و قد انتهيت اآلن إىل املوازنة بينهام، ": هبذا املنهج يف موازنته فيقول و نجده يتعّلل لعدم التزامه) 5(

و لكن هذا ال يكاد يتّفق مع اّتفاق إذا اّتفقتا يف الوزن و القافية و إعراب القافية،  أن أوازن بني البيتني أو القطعتني

 .429، ص01جاملوازنة،  "التي إليها املقصد، و هي املرمى و الغرضاملعاين 
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ـاعرين؛ ألخـتم  ": و يقول كذلك. )1( "باجلّيد و الّرديء وأنا أبتدئ بذكر مسـاوئ هـذين الشَّ

  ، وإحاالتــه، وغلطــه، وســاقط شــعره، متــام أيببــذكر حماســنهام، وأذكــر طرفــًا مــن رسقــات 

ساوئ البحرتي يف أخذ ما أخذه من معاين أيب متام، وغري ذلك من غلٍط يف بعض معانيـه، و م

ثم أوزان من شعرهيام بني قصـيدتني إذا اتفقتـا يف الـوزن و القافيـة وإعـراب القافيـة، ثـم بـني 

 .)2( "..معنى ومعنًى؛ فإن حماسنهام تظهر يف تضاعيف ذلك

و أنـا أذكـر ": أنواع املعاين التي يّتفق فيهـا الطائيـان و هو ذاته ما نجده يقوله عند موازنته بني

، و أقـول أّهيـام و أوازن بني معنى و معنـىيف هذا اجلزء أنواع املعاين التي يّتفق فيها الطائيان، 

فال تطالبني أن أتعّدى هذا إىل أن أفصح لك بأّهيام أشعر عندي عىل . أشعر يف هذا املعنى بعينه

 .)3( "ل ذلك، فإّين غري فاعاإلطالق

عـىل -معّمـام احلكـم يفعـل ذلـك قـائال يف موضـع آخـر بعيـد مـن الكتـاب  و بعد هذا نجـده

ينبغـي أن "قـائال  ال عىل القصيدة الواحدة فحسب بل بمجمل القول يف أيب متام  -اإلطالق

حّتـى  تعلم أّن سوء التَّأليف و رداءة الّلفظ يذهب بطالوة املعنى الّدقيق و ُيفسـده و يعميـه،

 . )4( "و هذا مذهب أيب متّام يف ُعظم ِشعرهإىل طول تأّمل،  مستمعهُحيِوج 

   متّـام أيبيف شـعر  ل املقولـة املشـهورة البحـرتّي و هـو حيّلـ-يف موقـف آخـر  اآلمدّي كام نجـد 

أنَّ إنَّ قوله هذا يـدلُّ عـىل ": يقول حمّلال -)5( "جّيده خري من جّيدي و رديئي خٌري من رديئه "

                                                   
 .06، ص01املوازنة، ج) 1(

 .57، صاملصدر نفسه) 2(

 .410، صاملصدر نفسه )3(

 .425ص نفسه، املصدر  )4(

  .286طبقات الشعراء، ص/  76أخبار أيب متام، ص/ 11، ص06، صاملصدر نفسه )5(
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، و املستوي الّشعر شديد االستواء )يقصد البحرتي(و شعره  ام شديد االختالف،شعر أيب متّ 

ا  متـام أبـاعـىل أنَّ  -)1(نحن و أنتم -و قد أمجعنا أوىل بالّتقدمة من املختلف الّشعر،  يعلـو علـو�

  يعلو و يتوّسـُط و ال يسـقط، و مـن ال يسـقط  البحرتّي حسنًا، و ينحطُّ انحطاطًا قبيحًا، و أنَّ 

  و من أحسن و مل يسئ أفضُل ممـن أحسـن ". )2( "و ال يسفسف أفضل ممن يسقط و يسفسف

متّـام  أيبجتـاه شـعر  خيبِة أفق اآلمـدّي و هذه أمثلة كّلها تقف شاهدًا عىل موقف . )3( "و أساء

ة من أفق ؛ اجلديد املحدث و َمَثُل اآلمدّي يف ذلك َمَثُل الذي يسترشُف شيئًا معيَّنا بصفة خاصَّ

عن يشء آخر مل يكن يف حسبانه ابتـداء فيخـالف  -من ذاك األفق-عيد، ثم يفيض له القادم ب

يسعى بتمّثلـه آراء اآلخـرين يف دحـض  اآلمدّي و لكأنَّ ". بذلك توّقعه، فيمنّيه بخيبة انتظار

بتـذال ، و لرميه إّياه بالفساد و اهلجانة و االمتّام أيب، إىل إعطاء مسحَة تربير لصنيعه يف متّام أيب

، ثـّم البحـرتّي من خالل آراء أنصـار  متّام أيبو من هنا فإّنه يسعى إىل النّفاذ إىل .. و اإلسفاف

ُس خيفًة من أن يأيت صنيعه . متّام أباآراء النّقاد الذين رفضوا  و هذا هو أدلُّ يشٍء عىل أّنه يتوجَّ

 .)4( "عض التحيُّزيف أيب متّام بعاقبٍة غري حممودة، و أنَّه ُيدرك أنَّ يف نقده ب

 

 

                                                   
ا أنا فلست أفصح بتفضيل أحدمها عىل اآلخر و لكنّي أوازن ": و هذا خالف قوله) 1(   بني قصيدة فأمَّ

إن (حينئٍذ  أنت احكمثّم  أهيام أشعر يف تلك القصيدة، و يف ذلك املعنى،: فأقول، و بني معنى و معنى... و قصيدة،

 .06، ص01املوازنة، ج ."إذا أحطت علام باجلّيد و الّرديء مجلة ما لكّل واحد منهامعىل ) شئت

 .11، ص01املوازنة، جاآلمدي، ) 2(

 .27، صنفسه املصدر )3(

 .300ص ، ، نقد كتاب املوازنة بني الطائيني))اسامعيل زاده((حممد رشاد حممد صالح )4(



   أ   ّ) درا(  
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 أ    ّير اام أ : )مذهب األوائل/ أفق التوقع املحافظ( 

فـيام  متـام أيبعنده، فهو يدافع عن  )1( "فإنَّ اللُّغة ال ُيقاس عليها" ينطلق اآلمدّي من الثَّبات،

  ىل القياس و وجـود يف منظـوم  و منثـور غة و مردٌّ إأنكره عليه العلامء، إذا كان له مرجع يف اللُّ 

أنه أعراّيب الشـعر، ": البحرتّي يف نقده للطائيني يقول عن  و هو حيتكم إىل األوائل. )2(العرب 

 أيب، و يقابله قوله عن )3( "..و عىل مذهب األوائل، و ما فارق عمود الشعر املعروفمطبوع، 

األلفـاظ و املعـاين، و شـعره ال يشـبه  شديد التكّلـف، صـاحب صـنعة، و يسـتكرهُ  ": أّنه متام

ــريقتهم ــل، و ال عــىل ط ــرى . )4( "..أشــعار األوائ ــو هبــذا ي ــق "فه ــد حتقَّ ــنَّ الشــعريَّ ق   أنَّ الف

، و أنَّ الّشاعر ُجييد كّلـام اقـرتب مـن )سنّة العرب يف قول أشعارها(و اكتمَل يف عمود الّشعر 

ُ كّلام ابتعد عنهـا ـعر، و طريقتهـا يف  غـري. طريقة العرب، و ُيقرصِّ أّن سـنّة العـرب يف قـول الشِّ

االستعامالت الّلغوّية و الّتصويرّية، يشٌء ال يّتسُع المرٍئ أن حييط به، و أن يقوَل جازما ليَس 

يعلـُن رصاحـًة صـّحة مـن هنـج هـذه  اآلمـدّي و يكـاد  .)5( "هذا ما جيري عـىل طريقـة العـرب

                                                   
 .227، ص01جاملوازنة، ) 1(

 :و من أمثلة ذلك دفع اآلمدي لرأي العلامء حني أنكروا عىل أيب متام بيته) 2(

ِئـــــْب أْربْيـــــَت يف الُغَلـــــواءِ    َقـــــْدَك اتَّ
 

  كـــــْم تعـــــِذلون و أنـــــتُم ُســـــجرائي
 

فإهنا ألفاظ صحيحة فصيحة من ألفاظ العرب، مستعملة يف  "قدك اّتئب أربيت يف الغلواء": و أما قوله: يقول

و لو جاء هذا يف شعر أعرايب ملا .. و لكن العلامء بالشعر أنكروا عليه أْن مجعها يف مرصاع واحد... نظمهم و نثرهم

  حسبُك استحيي زدت ": ملا قال ملن خياطبه إالّ و لو خطب أبو متام هبذا املعنى يف كالمه املنثور، .. أنكروه

   )471- 470، ص01املوازنة، ج. (و هذا كالم حسن بارع. و غلوت

 .04ص، 01املوازنة، جاآلمدي، ) 3(

 .04ص، نفسه املصدر) 4(

 .167ص إحسان عباس، تاريخ النقد األدّيب عند العرب،  )5(



   أ   ّ) درا(  
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ال يكون الفضل عندهم مـن  و أهل البالغة وناملطبوع": الطريقة، و خطأ من خالفها، يقول

إنَّام يكون الفضل عندهم يف اإلملـام باملعـاين،  جهة استقصاء املعاين و اإلغراق يف الوصف، و

والقول يف هـذا جودة السبك، وقرب املأتى، : مع وأخذ العفو منها كام كانت األوائل تفعل،

الكتاب يعـرض فـيام يعـرض لقـول مـن لذا نجده يف موضع آخر من . )1( "قوهلم وإليه أذهب

 .)2( "أبلغهأنَّ الشعر أجوده ": قالوا

يرى سنّة العرِب فيام وقع له من أشعارها، و ُبعد ما فيها من االستعارات شيئا ثابتًا  آلمدّي فا

 :متام أيبيقول يف نقد بيت . ال ينبغي اخلروج عليه

    ـــهلْمح أن لـــمِ لَـــوـــي احلواشيـــق حقر  
  

  بكفَّيـــك  ـــردب ـــي أنَّـــهف ـــتـــا ماريم*  
  

و اخلطأ يف هذا ظـاهٌر ألّين مـا علمـُت أحـدًا مـن شـعراء اجلاهلّيـة و اإلسـالم وصـَف احللـم 

جحاِن و الثِّقِل و الّرزانة   .)3(بالّرقة، و إّنام يوصف اِحللُم بالِعَظِم و الرُّ

 ما خالف فيه العادة يف الوصف ريف بيٍت آخ متّام أيبعىل  العباس أبوما أنكره  اآلمدّي يذكر و 

ترـــو ـــلَ صـ اخلَالخـ أن لــــو يــــفاهل ـــن مـ    
  

  ** هلــاَ وشــحاً جالَــت علَيهــاَ اخلَالخــلُ      
  

                                                   
 .496، ص01املوازنة، جاآلمدي، ) 1(

 .424ص، نفسه املصدر )2(

 .ينظر يف رشحها، بدر التامم يف رشح ديوان أيب متام: البيت من القصيدة التي يمدُح هبا حممد بن اهليثم بن شبانة و التي مطلعها *

ْع َأًســى قــد أْقَفــَر اجلَــَرُع الَفـــردُ    جتــرَّ

ــَربهُ  ــلَّ َص ــْد َف ــزوُن ق ــَف املح   إَذا انرص
 

  دُ و َدْع ِحْيسَ عٍني َيـْحَتلِْب ماَءها الَوْج 

ـــــُه َردُّ  ـــــاُء ل ـــــاِين فالُبك ـــــؤاُل املغ   ُس
 

  .88، ص02، مج03حمّمد عبده عّزام، القاهرة، دار املعارف، ط: ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي، تح

االجتاهات الفلسفّية يف النَّقد األدّيب عند العرب يف العرص : و انظر أيضا/  143، ص01املوازنة، جاآلمدي، ) 3(

 .76، ص1987، 01لبنان، دار الّرائد العرّيب، ط_عدنان، بريوت العبايس، سعيد

 .)النموذج الثالث( للقراءة ، يف النّامذج املقرتحةمن الرسالة راجع الكالم عن هذا البيت و تعّدد القراءات فيه، يف الفصل الثالث

 : و للبيت رواية أخرى** 



   أ   ّ) درا(  
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، و هو أقبُح ما ُوصف به النّساُء، ألنَّ إنَّ هذا الذي وصفه أبو متّام ضدُّ ما نطقت به العرب "

ــ ــربين أن توصــف بأّهن ــِل و ال ــواعَد و تضــيُق يف مــن شــأن اخلالخي ــضُّ األعضــاَد و السَّ ا تع

  .)1( "األسواق، فإذا جعل خالخيلها وشحا جتوُل فقد أخطأ الَوصف

  مرتبٌط يف هذا الفنِّ من فنون البالغـة  اآلمدّي أنَّ  " مطلوب أمحدو هذا نفسه ما يراه الّدكتور 

عر العرّيب، و بطريقة العرب يف التَّشبيه، و ال يرى اخلـروَج عليهـا، ألنَّـه قـد ُيفيضـ  بعمود الشِّ

إّن تعّقـب هـذه االسـتعارات قـد أصـاب ": و قـد قـال إحسـان عبـاس .)2( "إىل فساد املعنـى

وق  عرّية نفسها، فإذا كان النَّقد ذا أثر يف تربية الذَّ فإنَّ نقـد اآلمـدّي و أشـباهه قـد الطَّريقة الشِّ

تعارة، و ُتقبـل عـىل مـا يمكـن يف طبيعـة حال دون تكثري الّطبقـة التـي تتـذّوق اجلـّدة يف االسـ

يف حني يذهب شوقي ضيف تعقيبـا عـىل  .)3( "اخليال اخلّالق من إبراز احلياة يف صور جديدة

مآخذات اآلمدّي أليب متام يف باب االستعارات التي خرج فيها إىل الغموض و اإلغـراب إىل 

أن خيـرج عـىل التَّقاليـد الّسـابقة يف أنَّ أبا متّام صاحُب مذهٍب جديد، و أنَّ من حّقـه ": القول

                                                                                                                                                               
ــّريت ــَل ص ــو أنَّ اخلالخ ــِف ل ــن اهلي   م

 

ـــْت ع   ليهـــا اخلالخـــُل هلـــا ُوشـــًام جال
 

هرية التي عرض هلا الباقالين يف إعجاز القرآن، قاهلا يمدُح هبا  ياتو هو من القصيدة الشَّ  :و مطلعها ابن الزَّ

  مَتــى أنــَت عــن ُذهليَّــِة احلــّي ذاهــُل 
 

هِر آهــــُل  َة الــــدَّ   و قلُبــــك منهــــا مــــدَّ
 

 .و هي مرتعة بصنوف البديع

 .147ص، 01املوازنة، جاآلمدي،  )1(

العالقة بني البالغة  النقد : لالستزادة ينظر. 232محد مطلوب، اجتاهات النقد يف القرن الرابع اهلجري، صأ) 2(

 .369القرن الّرابع اهلجرّي، نوال عبد الّرزاق سلطان، صحتى هناية 

 .170إحسان عباس، تاريخ النقد األدّيب عند العرب، )3(



   أ   ّ) درا(  
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الّتشخيص فمن حّقه أن يكثر منه كام تشاء له و إذا كان القدماء مل ُيكثروا مثله من  االستعارة،

 .)1( "ملكته الّتصويرّية، و ليس من حّق النّقاد أمثال اآلمدّي و ابن املعتّز أن يأخذوا عىل يده

  فـيام خـرج فيـه أبــو متـام عـن االسـتعارة و التَّشــبيه  و نحـن نـرى أنَّ ُأفـق اآلمـديَّ ال يتســامَح 

ا تصُلُح فيـه، فـإذا جتاوزتـُه فسـدت و قُبحـت"و الوصف،  و هـو ال . )2( "ألنَّ لالستعارة حد�

يقبل ما باعد فيه املعنى عام ألفت العرُب الكتابة عىل هنِجه، بل و يّرصح بأنَّ الّشاعر قد أخطأ 

كَل املعروَف يف هذا و مل يرع الّسنن املألوف .. ": يقول عىل لسان صـاحب البحـرتّي . ، و الشَّ

شاعٌر عدَل يف ِشعره عن مذاهب العرب املألوفة، إىل االسـتعارات البعيـدِة املُخرجـة للكـالم 

يريُد أن يبتدَع فيقـع .. ": و يعيب عليه بقوله يف مقام آخر أّن أبا متّام .)3( "إىل اخلطأ أو اإلحالة

  .)4( "يف اخلطأ

 ّير اام  يا ء و د ا:  

  يســتلطف معــاين البحــرتي  "املوازنــة"هكــذا نجــد اآلمــدّي يف أكثــر مــن موضــع يف كتــاب 

و يستحسن أبياته التي الزم فيها الطَّريقة، و أورد فيها املعنى بالّلفظ املعتاد فيه املسـتعمل يف 

، و ُقـرب املأخـذ، و اختيـار الكـالم، و وضـع فليس الّشعر عند أهله إالَّ حسـن التـأّيت  " مثله

األلفاظ يف مواضـعها، و أن يـورد املعنـى بـالّلفظ املعتـاد فيـه املسـتعمل يف مثلـه، و أن تكـون 

فـإنَّ الكـالم ال يكتيسـ االستعارات و التَّمثيالت الئقًة بام استعريت له، و غري منافرة ملعنـاه، 

                                                   
 .131ص ،1995، 09ر و تاريخ، القاهرة، دار املعارف، طشوقي ضيف، البالغة تطوّ ) 1(

 .276ص، 01املوازنة، جاآلمدي، ) 2(

 .23، صنفسه املصدر) 3(

 .147ص، نفسه املصدر )4(



   أ   ّ) درا(  
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 –أيضا –و من الدليل . )1( "وصف، و تلك طريقة البحرتيالبهاء و الّرونق إالَّ إذا كان هبذا ال

قوله عـن ) كقارئ ضمنّي كان يصدر عنه يف موازنته(عىل احتكام اآلمدّي عىل عمود الشعر 

أّنه أعراّيب الشـعر، مطبـوٌع، و عـىل مـذهب األوائـل، و مـا فـارق عمـود الّشـعر  "البحرتّي 

نيها، و يف اسـتعامالهتا لأللفـاظ، و تعاملهـا مـع يف معا-و كأنَّ العرَب مل ترتك . )2( "املعروف

فضلًة ملستزيد، و أنَّ كالمها و طريقتها فيه، هي القانون الّذي ُيرجع إليه، و ال ينبغي  -الّلغة

ه  اآلمـديَّ و حتى ما جاء من اللحـَن يف شـعر البحـرتيِّ فـإنَّ  .اخلروج عليه عـىل لسـان -َيـُردُّ

 :متّام أيبمقام اخلطأ الّرصيح يقول يف الرّد عىل أنصار  إىل العربّية، و يرفعه عن -أصحابه

و ال بعيـدًا مـن ، خارجًا عن مقـاييس العربّيـة] من الّلحن[ ليَس يشٌء مما ِعبتم به البحرتّي  "

 . )3( "يف أشعار القدماء و األعراب و الفصحاء مثله كثرياً  قد جاءَ ، بل الّصواِب 

إالَّ وجـدت يف شـعر متّـام أيت شيئا ممَّا عيـب بـه أبـو ما ر": و يدافع عنه و عن إساءاته يقول

و نفسه ما أشار إليه  .)4( "البحرتّي مثله، إالَّ أنَّه يف شعر أيب متّام كثري، و يف شعر البحرتّي قليل

يتحـّدث  اآلمدّي ىض ـو م": بقوله البحرتيعىل رسقات  اآلمدييف باب دفاع  ضيف شوقي

  اشرتاك الّشعراء يف املعاين العاّمـة التـي جتـري يف عـاداهتم  ، ُمرّددا فكرةالبحرتّي عن رسقات 

ـى حـني ُتبحـث رسقـات الشـاعر   . و حماوراهتم و أمثاهلم، و أنَّ مثل هذه املعاين ينبغي أن ُتنَحَّ

                                                   
 .423ص، 01، جالسابق املصدر )1(

 .23، صنفسه املصدر )2(

 .29، صنفسه املصدر )3(

 .408، صنفسه املصدر )4(



   أ   ّ) درا(  
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ــرتّي  ــات الُبح ــرة رسق ــن كث ــام م ــار أيب متّ ــه أنص ــا أثبت ــّدة م ــف ح ــذلك ختفي ــد ب ــو يري   و ه

 .)1( "و غريه متّام أيبو أخذه عن 

فهـذا أمـر و لست أريُد إثبات ميل اآلمدّي يف املوازنة إىل البحـرتّي، و حتاملـه عـىل أيب متّـام، 

: بقولــه اآلمــدّي عمــل  منــدورواضــح دون شــّك، أشــار إليــه  دارســون كثــر، فلقــد وصــف 

ُب ملـا يـراه مجـيًال، و يثـور  اآلمدّي " وق، حار النَّفِس، رسيُع االنفعال، يتعصَّ أديٌب عنيُف الذَّ

وق، و سـعة العلـم،  اآلمدّي لكن هذا ال يزحزُح مقام  .)2( "ما يبدو له قبيحا عىل يف ُحسن الذَّ

                                                   
 .132ص، ر و تاريخشوقي ضيف، البالغة تطوّ ) 1(

 .27مصطفى ناصف، دراسة األدب العريب، القاهرة، الدار القومية للطباعة و النرش، ص: ينظر) 2(

و أال نقترص يف هذا اجلانب عىل عبارة وحيدة له،  اآلمدّي نورد إمجال نظرة مندور إىل نقد و لعل املقام هنا يقتيض أن 

إّننا إذا رجعنا إىل كتاب املوازنة نفسه، فإننا نجد أن اآلمدّي مل يتعّصب للبحرتي، كام مل يتعّصب ضّد ": مندوريقول 

فسد الذوق و غلبت الّصنعة و الّتكّلف عىل األدب  أيب متّام، و إّنام هذه هتمة اّهتمه هبا النقاد الالّحقون عندما

أنظر عبارة )) [وساوسه((العرّيب، و نظر هؤالء املتأخرون، يف بعض انتقادات اآلمدّي لسخافات أيب متّام و 

، و مل يوافقوا عىل تلك االنتقادات ملرض أذواقهم، فقالوا أّن الّرجل ]من الصفحة املوالية  92اآلمدّي يف اهلامش 

ّصب ضّد أيب متّام و هذا ظلم جيب أن نصلحه، و التّهمة بعد ال تقوم عىل استقصاء ألقواله، و ال تصدر عن نظر متع

شامل يف كّل ما قاله، و إالّ لرأوا أّنه قد ُأعجب بأيب متّام يف غري موضع، و دافع عنه يف كثري من املواقف، كام أّنه 

 ."ه مغمزاً يوّجه نقدات مّرة إىل البحرتّي كّلام وجد في

  و احلقيقة أن املواقف التي ينترص فيها اآلمدي قي كتابه املوازنة للبحرتّي من خالل القراءة البصرية ال احلدس 

و التّرسع يف احلكم، تربو عن املواقف التي حيمد فيها صنيع أيب متّام مع االعرتاف بأّنه يسّجل هلذا األخري مواضع 

و احلقيقة أّن اآلمدي عزب يف الكثري من األحيان عن الّترصيح . تابه املذكورلإلعجاب و مواطن كثرية للفضل يف ك

بتفضيل البحرتّي عىل أيب متّام، لكّن اإلمعان يف تناوله للشواهد و تعليقه عليها هي من جيعل القول بأنه كان إىل 

بحرتّي بقدر ما يراد و يقصد به أّن البحرتّي أقرب، قوال صحيًحا ثابًتا ال يراد منه حتقيق ميل اآلمدّي يف موازنته لل

... املطبوعون و أهل البالغة": و نذكر عىل سبيل املثال قوله. طريقة البحرتّي كانت هي األقرب إىل ذوق اآلمدّي 

جودة السبك، وقرب : إنَّام يكون الفضل عندهم يف اإلملام باملعاين، وأخذ العفو منها كام كانت األوائل تفعل، مع

  فليس الّشعر عند أهله إالَّ حسن التأّيت، و ُقرب املأخذ، ": ، ثم يقول"ل يف هذا قوهلم وإليه أذهباملأتى، والقو

و اختيار الكالم، و وضع األلفاظ يف مواضعها، و أن يورد املعنى بالّلفظ املعتاد فيه املستعمل يف مثله، و أن تكون 

منافرة ملعناه، فإنَّ الكالم ال يكتيس البهاء و الّرونق إالَّ إذا االستعارات و التَّمثيالت الئقًة بام استعريت له، و غري 



   أ   ّ) درا(  
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ــيط  ــان أل ــاه، ك ــي تبنّ ــه الت ــدها، و هنج ــي اعتم ــايريه الت ــام مع ــدق، و إّن ــّري الص ــم، و حت العل

                                                                                                                                                               
أّنه أعراّيب الشعر، مطبوٌع، و عىل مذهب  ": ، و قوله عن البحرتّي "كان هبذا الوصف، و تلك طريقة البحرتي

 . "األوائل، و ما فارق عمود الّشعر املعروف

يف لوم "باب  عر البحرتّي و توفيقه يف معانيه مثالكام نلمس ميله من خالل مجلة النعوت التي حيمد هبا ش *

جياد حسان فأما البحرتّي فإّنه تّرصف فيه يف ابتداءات ": يقول عن البحرتّي . "األصحاب يف الوقوف عىل الديار

 ). 467، 01املوازنة، ج( "بارعة حلوة

اأنه بيت : ، و عن الثاينحصالأنه ابتداء : و نجده يذكر يف الباب نفسه بيتني أليب متام يقول عن األول ، ثّم رديء جد�

 . و ليس أليب متّام ابتداء صالح يف لوم األصحاب غري هذين البيتني: يقول بعد ذلك مبارشة

كيف يمكن لبيت رديء جدا أن يكون ابتداء صاحلا؟، فاآلمدّي هنا يبدو و كأّنه جيهد نفسه يف البحث عن : و أسأل

، 01املوازنة، ج. (نزل ليقّدم بعض رديئه من أجل املوازنة و ذلك فيام يشبه الرتّيض مجيل أليب متّام إىل درجة أنه ي

467( 

، يقول أن للشاعرين ابتداءات ليس بضائر ذكرها، فينتهي بعد ذكر "تأنيب العّذال يف غري الوقوف عىل الديار"و يف 

و قد ": نجده يقّدم احلكم بالقول يف البحرتيثّم . صاحلةو هذه كّلها ابتداءات : مخسة أبيات أليب متام ينهيها بالقول

و ذلك قبل ذكر األبيات ). 471، 01املوازنة، ج( "أحسن تّرصف و أبلغه و أعجبهتّرصف البحرتّي يف هذا الباب 

التي بلغ عددها األربعة عرش بيتا بعد تقرير احلكم، و كأنه حيدو بالقارئ إىل اختاذ املوقف قبل القراءة، فيام يشبه 

 )11، 01املوازنة، ج( "..و قد أمجعنا نحن و أنتم": و من ذلك قوله أيضا. ري عىل نفسية ذلك القارئالتأث

و لعل هذه األحكام كّلها تكفي لصياغة احلكم النهائي فالتفاضل بّني، لكّن اآلمدّي مع ذلك يقول يف هناية 

 ) 473، 01وازنة،جامل( "و ال خفاء بفضل البحرتّي عىل أيب متام يف هذا الباب": األبيات

و من املواطن التي يظهر فيها إمجال تفضيل اآلمدّي للبحرتي عىل أيب متام ال يف باب بعينه بل يف مطلق شعر * 

ل سهل الكالم وقريبه، ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ ": الشاعرين نذكر فإن كنت ممَّن يفضِّ

 .....).، 01املوازنة، ج. ("ورةفالبحرتي أشعر عندك رضوكثرة املاء والرونق 

  فقد حرصت  - من غري الرسقات–فأما مساوئ البحرتي ": و يبالغ يف تربئة البحرتّي من كبري اإلساءة يقول

و اجتهدُت يف أن أنظر له بيشء يكون بإزاء ما أخرجتُه من مساوئ أيب متام يف سائر األنواع التي ذكرهتا، فلم أجد يف 

  ).213ص، 01املوازنة، ج(  "..ودة طبعه و هتذيب ألفاظه من ذلك إالَّ أبياتا يسريةشعره لشّدة حتّرزه، و ج

  ينبغي أن تعلم أّن سوء التَّأليف و رداءة الّلفظ يذهب بطالوة املعنى الّدقيق ": و يعّمم احلكم يف أيب متام فيقول

 ).425، 01املوازنة، ج( "، و هذا مذهب أيب متّام يف ُعظم ِشعره...و ُيفسده و يعميه 

ثّم أننا إذا . هذا من جهة مجلة األحكام العامة التي يصدرها بني احلني و احلني كّلام سنحت الفرصة خالل الشاهد

تتبعنا األحكام املخبوءة التي ال يشهرها اآلمدّي للقارئ فإننا سنجد الكثري منها أيضا، و ذلك أثناء تعقب مواقع 

  . امتفضيل البحرتي ضمنًا مقارنة بأيب متّ 



   أ   ّ) درا(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحرتّي    ، ب

  ، مل خترج معايريه عـن أصـول العربّيـةو . و هذا سبب امليل إليه متّام أيبو أقرب إىل شعره من 

 .و مل جياوز أفقه مرجعية كالم العرب

ـل سـهل ": اآلمديو لعل من األدلة األخرى عىل املفاضلة بينهام قول *  ن يفضِّ فإن كنت ممـَّ

وقريبــه، ويــؤثر صــحة الســبك وحســن العبــارة وحلــو اللفــظ وكثــرة املــاء والرونــق الكــالم 

التي تستخرج   الغامضةاملعاينالصنعة، و و إن كنت متيل إىل  .فالبحرتي أشعر عندك رضورة

 .)1( "بالغوص والفكرة، وال تلوي عىل ما سوى ذلك فأبو متام عندك أشعر ال حمالة

سهل الكالم، : البحرتيو هنا نجده يكثر من عّد املحاسن التي يميل هلا القلب يف صفة شعر 

ـ   عـت ثـّم يكتفـي بن. بك، حسـن العبـارة، حلـو اللفـظ، كثـرة املـاء، الرونـققريبـه، صـحة السَّ

 يف نيو ســبعة نعــوت مجيلــة يف مقابــل صــفتني معيبتــ. بالصــنعة، و الغمــوض فقــط: أيب متــام

 .ال حمالة البحرتيإىل  اآلمدّي إلثبات ميل  -عىل األقل هنا–تكفيان . ياقالسِّ 

 :متام أيبو يف ذات املقام نذكر بيت 

  ـــــــــمإِالَّ أَنَّه ـــــــــافصـــــــــةُ األَويمهج  
  

  هــــــو وهـــــــاَ جـلَقَّب قَـــــــداألَشـــــــياء 2( ر(  
  

                                                   
 .05ص، 01املوازنة، جاآلمدي،  )1(

 :البيت من القصيدة التي امتدح هبا حممد بن حسان الضّبي، و التي مطلعها) 2(

ِئـــــْب أْربْيـــــَت يف الُغَلـــــواءِ    َقـــــْدَك اتَّ
 

  كـــــْم تعـــــِذلون و أنـــــتُم ُســـــجرائي
 

أن : وصف اخلمر و أراد به و البيت يف. بن صفوان و مذهبه يف إنكار الصفاتيف البيت املذكور إشارة إىل جهم و 

اخلمرة بعيدة عن أن توصف إىل حد إنكار مجيع الصفات التي تنعت هبا، إالَّ أهنم مع ذلك يصفوهنا بأهنا علة 

 . األشياء و روحها
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ــُب    منــه، و حماولــة تقريــب  متــام أيبعــىل هــذا البيــت ال بــام يكشــف عــن مــراد  اآلمــدّي و يعقِّ

هـذا : و ما زلـُت أسـمع للشـيوخ يقولـون": معناه  من قارئ املوازنة بل يبارش بتشنيعه يقول

.. يـأيت هبـا ، و هذه األشـياء التـيألنَّ الّشعر يستحسن إذا فهمالبيت من ختليطه و وساوسه، 

يف عبـارة )) األشـياء((و وقفة يسرية عـىل لفظـة . )1( "ليست عىل مذهب األولني و املتأّخرين

ممـا قـد يكـون ممكنـا و جـائزًا، إال أن  متام أبوتوحي بالقسوة يف التعامل مع ما أحدثه  اآلمدّي 

بـه إىل  عىل جانب معّني من الرؤية، و مرجع نقدي تقليدي حمافظ، قـد نحـى اآلمدياقتصار 

، و هـو إىل ذلـك ال ينعـى عليـه الطـائّي هذا الشكل من التعاطي مع شعٍر كهذا الذي جاء بـه 

 .خروجه عن مذهب األوائل كام ألف بل و خيرجه من زمرة املتأخرين كذلك

يعيب عليه بـه خمالفتـه ملـا ألفتـه العـرب  متام أليبو من أمثلة ذلك أّننا نجدُه يذكر شاهدًا آخر 

 :متام أبول يقو من الوصف

                                                                                                                                                               
هل تعرف شعرًا : و يقول عنه "تكلف أيب متام و تفاوت شعره"و البيت يذكره اجلرجاين يف الوساطة يف باب  -

 .)و يذكر البيت(راط و تأويل أرسطوليس من قوله أحوج إىل تفسري بق

  فرقة دينّية تنسب إىل جهم بن صفوان، : اجلهميَّة يف األصل": و عن رشح البيت جاء يف حتقيق كتاب الوساطة

فهو يعيب . و مذهبهم أال فعل للمخلوقني، و إنام الفاعل هو اهللا سبحانه، فكأّهنم يصفون املخلوقات بالّضعف

الوساطة بني (. "دق عليها نعت اجلهمّية بالّضعف أن يسميها غريهم جوهر األشياء، أي أصلهاللخمر التي ص

 . )27املتنبّي و خصومه، ص

ح و األخذ به، هو قول أيب متام نفسه قبل هذا البيت  :و ما يذهب إىل تقريب هذا الرشَّ

ــــابت فرصــــة ــــعيفٍة فــــإذا أص   و ض
 

  قتلـــــْت كـــــذلك قـــــدرة الّضـــــعفاء
 

 .اآلمديفى عىل ثقافة و كّل هذا ال خي

 )سبقت اإلشارة إليه يف احلديث عن الغموض و الغرابة عند أيب متام(. 258، ص01املوازنة، جاآلمدي، ) 1(
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ا ا 

206 

  مهـدعالً بـوح كَايب وا فَكَاننظَع  

ــــــا هـإطْفَاؤ ــــــة عـلَو ةــــــر مـبِج رــــــد أَجـ        
  

     لَبيـد كْـمو ذَاكَ ح ،ـتيوعار ثُم*  

 قُــــــــودطُــــــــولَ  و اددتَــــــــز عِ أَنمبِالــــــــد  
  

علوم من شأن الـّدمِع أن ، ألنَّ املو هذا خالف ما عليه العرب، و ضدُّ ما يعرف من معانيها"

ُيطفئ الغليَل، و ُيِربَد حرارة احلزِن، و ُيزيل شّدة الوجِد، و يعقب الّراحة و هـو يف أشـعارهم 

  .)1( " **كثري

                                                   
 : مطلعها، و الشيباين يزيد بن بخالدو يستشفُع  دواد أيب ابن القايضصيدة التي مدح هبا من الق*  

ــــــدودِ  ــــــوالٍف و خ ــــــت أيَّ س   أرأي
 

  وى فــــزرودِ غنَّــــْت لنــــا بــــني الّلــــ
 

اهد املذكور، املقصود  الذي يقول  العامرّي  ربيعة بن لبيدإشارة لطيفٌة إىل بيت صاحب املعّلقة  بحكم لبيدو يف الشَّ

 :فيه

ــوِل ثــمَّ اســُم الّســالِم علــيكام   إىل احلَ
 

  و مــن يبــِك حــوالً كــامًال فقــِد اعتــذر
 

 .استحضاره و تضمينه له يف قصائده الشعرّي، و حسن متام أيبو فيه فضُل دليٍل عىل سعِة حمفوظ 

اهد أورده  القيس امرئو من أمثلة ذلك قول **   :يف ذات الصفحة اآلمدّي و الشَّ

  و إنَّ شــــــــفائي عــــــــربٌة ُمهراقــــــــةٌ 
 

  فهـــْل عنـــَد رســـٍم دارٍس مـــن ُمعـــّولِ 
 

 :يف هذا املعنى. و من الشواهد التي مل يذكرها اآلمدّي أليب متام، و وجدت هلا أثرا يف ديوانه

ـــــــــْت  ـــــــــَالين إنَّ راحـــــــــايت تأتَّ   كِ
 

ــــــل ــــــاء و يف العوي ــــــي يف الُبك   لقلب
 

 250، ص04رشح التربيزي، ج: و له يف هذا املعنى الكثري و مما مل يذكره اآلمدّي 

ـــــى أراكـــــا ـــــي يف البكـــــاء حت   راحت
 

ــــواكا ــــن ِس ــــاغال ع ــــك ش   إّن يل من
 

 .267، ص04رشح الربيزي، ج: و قوله

ــــرامُ  ــــك ح ــــريف علي ــــا ط ــــادك ي   رق

  مِع إطفــــاٌء لنــــاِر صــــبابةٍ ففــــي الــــدّ 
 

ـــــجامُ    فخـــــّل دموعـــــا فيُضـــــهنَّ ِس

ـــــلوع ِرضامُ  ـــــاء الض ـــــني أثن ـــــا ب   هل
 

 :و قوله أيضا .)عنرص الغربة و االغرتاب: الفصل األول _: ...... راجع البيت و مناسبة القصيدة يف هامش الصفحة( 

  فـــافزع إىل ذخـــر الشـــؤون و عذبـــه
 

ــِد اجلاهــدِ  ــض َجه ــذهب بع ــّدمع ي   فال
 

 :، و الشاهد فيها قوله)هـ457( حصينة أيب البنجّيد ما أحفظ يف هذا املعنى قصيدة و من 

ــى ــىل احلم ــل ع ــم املط ــب العل   و بجان

ـــــبابتي ـــــه ص ـــــي و في ـــــؤوهيام قلب   ي
 

  ظبيــــــــاِن ُمقرتبــــــــان ُمبتعــــــــدانِ 

ـــــُت حيرتقـــــانِ  ـــــاُء خلف ـــــوال البك   ل
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  : و أورد اآلمدّي الشاهد ذاته بتعليق آخر يف نفس املعنى من اإلنكار

، ألنَّ  »طول ُوقود...... أجدر بجمرة لوعٍة « :و قوله" ُه قد أتـى بـام ُخيـالُف مـذهَب غلٌط بّنيٌ

  ُجممعون عـىل أنَّ يف البكـاء راحـًة مـن الكـرب، أهِل اجلاهلّية و اإلسالم و األمم كّلها، ألّهنم 

طول «أوىل بالّصواب من  »طول مخود«و تربيدًا حلرارة احلزن، و ختفيفًا من العج املصيبة، و 

 .)2( "لو كان بنى املعنى عليه »ُوقود

مل يِقف هنا عند عدِّ املثالـِب، و ذكـر مـا عابـه عـىل  اآلمديَّ جتدر اإلشارة إليه أنَّ و احلقُّ الذي 

أّن الدموع عـون عـىل إطفـاء (من باب خمالفته للمعاين القديمة يف هذا املعنى بالذات  متام أيب

األثِر أبياتًا أخرى كثريًة حيمُد له فيها بقاءه عىل  متّام أليب، بل يسوق )الوجد، و ختفيف الّلوعة

 :متام أيبيف قصائد أخرى له و منها قول 

ــا    ــود بِمائهــــــ ــك أَن تَجــــــ ــلَّ عينــــــ         فَلَعــــــ
  

ــواسِ     ــاذلٌ و مــــــ ــه خــــــ   )3(َ الــــــــدمع منــــــ
  

 :و قوله

        فَلَعــــــــلَّ عبــــــــرة ســــــــاعة أَذْريتَهــــــــا   
  

ـــوِلِ     حـم ـــد جــــابِ و بـإِر ـــن مـ يكـــف4(تُش(  
  

                                                                                                                                                               
ة مَّ  :و لذي الرُّ

ــل ــدور الرواح ــن ص ــا م ــييل عوج   خل

ـــّدمع يع   قـــب راحـــةلعـــلَّ انحـــدار ال
 

  بجمهـــور حـــزوى فابكيـــا يف املنـــازل

ــل ــّي البالب ــفي نج ــد أو يش ــن الوج   م
 

 

 .209ص، 01املوازنة، جاآلمدي، ) 1(

 .564ص، السابق املصدر )2(

 :و التي مطلعهامدح هبا أمحد بن املعتصم، البيت من القصيدة التي ) 3(

  مــــا يف وقوفــــك ســــاعة مــــن بــــاسِ 
 

  نـــــــقيض ذمــــــام األربــــــع األدراسِ 
 

 

 : مطلعهاامتدح هبا احلسن بن وهب و من القصيدة التي  )4(

  لـيس الُوقـوف بُكــفِء َشـوِقَك فــانِزلِ 
 

ــــــلِ  موِع َفُتْبلِ ــــــدُّ ــــــيًال بال ــــــُل َغلِ   َتْب
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ـاهدين يقـول مديُّ اآلو يعّقب  فلـو كـان اقترصـ ": بعد إيراد ثالِث أبيات أخر مع هـذين الشَّ

مِع لكـان املـذهَب  ـحيَح عىل هذا املعنى الذي جرت العـادة بـه يف وصـِف الـدَّ   . املسـتقيم الصَّ

اإلغـراَب، فخـرج إىل مـا ال ُيعـرُف يف كـالِم العـرب، و ال مـذاهِب  ]َأَحبَّ [استعمل و لكنُّه 

 .)1( "سائر األُممِ 

 :اآلمدي/ أبا متام، و اآلخر يعني القارئ/ عىل أمرين واحد خيص املبدع و هذا يدلُّ 

ل و عـاداهتم يف التشـبيه  أّن أبا متّام مل خيرج فيام جاء به من شعر عن إلـِف العـرب :األمر األوَّ

و ال و من ثّم فخروجه يف بعض األبيات عن بعض املعاين، يعّد نوعًا من التَّجديـد؛  باجلملة،

بإعالنه العقـوق عـىل املـايض، بـل جيـدر أن ننظـر إىل  -من خالله-ينبغي احلكم عىل الّشاعر 

 .شعره يف جمموعه، لنقف عىل وعي الشاعر بام يصنع فيام حيدثه من جديد/ أدبه

إال أّنـه آثـر البقـاء عـىل العهـد  متّـام أيبمع علمـه بمحـاوالت جتديـد  اآلمدّي أنَّ  :األمر الثَّاين

، و مراعاة اخلصوصية فيه، و عدم خلخلة نظامه؛ فربغم أّننا نجده حييص أليب متـام مـا القديم

فلـو "وافق فيه طريقة العرب، و يعّد ما خرج من معانيه عنها، إالَّ أّنه يسـتجيد هنـج املاضـني 

ـحيَح  مِع لكـان املـذهَب الصَّ كان اقترص عىل هذا املعنى الذي جرت به العـادة يف وصـِف الـدَّ

  .)2( "يماملستق

واهد عىل هـذا قـول أثناء قراءته لبعض أبياته، و من الشَّ  متام أيبيف نعوت  اآلمدّي و ربام غال 

 :اآلمدي و هو يعرض لبيته

                                                   
 .211، 210ص، 01املوازنة، جاآلمدي، ) 1(

 .211، 210ص، 01، جاملرجع نفسه) 2(
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ــا   ـ قْتَهـره ــاء ـ مـد ــن ـ مـ اتيــد ــت بــ ـ سـلَي و  
  

      دــائ القَص ــاء مد ــن م ــن لَك ــا و امر1(ح(  
  

  ال و ختليطا، و اخلـروج عـن العـادات يف املجـازات و حسبه هبذا خطأ و جه": اآلمدّي يقول 

و إن كان قد جّود معانيه، و أثبت فضله يف أبيات له أخـرى، إالَّ أن ّيسء . )2( "و االستعارات

  مـن تكثـري االسـتعارات  أبـو متـامو ال نريد تقليل ما وقع فيه . القول هنا يمحو حسناته هناك

، أليب متّاميف نقده  اآلمديئ للموازنة ال خيفى عنه شّدة إالّ أنَّ القار. و التكلف املرسف فيها

 .)3( "غالط -فيام يذهب إليه- أبو متام": و من أمثلة ما ينعته به

                                                   
 : مطلعها، و شبانة ابنيمدح هبا من قصيدة التي  )1(

ــّدد ــدكم باملعاهــدقفــوا ج   وا مــن عه
 

ـــدِ  ـــدان ناش ـــمع لنش ـــي مل تس   و إن ه
 

  

 .254ص، 01املوازنة، جاآلمدي، ) 2(

 .234ص، نفسه املصدر )3(



 

 

  

  

ا ا:  

 أ   اءاتد ا  ذج
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ا ا 

211 

  :امح ا و د ااءة

شعر سلفا إحساسا غامضا لدى قراءة و يست"قد يعجز الناقد أحيانا أو يتهّيب املحاولة 

، عازيا ذلك إىل تعّدد القراءات النص عىل تذوق ال إيكو إمربتوعىل ما يقول  "القصيدة

كنايًة عن تلّونه و متّوج مستوياته، و روغانه  "حرباوّي و زئبقّي ": هنائّي، مما يبيح وصفه بأنه

: املعرب عنه بالسؤال "لق اإلجرائيالق" بارتمن التَّحديد، حتى ليصيب املحلِّلني ما يسميه 

ا؟   . )1(من أين نبدأ لنحّلل نص�

مسألة معقدة جدا، و عسري رغم أنه ذو قيمٍة و ليس طريقا معّبدة "النَّصِّ  )قراءة(إنَّ حتليل 

ًة من املعارِف . )2( "و ال سهلة أليٍّ يطلبه   فالعبور إىل املعنى يلزم القارئ قراءًة بصرية، و ُعدَّ

هذا فضال عن كون . )النّص / الرسالة(خالِت النَّظرّية التي تتيح فهام الئقا باملقروء و املد

ليس ملزمًا بالقبض عىل املعنى األكيد، و املقصود من نصِّ املُبدع، فذلك ال  )القارئ(الناقد 

 .يعّد من صميم العملية النقديَّة يف املناهج احلارضة

ة إذا كان    رئ عارفًا، فإنَّ املقاربة بينهام تتجّدد يف كّل يتجاسد غني�ا و القا النصُّ "خاصَّ

  ، La lecture singulière و تتعّدد تأويالته، لذلك ليس للنّص اجلاهز سوى قراءة مفردة

، قراءات  Le texte plurielle و يكون للنص اجلمع ،Le texte singulière و يسّمى النّص املفرد

  .)La lecture plurielle" )3 ة اجلمعبعد قرائه، و لذلك هو يستدعي قراء

                                                   
 .28ترويض النص، ) 1(

 .29، املرجع نفسه) 2(

خليل املوسى، قراءة اخلطاب الشعري املعارص، عامل الفكر، املجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، ) 3(

نظرية التلقي النقدية و إجراءاهتا التطبيقية يف : نقال عن. 212، ص2001، مارس 29:، مج03:، العددالكويت
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و قد حلق معاين شعره ما حلق، و دارت حوله من اخلصومات ما -و كأّين بأيب متّام يقول َغْيبًا 

 .)1( "لذي ُحتمُل عليهألشعاري املعنى ا": ما قاله بول فالريي شهادةً  -دارت

ىل الرغم من دعاوى ع) تعّدد قراءته(و تعّدد داللة النّّص القديم و الشعرّي بخاّصة 

املحدثني قصد إنكارها يف النقد العريب القديم إالَّ أهنا أثرية موجودة فيه مبثوثة يف الكثري من 

  نصوصه، فلقد تنّبه نقادنا القدامى إىل ظاهرة إمكانية الّتعّدد يف قراءات النّصوص، 

نا ببعض الشواهد و انفتاحها عىل تأويل يّتسع ألكثر من معنى و أكثر من مقصد، و سنمثل ه

 .إلقامة احلجة عىل ذلك -التي يتأّبى حرصها-

رصاحًة يف موطن تأويله  "الَوَساطة بني املتنبِّي وخصومه"ينصُّ القايض اجلرجاينُّ يف كتاب 

 .)2( "أنَّ باب التَّأويل واسع، واملقاصد مغيَّبة": لبعض ِشْعر أيب الطيِّب

  املعنى املحمول عىل ظاهره ال يقع يف تفسريه خالف،  ": "املثل السائر"ويقول ابُن األثري يف 

  و املعنى املعدول عن ظاهره إىل التأويل يقع فيه اخلالف، إذ باب التأويل غُري حمصور، 

 .)3( "و العلامء متفاوتون يف هذا

                                                                                                                                                               
باتنة، / حممد زرمان، جامعة احلاج خلرض: أسامة عمريات، إرشاف: النقد العريب املعارص، رسالة املاجستري، إعداد

 .32ص

شاعٌر يكمن يف أعامقه ناقد أشبه بتوأم : ول فالرييجتدر اإلشارة أنَّ ب: و لإلضافة. 60ّية التّوصيل، صنظر) 1(

متشّدد و قلق هلذا وجدنا لدى  -عىل ما يبدو-خفّي، خيلص له النصح النتقاء اللفظة املناسبة للمعنى، و هذا الناقد 

 كّل ذلك من أجل أن يصل إىل شعر مصّفى بعيد عن النثر،. فالريي مسّودات كثرية لقصائد، تتجاوز أحيانا املائة

  .22ماجدة ّمحود، عالقة النقد باإلبداع األديب، ص: راجع كتاب. "يمتلك لغة خاصة يف اللغة نفسها

 .312الوساطة، صاجلرجاين عيل عبد العزيز،  )2(

 .63ص، ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب  الشاعر) 3(



   ّ  أ ) درا(  
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ق  د القراءات، وإىل ِغنَى  رشيق ابنُ ويتعمَّ يف هذه القضية أكثر، فُيشري إىل ظاهرة تعدُّ

د،  النُّصوص س ثقافة التعدُّ الشعرية خاصة بالداللة؛ ِممَّا يفتح الباب يف تأويلها واسًعا، ويؤسِّ

ؤيا احلديثة  "أبو ديب"وبدالً من الوحدانيَّة التي َينْفيها  اث، وجيعلها من ينابيع الرُّ عن الرتُّ

 .)1(للعاَمل 

يه أصًال   :"باب االتِّساع"يقول ابُن رشيق يف باٍب يسمِّ

 .)2( "قول الشاعر بيًتا يتَِّسع فيه التأويل، فيأيت كلُّ واحد بَِمعنىوهو أن يَ "

وإنَّام يَقُع ذلك ": يف العبارة الّسابقة نفسها أسباَب هذا االتِّساع، فيقول رشيق ابنُ ثّم يبنيِّ 

تِه، واتِّساع املعنى  .)3( "الحتامِل اللَّفظ وقوَّ

ة، الَّتي شبَّْت حول و تتجىلَّ مالمُح هذه القضيَّة َبْعد ذلك كثريً    ا يف أجيج اخلُصومة النقديَّ

َّام أيب ؛ إِذ اتََّسع جماُل القول يف معاين الطَّائي بسبب ما اتَّسَمْت به من ُعْمق وغموض؛ ِممَّا َمت

 ."فتح باب التأويل فيها، وفهم دالالهتا، عىل ِمْرصاعيه

البيت معنَيْني، ويكون أَحُد املعنيني ُربَّام احتمل ": متام أيبعن بعض أبيات  التربيزيُّ يقول 

أقوى من اآلخر، فال ُيميِّز بينهام إالَّ َمن َحُسن فْهُمه، وَصفا ِذهنُه؛ ألنَّ نقد الشعر أصعب 

 ."من َنْظمه

                                                   
 :عن املوقع الشخيص للكاتب وليد قصاب، من ضوابط قراءة النصوص يف النقد العريب، نقال: مقال) 1(

http://www.alukah.net/Web/alkassab/10511/39755/#ixzz2CzTD4AzP  
 .93ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده، ص) 2(

 .93نفسه، ص املصدر )3(



   ّ  أ ) درا(  

 

 

ا ا 

214 

ولو مىض الباِحُث يستقىص ما ورَد يف نقدنا العريب القديم من نصوٍص واضحة الداللة 

د"حول وجود هذه الظَّاهرة  ، واتِّساع الدالالت يف النُّصوص األدبية  "القراءات ظاهرة تعدُّ

فحات  .ملََأل يف ذلك الصَّ

لة يف الرتاث األديب والنَّقدي، ومل تكن يف انتظار ُفتوحات احلداثيِّني " إنَّ هذه ظاهرٌة متأصِّ

ليِّني حتَّى َختْرج إىل النُّور، وكم ُبنَِيت كثٌري من خالفات اللُّغويني والنقاد والفقهاء واألصو

عىل سَبب اختالف التَّأويل، واالتِّساع يف تغريُّ النُّصوص، من ُمنطَلق اإليامن بأنَّ النصَّ 

ائع غنِيٌّ بالداللة، مكَتنِز باملعاين، وقد قال علامؤنا عن القرآن الكريم  هذا  -العظيم الرَّ

ثَّراء اللُّغوي الذي حيمله ؛ مشريين بذلك إىل ال"إنَّه َمحَّاُل أوُجه": -الكتاب البالغيِّ املعجز 

نْظُمه، فيجعله منفتًحا عىل أفٍق َرْحب من التَّفسري والتأويل عىل أيدي العاَمل البصري الذي 

 .)1( "يستطيع استِنْباط ذلك، والوقوع عليه يف ضوء ما حتَتِمله لغُة النَّص قبل كلِّ يشء

  

                                                   
 .املقال السابق من ضوابط قراءة النصوص يف النقد العريب،وليد القصاب، )  1(



   ّ  أ ) درا(  
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 أ   اءاتد اّ  ذج:  

  إذا نالت منا نصيبا من الفهم،  إّما باإلعجابفنسارع باحلكم عليها  متّام أليبتا قد نقرأ أبيا

وق،  كيف يمكن أن جتيء من : و نعجُب هلا بالسؤال و قد ُننكِرهاو نزلت لدينا مكانا من الذَّ

عم يف أّنه أخطأ و إّنام مّرد ذلك إّما عرس ألفاظه، و تداخل : شاعٍر فّذ كأيب متّام؟ و ليس الزَّ

معانيه بعضها ببعض، أو أنه كان يريد منها غري ما فهمناه، أو أّهنا حّقا مما باعد فيه جانب 

 .الصواب و قارب منه إىل اخلطأ

و رّبام استحسنا األبيات و نحن نقرأها حتى إذا قرأنا رشحها، أو تعليقا عليها، أو إضاءة هلا، 

ه أراد من املعنى غري ما ارتأيناه له، و رّبام انتهينا تبّني لنا أنَّنا عدلنا عىل القصد فيام فهمناه، و أنَّ 

 . من القراءة إىل معاٍن مل تكن يف حسبان قراءة أخرى نطالعها

  ذجأّول: 

 :أليب متّامفقد نقرأ مثل هذا البيت 

ــــــا    ونُهـنج ــــــن جـي ــــــاه طَايـع تَكَـــــــاد  
  

ــاَ بِنغْمــــــة طالــــــبِ     )1(إِذَا لَــــــم يعودهــــ
  

  

                                                   
  ))الطويل((: من القصيدة التي امتدح به أبو متام أبا ُدلٍف العجّيل، و مطلعها )1(

  عـــىل مثلهـــا مـــن أرُبـــٍع و َمالِعـــب

  أقـــوُل لقرحـــاٍن مـــن البـــني مل ُيِضـــف

ـــإّنني ـــي ف ـــْمَل دمع ق َش ـــرِّ ـــي ُأف   أعنِّ
 

موع الّســواكب ُأذيلــت   مصــوناُت الــدُّ

  رسيس اهلوى حتت احلشى و الرتاِئـب

ــمَل مـــنهم لــيس باُملتقـــاِرِب    أرى الشَّ
 

ح يف مآخذ العلامء عىل الّشعراء، صاملرزباين، : و انظر  .346املوشَّ

 :عند بلوغه قوله فيها: هبذه القصيدة، و إكرام أيب متام عليها العجيل دلف أيبو انظر احتفاء 

  يفنـى الّشـعر أفنـاه مـا قـرت و لو كان

ـــت ـــول إذا انثن ـــوب العق ـــه ص   و لكنّ
 

ــّذواهِب  ــور ال ــه يف العص   حياضــك من

  ســـحائُب منهـــا ُأعِقبـــْت بســـحائِب 
 

 .124- 120أخبار أيب متام، صالصويل، : ينظر



   ّ  أ ) درا(  
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ره، و نستحسن تعبريه، و نستلطف معناه، و نحسُب أّنه قد بلغ يف مدح ممدوحه فنحمد تصوي

فحسبك أن جتنَّ العطايا رغبة يف البذل و االنرصاف إىل  .الغاية، و أتى منه إىل النّهاية

الطالب، يف صورة متيل إىل جتسيِد املعنوّي، و جعله يف قالب املحسوس، و تلك عادته يف 

 .ُعظِم شعره

إِذ املأنوس هذا املعنى،  متّام أيبفتعيب عىل : اءة أخرى بإمكاهنا أن تقول غري ذلكلكنَّ قر

  أن متنح العطايا ابتداًء ال أن تستمنح بعد استسقاء، فرّبام أذهب ذّل سؤاهلا املعهود من املعاين 

 بدعو طلبها، حالوة قيمتها و مجيَل نواِهلا، ألنَّ العرب يف هذا املعنى إنام حتمد مثل قول 

مد  :)1( املعّذل بن الصَّ

ــى   ــك أَبقَــــــــ ــاء وجهِــــــــ ــاء ملــــــــ   أي مــــــــ
  

ـــــــــؤالِ    ذُلِّ السـ ى وذُلّ ِاهلَــــــــــو ـــــــــد عـ2(ب(  
  

 :اخلزاعّي  دعبلو مثلام قاله 

ــافعٍ   ــدى إيل بِشــــــــــ ــرأً أَســــــــــ   إِن امــــــــــ

  ــه ـ ــوائجِ إِنـَّ ــكُر يفِ احلَــ ـ فاشـ كيعــف ـ شـ  
  

ـــي ألَ   نـم ـــكْر ـــو الشـ جـري و ـــه إِلَيـمحَــــق  

  ــق خْلي ــو ه هــا ووهكْرم ــن ع ــونُك ص3( ي(  
  

 تكاد(و أبو متّام نفسه القائل عىل مذهب العرب و هو يقارب نقيض املعنى املذكور يف بيته 

 ):عطاياه

                                                   
 الصويلل ، وقا"ال تسقني ماء املالم" متام أيبيف أخبار أيب متام أثناء حديثه عن معنى بيت  الصويلالبيت أورد ) 1(

أخبار أيب متام، (. "و هو حمسٌن عند من يطعُن عىل أيب متّام و غريهم": املعذل بن الّصمدعن الشاعر عبد  الصويل

 ).34ص

 :و يلقب بالعبدي أبيات يف مثل هذا املعنى كقوله املعذل بن الصمدو لعبد ) 2(

ــــــ ــــــي إذالل نف ــــــاـتكّلفن   يس لعّزه

  ســِل املعــروَف حييــى بــن أكــثمٍ : تقــول
 

  هــــا أن أهــــان لُتكرمــــاو هــــان علي

ـــن أكـــثام: فقلـــُت  ـــى ب   ســـليِه ربَّ حيي
 

  

 .64أنظر األبيات يف أخبار أيب متام، ) 3(



   ّ  أ ) درا(  

 

 

ا ا 

217 

    ــــــهطَائع لْــــــوح كيــــــدي نــــــيب ــت   فَلَقيــــ
  

    هالــؤ ــر ســــ ــدي مــــ ــين يــــ   )1( و لَقيــــــت بــــ
  

 : متام التي تنقض معناه هنا و هي عندي من أطرف أبياته يف هذا البابو من أبيات أيب

  أَعطَـــى و نُطْفَـــةُ وجهِـــي فـــي قَرارتهـــا    

  و إِن أُخـذَت   لَن يكْرم الظَفَر املُعطَـى 
  

    ــــــبالغَضَّــــــةُ القُش ــــــاتنجــــــونُها الوتَص  

  ـبغَائالر بِه   الطَّلَـب مكْـرتَّـى يح 
)2(  

  

  : عليــه املعتــزّ  ابــنيف كتــاب املوّشــح تعقيــب  املرزبــاينيــذكر .... )) تكــاد عطايــاه((و البيــت 

 .)3( "و مل َجينُّ جنون عطاياه انتظارا للطلب؟ يبتديء باجلود و يسرتيح"

 :و البيت عابه القايض اجلرجاين و عّلق عليه بقوله

  ّرقى، هـالَّ فـكَّ أرسهـا، و قـدم خالصـها، ما باله حيوجها إىل اجلنون، و يلَتِمُس هلا العّوذ و ال

 .)4(هبا نغمة الطالب  و مل ينتظر

و املستفاد من كّل ما تقّدم هو تضارب القراءات و تباينُها، و أّن أبا متام مل يغفل عن املعنى التي 

أخذ به عليه يف البيت املذكور و إنام هي ملحة شعر، و نفثة خاطرة خرج هبا إىل نقيض املعنـى 

 .و فيه فضل دليل عىل خروجه عىل العادة املأنوسة إىل املحدث املدهش. د املعنى نفسهلريي

  ذجن: 

 :القائل فيه متّام أيبو قد ُيعجُب غري واحٍد ببيت 

ـــ   ــا رأَيـــت مشـــيب الـ ــيبِ الفُــــؤاَد        شـــاب رأْســـي و مـ فَضْـــلِ شـ ـــنأْسِ إِالَّ م1(  ــــر(  
  

                                                   
 .64صأنظر األبيات يف أخبار أيب متام، ) 1(

 ).244،245، ص01ديوان أيب متام برشح التربيزي، ج: أنظر. (من القصيدة التي مدح هبا ابن الزّيات) 2(

ح يف مآخذ العلام) 3(  .347، صعىل الّشعراءء املوشَّ

 .73-72الوساطة بني املتنبّي و خصومه، صاجلرجاين عيل عبد العزيز، ) 4(



   ّ  أ ) درا(  
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عليه، فنعجُب أيضًا لتخرجيه، حيث يقّبح مثل هذا املعنى يف ِشعر  عتزّ امل ابنثمَّ نقرأ تعقيب 

 : ؛ الذي يقول عن البيتو إىل أّي حّد بلغ ابن املعتز من العجب، بصيغة تدعو للغرابة متام أيب

 .)2( "عىل األسامع يف هذا و أمثاله و ما كان أجرأه! مشيَب الفؤادِ  ما أقبَح  :فيا سبحان اهللاّ  "

  عىل بيته املذكور يدلُّ عىل عميق تأّمله، و بعيد نظرته،  متّام أبوأنَّ البيت الذي َيْعِقُبه و احلقُّ 

و ليس العجب من له،  املعتز ابنختريج  من و رّبام كاَن العجُب و يدّل عىل الرباعة فوق ذلك، 

 :و البيت بعده. للمعنىسوء اختيار أيب متّام 

  ــؤ ـ ــلِّ بـ ــي كُــ ـ فـ ــوب ــذَاكَ القُلُــ   سٍو كَــ
  

   ــاد ــع األَجســـــــــــ ــــــــــ ئـــــــــــــيمٍ طَال نَعـ و  
  

ٍة، ال عْن خّفٍة و سوء اختيار متّام أبوو أنَّ ما صدر به  و مع ذلك . كان عن وعٍي و تأّمٍل و رويَّ

  التي يرجُع إليها  و ذخريتهيف حتّري اجلامل،  إذ لكلٍّ معيارهتبقى كّل القراءات مرشوعة، 

يف  لوال اختالف اآلفاق و األذواق لبارت الّسلعو (( و لكّل أفقه و ذوقهُ و يصدر عنها، 

 )).األسواق

  ، فـزاد يف القصـيدة ..))شـاب رأيس((قولـه  متّـام أيبقالوا إّنه عيب عـىل  :)3( قال ابن املستويف

قـال . متـام أيبهـذا البيـت عـىل  املعتـز بن اهللا عبد العباس أبو، و أنكر ..))و كذاك القلوب((

                                                                                                                                                               
 ))اخلفيف و القافية متواتر((:  من القصيدة التي قاهلا معتذرا و مادحًا أبا عبد اهللا أمحد بن أيب دؤاد، و مطلعها) 1(

ـــــعاد ـــــوى بُس ـــــة النّ ـــــعدت َغرب   َس
 

  ادَفْهـــــَي طـــــوُع اإلْهتـــــام و اإلنجـــــ
 

 ):هـ684(و نجد هذا املعنى عند حازم القرطاجنّي 

ــــيب و قــــد   و كيــــف ال يشــــتعل الشَّ
 

ـــــب الفـــــؤاُد وجـــــدًا و التظـــــى   تلهَّ
 

  

حاملرزباين، ) 2(  .348، صيف مآخذ العلامء عىل الّشعراء  املوشَّ

اهرة، دار املعارف، حممد عبد عزام، الق: اخلطيب التربيزي، ديوان أيب متام يرشح اخلطيب التربيزي، حتقيق) 3(

النظام يف رشح شعر املتنبي و أيب : و املصدر املنقول عنه هو ).هامش الصفحة(. 358، ص05، ط01مج

 .املستويف اإلربيل_متام



   ّ  أ ) درا(  
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يب عاجله لكثـرة مهـوم و ل :اآلمدّي  برش بن احلسن يس هذا عندي بمعيب، ألنَّه أراد أنَّ الشَّ

يب إّنام هو من قبل فؤاده؛ نسَب الّشيَب إىل الفؤاِد، و هـذه فلسـفة  فؤاده، فلّام جعل منشأ الشَّ

 .حسنة

 و يعّد ابن املستويف هذين البيتني مع ما يليهام: 

ـــر    عمـ إِن و ــاض ـ يـــاَرِي الب ــالَ إِنْكــ   طَــ
  

ــيئً   ــواد ت شـــ ــون الســـ ــرت لَـــ     )1( ا أَنْكَـــ
  

حيحة املستقيمة، و من مشهور إِحسانه  .من فلسفة أيب متام احلسنة الصَّ

 املستويفأيضا قراءات متعّددة نشري إليها فيام أورده ..)) طال إنكاري الّسواد((و هلذا البيت 

 :يف النِّظام اإلربيل

 :وجوها) البيت(حيتمل هذا : قال املرزوقي

كنت أنكر الشعرة البيضاء، فرصت اآلن : ما قاله األعرايب ملا استوصف حاله؛ فقال: حدهاأ

وداء أنكر عرة السَّ  .الشَّ

ا فأنكرته :و الثاين و هذا كام قال . أّنه إن عّمرُت شيئًا اسودَّ من لوين و جلدي ممّا كان مبيض�

،  ابيضَّ : عن حاله، فقال امللكملّا سأله عبد  اهليثم بن العريان   منّي ما كنت أحبُّ أن يسودَّ

، يف كالم طويل ثّم قال  :و اسودَّ منّي ما كنُت أحبُّ َأن َيْبَيضَّ

  و كُنــت شــبابِي أَبــيض اللَّــونِ زَاهــراً    
  

ــا        ــود حالكَ بِ أَســي الش ــد يعب تــر فَص  
  

                                                   
 :و يقال أن املتنبي قد أخذ عنه معنى بيته) 1(

ـــبا ـــو ُرِددُت إىل الصِّ ـــًا ل   ُخلقـــُت ألوف
 

ــا ــِب باكي ــَع القل ــيبي موَج ــُت ش   لفارق
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ه، حتى أكوَن منكرًا للّسواد إنكاري ُت بالبياِض، و َسكنُت إليْس نِ إن عّمرُت شيئًا أَ : الثو الثَّ 

 .الّساعة للبياض

 : و ما يمكن أن نفيده من هذه القراءة

فال نجد يف أنفسنا كبري حاجة للوقوف عنـده، ملـا ُخيّيـُل فيـه  متّام أليبأنَّه قد يمرُّ بنا البيت  -

ه بـالقراءة من البساطة، ثمَّ إذا راجعنا رشوحـه و تفسـريه، ألفينـا فيـه مـن املعـاين مـا ال ندركـ

البســيطة، ملــا ينطــوي عليــه مــن فلســفة و حكمــة، و ســعة معنــى و كبــري داللــة، يف عــدد مــن 

 . الكلامت ال تزيد عن العرشة كام يف هذا البيت

و قد نفيد من هذه القراءة أنَّ القـارئ حيتـاُج إىل ثقافـٍة واسـعًة، حتـى حيّصـل اخلفـيَّ مـن  -

للمقاربـة . بل يف الوقوف عـىل مـا يسـتطاع منهـا أوجه املعنى و ليست العربة بتحصيلها كّلها

و بذلك فقد يكون العيب عىل القاريء بقّلـة الفهـم، . بينها و املفاضلة إذا اقتىض األمر و لزم

 .و انحسار املعرفة، و ضعف القراءة، ال يف حممول البيت من املعاين

واهد التّي ينعكُس فيها أفق  إبداع أيب متام و معانيه عىل و فيام ييل نسوق بعض األمثلة من الشَّ

مرايا عقول و فهم بعض النَّاقدين القدامى، عىل أّن استيفاء الشواهد مجيعها من رضب 

  املستحيل، إالَّ أننا نستشفع هبذا البعض املمكِن الذي سمح به الوقت و أعان عليه اخلاطر، 

 .و قادت إليه القراءة، و شّد إليه االهتامم
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  ذج: 

 :متّام يببيت أ

  ــه ـ لْمـح أن ــو ــي احللــــمِ لَــ ـ واشـيــــق حقر  
  

       ــرد ــه بـ ــي أنَّـ ــت فـ ــا ماريـ ــك مـ   *بكفَّيـ
  

و عليه القول فيها، فمنهم  متام أليبو هذا البيت من األبيات املشهورة، التي أكثر املتعّصبون 

  . االنتصار لهمن انترص له بحّق، و منهم من مل تساعده احلّجة يف  -املستويف ابنكام قال -

يف املوازنة و عابه و أكثر من التشنيع عليه، و نورد هنا بعض القراءات  اآلمدّي و قد ذكره 

من  متّام أليبعند من تعّرض  "البديع"عّلها تلقي ضوءا عىل قضّية القديم و احلديث، أو 

 . هؤالء النَّقدة املتقّدمني

   ل دّو ا  :  

مّربرا النرصاف مجاعة من العلامء عن شعره، كانت أيضًا اختبارا  متام أيبمعاين كام كانت 

لبعضهم يف فهمهم هلا، فراحوا جيّربون حّظهم يف حماولة تفسري بعضها، فنراهم مع ذلك ال 

 : قال األخفش سليامن بن عيلّ ؛ فقد حدث )1( يّتفقون عىل وجهة نظر واحدة

إىل أين؟ ما أراك : فقال. يام قبل انقضاء املجلسفأرسعت الق ثعلبكنت يوما بحرضة "

 البحرتيإين أراه يقدم : يل حاجة، فقال يل: فقلت له -املربديعني -تصرب عن جملس اخللدي 

 :متام أيبما معنى قول : ، فإذا أتيته، فقل لهمتام أيبعىل 

اقــــــر فْتـيـــــــبِ كَـــــــمِ احفَـــــــةَ النأَ آل  
  

ــا     ــةَ اتِّفَـــــ ــــ اعيـد ــان ــلَّ فَكَـــــ   )2(  قأظـــــ
  

                                                   
  .88، ص02، مج03حمّمد عبده عّزام، القاهرة، دار املعارف، ط: ديوان أيب متام برشح ، تح، ب التربيزياخلطي *

، خلـف رشـيد نعـامن، اجلمهوريـة العراقيـة، وزارة اإلعـالم، )دراسـة و حتقيـق( لديوان أيب متّـام رشح الصويلّ ) 1(

 . 48،47، ص01، ج01ط

 ))الوافر، و القافية متواتر((:  مطلعها ،أرصم بن مهديمن القصيدة التي مدح هبا ) 2(
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أن املتحابني : معنى هذا: ، سألته عنه، فقالأيب العباس املربدفلام رصت إىل : احلسن أبوقال 

العاشقني قد يتصارمان و يتهاجران إذالال، ال عزما عىل القطيعة، فإذا حان الرحيل وأحسا 

، وتالقيا خوف الفراق، وأن يطول العهد بااللتقاء بعد ه، فيكون بالفراق، تراجعا إىل الودِّ

 :الفراق حينئذ سببًا لالجتامع، كام قال اآلخر

اقـــــــــــرالف مـــــــــــوي ـــــــــــا بِاللِّقَـــــــــــاءتِّعم  

ــا    ـ النـ ــذَر ـ ــا حـ ـ مـاهوا هــر ـ أَسـ ــم   كَــ

  فَأَظــــــــــلَّ الفــــــــــراقُ فالْتَقَيــــــــــا فيـــــــــــ   

تْــــفبِح اقـــر لَــــى الفــــو ع عـأَد ـــف كَيـ  
  

   ـــــــــاق نـالع كَــــــــــا ونِ بِالبيـــــــــتَجِر سـم  

سِ و كَــــم اقييــــلَ اشــــتـــا غَل كَاتَمـ   

   ــاق ــا بِاتِّفَـــــــــ ــا أَتَاهمـــــــــ ــه فراقًـــــــــ   ــــــــــ

ــي  ــان التَّالقـــــ ــراق كَـــــ ــــ الفـ اةغَـــــــد و  
  

ما أشد : سألني عنه، فأعدت عليه اجلواب واألبيات، فقال ثعلبفلام ُعدُت إىل : قال

أن يغنم يف ما صنع شيئًا، إنام معنى البيت، أن االنسان قد يفارق حمبوبه، رجاء !! متوهيه

سفره، فيعود إىل حمبوبه مستغنيا عن التَّرصف، فيطول اجتامعه معه، أال تراه يقول يف البيت 

 :الثاين

  و لَيســـــــــــت أَوبـــــــــــةُ الفَرحـــــــــــات إِالَّ
  

ــوداعِ     ــرحِ الــــــــ ــى تَــــــــ ــوف علَــــــــ   لموقُــــــــ
  

 :متام أبوو هذا نظري قول اآلخر، بل منه أخذ 

ــ  ارِ عــد ــد ال عب ــب ــواو أَطْلُ بتَقْرل كُمن  
  

ـــدا      مـتَجل وعمــد ـــاي الــ نـيع ــكُب ـ تَسـ و  
  

 .)1(هذا هو ذاك بعينه 

                                                                                                                                                               
  ُخـــذي عـــربات عينـــك مـــن زمـــاعي

ــــي ــــاِك َذرع ــــاق ُبك ــــد أض ــــيلِّ ق   أق
 

ــــاع ــــن القن ــــِت م ــــا َأزل   و صــــوين م

  و مـــــا ضـــــاقْت بِنازلـــــٍة ِذراعـــــي
 

 

 .47رشح ديوان أيب متام، ص ،الصويل )1(
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  هبذا البيت، و ال كثري اشتغال عليه،  متام أيبشارح ديوان  التربيزيو ال أجد كبري اهتامم من 

أملًا  أي مل من جيد": بقوله ...))و ليست أوبة((و إّنام يرصف إىل رشح البيت الذي يليه 

 .)1( "للفراِق، مل جيد فرحًا باللِّقاء

و لعلَّ ما نستطيع استنباطه من إيراد هذا الشاهد، أنَّ قراءته مل يكن املقصود هبا غموض 

 )ثعلب و املربد(معناه، أو إشكال فهمه، و إنَّام كان مرد ذلك إىل خصومة بني متلقيني اثنني 

يج معنى؛ و إن مل يكن بينهام كبري اختالف عىل أرادا أن يتحاّجا يف الفهم، فكان لكّل ختر

ليل قول ((البيت و هذا دليل عىل خصومة بينهام  ما أراك تصرب عن : لألخفش ثعلبو الدَّ

، ال عن إشكال يف فهم معنى ))ما صنع شيئاً !! ما أشد متوهيه: أيضا، و قوله اخللديجملس 

يكابد كل منهام فراق صاحبه، فيحّن احلبيبني قد يتصارمان ف: فعموم القصد هو أنَّ . البيت

كل منهام لآلخر، فيكون اهلجر بذلك سبيًال الختبار كل منهام منزلته عند صاحبه، ثّم 

و سواء كان االفرتاق لقطيعة أو لسفِر فإنَّ الودَّ بينهام سريبو و يكُرب و يشتدُّ بعد . يرتاجعان

يصّور مثالً  متام أبوفكأنام . ه عندهملا سيخرب كل واحد منهام حاجته لصاحبه و مقام. اإلياب

فر بلقاء أهله، فكان من : فيقول أنَّ فرحَة احلبيب بوصال حمبوبه، تعدل فرحة العائد من السَّ

 .سبيل املعنى األخري ثعلبالوجه األول، و اختار  املّربدأمر 

 :و صدقا قال أحد املعارصين

      جفــــوة يــــورث ــولَ العهــــد ــن طــ   و لكــ
  

ـــره  و بعــــض اجلفــــا     أواصـ شــــوقٌ تزيــــد  
  

  

                                                   
عبد عزام، القاهرة، دار املعارف،  حممد: اخلطيب التربيزي، ديوان أيب متام يرشح اخلطيب التربيزي، حتقيق) 1(

 .336، ص04، ط02مج
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  ّيا "ازما "  ا ل"و اا و " ط"ا:"  

، و أنه قد وقف منه متّام أيبي شعر يف تلقّ  )1(و بمرجعياته اللغوّية  باآلمدّي إذا سبق العلم 

سبيلها املعروف الذي الزم طريقة العرب، و مل خيرج عن  البحرتّي إىل  أكثر موقف امليل عنه

عرية فإننا باستدعائنا للرشيف املرتىض نريد تقديم نموذج مغاير يف التَّلّقي من . يف الكتابة الشِّ

 .خالل عرض بعض النَّامذج التّي خالف فيها املرتىض، ما كان يراه اآلمدّي 

أنه كان  صاحَب قدر فيه، فضال عىلو جتدر اإلشارة إىل أّن املرتىض كان مياالً إىل التَّأويل 

فقيها، بارزا يف علم الكالم، بارعا يف تفسري القرآن، و تأويل آياته، و قد هتيَّأ ألحد دارسيه 

ما كشف له عام هلذه العبقرية الفّذة من قدرٍة عىل حفٍظ و روايٍة ألخبار ": من خالل بحثه

صول إىل العرب و أشعارهم و لغتهم أورد طائفة منها يف األمايل، تنبئ عن قدرته عىل الو

 .)2( "حقيقة املعنى

و ال شكَّ أنَّ البيئة تلقي ظالهلا، و تعمل عملها يف توجيه النظرة إىل النّص، و قد ينتج عن 

  اختالف يف االّجتاه و نوع الّدراسة، فاملدرسة املؤّلفة من األصوليني "اختالف املدارس 

  اع األدب، كتابا و شعراء، و املناطقة و علامء الكالم، تفرتق عن املدرسة املؤّلفة من صن

و املشغوفني بالتذّوق يف ذاته بغّض النّظر عن كّل عنايٍة أخرى خارجّية، و طريقة هؤالء غري 

 .)3( "طريقة أولئك

                                                   
 ).227، ص01املوازنة، ج. ( "اللغة ال يقاس عليها": اآلمدي صاحب العبارة املشهورة) 1(

  منهج التأويل يف أمايل املرتىض، رسالة ماجستري يف الرشيعة : أنظر. و قد انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف عرصه) 2(

هادي حسن هادي . د: إنتظار خضري بوهان القرييش، إرشاف: ، بغداد، جامعة الكوفة، إعدادو العلوم اإلسالمية

 .126، ص2006الكرعاوي، 

 .10مصطفى ناصف، دراسة األدب العريب ، ص) 3(
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  ، و ليس الغرض منه تتّبع املواقع كّلها، اآلمديَّ ، املرتىضو ليس هذا جمال لعّد ما خّطأ فيه 

ر، إنام نريد االنتقال من جتربة ذوٍق ينتمي إىل مدرسٍة بق ألحدمها عىل اآلخو ال احلكم بالسَّ 

الذوق و التأويل (، إىل جتربة ذوق ينتمي إىل مدرسة أخرى )اآلمدّي غة كام عند وق و اللُّ الذَّ (

 ).املرتىضكام عند 

 اآلمدّي عىل )) درر القالئد و غرر الفوائد((يف كتابه املرتىض ما عابه  و من أمثلة تلك الّردود

 :البحرتّي معنى بيت  يف رشح

ــــــن يتَطَـــــــاولْ علَـــــــى مطَاولَـــــــة الــــــــ     مـ  
  

ــــــده   ــــــــعيشِ   مـع ــــــة ــــــن ملـَّ مـ ــــــع قـ1(تُقَع(  
  

يقعقع من مّلة عمده، : قد أخطأ يف معنى هذا البيِت، ألنَّه قال اآلمدّي و رأيت : املرتىضقال 

من : أي) ةمن ملَّ (وله قال و ق. أي عظامه جييء هلا صوٌت إذا قام أو قعد من كربه و ضعفه

 .طوله و دوامه: متّيل العيش، يريد

ة األمر بخالف ما توّمهه و معنى تقعقع من ملَّ  ": اآلمدّي تعقيبا عىل رشح  املرتىضثّم يقول 

من يتجّمع يتقعقع : ((و هذا مثل معروف للعرب؛ يقولون... أي تطاول عمره: عمده

 )).عمده

نقيب و الّتنقري من كالم العرب، إن كان مل يعرف هذا تَّ مع كثرة ما يّدعيه من ال اآلمدّي و 

يطابقه فهو  البحرتّي املثل و معناه فهو طريف، و إن كان قد سمعه و جهل أنَّ معنى بيت 

يفو سنقيم مثاال  ."أطرف يف مقابل قراءة  متام أيبو قراءته لبعض أبيات  املرتىض الرشَّ

                                                   
 :من قصيدته التي مطلعها) 1(

ــــــــُده ــــــــزال أو ِغَي ــــــــوُّ ذاك الغ   ُرُن
 

ــــُع ذي الوجــــد بالــــذي جيــــده   مولِ
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و نقترص يف ذلك عىل كتاب . املفارقة و االختالفله، لنشري و ننّبه عّام فيهام من  اآلمدّي 

كر أن ليس بني النَّاقدين كبري اختالف يف نقد أبيات الطيف يف  "طيف اخليال" و احلقيق بالذِّ

 اآلمديو إن كان ال خيرج عام رآه  متام أيبيبدو مدافًعا عن  املرتىضلكن . متام أيببعض شعر 

اعرما كان من شأن صيغة هذا األ فيه، إالَّ  مع العلم أن أمثلة . خري أثناء نقده لشعر الشَّ

 البحرتيال تستغرق سوى صفحات قالئل يف بدء الكتاب، يف حني نال  متام أليبالطَّيف 

ب و القراءة النَّصيب األوىف و احلّظ األوفر  .من التَّعقُّ

 :)1(يدور حول مخسة أبيات من قصيدتني بالكاد هي  متام أليبو نقدمها 

ــه  زَار اخلَ ــلْ أَزَاركَــ ـ ــا الَ بـ ـ ــالُ لَهـ ـ يـ  

 ــه ــبت لَـــــ ــــ ــا نَصـ ــــ لَمـ ــتُه ــــ صـتَقَن ــــــي ظَبـ  

  ــقَم س ــرِه ــن ذكْ ــا م بِن ى وــد ــم اغْتَ   ثُ
  

  فكْر إِذَا نَام فكْر اخلَلْقِ لَـم يـنمِ    

ــمِ    ــن احلُلُ اكًا مــر ــلِ أَش ــرِ اللَّي آخ ــن م  

ــ    الس ــن ــوالً م سعم ــان ــاق و إِن كَ قَمِ ب  
  

 

 :متام أيبو قول 

  ــن ــة مــــ ــةَ الرملَــــ ــزور لَيلَــــ ــادكَ الــــ   عــــ

  نَـــــم فَمـــــا زَارك اخلَيـــــالُ و لَكنــــــ   
  

  رملــــــه بــــــين احلمــــــى و بــــــين املطَــــــالِ  

  ــــك بِـــالفكْرِ زُرت طَيـــف اخلَيـــالِ   
  

كد خيرج يف كل مجيع أطواره عىل و نفيد ممّا تقّدم أن تلقي النقاد القدامى لشعر أيب متام مل ي

أبيات بعينها ظلت تشّكل قطب رحى فعل القراءة التي دارت حوله، و ظلت ختتلف هذه 

القراءات بني ناقد و آخر كّل حسب مرجعياته الثقافية و تكوينه املعرّيف، مما نجم عنها هذا 

                                                   
املوازنة، (. ب ما جاء عن الطائيني يف طروق اخليال، أنَّ أبا متام مل يأت فيه إال بأبيات يسريةيذكر اآلمدّي يف با)  1(
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النقاد و منه إىل  االختالف املشار إليه يف تغري آفاق االنتظار بني السابق و الالحق من

. االختالف يف خترج معاين النصوص التي مل خترج عن كوهنا أبيات ظلت ُتطارد قراءة و فهام

كان االلتفات إىل تلقي إنتاج أيب متام منصبا عىل جزئية يف شعره كام حاولنا التمثيل  و رّبام

رته القراءتان من لذلك بني الرشيف و اآلمدي و خترجيهام ملعاين الطيف يف قصائده و ما أثم

 .ع أيب متام أو النقاد كام هو ثابتمعاٍن تدّل عىل رحابة الّداللة سواء يف أفق املبد

 



 

 

  

  ةخا�� 
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  مجلــــــة نَتَائــــــج ِالرسالـــــــة

د فصوله و مباحثه، و ما نجده مبثوثا فيها أكثر مما  ر حرص نتائج البحث مع تعدُّ من املتعذِّ

خرية ما  مجلة نقاط و جمموعة عنارص، فالقارئ للبحث قد جيد فيه من الذَّ يمكن حتديده يف

ارس سهوًا أثناء حماولة  يغفل عنه الّدارس، و مرّد ذلك يف اعتقادي ما يسقُط من الدَّ

و مجلة نتائج الّدراسة . استظهاره لنتائج بحثه، أو أنَّه قد يستقلُّ قيمة النَّتيجة فيكرب عن عّدها

ني تأكيٍد ملا تقّدم من نتائج يف أبحاث و دراسات سابقٍة من جهة، و كشٍف عن هنا ترتاوح ب

عر و النقد القديم و املحدث، و ما أحدثه أبو متام من رصاع  قيم أخرى متسُّ موضوع الشِّ

طريقة العرب (نقدّي، و خصومة أدبّية دارت رحاها حول ثورته الشعرّية ضّد عمود الشعر 

 :النتائج نذكر عىل سبيل العّد ال احلرص أنَّ و من مجلة ) يف الكتابة

عُر العريبُّ مل يتطّور  -   من فراٍغ، بل إنه ظلَّ امتدادًا لتاريخ شعري طويل، ) يتجّدد(الشِّ

 . حيكمه قانون االستمرارية و التعاقب، ال االنفصال و القفز من الفراغ

اته، و أشعاره، و كالمه اختيار(أّن أبا متّام شاعر ناقٌد عرب رؤيته النقدّية من خالل  -

رغم أنه مل يقّدم الختياراته و ال صدر عن مؤّلف يؤّرخ به ). املبثوث يف تاريخ تراثنا

 .ملسريته النقدية

تقوم عىل مغايرة املألوف، و خلخلة احلساسّية النقدّية، و بالتايل فقد  متام أيبشاعرّية  -

 . ظّلت شاعرّيته تفجؤ املتلّقي و تكِرس ُبنى توّقعه

نَّ اللُّغويَّ يف نظِر الّشاعر يستطيُع أن جيّمد الّلغة، و جيعلها يف قارورة حمكمة، و لكنّه ال إ -

، و حياَهتا املتجّددة  . يستطيع أن يالحقها يف تدفُّقها املستمرِّ
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أنَّ اخلصومة كانت من حسنات الّرصاع بني القديم و احلديث حيث أنَّ نتاجها كان هذا  -

  م، و عنها تكّشف النقد عن هنٍج جديد من املغايرة و االختالف، الّرتاث النقدّي العظي

 . ما كان ليتأّتى حتت ظالل املشاكلة و االتفاق

يف خلِق قارٍئ جديٍد خمتلٍف، ال حيتكم يف فهم اجلديد إىل القديم  متّام أبولقد أسهم  -

و جور الرؤى  الفّن يف ذاته، بعيدا عن ضبابّية األحكام القبلّية،/ فحسب، بل إىل الّشعر

 .احلسرية

الباكر إىل أمهّية التلّقي، و تثمِني حضور املتلّقي يف فهم النّّص، و بعثه ملفهوم  متّام أيبتنبيه  -

 .العميثل، و الرضير سعيد أيباملتلقي املسؤول و يتجّىل ذلك واضحًا يف قّصته مع 

: ، و شاهد القول)لمهع(ه ه و فهمُ أعان عليها ذوقُ  نقدّيةٍ  كان صاحب بصريةٍ  متام أباأن  -

غري ما رؤيته النقدية املبثوثة يف قصائده، و نظرته املمعنة يف ذات املعاين التي تتكرر يف 

كان  إّنامنظرته إىل القصيدة و مذهبه الشعرّي أن عكس األمر الذي ي. يف ديوانهقصائد 

باملرأة البكر ) يفالقوا(فهو أبدا يشبه القصيدة . دفٍة و اتِّفاقاصموليد إمعاٍن و حرٍص، ال 

ا بنت فكٍر، هّذب بالّرواية و الّصقل، و ُثّقف بالعمل و الّدربة  خذها ابنة (العذراء، و أهنَّ

ب هٌة كريمة ذات حسٍب )الفكر املهذَّ ق ..حسيبة يف صميم املدح(، منزَّ ، منزهة عن الرسَّ

ى  مة عن املعنى املعاد*** املورَّ َكُح إالَّ لقارٍئ يف ، فهي بجملة هذه الصفات ال ُتن)مكرَّ

و إال فكسادها يف . الئٍق بحسن شباب معانيها. الفهم منمقامها من الوعي و مستواها 

ج(أحرى بابتذاهلا للموايل ) القراءة(سوق الزواج  ذَّ واقعة يف حكم بنات ). القراء السُّ

 ) .عن املوايل و مل حيفل هبا العرب*** حني ضّن هبا ..... (نصيب 

ء قراءة نصوص الرتاث إىل مظاّنه األوىل و عدم االكتفاء بورودها نقال عن جوع أثناالرُّ  -

الدراسات املعارصة، ألّن الّدارس املعارص قد يقترص من الّشاهد عىل ما حيتاج إليه 



  

 

 

ا م 

231 

إلثبات رأيه و الدفاع عن تصّوره خدمًة لنتائج بحثه، يف حني أن للنّّص فضل بقّية قد 

 . يقلب ميزان احلكم بالكلّية

ّن شعر أيب متام مل يكن وليد اخرتاع حمض، و ال جديد مطلق، بل كان حمّصلة اجتهاٍد أ -

، و أعان )حمفوظ الشاعر، و اختياراته الدالة عىل ذلك(أسهم فيه الرتاث بحّصة كربى 

عليه ذوٌق أدّيب رفيع اختّص به الّشاعر، و صنعه هذا التَّامهي اخلّالق بني أصالة القول 

 .ة احلياة املحدثةالّشعري، و معارص

لقد نّبه أبو متام إىل جانب مهّم من التلقي يف اختياراته الشعرية، حيث أّنه مل يرصف  -

  العناية إىل تلقي قصائد الشعراء الكبار، بل عمد إىل املقّلني و األغفال، و املنسيني 

  هرة لشُّ تنبيها بأنَّ جيد الشعر ليس حكرًا عىل الكبار املشتهرين، و أّن ا. و املجهولني

 .)1(و الّذيوع و األولّية يف الزمن ليست معيارًا لتفضيل القول و اختياره 

   باجلملة،و عاداهتم يف التشبيه  أّن أبا متّام مل خيرج فيام جاء به من شعر عن إلِف العرب -

و من ثّم فخروجه يف بعض األبيات عن بعض املعاين، يعّد نوعًا من التَّجديد؛ و ال ينبغي 

بإعالنه العقوق عىل الرتاث العريب القديم، بل جيدر أن  -من خالله-ىل الّشاعر احلكم ع

يف جمموعه، لنقف عىل وعي الشاعر بام يصنع فيام ) شعرا و خمتارات(ننظر إىل إبداعه 

 .حيدثه و حياوله من جديد

عـىل  متـام أيبمن الثَّبات يف نظرتـه إىل الّشـعر عمومـًا و يف تلقـي شـعر  اآلمدّي لقد انطلق  -

أكثر حّدة منه يف أحكامـه عـىل  متام أيبوجه اخلصوص، هلذا جاءت مواقفه يف العيب عىل 

                                                   
 ّيةقد يكون األقدمون عظامء يستحقون التَّقدير، و لكن جيب أن ننظر إىل إنجازاهتم الفن": إليوت. س.يقول ت) 1(

، و علينا أال نقف يف وجه األدباء الناشئني واضعني يف األذهان عىل أّهنا مصادر غري قادرة عىل الّتطور إلغناء الّلغة

 ."أنَّ كّل ما يمكن إبداعه يف الّلغة قد ُأنجز
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  البحــرتّي ألن هــذا األخــري عنــده ظــّل حمافًظــا ثابًتــا عــىل طريقــة العــرب يف الكتابــة 

 .عر و أفق انتظاره يف نقده للشِّ  اآلمديو مل يتجاوزها كثريًا، و بذاك فهو أقرب إىل معايري 

د القديم ظّل يف صورته العاّمة و التي تكاد تكون الصورة الكلّية عرب تارخيه أّن النّق -

الّطويل حسًريا، ألّن ما انفّك يتلّقى إبداع الّشعراء ال باعتبار النّظر إىل مدّوناهتم يف 

صورهتا الكلّية الّشمولّية، و ال إىل القصيدة كوحدة كلّية و نصٍّ تتحّقق فيه الّدراسة، بل 

ل مع الّشاعر بطريقة حتيل القصيدة الواحدة إىل البيت الواحد، فظّل بذلك ظّل يتعام

الناقد القديم يتعامل مع البيت اليتيم املفرد، و البيتني من القصيدة، ثّم حيكم عىل الشاعر 

بق أو الّرداءة و القصور و كأن القصيدة هي من ينتمي إىل . من خالل ذلك باجلودة و السَّ

ستحيل بذلك البيت وحدة كربى، و القصيدة بنية حتتّية صغرى البيت ال العكس، لي

و هو ما نالحظه جلّيا يف تلقي إبداع أيب متّام، فاآلمدّي يعيب . تنضوي حتت ذلك البيت

أهّن (عليه أبياتا بعينها، و هي نفسها األبيات التي حيمل عليها النقاد عىل أيب متام 

، و ال نجده يعرض لقصيدة ..)ماء املالم، ، ال تسقني..، يا دهر قّوم أخدعيك..عوادي

ا أنا فلست أفصح بتفضيل أحدمها عىل  ": بعينها مع أّنه وعد أّنه سيفعل حني قال فأمَّ

ثم ... ": ، و قوله)1( "و بني معنى و معنى ... و لكنّي أوازن بني قصيدة و قصيدة، اآلخر

افية وإعراب القافية، ثم بني أوزان من شعرهيام بني قصيدتني إذا اتفقتا يف الوزن و الق

 ."معنى ومعنًى 

  هذا فضال عن القول أّن حّتى القصيدة الواحدة غري كافية للحكم عىل الشاعر باجلودة 

اعر  ، و هذا ما أملح إليه البحرتي يف )مدونته(و السبق، بل ينبغي النظر إىل جمموع أعامل الشَّ

                                                   
و كان األحسن و قد انتهيت اآلن إىل املوازنة بينهام، ": و نجده يتعّلل لعدم التزامه هبذا املنهج يف موازنته فيقول) 1(

و لكن هذا ال يكاد يتّفق مع اّتفاق ّتفقتا يف الوزن و القافية و إعراب القافية، إذا ا أن أوازن بني البيتني أو القطعتني

 .)429، ص01املوازنة، ج(    "التي إليها املقصد، و هي املرمى و الغرضاملعاين 
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جّيده خري ": و قال) مدونتيهام(لة إنتاجهام اعرتافه حني نظر إىل شعره و شعر أيب متام يف حمص

 ."من جّيدي، و رديئي خري من رديئه

يف شعر أيب متام نجده أحرص ما يكون عىل مقابلة جودة صناعة  اإلمعانمن خالل  -

القصيدة و تثقيفها بصفته مبدًعا خالًقا للقصيدة،  بالقاريء الذي ينسب له أبو متام 

 .رئا حقيقيا بصفته هذا اآلخر صانعا للمعنىصفات تثبت له ندّية الوقوف قا

 

ــــــحيفَةَ قَــــــد  وأَرى الصلَتــــــها فَــــــرتَةع         

إِذا  إِن ةٌاجلِيـــــــــــادـــــــــــنعلَتـــــــــــها صع         

              فُســـــــحةً تَزيــــــد األَبصـــــــار فيهــــــا  ت
  

ــامِ     ــا األَرواح يف األَجســـ ــرت لَهـــ   فَتَـــ

ــت  ــامِ راقَـــــ ــابِ واإلِفهـــــ   ذَوي األَلبـــــ

و الــأَم ــوامِ تَــــــــــــــ ــة القُــــــــــــــ ـــــــــــــ نايـبِع  
  

 

 حسن تلق و تأليف جودة صناعة
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  1972، 02إال�سان و التارخي يف شعر ٔ�يب متام، بريوت، دار الك�اب ا�ل�بناّين، ط  ٔ�سعد ٔ�محد �يل   .22
، 01، ج04ٔ�محد صقر، القاهرة، دار املعارف، ط: متام و الب�رتي ، حتق�قاملوازنة بني الطائیني ٔ�يب   ٔ�بو القامس احلسن �ن �رش: ا�ٓمدي   .23

1982.  



 

 

236 

، 02، ج04ٔ�محــد صــقر، القــاهرة، دار املعــارف، ط: املوازنــة بــني الطــائیني ٔ�يب متــام و الب�ــرتي ، حتق�ــق  ٔ�بو القامس احلسن �ن �رش: ا�ٓمدي   .24
1982.  

، 03، ج01قـاهرة، مك�بـة اخلـاجني، طالعبد هللا احملـارب، : ، حتق�قيب متام و الب�رتيشعر �ٔ املوازنة بني   ٔ�بو القامس احلسن �ن �رش: ا�ٓمدي   .25
1990.  

ال�رش، قاهرة، دار الفكر العريب �لطبع و محمد ٔ�بو الفضل ٕا�راهمي، ال: �زهة أ�لباء يف طبقات أ�د�ء، حتق�ق  ٔ�بو الرباكت ريأ�نبا   .26
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����ویات�� 
    �س ا

 مقدمة البحث

 ديم و مناهج القراءة الحديثةالشعر العربي الق: المدخل

 )حدود التلّقي المشروع و خطر المبالغة يف القراءة و التأويل(

 

 07 النص و القارئ

 15 .و مطالب االحرتاز النص بين ضرورة القراءة

 21 .ثقافة القارئ و تعّدد القراءات

 26 .نقادنا المعاصرون و مناهج النقد الحديثة

 :الفصل األول

 قي إلى غاية القرن الرابع الهجريالشعر و التل

 

 32 و اإلبداع  التَّأثرّية/ الّشعر بين التقليد  :المبحث األول

 .))النمطّية و سلطة النَّموذج الشعرّي القديم((التقليد و المماثلة 

 .معنى التقليدية

 ))االختالف و تجاوز سلطة المرجع((التجديد و الّتطّور 

33 

37 

39 

  قي الشعر القديم يف ضوء المعايير النَّقدية القديمةتل :المبحث الثاين

 47 .مكانة المتلقي و دروه يف النقد العربي القديم

 52 .أولّية نقد الشعر عند العرب

 57 أشكال تلقي الشعر يف النقد العربي القديم

  .الشعر المحدث و تيار النقد يف القرن الرابع الهجري :المبحث الثالث

 62 ري و مالمح التَّجديد و التَّطوُّ العصر العباس

عر المُ   66 ةعريَّ ث و مظاهر الحداثة الشِّ حدَ الشِّ

 72 األدب العباسي و خصائصه

 73 .الخصومة بين القدماء و المحدثين

 75 .النقد يف القرن الرابع الهجري
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 79 مصطلح عمود الشعر

 82 مكتبة النقد يف القرنين الثالث و الرابع الهجريين

 :الفصل الثاين

 الشاعر الناقد: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي

 

  .أبو تمام و حركة الرتاث يف شعره :المبحث األول

 87 .أبو تمام لمحة عن حياته و نسبه

 89 .ثقافته و علمه و أثرهما يف شعره

 100 )تسمياهتا، قيمتها، و منهجه يف االختيار(اختيارات أبي تمام الشعرية 

 102 تيار الحماسة ألبي تمامقيمة اخ

  .أبو تمام شاعرا مجّددا :المبحث الثاين

 107 .اإلبداع و الخلق يف شعر أبي تمام

 113 .الشعر و الفكر عند أبي تمام

 117 غموض و غرابة أم تعّدد داللة؟: شعر أبي تمام

ة الغموض عند أيب متّام   122 )إدراك و وعي التجربة الشعرّية(شعريَّ

 126 .بة و االغرتاب و صلتهما بالجدة و الغموض عند أبي تمامالغر

 127 )التجربة الشعرّية املحدثة و وعُي االغرتاب(غربة أيب متّام و اغرتاُب القصيدة 

   .أبو تمام ناقدا :المبحث الثالث

 136 مسؤولية اإلبداع و مسؤولية التلقي عند أبي تمام

 137 الّصنعة و االحرتاف/ عذرية النص 

 142 من خالل وصّيته للبحرتّي رؤية أبي تمام الّشعرّية 

 143 حول الوصية

 143 قراءة و تحليل يف نّص الوصية

 144 ما يستفاد من مدخل البحرتّي إىل وصّية أيب متّام

  145 )رؤيته النقدّية فيها(ما يستفاد من وصّية أيب متّام 

 147 )صائده من خالل قراءة يف بعض شعرهنظرته إلى ق( أوصاف القصيدة يف شعر أبي تمام
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 :الفصل الثالث

ام الطائي   )دراسة تطبيقيَّة من منظور أفق االنتظار(جماليَّة تلّقي شعر أبي تمَّ

  تلقي شعر أبي تمام و أفق االنتظار :المبحث األول

 153 القراءة و التلّقي

 157 مقاربة بين موضوع البحث و نظرية التلقي

 161 )أفق االنتظار(ّي الشعر المحدث جمالّية تلق

 166 )تحّقق النص من خالل القراءة و التلقي: (تلّقي إبداع أبي تمام الشعّري

 172 قصائد أبي تمام و فعل القراءة

  .المسافة الجمالية يف تلقي شعر أبي تمام :المبحث الثاين

 184 )تغيير أفق االنتظار(تلقي ابن المعتز لشعر أبي تّمام 

 189 )مالءمة أفق االنتظار _القبول و االستجابة(: لشعر أبي تّمامتلقي الّصولّي 

ي   192 )كسر أفق االنتظار_خيبة األفق _التلّقي الّتقليدي المحافظ(شعر أبي تّمام اآلمدي لتلقِّ

 192 اآلمدّي و منهجه يف الموازنة بين الطائيين

 197 )مذهب األوائل ين،أفق المحافظ(تمام  مرجعية أفق انتظار اآلمدّي يف تلّقي شعر أبي

 200 عمود الشعر و مالءمة البحرتي ألفق انتظار اآلمدّي 

  .نماذج تطبيقية لتعدد القراءات يف شعر أبي تمام :المبحث الثالث

 211 انفتاح النص و تعّدد القراءة

 215 نماذج تطبيقية لتعدد القراءات يف شعر أبي تمام

 221 د حول بيت ألبي تمامبين ثعلب و المربّ

ريف المرتضى يف  "الموازنة"بين اآلمدّي يف   224 "األمالي"و  "طيف الخيال"و الشَّ

 229 خاتمة 

 235 مكتبة البحث

 240 فهرس الموضوعات

 


