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"كان أبو تمــام إِذا َّكــلَّمه إنسان أجـابـه قبل انقضاء كالمه كأنه
قد علم ما يقول فأع َّد له جوابا" ديوان أبي تمام .004/4

خصُُُ:
ُمُلَُّ ُ ُ
تنطلق فكرة هذه األوراق من مبندأ االنازنال التنام للشناعر فني وازشتنه الشنتري التني
نظ أنها ذات طبزت اجتماعز في المقام األول ثم تتجاول هنذه الوازشن الماندودة لتسنب
في الشضاء الواسع وهو الشضاء الشكنر ؛ النذ هنو متجنهللاة ي فني اننسنان فني أ
لمان وفي أ مكان لذا فالشتر أداة م أدوات التتاطي مع منظوم الازناة القاممن
علننا الازننال التلمنني فنني الوكننول إلننا كازننر م ن االكتشننافات التنني تبننوأت منهللال ن
المسننلمات الرافض ن لمبنندأ المناقش ن وإعننادة النظننر فنني نتامجها فنناذا كننان بت ن مننا
توكل إلزه التقل البشر م حقامق علمز انطلقن من الازنال والتازنل فلنم نأذنذ
علا الشتر اعتماده الازال أداة م أدوات التتامل مع الواقع اننساني ولنم النننم
بوجود الشكنر فني أحشناء الازنال ولنو بشنكل جهللامني نسنبي ولنم ال نجهند أنشسننا فني
الباث ع تلك اللماات الشكري ثم نتتبع ذزوطها وكوال إلنا الشكنرة الدفزنن التني
حال القزود الشتري دون البوح المباشر بها هذا هنو القلنق البااني النذ دفنع هنذه
الصشاات إلا مشاكس المألوف وماالش المتروف ستزا للوكول إلا رد اعتبار
الشتر واالعتراف للشاعر بدوره في انسهام بايجابز في منظوم الشكر اننساني
بداي م أول الشتراء الذ يُُتتقد بانتمامه لجماع الشنتراء المشكنري وهنو الشناعر
التباسنني أبننو تمننام؛ حبزننب ب ن أوط الطننامي (731هننـ) علننا أمننل االنطننالق ناننو
مساحات شتري أكار وفضاءات فكري أوسع في المنتج الشتر القديم ــ تاديدا ــ
للااق بمنظوم الشتر الاديث التي ال جدال في أدلجتهنا من واقنع تأثرهنا بنالتهللااحم
الشكر الذ اقتام مجاهل كل البقاع وفنر ذاتنه علنا كنل التلنوم والشننون علنا
حد سواء في القرن الاناد والتشنري والنذ قبلنه وهني الشكنرة التني تطمن هنذه
األوراق إلا استامار الواقع الشكر المقارب له في التصر التباسي لصال اثباتها.
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فكرنن الشنتر الاداثن التشسنزر التأوينل التالزنل

الكلماتُالمفتاحيةُُ:الشكر الشتر
ُُُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُ
الازال التاطش .
ُُ ُُُ ُُُ ُ
المقدمــة
إذا كان الدراسات األدبز والنقدي لنددب التربني قند حصنرت الشكنر الشنتر
في الشتر التربي الاديث بداي م سن 1713هـ التي رافق الامل الشرنسز علا
مصننر والشننام سننن 1271م وجتل ن االتصننال بننز الشننرق و الةننرب بواب ن مهم ن
للتالق الاقافي واالجتماعي والشكر بزنهما وهو ما انتكس بشكل مباشر علا أهنم
متالم الاقاف وهنو الشنتر (The poetry) 1فنان الظنروف نشسنها ـنـ تقريبنا ـنـ كنان
الشتر التربي قد مر بها في التصر التباسي الذ ُعد ــ كما هو متلنوم ـنـ من أكانر
التصور األدبز انشتاحا علا اآلذر بتند عصنر التهللالن واالنكشناء علنا النذات التني
تمزهللا بها التصر السابق له وهو التصر األمو فناذا كنان النتتطل الشكنر النذ
م َّرَّت به األم في فترة االحتالل التركي هو ما أدى إلا النهم المترفني فني عصنر
مامد علي وما بتده فا ن التتطل نشسه يمك االطمئنان إلنا أننه كنان قند من َّر بهنا
فنني عهنند األمننويز وأدى االنشتنناح الكبزننر علننا اآلذننر إلننا هننذا االلدهننار الشكننر
والاقافي والشكر في عهد التباسنزز  2ومن هننا جناءت فكنرة هنذه األوراق وهني
االعتقاد بالوكنول إلنا النتنامج نشسنها عنند تشنابه األسنباب وقزناط هنذه المتطزنات
والنتنننامج علنننا األدب القنننديم بتننند منننا تنننم إشنننباعها باانننا فننني األدب التربننني فننني
التصرالاديث .ولزس غريبا علا الشتر عالم الشكر بل إن الشتر ــ في تصور هذه
األوراق ــ نشأ في أحضان الشكر واندمج مته في ما يمك تسمزته بـ(فكرنن الشنتر)
 The Intellectualization Of Poetryألن الشتر بوكشه أنشنودة الازناة هنو
ــ في انـي ــ مجموع م األفكنار 3ولزسن كنازا تلنك الصنورة النمطزن التني
الحق الشنتراء القنداما ـنـ تاديندا ـنـ وطالن حتنا الالشناء وهني وكنشهم بادمنان
الامور 4ومالحق النساء والشذوذ (...)The Perversionالنخ وهنو منا أدى إلنا
 1انظر الكبزر حس أحمد تطور القصزدة الةنامز في الشنتر التربني الانديث (من  1111ـنـ 1731م)
دار الشكر التربي بزروت التاريخ له كـ.0
 2انظر ضزف شوقي التصر التباسي األول دار المتارف بمصنر القناهرة طنـ(1700 )7م سلسنل
تاريخ األدب التربي الشصول( :األول والااني والاالث والرابع) كـ7ــ.700
 3الازاة هي ــ في اني ــ مجموع م األفكار إذ أن المتأمل في مازطه ــ ماال ــ يجد كازرا م النواحي
التنظزمز والتقنز هني فني أكنلها أفكنار فمناال انشنارة الضنومز هني فكنرة لتنظنزم السنزر تأسسن علنا
المرجتز الداللز لدلوان المتصنل بتالقن الامنرة بالندم والموجهن للداللن نشسنها علنا المنوت مسنتبتدة
داللته علا الاب أو الاجل أو غزرهما م انسقاطات األذنرى وكنذلك داللن الاضنرة علنا الازناة والصنشرة
علا اهور عالمات الاطر وكازر مما في الازاة هي افكار كالمدرس والجامت هما فكرتان وهكذا.
 4يورد األكشهاني (301هـ) ذبرا ع الولزد ب يهللايد (170هـ) أننه شنرع يشنرب من بتند كنالة التشنـاء
"وما لال ذلك دأبه حتا طلع الشجر (يقول الراو ) فأحصز له سنبتز قندحا" األكنشهاني أبنو الشنر
األغاني تاقزق عبد الستار فرا دار الاقاف بزروت طـ(1770 )1م  .13/2وغزر هذا كازر في كتب التراث.
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تشويه الشتر ــ مضمونزا ــ وإقصامه م ساح الشكر وانلقاء بنه ـنـ بأكملنه ـنـ فني
بنننراح الازنننال ( )The Imaginationوالتاطشننن ( )the Sentmimentدون
مااول الوقوف عند بت انشارات التي يتموضع الشكر فزها هنا أو هناك وتقود
ــ بالضرورة ــ إلا إيجاد كورة أذرى بديل تكون أكار إيجابز وتُارجـه م هذه
الوكنم ( )The Disgraceالتني الن تالحقنه بسنبب قلن الدراسنات التني تبنرل
قزمته وتلش النظنر إلنا الةامنب ( )The Absentوالمسنتور ()The Inivisible
وتةوص في أعماقه بدل الطشو فوق سطاه وهو ما أدى إلا اعتماد الاداث النقدي
ــ المستـوى المنهجـي ــ دون غزرها م المناهج التقلزدي التي لنم تتند كافزن لايشناء
بااج النص انا مني أن الاطوة الماتم التي ينبةي أن ياطوها النقد األدبي عند
الترب األوامل ــ تاديدا ــ وهي القشهللا إلا الاداث النقدين لزلانق بناألدب النذ ذطنا
الاطوة نشسها علا يد أبي تمام (مادة هذه الدراس ) وعبر عنها المتنبي بقـولـه:
5
زـب
فمـا الاـداثـ ُ ِمـ ِحلـم بِمـانِتـ
بان والش ِ
* قـد يُوج ُـد ال ِال ُـم فِي الش ِ
فالاداثـ ( )The Modernismــ بوكشهـا المشردة األساسزـ الموجه للمتننـا فني
النننص ـننـ تاتننـرق حاجننـهللا الهللامننان لتنشتننـ علزننـه م ن البداي ن (ال ُّش نبََّّان) إلننا نهايتننـه
الالنم) النذ يتنني التقنل 6والنذ
(الشزـب) وبوكشها المقابل االستبدالي لمشنردة ( ِ
هننو أداة إنتننا الشكننـر والمترفن تنشتننـ علننا شننتا أنننواع الشكننـر والمترفننـ كننذلك
فالاداثننـ تتاطننا الانندود الهللامانزننـ وتننأبا أن تكننون أداة فكريننـ ماتص ن باقننل
مترفي واحد دون غزره كاألدب ( )The Literatureأو النقد ((The Criticism
ماال وم هنا فان هذا الننص يُُتند تنبهنـا مبكنـرا للشكنـر الانداثي النذ شنق طريقنـه
باتجاه التلوم والمتارف كاف بتند هنذا التنبنـن النذ جناء من المتنبني بقنرون عندة
وعلننا ذلننك فرسننال المتنبنني النصزَّننـ تقننـول( :علزنننا أن ننننق علننا التننراث بننالتراث
ونجدده بشهم الواقع المتاكر فال نقف علا األطالل ونبكي الديار ونقف عند هـذا
الاد) وبذلك يمك القطع بأن ذطاب المتنبني يتننـاص تمنـاما منع الاطنـاب الانداثي
ب) تامننل عبننق التننراث وتاننوم
شننتريا وأدبزننا ونقننديا وإذا كاننن لشظنن (ال َّشننز ِ
شننرح ديننوان المتنبنني دار الكتنناب التربنني بزننروت 1710م  .773/1وفنني

 5البرقننوقي عبنندالرحم
القصزدة نشسها يقول:
ُ
كأ َّن ُك َّ
ـوب
زـص يُ ُ
ق ِم ُ
*
ـه
ـان يتق ِ
ام ِت ِ
ـل ُسـنال فِي مس ِ
وسف فِي أجش ِ
في الامانزنات كان لاظ النظري النقدي الاداثز وفي التستزنات كانن لاظن (منا بتند النظرين ) لكنننا
نا الزوم في وقن الشهنم لنذا فنان كتناب بزتنر بنار ":اسنتهالل النظرين األدبزن و الاقافزن " عملني ملنيء
باألنشنط التنني تتوقننف عننندها لنتأمنل حركن النقنند منننذ منا قبننل النظرين وكننوال إلنا النقنند األمريكنني .ابن
منظور جمال الدي مامد ب مكرم األفريقي المصر لسان الترب تاقزق عبد ي علي الكبزنر مامند
أحمد حسب ي هاشم مامد الشاذلي دار المتارف القاهرة 1711م مادة (حلم).
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دالالتهننا النشسننز حننول التقلزدين فننان مشننردة (ال ُّشنبََّّان) ال تتننني االنسننالت التننام عن
التراثز فل يكون هناك ناق ٌد حداثي ما لم يك قبلها تراثزا و(ال ِالم) حز يوجد فني
(ال ُّشبََّّان) يقف دون االرتماء في أحضنان الاداثن بانندفاع وانبهنار وهنو أ  :الالنم
عندما يُُوجد في (الشزب) يقف حامال دون الرف التام للمنتج الاداثي.
لسنا في متر التدلزل ــ نظريا ــ علا فكرين الشنتر ولكن يكشني دلنزال علنا
قزمته الشكري ـنـ تاديندا ـنـ أننه عند من أهنم أدوات التشسنزر ( (The Exegesisأو
التأويننل  (The Interpretationللقننر ن الكننريم عننند كازننر م ن المشسننري  7يبقننا
التنبزه إلا أننه من الناحزن التقنزن والمنهجزن كنذلك لنـم تكنـ فكنرة فصنـل المتنـ
( )The textعـ حواشزهـا ( (The Foot Notesفي هذه األوراق ــ وفقنا للتقلزند
المتبنننع عنننند بتننن المجنننالَّت الما َّكمننن ـنننـ طـريقنننـ مألـوفنننـ عننننـد فننني توثزنننق
المتلومنات عننند الكتابن األكاديمزن ذلنك ألن الااشننز ـننـ كمننا تقنول المتنناجم ـننـ هنني
طرف الشيء اللصزق به تشبزها له بااشز الاوب التي هي جانبه وطرفنه 8والشكنرة
 7ذكر أبوحزان األندلس الةرناطي (214هنـ) الطنرق التني أهلتنه لاقندام علنا تشسنزر القنر ن الكنريم فقنال:
"وإذ جر الكالم إلا هذا فلنذكر ما ياتا إلزه علم التشسزر من التلنوم علنا االذتصنار وننبنه علنا أحسن
الموضوعات التي في تلنك التلنوم الماتنا إلزهنا فزنه فنقنول :النظنر فني تشسنزر كتناب ي تتنالا يكنون من
وجوه (الوجه األول ) علم اللة  ...وقد حشظ في كةر في علم اللة كتاب الشصز ألبي التبناط أحمند
ب يازا الشزباني و اللةات الماتو علزها دواوي مشاهزر الترب الست ؛ امرئ القزس و النابة وعلقمن
ولهزننر وطرف ن وعنتننرة وديننوان األفننوه األود لاشظنني ع ن اهننر قلننب لهننذه النندواوي  "...األندلسنني
الةرناطي أبنو حزنان مامند بن يوسنف تشسنزر البانر المانزل دار الكتناب انسنالمي القناهرة طنـ()7
1777م كـ .0بل إن المنلف نشسه يضم كتابه هذا الذ هنو فني التشسنزر بتن منا قزنل حنول الشنتر و
الشننتراء فزقننول ـننـ منناال ـننـ عن المتنبنني (314هننـ)" :وممن لننم ينندرك إعجنناله أو أدرك وعاننند وعننار
مسزلم الك َّذاب أتا بكلمات لعم أنها أوحز إلزه انته في الشهاه و التي و الةااث بازنث كنارت هنهللاأة
للسامع وكذا أبو الطزب المتنبي ادعنا النزن َّوَّة واتبتنه نناط من عنبس وكلنب وأننه اذتلنق شنزئا ا َّدعنا أننه
أوحي إلزه به سورا سماها التبر وإن شتره اليناسنبها لجنودة أكانره ورداءتهنا كلهنا أو كالمنا هنذا متنناه "
كـ .7-1وقد أعد لمزلنا الدكتور مامند مامند الجطنالو باانه لنزنل درجن انجنالة التالزن (الماجسنتزر)
حول هذا القضز فوسمه بـ(الشتر الجاهلي وأثره في تشسزر متاني القر ن الكريم حتا نهاين القنرن الاالنث
الهجر ) وجتل قوامه " تالزل نصوص الشتر الجاهلي...نبرال دور هذا الشنتر وأثنره فني الكشنف عن
متاني القر ن الكريم ...وأوض الباث أن المشسري يقزمون م الشتر الجاهلي دلزال وشاهدا علنا عربزن
ألشاا القر ن وعربزن أسنالزبه وتاديند متانزنه فهنم :من الشنتر الجناهلي يترفنون مقاكند التنرب بمتناني
األلشاا وترشز ما يناسب منها تشسزرا للشظ القر ن الكريم وإلا الشتر الجاهلي ياتكمون فني تنرجز منا
يرجاون م تشاسزر ومتاني ماتلش تتارض أدلتها النقلز و التقلز ن فزرجتون بها إلنا المتنروف من
كالم الترب في شنترهم الجناهلي القنديم ...ومن ذنالل الشنتر الجناهلي كشنشوا عن متنان دقزقن لدسنالزب
القر نزـ ...الخ " الجطالو مامد مامد يوسف الشنتر الجناهلي وأثنره فني تشسنزر متناني القنر ن الكنريم
حتا نهاي القرن الاالث الهجر جامت قاريونس بنةال طـ(1770 )1م كـ.412 410 407
 8انظر لسان الترب مادة (حشو) وكذلك إذا اعتمدنا كلم (الهامل) بديال ع الااشز فان الهامل م
الهمل و الهمل وهو الكالم الكازر .مادة (همل) وإذا نظرنا إلنا المقابنل وهنو المنت النذ يتنني الظهنر
فان الااشز تتني ما لاد ع حمله فوق الظهر وم هنا جاءت مشردة الاشو التي تتني ما لاد ع األكل.
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الشرعز التي توضع في الااشز هي ابن الشكرة األم التي مالها المت واليجول ـنـ
من بناب الطرافن ـنـ فصنل االبنن عن أمهنا وال التكنس وأان أن التنودة للااشنز تكننون
أسهل إذا كان ذيل كل مت تاته وما اني إالَّ أن هذه الطريق تناسب التلوم التطبزقز أكار
م مناسبتها للتلوم النظري اننسانز ولنـم تكنـ ـنـ فني الوقن نشسنـه ـنـ طريقنـ انشنـارة
إلا المصـادر والمراجع بذكر لقـب المنلـف مقدمـا علـا اسمنـه متتنـادة ـنـ أيضنا ـنـ
فنني أباننـاث سابقننـ لكن كننان القبننـول لهننذا القسننم األذزننر من سزـاسننـ بتن هننذه
المجالت التلمزـ التي تتتمد أسلـوب تقنديم اللقنب عن االسنم والتندول عن فصنل
المتون ع حواشزها ذلك أننه لنـم يكنـ غريبنـا عنـلا باحنـث تراثني يتانـدث عنـ
التنراث بنالتراث نشسنـه اعتمناد الطريقن التني كانن متروفن عنند السنابقز فني جننل
المص ننَّشات القديمننـ فنني التننراث التربنني بأكملننـه وقبننـل ذلننك اعتمنندت فنني القننـر ن
الكريـم فني مواضنع منهنا قـولنـه تتنالا{ :إِ َّن َّ
ي يُُبشن ُرُك بِكلِمنـ ِمننـهُ اسن ُمهُ الم ِسنز ُ
ِعسننـا اب ن ُ مننـريم} 9فقنندم الصننش أو اللقننب ع ن االسننم يضنناف إلننا ذلننك أن م ن
دالالت كلم (المرجع) التودة والرجوع والتي يناسنبها بقاههنا قريبن فني الصنشا
نشسها نمكانز التودة إلزها عند الااج دون مشق في ربل المتون باواشزها.
مهــادُنظـريُ:
ُ ُُُُُُُ ُُ ُ ُ
تتـد مـادة (سـأل) مـ أكاـر المـواد اللةـويـ ــ علا المستوى المتجمي ـنـ ثنراء
متـرفزـا إذ تتاـرك في مساحـ متجمزـ واستـ وفي سزاقنـات متتنـددة فالسننال
10
هو أداة المترف وهو بواب التلم الذ هنو الشنتر فني بتن مشاهزمنه المتجمزن
وم هنا تبرر ثنامز (السنال والجواب) لنشسها الكشف ع السمات الشكرين للشنتر
 9سورة ل عمران اآلي ( .)41ويظ بت الباحاز في المناهج البااز أن هذه الطريق أوربز افرنجز
وافدة علا الترب فزسمزها الطريق األوربز أو األمريكزن أمنا ذكنر الاواشني فني كنشاات مسنتقل عن
المتون فز ُُلقا بها في نهاي األبااث وذلك أمر تةزب عنه الدقن ذلنك أن حاشنز كنل شنيء جانبنه وطرفنه.
انظر لسان الترب مادة (حشا) .وقد ج َّوَّل الناناة ذلنك مننهم ابن هشنام األنصنار (201هنـ) بقولنه :إن
ذلك "جرى علا طريق المنرذز م تقديم اللقب علا االسـم أو ألن اللقب اشتهر وحزنئذ يجول تقديمنه
علا االسم عند الناناة كقولنه تتنالا :إنَّمنا الم ِسنز ُ عزسنا" .األنصنار جمنال الندي أبومامند بن عبندي
يوسف شرح التصري علا التوضز دار إحزاء الكتب التربز القاهرة التاريخ له .3/1
ويقسم حس حنشي الاضارة اننسانز إلا نوعز هما :حضارة الكلم وحضارة الطبزت فزقول" :يبندو أن
الاضارات نوعنان :حضنارة الكلمن وحضنارة الطبزتن  ...فني حضنارة الكلمن تكنون الكلمن هني التنصنر
المتوسننل بننز اننسننان والطبزت ن فننال يُُشهننم التننالم إالَّ م ن ذننالل الكلم ن واليضننع لننه قواعنند للسننلوك إالَّ
باستنباطها م الكلم وهي أيضا التنصر المتوسل بز ي والتالم فاهلل يتكلم .بل إنه يالق التنالم بالكلمن
"ك فزكون" ...لذلك نشأت علوم التأويل لشهم الاطاب انلهي الذ يصنل ي بالتنالم و الاطناب اننسناني
الذ يصل اننسنان بناهلل و بالتنالم" .حنشني حسن حضنارة النهللام الااضنر "إشنكاالت" مركنهللا الكتناب
للنشر القاهرة طـ(7004 )1م كـ.2
 10انظر لسان الترب مادة (شتر).
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م جه والشاصز الشكرين للشناعر من جهن أذنرى وعطشنا علنا منا سنبق من
التالقننن التأويلزننن بنننز المتننناني القر نزننن والننننص الشنننتر فنننان ثنامزننن (السننننال
والجنواب) التني هنني األداة التداولزن لننبت سنزاقات الاطناب القر ننني فنان القننر ن
الكريم اعتمدها فاتا لسورة كامل م سوره بقوله تتالا{ :سنأل سنامِ ٌل }...ولنزس
ذافزا القزم المتنوي والشنز التي تنديها فوات السور في السزاق القر ني وأن ما بتد
السنال يقع ـنـ علنا كنل حنال ـنـ فني دامنرة الجنواب وإن لنم يكن الجنواب واضناا
والناار إلا فاتا هذه السورة ــ تاديدا ــ في ضوء فنوات غزرهنا من السنور يجند
السنال يقع في موقع األقسام والاروف المقطت وغزرهما من االسنتهالل القر نني
هذا فضال ع كارة ما ورد السننال وجوابنه فني متنون السنور ولنزس ذافزنا كنذلك ـنـ فني
إطار التجرب الهزرمزنزوطزقز ـنـ النتاللم بنز النصنز ؛ النديني(القر نني) والشنتر
(انبداعي) "فنظري الترب الشتري سلزل فلسشتهم في فهم المتننا المنرتبل لنديهم
بالنص القر ني".11
وبتزدا ع الروح القر نز التي اليالو االقتراب منها من ذطنورة فنان التمنل
انبداعي بشكل عام والشتر منه بشنكل ذناص هنو عالمن اسنتشهام كبنرى تازنل
نشسها للمتلقي لزتولا انجابن عنهنا فاالسنتشهام لةن ( :)The Interrogationهنو
طلب الشهم بالنظر إلا القزم المتنوي التي أحدثها التةزر الصرفي الذ طنرأ علنا
الشتل (فهم) بهللايادة الالحق الصرفز المتمال في األحرف الاالث األولا علا المادة
األكلز الدال ــ كرفزا ــ علا الطلبز وم هنا فان م متاني القنراءة أل ننص
تقديم فهم له يتواله القارئ إجاب علا السنال الضمني الذ يسك أعمناق الننص
وإذا فالجمل الشتري التي قد تتمدد علا مساح الديوان الشتر كامال أل شاعر
وقد تناسر في مشردة شتري واحدة هي ــ في الاقزق ــ جملن اسنتشهامز وهني ـنـ فني
الوق نشسه ــ سنال شتر تكم كتوبته بالنسب للمبندع فني حجنم الضنبابز التني
تلتف حوله والةمو الذ يكتنشه والاجب التي يتاشا وراءها والمراوغ التي
يتسم بهنا فني عالقتنه بنالمتلقي (قنارئ الننص) أمنا بالنسنب للمتلقني فانهنا تكمن فني
مقدار ما يمتلكه م أدوات تشكزكز وتركزبز ونوعها تتزد النص ـنـ تشكزكزنا ـنـ إلنا
نقط البداي وتصل بنه ـنـ باعنادة التركزنب ـنـ إلنا نقطن النهاين فني حوارين نقدين
(إبداعز ) بزنه وبز قارمه وهي منا يمكن تسنمزتها بنـ(السننال والجنواب فني الننص
الشننتر ) أو القبننول والننرف علننا حنند بزننان أدونننزس (علنني أحمنند سننتزد) ألبتنناد
السنال والجواب بقوله" :التساهل م القبول إلا الرف هذا هو الال الذ ترسمه
الاساسز الشتري التربز  ...في القبول رضا وطمأنزن ويقز وفي التساهل تمرد
 11الوردني أحمد أكول النظري النقدي القديم م ذالل قضز اللشظ والمتنا في ذطاب التشسنزر دار
الكتاب الجديد المتادة طـ(7000 )1م كـ.1
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ورف وشك .القبول فرح باألكل والنبع والتساهل قلق علزهما؛ إنه المسنار النذ
يمتد بنز حتمزن االبتتناد عنهمنا و الرغبن فني التنودة إلزهمنا و البقناء فزهمنا .القبنول
عالم الابات والتساهل عالم التاول" .12وربما يكنون من أوامنل الكتناب والنقناد
الترب القنداما النذي تنبهنوا ألهمزن هنذه القضنز فني الدرسنز األدبني (التشنكزل)
والنقد (التأويل) اب رشزق القزرواني (410هـ) إذ عقد لها بابنا من أبنواب كتابنه
الشهزر(التمدة) أطلق علزه اسم (باب التشسنزر) النذ هوـنـ أ (التشسنزر) عننده" :أن
يستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به مجمال" 13فـ"التشسزر هو كشف المنراد عن اللشنظ
المشننكل ...واستشسننرته كننذا أ سننألته أن يُُشسننره لنني" 14أ  :طلبن الجننواب علننا
سنننال حقزقنني كننري أوضننمني افتراضنني وعلزنننا ـننـ فنني غالننب األحننوال ـننـ أن
النتوقع م الشاعر سناال أو أسئل كريا إذ هو اليةشل المتلقني إغشناال تامنا بنل
يترك له مساح للمشارك ــ إبداعزا ــ في التملز الشتري حز يروم التلمز بنديال
ع التصري وبالمطلـق منا من كنالم إالَّ هنو نتزجن لتملزن ذهنزن حنامرة (سننال)
تظل تشةل حزهللاا م التشكزر الشتر إلا أن يأتي الجواب في شكل ممارسن نقدين
م الشاعر الناقد أحزانا تتزد النظر في القزل الشتر بالشصل بز اللاظ الشتري
في النذات الشناعرة واللاظن النقدين عنند النذات نشسهنـا وفقنا للمسنلَّم انحصنامز
المشضز إلا النتزج القطتز وهي( :ما م ناقند إالَّ هنو ـنـ فني الاقزقن ـنـ شـاعنـر)
ومنها اهر ما يُُترف بـ(النقد الشتر للشتر) نقد الشتر بالشتر.
وإذا كان المتنا اللةو يالنل بنز مشهنومي؛ التشسنزر والتأوينل علنا حند الشهنم
الذ جاء به اب منظور نقال ع اب األعرابي بقولنه" :التشسنزر والتأوينل والمتننا
واحد" 15دون أن يكون علا وعني تنام بمنا اسنتدرك بنه علنا نشسنه من بزنان الشنرق
بزنهمننا بقولننـه "التشسننزر هننو كشننف المننراد ع ن اللشننظ المشننكل والتأويننل :رد أحنند
الماتملز إلا ما يطابق الظناهر" 16وهني الشكنرة التني بننا علنا إعنادة النظنر فزهنا
نصر حامد أبوليد كتابه فلسش التأويل (دراس في تأويل القر ن عند مازي الدي ب
عربي) بقوله في التمهزد للكتاب" :م األفكار الشامت المستقرة التي يمكن أن نتزند
طرحها فكنرة التشرقن بنز التشسنزر والتأوينل وهني تشرقن تُتلني من شنأن التشسنزر
 12أدونزس علي أحمد ستزد مقدم للشتر التربي دار التودة بزروت طـ(1713 )4م كـ.32
 13القزرواني أبو علي الاسن بن رشنزق التمندة فني مااسن الشنتر و دابنه تاقزنق مامند قرقنهللاان دار
المترف بزروت طـ(1711 )1م .071/1
 14لسان الترب مادة (فسر).
 15المرجع السابق مادة (فسر).
 16المرجع السابق مادة (فسر).
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وتةن من قزمن التأويننل علننا أسنناط من موضننوعز األول وذاتزن الانناني" ثننم
يوضننن المنلنننف األسننناط النننذ يقنننوم علزنننه التشسنننزر وهنننو الموضنننوعز فزقنننول:
"الموضننوعز فنني الاالن األولننا موضننوعز تاريازن تشتننر إمكانزن أن يتجنناول
المشسر إطار واقته التارياي وهموم عصره وأن يتبنا موقف المتاكري للنص
ويشهم النص كما فهموه في إطار متطزات اللة التارياز في عصره" 18ومن هننا
يتبوأ اب جنني (377هنـ) مكنان الصندارة فني قاممن شنراح دينوان المتنبني بوكنشه
أولهم م جه وبوكشه علا وعي تام بأن شرحه الذ وسمه بـ(الشسر) هو تشسزر
لشننتر شنناعر متاكننر لننه هننو المتنبنني (314هننـ) يبنندو أنننه كننان يننرى نشسننه أولننا
الشراح بشرحه وهذا هو المبدأ (المتاكرة) هو الذ يمك أن يتزد النص لصاحبه
ضم منظوم نقدي م النقناد الشنتراء ـنـ بالضنرورة ـنـ شنرط فصنل الشناعر بنز
ثنامزتز هما( :الشاعر الشاعر) و(الشاعر الناقد) ويانول لننا البانث عن جنواب الشناعر
عن سنناله (السننال والجنواب فني الشضناء الشنتر ) ومن هننا ـنـ أيضنا ـنـ تتتننهللال
التالق الجامت بز البتد الموضوعي (التشسزر) والبتد الذاتي (التأويل) فزما يمك
أن يُُترف بـ(النقد السزرذاتي) أو (النقد االعترافي) حز يمارط الشناعر التملزتنز
(الشتري و النقدي ) في ن واحد فزتادث ع ذاته بذات أذرى لاظ الشصل تلك.
وقنـد اعتمنـد كازنـر منـ األدبنـاء والكتَّننـاب والنقنـاد السنـنال لزنـ لتقدينـم رهاهنم فنني
الاقلزـ األدبـي والنقـد ابتـداء مـ جنـان بنـول سـارتنـر ()Jean Paul Sartre
الـذ اعتمـد السـنال عنـوانـا لكتـابـه الشهزـر(منـا األدب ) 19مندذال لتقدينـم رهيتنـه
في قضزـ االلتـهللاام في األدب وكنـوال إلنـا كلزمنـان منوالان ()Clement Moisan
الـذ وسنـم مصنَّشنـه بنـ(منـا التـارينـخ األدبنـي ) 20جاعنـال الجنـواب نهـاينـ مطنـاف
 17أبو ليد حامد نصر فلسش التأويل (دراس في تأويل القرى عنند مازني الندي بن عربني دار الوحندة
للطباع و النشر بزروت طـ(1713 )1م كـ.11
 18المرجع السابق كـ.11
 19أدار سارتننـر فكننـرة كتـابننـه حننول جملننـ م ن األسئلننـ فكـانننـ فصننـول الكتننـاب إجابننـ علننـا أسئلننـ
طرحهـا علـا الناـو التـالـي:الشصـل األول :مـا الكتـابـ الشصـل الاـانـي:لمـاذا نكتـب الشصـل الاـالـث
لمـ نكتـب  .وقـد أذر متنرجم الكتنـاب مامند غنزمنـي هنـالل الكتنـاب علنـا نانـو فرينـد إذ كنـ َّدر كنـل
فصـل مـ فصـولنـه بزنـان ألبنرل القضـاينـا واألفكنـار التنـي ينطنـو علزهنـا الشصنـل تانـ هنذا السنـنال.
انظـر سـارتـر جـان بـول منا األدب ترجمنـ وتقنديم وتتلزنق مامند غنزمني هنالل دار نهضنـ مصنـر
للطباع والنشر والتوليع القاهرة 1770م كـ 7وما بتدهـا.
 20وقد بنـا كلزمـان مـوالان ( )Clement Moisanــ أيضا ــ فكـرة كتـابـه علـا طـرح عدد ال بأط بـه
م األسئلـ أجملهـا المتـرجم في ما يربو عـ عشـري سـناال منهـا(:كزـف ننرت لددب منـا هني المنـادة
الاـام التي تشكل لام األدب مـا الةايت م التألزف في تـاريخ األدب لمـاذا وكزنف تنتتنـل الكتـابنـ فني
تاريخ األدب في ألمن وانروف مانددة منـ هنو المننرت األدبنـي منـا وازشتنـه منـا عـدتنـه النظرين و
المنهـاجزننـ و المشاهزمز ن إلاء التنناريخ كمشهننوم وتصننور وإلاء األدب كموضننوع ماتلننف ومتمزننهللا ع ن
التاريخ ....الـخ) انظر موالان كلزمـان ما التاريخ األدبي ترجمن وتقنديم وتتلزنق حسنـ الطالنـب دار
الكتـاب الجديد المتادة بزنروت 7007م كنـ 11ومنا بتدهنـا.وقند نُشنـر الكتنـاب أول منرة سننـ 1712م
بتنـوان (?.)Qu'est-ce que l'histoire litteraire
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لرحلـ تالقـ بز التناريخ واألدب منرورا بةـالنـي شكنـر فني منلشنـه (شنترنا الانديث
إلـا أينـ ) النذ تصندر الكتابنات حنول الموقنف من موجن الاداثن التني اجتاحن
السـاحـ الشتريـ بتزد الارب التالمزـ الاانز وعبدي الةذامي في كتابنـه (ثقـافنـ
األسئلننـ "مقنناالت فنني النقنند والنظري ن ) الننـذ يهنندف إلننا إثبننـات أن راء الشـاعننـر
المشكـر هي التـي تاـدد ننـوع األسئلنـ وطبزتنـ األجوبنـ  21وجهنـاد فضنـل فني منلشنـه
(أسـئلـ النقـد) 22وغزـرهـم وكوال إلا مجموع األبااث حول نماذ ماتنارة من
القصنامد اللزبزن المتاكننرة التنني اذتارهننا وقنندم قنراءة لهننا مامنند عبنند الرضننا شننزاع
بتنوان (تجلزات الذات الكاتب في حرارة السنال الشتر ) والتي كنان التركزنهللا فزهنا
الوجننع الشننتر المنننتج للقصننزدة الشنتري والننذ تضننمنه قولننه فنني عنننوان أبااثننه
(حننرارة السنننال الشننتر ) .وم ن الالف ن أن يتصنندر السنننال عنننوان أ باننث أو
مباث فتنـوان الكتـاب ــ أ كتاب ــ كمـا يقول اب منظـور (211هـ)" :مشتق ــ فزمنـا
ذكننـروا ـننـ مننـ المتنننـا ...وال ُتُنننـوان و ال ِتنننـوان ِسمننـ الكتننـاب" 23ومننـ هنننـا فننان
عنـوان الكتـاب "نظـام سزمزـامي ذو أبتـاد داللزـ ورمهللايـ وأيقونزـ  ...وهـو كنالنص لنـه
أفـق قـد يصةـر القـارئ عـ الصتـود إلزـه وقنـد يتتـالنـا هنـو عنـ الننـهللاول أل قنارئ
وسزمزـامزتـه تنبـع مـ كـونـه يجسـد أعلـا اقتصـاد لةـو ممكـ يوال أعلـا فتالزـ تلق
ممكنـ تةنـر الباحنـث و الناقنـد بتتبنـع دالالتنـه" 24وفني الشتنـر الشاعنـر ذات حامنـرة
ترف الواقـع فتنشتـ أمـامهـا رحلـ الباـث عنـ البنديل األفضـنـل النـذ يمكنـ
أن ياقق انشبـاع النشسـي ويكـون السنـنال األداة الماققنـ للوكنـول إلنـا الرضنا
الذاتي أثنـاء رحلـ البانث تلنك وتكنون إحندى غاينات السننال الشنتر هني إتاحن
مساحـ م الصم داذل الشضـاء الشتـر يريند الشـاعنـر أن تكنـون نصنـا بنذاتها
 21الكتاب مجموع أبااث أبرلهـا الباث الموسوم بهذا التنـوان(ثقافـ األسئلـ ) وفزـه يقـول":وبزـ يـد
الموضوع أقـول إن م أهم المسامل الاقافز و التلمزـ وأذطرهـا هـو(األسئل ) .وحزنمـا أقـول ذلك فانننـي
أرمـي علنا غاينـ أنبنـه فزهنـا إلنـا منـا لدسئلنـ من أهمزن مصزرينـ إذ إن السنـنال هنـو النذ يقنـرر انجـابنـ
وألن األمـر كذلك فان كنـاعـ السـنال مـ أكتـب فننـون القنـول والمنطنـق" الةذامنـي عبند ي مامند
ثقاف األسئلـ (مقاالت في النقد والنظريـ ) دار ستاد الصباح الكوي طـ(1773 )7م كـ.12
 22تقـوم فكرة الكتـاب علـا تجمزـع أسئلـ في النقند و األدب و الشكنر تنـم طرحهنـا علنـا ثالثنـ وثالثزنـ
كاتبننا وأديبننا وناقنندا ومشكننـرا ونشرهننـا فنني عنندد م ن النندوريات مرتبزننـ ترتزبننا هجامزننا حسننب حننروف
أسمامهم منهم ماال( :أحمند هزكنل جنابر عصشنـور سنلما الاضنراء الجزوسني شنكر عزناد عهللاالندي
إسماعزل غالي شكر ولنويس عنو ...الـنـخ) .انظنـر ستنـد جهنـاد اسنئل النقنـد(حنوارات منع النقناد
الترب) الدار التربز للكتاب طرابلس لزبزا التاريخ له كـ 2وما بتدهـا.
 23لسـان الترب مادة (عنـا).
 24قطَّـوط ب َّسَّـام موسـا سزمزـاء التنـوان ولارة الاقـافـ ع َّمـان 7001م كـ.0
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داذنل الننص وقنـد تناولـنـ الناقندة األمريكزن ) )Tille Olsenتزلني أولنـس (قبنل
حننوالي سننت عقننـود) مشكلننـ الصمننـ فنني األدب النسننـو األمريكنني فنني عملهننا الملهننـم
)(The Listening To Silences new Essays in Feminist Criticism
(االستمـاع إلا الصمـ مقاالت جديدة في النقد النسو ) النذ كندر سنن 1774م عنـ
) Oxford University Pressمطبت جامت أكسشورد) ثنم توالن الدراسنات حنول
السكننـوت وانسننكات فنني األدب الستكشنناف الشننـراغات الشتننـري فنني النصننوص
وحزـهللا البزـا فزهـا ومكـان الابس داذلـها iوعلنا ذلنك فالسننال الشنتر غنامر
في النص أحزاننا ال يمكن االهتنداء إلزنه إالَّ بتند جهند فكنر وهنو غاينـ شتـرينـ
نقدي يستا الشاعر الناقد إلزها لزكار الضجزج حوله وحول شتره.25
جانبُتطبيقيُُ:
ُُُ ُُُ ُُُُ ُ
يقنـول األعشننـا الكبزننـر(2هننـ) مكشننوف البصننـر كننـاحب البصزننـرة عننـ غايننـ
انغـراب في شتـره إحكـام الصنتـ في قصامده الملـوكزـ :
26
ـريبــ تـأتِـي المـ ُلُــوك ح ِكزمـ * قـد قُـلتُهـا لِزُقــال :م ذا قالها
وغ ِ
فقنند حمننل الشاعننـر االستشهننـام طـاقننـ إبداعزننـ بننأن أكبننـ السننـنال قارمننـا ضننمنزا
يصدر الاكم النقـد بتوجزه م الشاعر نشسـه ناـو قزمتز نقديتز همـا( :انغراب
وإحكام الصنت الشنزنـ ) وألن القصنزدة التني اذتارهنا الشناعر نموذجنا هني قصنزدة
مدحز في مدح الملوك فان م المتايزر الشنز فزهنا الةرابن فني اللةن والاكمن فني
الشكرة حتنا لزصنب المتلقني شريكنـا فني الازنرة الشترينـ التني اسنتنطق المتلقني
بالسـنال الشتـر عـ قاملهـا لزرفـع السننال أفنق التوقنـع من حزنث الاكنم النقند
علا هذ ا النص والسنال ــ دون شك ــ هو غاي للش النظر إلا الشناعر المكشنوف
الذ يظ أن الناط ال يرونه ألنه ال يراهم وم هنا فانه أ السنال يتد بديال عن
الرهي البصري وإحالال للرهيا القلبز مكانها.
وإذا تجاولنا القزود الهللامنزـ فانتقلنا م التصر الجاهلي إلا التصنر التباسني
علا هدى م قول أدونزس في أحد أبااثنه المتننون بنـ(التسناهل)" :من القبنول إلنا
التساهل :هذا هنو الانل النذ ترسنمه الاساسنز الشنتري التربزن بنز امنرئ القنزس
وأبي التالء المتر " 27فان الماط التي يمك التوقف عندها في المسناف ـنـ لمنزنا
 25أا أن إثارة التساهالت غاي عمد إلزها الكتَّاب أيضا للش النظر إلا ما يكتبون واعتقد أن م الشوامد
التي عادت علا األدب التربي م كتابات طه حسز أنها كان وربما ما لال ماار جندل بنز الكتناب والسنبب
هو الماالش للمالوف.
 26األعشـا دينوان األعشنـا دار بزنروت للطباعن والنشنـر بزنروت 1710م كنـ .111والقصنزدة فني
مدح قزس ب متد يكرب
 27مقدم للشتر التربي كـ.32
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ـننـ بزنهمننا هنني ماطن أبنني تمننام الطننامي الننذ يُُتنند عقلننه وعلمننه ـننـ علننا مننا يابننـر
األكشهاني ــ فوق شنتره" 28أ إننه كناحب تجربن شنتري تةتنرف من حزنا
عقله وفكنره" 29ممنا يندفع باتجناه اعتمناد مشنروعه الشنتر مشنروعا فكرينا يتبنر
عنه في مناسبات كازرة منها قولـه يتاتب مامد ب ستزد كاتب الاس ب سهل:
ـروم كم ُم
ُما َّمـد بـ س ِتزـد أر ِعنِـي أُ ُذنـا
* فمـا بِأ ُذنِـك عـ أُك ُ
ـاء قـافِزـ يسقِزكهـا ف ِه ُـم
لـم تُسـق بتـد الهـوى مـاء علا امـأ * كم ِ
ِمـ ُكـل بزـ يك ُ
اط والقل ُم
*
ُحسنـا ويا ُس ُدهُ القِـرط ُ
اد المزـ ُ يشه ُمـهُ
ـر ُم
* إِالَّ ُلهز ٌ
مـالِي ومالك ِشبـهٌ ِحزـ أُن ِش ُـدهُ
ـر وقـد أكةـا لـهُ30ه ِ
ـر مالِك ٌ
ــم
ـام أو بِ ِ
* كـأنَّـهُ ُمسته ٌ
ـه لم ُ
بِ ُكـل سـالِكـ لِلشِك ِ
فالشناعر ينندعو المتلقنني (مامنند بن سننتزد نموذجننا) المننتتطل إلننا تلقنني الشننتر إلننا
االرتواء م ماء الشتر الذ يتني الشكر لكون م يقدمه له هو شاعر (ف ِه ُم) وتأتي
عملز انفهام بمنهللال السقزا للمتلقني المنتتطل للمترفن فنالشكر يبندو غنامرا للشنتر
وتبدو (القافز ) مةمنورة بنه فني لمن التطنل ولنذا فنان فنك الصنمم (الصنمام) فني
طريق مسزره ناو التقول هو االقتراح الذ قدمه الشاعر للمتلقي (ر ِعنِـي أُ ُذنـا فمـا
بِأ ُذنِنننـك عنننـ أُكنننـ ُرُوم كنننم ُم) ألن الصنننمم هنننو انسنننداد األذن 31دون االسنننتماع
للسنننال 32ومن هنننا اننندفع منناء الشننتر دون حامننل يقننف فنني طريقننه حتننا عن َّم كننل
األحزنناء وتجنناولهم إلننا األمننوات ( ِمننـ ُكننـل بزننـ يكننا ُد المز نـ ُ يشه ُمننـهُ ُحُسنننـا)
ومتلوم أن مااول إيصال الماء إلا األموات م تقنزات الشاعر فني رفن التسنلزم
بالموت ــ في شتر الرثاء تاديندا ـنـ متمناال فني الندعاء للقبنور بالسنقزا وهننا تنأتي
فكرة التالق بز الماء والشكر فالقافز التي تتني ــ علا مسنتوى التتبزنر عن الكنل
بننالجهللاء ـننـ الشننتر ويننراد لهننا إيصننال فكرهننا إلننا األمننوات فزشهمونهننا كمننا يشهمهننا
األحزاء ولتله م الواض أن المقصود بـ(الش ِهم) وهو أبو تمام نشسه وأن الشهنم هنو
 28يقول األكشهاني " :أذبرني مامند بن يازنا الصنولي قنال :حندثنا عنون بن مامند الكنند قنال :حندثنا
مامد ب ستد أبو عبد ي الرقي وكان يكتب للاس ب رجاء قال :قدم أبو تمنام مادحنا للاسن بن رجناء
فرأي رجال عقله وعلمه فوق شتره...الخ " .األغاني .311/10
 29الوشمي عبندي بن كنال وجنه الشنتر قنراءة فني ماذنذ النقناد علنا متناني ابني تمنام مكتبن الرشنزد
ناشرون طـ(7007 )1م كـ.711
 30التبريهللا الاطزب ديوان أبي تمام بشرح الاطزب التبريهللا تاقزق مامد عبده عهللاام دار المتنارف
بمصر القاهرة طـ( )4سلسل ذذامر الترب (1720 )1م .470/4
 31انظر لسان الترب مادة (كمم).
 32يورد كاحب اللسان م مواضع الصمم الصمم علا السنال ويذكر شاهدا علا ذلك قول الكمز :
أشزاا كالولِز ِد بِرس ِم دار * تُسـامِ ُل مـا أكـ َّم عـ ِ ال ُّسُّتنا ِل.
انظر لسان الترب مادة (كمم).
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أداة الشكر وغايته وهنا أت ضرورة االستماع دون (كمم) أ  :إغشال ألي جهللامز
م جهللامزاته إلا تلقني شنتره النذ يتند بمنهللالن المناء؛ النذ جنوهر الشنتر وغايتنه
وهنا يساو الشاعر بز مكونز ؛ أحدهما حسني (المناء) واآلذنر متننو وهنو (الهنوى).
تبدوــ واضا ــ المرجتز التراثز ألبي تمنام فني هنذا الننص ذاكن والتني تتمانل
في استدعاء الانامز المتروفن ـنـ تراثزنا ـنـ( :لهزنر بن أبني سنلما فني المقنام األول
والهرم ب سنان في المقنام اآلذنر) والتني يقودننا طرفاهنا إلنا المتلقن المشنهورة
دون غزرها م شتر لهزر في الهرم ب سنان لما فزها م ثناء للمستا النذ دأب
علزه الهرم ورفزقه ويتكئ الشاعر في اعتمادها مرجتز لانشاد والتلقي علا وعي
الذاتز ؛ الشاعرة والمتلقز بمتلق لهزنر التني تنانرط ضنم مجموعن شنتري هني
األشهر في المنتج الشتر التربني واننسناني فهني مرجتزن شنتري ونقدين لكنل
م الشاعر الذ الياشي إعجابه بهللاهزر والمتلقي الذ تمال متلق لهزنر عزننا من
عزون الشتر التربي عنده 33وهنا تبدو البراع النقدي في االذتزنار الشنتر النذ
يسقل األحكام النقدي لنص شتر قديم سابق علا ذر مادث الحق إذ أن لهزرا
"هو أحد الاالثن المقندمز علنا سنامر الشنتراء الاالثن وهنم :امنره القنزس ولهزنر
والنابة الذبزاني وإنما اذتُلف في تقديم أحد الاالث علا كناحبزه فأمنا الاالثن فنال
اذتالف فزهم" 34وهو أحد عبزد الشتر ــ علا حد قول الجاحظ (711هـ) ــ" :وقال
األكمتي لهزر ب أبي ُسُلما والاطزئ وأشباههما عبزد الشنتر .وكنذلك كنل من
ج َّود في جمزع شتره ووقف عند كل بز قاله وأعاد فزه النظنر حتنا يُُانر أبزنات
القصزـدة كلها مستوي في الجودة" 35و يلقي النص بلوالم الشكر و التشكزر والقرام
الدال علزه وهي المشردات الشتري ( :أر ِعنِـي أُ ُذنـا كنم ُم ف ِهن ُم القِرطناطُُ القلن ُم
نر) وهني مشنردات يمكن بتند تشكزكهنا من الننص وإعنادة تركزبهنا علنا
أكةا لِلشِك ِ
 33أا أن م أكار الكتاب تنظزرا وتطبزقا حول الانامز الشاعري (لهزنر أبوتمنام) هنو عبند القنادر أحمند
الرباعي الذ درط الشاعري وشترهما دراس فنز مستشزض فكان كتابه األول بتنوان (الصورة الشنزن
فنني شننتر أبنني تمننام) وهننو رسننالته للنندكتوراه نشننرته جامت ن الزرمننوك بنناألردن سننن (1710م) ثننم تبتننه
بمصنَّف ذر يامل الةاي الدراسز نشسها ووسمه بـ(شاعر السنمو لهزنر بن أبني سنلما) الصنورة الشنزن
في شتره نشرته جامت جدارا باألردن كذلك سن (7000م) يقول فني مقدمتنه " :كنان من الطبزتني بتند
أن درس الصورة الشنز في شتر أبي تمام ووق علا عالمها المترامي األبتاد أن أعود إلا جذور هذه
الصورة ألقف علا بواكزرها في الشتر الجاهلي .وكان م الطبزتي أيضا أن أبندأ بهللاهزنر بن أبني سنلما
فهو الشاعر الذ اهتم أكار م سواه ــ كما قزل ــ بتاكزك شتره وإحكام بنامه لذلك كنان أقنرب من غزنره
إلا أبي تمام فنا" الرباعي عبد القادر أحمد شاعر السمو لهزر ب أبني سنلما الشنزن فني شنتره جندارا
للكتاب التالمي عالم الكتب الاديث للنشر و التوليع األردن 7000م كـ.1
 34األغاني .771/10
 35الجاحظ أبوعامان عمرو ب بار البزان و التبزنز تاقزنق عبدالسنالم مامند هنارون مكتبن الانانجي
للطبع والنشر والتوليع طـ(1711 )1م .13/7
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الناننو اآلتنني( :االسننتماع ثننم انكننةاء ينديننان إلننا فهننم مننا يكتننب م ن فكننر علننا
القرطاط بالقلم ) فاالستماع أوال ثم االستماع مع االنتباه(انكةاء) هي م لوالم
التلقي لتلقي الشكر(الشهم) الذ هو الةاي التي يسنتا الشناعر إلنا تضنمزنها الرسنال
الشكري الشتري ثم إن م دواعي التلم و المترف (الشكر) القرطاط والقلم وربما
يكننون فنني تشجزننر طاقن اللة ن الداللز ن الالمانندودة فنني مشردتنني (لهزننر الهننرم) مننا
فـ( ُلهزر) كزة تصةزر لـ(لهـر) وهنو األكنل فني تسنمز الشناعر لهزنر بن أبني
ُسننلما بهننذا االسننـم كمننا يننذهب كنناحب اللسننان 36وهننو إشننارة إلننا مقتبننل التمننر
وريتان الشباب بل إن في اعتمناد كنزة التصنةزر إشنارة إلنا بداين التمنر وأول
الازاة فم فوامد التصةزر الامس ما تامله هذه الصزة م الداللن علنا التابنب
والتلطف والدعاب وهي ما يناسب أول التمر أكار م وسنطه أو ذنره وهنو منا يكسنب
االسننم (الهننرم) داللتننه فنني السننزاق الننذ قدمننه الشنناعر ويتطنني الشركن لقننراءة المسنناح
الهللامنز المتاح بز (الهللاهر ـــ الهرم) والتني هني أهنم المراحنل التني يمنر بهنا الشناعر إذ
الشناعر يبندأ مقلندا ثنم منشننئا ثنم عالفنا عن قنول الشننتر فشتنرة انلهنار هني فتننرة
التطاء التي تمالها الاروة الشكري التي يمك اكتسابها م شتر لهزر كافن ومتلقتنه
ذاكن وكنوال إلنا الهنرم ومنا يمالنه من ثنروة فكرين تضناهي تلنك المكتسنب فني فتننرة
انلهار فاذا كان األولا تتني الهم و النشاط في االكتساب الشكر فان األذرى
وهي الهرم تتني حصاد تلك الهم التالز وتجمتها في مرجتز الذات البشري .
وال ياشا االرتباط الشديد في الذات الملقز والمتلقزن كنذلك إذ يبندو واضناا أن الشكنر
هو طريق الشنتر النرابل بنز المرسنل(اننشناد) والمتلقني (انكنةاء) والنذ تمالنه
ــ موضوعزا ــ ثنامزتان هما (الشاعر مامد ب ستزد) (لهزر ب أبي سلما هنرم
ب سنان) إذ أن الشاعر يامل رسنال يبانث لهنا عن متلنق من ننوع ذناص يكنون
قادرا علا فهم الماتوى الذ يبدو ذا طبزت ذاك لذا فقد عمد إلنا لزن التاوينل
واالنتقال من الانامزن األولنا إلنا األذنرى التني تسنتند إلنا مرجتزن تراثزن تامنل
قداس الشاصزات التراثز ويبدو التنوع الشكر واضاا كذلك بتتدد مسالك الشتر
وممالكه أ أن الشكنر الشنتر ال يسنتقر علنا حنال تتناوبنه المجايلن بنز شنتراء
الاقب الهللامنز المتوالز والمتتاقب م أبي تمام (شاعر هذه األوراق) وقبله وبتده.
والبد ــ في نظر األبزات التالز ــ م تأسنزس القاعندة التني ياناور فزهنا الشنتر ُ
نشسنننه عننن طرينننق إدارتنننه لانامزننن (السننننال والجنننواب) وهننني كوننننه يامنننل فكنننرا
( )Ideologyفالشننتر ـننـ وإن كننان ذا واجه ن عاطشز ن ذزالز ن ـننـ لكنننه وعنناء م ن
أوعز الشكر واللة هي أداته ولننظر إلا ما يقول أبوتمام:
 36انظر لسان الترب ن مادة (لهر).
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ـر ال ُمه َّ
ب فِـي ُّ
ــاب
الدجـا * والَّلز ُ
ـل أسـو ُد ُرقتـ ِ ال ِجلب ِ
ـذ ِ
ُذذهــا ابنـ الشِك ِ
بِكـرا تُو َّر ُ
ب
ث فِي الاز ِاة وتنانِـي
* في السل ِـم و ِهي كاِـزرةُ األسال ِ
37
ـر اللَّزـالِي ِج َّ
* و تق ُ
وي ِهللا ُ
ـاب
ــدة
يدهـا م ُّ
ـام ُحسـ شب ِ
ـاد ُم األيَّ ِ
البداي بشتل األمر ومشتوله ( ُذذهـا) دعوة للتلقي واستقبال النصوص الشنتري
واألذذ م األفتال المستادم في الدالل علا تلقي الشكر والتلم إذ كازرا ما نطنالع
في كتب سزر األعالم م المشكري والتلماء واألدبناء وغزنرهم (أن فالننا أذنذ التلنم
والشكر ع فالن) ألن الشتر ــ في الترف الشتر وبوكشه فنا ـنـ اليُُنذنذ وإنمنا
يو َّرَّث ــ علا حد ما يذهب النص ــ (بِكـرا تُو َّر ُ
َّث فِي الازا ِة) وإلا ذلك ذهب النقاد
القداما ــ أيضا ــ ومنهم اب رشزق القزرواني (410هنـ) النذ عقند بابنا من كتابنه
التمدة في مااس الشتر و دابه وسمـه بـ(باب فني بزوتنات الشنتر) ذكنر فزنه جملن
م الشواهد الدال علا وراث الموهبن الشترينـ ودلزلنه كانرة الشنتراء فني التاملن
الواحدة يقول ماال" :منها (يتني بزوتات الشتر) في الجاهلز بزن أبني ُسُنلما:كنان
شاعرا واسمه ربزت وكان ابنه لهزر شاعرا وله ذنول فني الشنتر :ذالنه بشنام
ب الةندير وكنان كتنب وبجزنر ابننا لهزنر شناعري وجماعن من أبنامهمنا" 38إذا
فننالشكر الشننتر أ  :الماتننوى أو المضننمون الشننتر ينذننذ بننالتلقي ألنننه فكننر
يُُتتلَّننـم ولننزس غريبننا ـننـ فنني السنناح النقدي ن ـننـ الاننديث ع ن القصننزدة بننوحي م ن
المنظوم االجتماعز الذ تشني بنه المشنردة الشنتري (ابنن ) تلنك المنظومن التني
تتد األسرة الالق الرمزسز األولا فزها م ذلك قول بت نقاد الاداث " :الصنورة
في التصوير الجديد ابن الازال الشتر  39"...وفي الموش للمرلباني (314هنـ):
"اذبرني مامد ب أبي األلهر قال :أذبرني أن عمر ب لجأ قال البن عنم لنه :أننا
40
أشتر منك .قال له:وكزف قال:إني أقول البز وأذاه وتقول البز وابن عمنه!"
وعلا ذلك فالقصزدة هي ابن الشكر البكر التشزش المهذب التي التنأتي ـنـ فني الاشناء
ب) ــ بشتل يتزبهنا بمتننا أنهنا تترفنع عن
(فِـي ال ُّدجـا والَّلزـ ُل أسـو ُد ُرُقتـ ِ ال ِجلبــا ِ
 37السـابق .70/1
 38التمدة في مااس الشتر و دابه  .1022/7وجنهللاء من تتمن الننص " ...ومن الماضنرمز حسنان بن
ثاب ب المنذر ب حرام هو وأبوه وجنده وأبنو جنده شنتراء وابننه عبند النرحم شناعر وسنتزد بن عبند
الرحم شاعر "....ويذكر عددا كبزرا م الشتراء الذي ينادرون م بز واحد .انظر كـ 1022ــ .1011
 39الرباعي عبد القادر أحمند الصنورة الشنزن فني شنتر أبني تمنام المنسسن التربزن للدراسنات والنشنر
بزروت طـ(1777 )7م كـ.11
 40المرلبنناني ابننو عبنند ي مامنند ب ن عمننران الموشن ماذننذ التلمنناء علننا الشننتراء فنني عنندة أنننواع م ن
كننناع الشننتر تاقزننق علنني مامنند البجنناو دار الشكننر التربنني القنناهرة التنناريخ لننه كننـ.440وتتم ن
النص" :قال :وأنشد عمرو ب بار:
ُ
ـل ف َّ
زــل
*
ــرق بزنـه
ـري ِ د ِذ ِ
ـر الكب ِ
لِسـان د ِعـي فِـي الق ِ
و ِشتـر كبت ِ
قال :والمتنا في ذلك أن قامل هذا البز أراد أن شتر الذ هجاه ماتلف المتاني غزر جار علا نظم والمشاكل ".
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الننذ وقت ن فزننه غزرهننا م ن القصننامد م ن الهجنناء و الشننتم و السننباب والنزننل م ن
األعرا وغزرهنا فهني منا لالن بكنرا بتنذريتها وعشافهنا يكسنو جسندها جلبناب
أسود حزاء وحشم بل هي (القصزدة) فتاة تامل فكنرا تنويرينا ينهللاي أمامنه انالم
الجهل وينهللاع الستار الذ ياشي وراءه الاقزق وفني ذلنك إشنارة إلنا دور الشنتر
فني المجتمننع والتهننذيب ـننـ إضنناف إلننا متننناه المتجمنني قريننب الداللن ـننـ هننو ـننـ فنني
السننزاقز الشننتر والنقنند ـننـ كمننا يقننول النننواجي (117هننـ) ـننـ "عبننارة عن تننرداد
النظر في الكالم بتد عمله نظما ونارا وتنقزاه وتةززر ما يجب تةززره وحذف ما
ينبةي حذفه وإكالح ما يتتنز إكنالحه وكشنف منا يشنكل من غريبنه وإعرابنه
وتارير ما يدق م متانزه واطراح ما يتجافا ع مضاجع الرق ...النخ" 41وهنذه
التناي هي ذاتها التي يمك سنابها علنا األبنناء والبننات بمتننا أن التهنذيب يتنني
إعننادة النظننر فنني أمننر م ن األمننور م ن تنقننز وتةززننر وإكننالح واذتزننار الهللامننان
المناسننب لننذلك وهننذا م نا اسننتوقف النننواجي فنني قننول أبنني تمننام هننذا بقولننه متقبننا
علزنه":فانننه ذننص تهننذيب الشكننر بالنندجا لكنون اللزننل تهنندأ فزننه األكننوات وتسننك
الاركننات .فزكننون الشكننر فزننه مجتمتننا ومننر ة التهننذيب فزننه كننقزل لالننو الانناطر
وكشاء القريان السنزما وسنل اللزنل...النخ" 42ويمكن أن تقودننا المشنردة الشنتري
(بِكرا) إلا القول بامكانز التجديد والتطوير في الشكر الشتر وأن الشتر يكون ـنـ
داممننا ـننـ سنناح بكننرا للتجدينند والتطنناء فالقصننزدة ذات الشكننر كالشتنناة ذات التهننذيب
ب) أ أن نسننب الشننتر
نـام ُحُسننـ شبننـا ِ
(ي ِهللاي ُدهننـا مننـرُُّّ اللَّزننـالِي ِجـننـ َّدة وتقننـا ُد ُم األيَّن ِ
للتصور األدبز ما هو إالَّ نسب تارياز فالقصزدة تولند فني لمن لكنهنا تمانل كنل
األلمان لكونها تتز للق َّرَّاء بتاها بقراءتها ذار حدود الهللامان و المكان فالقصزدة
اذتراع م الشاعر يتولا النقد تطويرها رعايتهنا حزن بنالنظر إلنا أن النقند قنراءة
وإلا كون الشتر يامل فكرا وهي الراي التي يرفنع لواءهنا هنذا البانث وهنذه هني
البواب التي يتبر م ذاللها النص إلنا ذنار حندود الهللامان وبنالمطلق فناني أكناد
أجهللام بتدم ذلو شتر شناعر من شنتراء التصنر الانديث ـنـ تاديندا ـنـ من مرجتزن
أيديولوجز يستوحي منها فكره الشتر  43وكذلك كازنر من الشنتراء القنداما وفقنا
لما هو سامد في عصره.
 41النواجي شمس الدي مامد ب حس مقدم في كناع النظم و النانر تاقزنق مامند بن عبند الكنريم
دار مكتب الازاة بزروت التاريخ له كـ.33 37
 42السابق كـ.40 37
 43هذه دعوة للباحاز وطالب الدراسنات التلزنا لتتبنع هنذه الشكنرة والبنناء علزهنا فني األباناث والدراسنات
المتتلق بالشتر التربي الاديث وهي البانث عن الجنذور الشكرين فني شنتر شناعر منا او حقبن أو تزنار
شتر .
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إذا فالشتر بوكشه نتزج تتقل متمهل وموهب هي في عطامها وفي عمقها في
النظري المترفز كالبار اليشنا ولننظر في ما يقوله أبو تمنام فني مندح أبني دلنف
القاسم ب عزسا التجلي:
ـب
ـر بتـدمـا *
تمهَّـل فِي رو ِ المتانِي التجـامِ ِ
ـالب الشت ِ
إِلزك أرحنـا ع ِ
ُ
ـب
ـب القـ فِي فِنـامِـك أنسهـــا *
ِمـ المج ِـد فهـي اآلن غز ُ
غـرامِ ُ
ـر غـرامِ ِ
َّ
ـب
ـر أفنـاهُ ما قـرت *
ـاضـك ِمنـهُ فِي ال ُت ُ
ِحز ُ
ولـو كـان يشنـا الشت ُ
اه ِ
ـور الذو ِ
ص ِ
44
ـــب
ـول إِذا انجلـ
* ساـامِ ُ
ول ِكنَّـهُ كـو ُ
ـب ِمنـهُ أعقِبـــ بِساامِ ِ
ب ال ُتقُ ِ
ـه شـرح ال ُج ُ
ـب
*
الذ
أقُ ُ
اه ِ
ـــود التِباط المذ ِ
بِ ِ
اس ُم ِ
ـول ِألكاابِي هُـو الق ِ
45
اهبِــي
*
ـر َّد ركامِبِي
وإِني ألر ُجـو أن ت ُ
اهبُـهُ باـرا تُـرجـا مو ِ
مـو ِ
ُ
ـول) عملز عقلز ولزس عملز عاطشز
وإذا ــ كذلك ــ فالشتر بوكشه (كـوبُُ ال ُتق ِ
ذالص يتجه ناحز التقنل ذنالف منا يُُظن من توجهنه جهن التاطشن فهنو كنوب
التقول أ أنه ينهال منها ويتوالا كانهزال وتوالي المطر من السنااب (إِذا انجلنـ
ب) وهننا تبندو التملزن التقلزن واضنا فني منرور
ساـامِـبُُ ِمنـهُ أعقِبـــ بِساامِـــ ِ
الشكنرة علنا التقنل لزنتقني المتنناني التجزبن دون غزرهنا (بتـدمنـا تمهََّّنـل فِنني رو ِ
ب) وهنا يبدو هذا التركزب موجها للتملز الشتري بالنظر إلا أن
المتانِي التجـامِـ ِ
ومالحظن األشنزاء و الظنواهر بتضنها
"عقل األشزاء يتني ربطها بتضنها بنبت
ببت  ...واللشظ التربي "عقل" بمتنا القب علا األشزاء أ  :القب و السنزطرة
علزها" 46وإلا أن الصوب هو المطر الةهللاير 47وعندما يكون الشتر مطرا ــ وفقا
 44يورد الصولي(331هـ) في رسالته لمهللااحم ب فاتك مناسب هذا البز و البز الذ بتده فزقول مااطبنا
إياه" :ولزس أحد م الشتراء ــ أعهللاك ي ــ ي ُُتمل المتاني وياترعها ويتكئ علا نشسه فزها أكانر من أبني
تمام؛ ومتا أذذ متنا لاد علزه ووشاه ببديته وتمم متناه فكان احق به وكنذلك ال ُاُكنم فني األذنذ عنند
التلماء بالشتر كقول أوط ب حجر:
ب
و ُجهدشي فِي حب ِل الت ِشـزر ِة أح ِط ُ
*
ي غمامتِي
أقُول بِما كبَّ عل َّ
ب
ص
ُ
ت
ُ
ال
ي
ف
ُ
ه
ـ
ن
م
ُـك
ض
ُ
ـا
ز
ح
*
ت
ـر
ق
ا
م
ه
ـا
ن
ف
أ
ر
ُ
ـ
ت
فقال أبوتمام :ولـو كـان يشنـا الش
ُـور ال َّذوا ِهـ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ب
*
ول ِكنَّـهُ كـوبُُ ال ُتقُـو ِل إِذا انجلـ
ساـامِـبُُ ِمنـهُ أعقِبـــ بِساامِـــ ِ
الصولي أبومامد ب يازا الصولي أذبار أبي تمام تاقزنق مامند عبنده عنهللاام ذلزنل مامنود عسناكر
نظزر األسد الهند دار اآلفاق الجديندة بزنروت طنـ(1710 )3م كـنـ.14 13وينذكر الصنولي ان أبنا
تمام أنشد القصزدة كامل فلما بلغ إلا قوله:
ب
ضُـك ِمنـهُ فِي ال ُت ُ
ِحزـا ُ
ولـو كـان يشنـا الشتـ ُر أفنـاهُ ما قـرت *
ُـور ال َّذوا ِهـ ِ
ص ِ
ب
*
ول ِكنَّـهُ كـوبُُ ال ُتقُـو ِل إِذا انجلـ
ساـامِـبُُ ِمنـهُ أعقِبـــ بِساامِـــ ِ
قال أبو ُدُلف :ادفتوا إلا أبي تمام ذمسز ألف درهم...الخ .انظر كـ.174
 45شرح ديوان أبي تمام .113 117/3
 46ابوأكننبع كننال فنني الشكننر والاضننارة اننسننانز "نصننوص ماتننارة" مشنناهزم فنني الاضننارة والاقافن
"باننث (الاضننارة) د .حسننز مننننس دار البركنن للنشننر والتوليننع ع َّمننان طننـ(7004 )1م كننـ14
يضزف مننس"...وم هننا يقنول بتن التلمناء إن التقنل نشسنه أول ماترعنات اننسنان ولننذكر أن اللشنظ
التربي اللشظ التربي "عقل" بمتننا القنب علنا األشنزاء أ  :القنب والسنزطرة علزهنا أدل علنا مشهنوم
التقل م اللشظ اننجلزهللاي وهي " "Mindوأكنلها هنو الشتنل " "to mindومتنناه األول يتنذكر وهني
قدرة واحدة م قدرات التقل ولشظ " "Raisonومتناه الدقزق السبب".كـ.14
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للتالق الوثزق في النشأة بز مكون م مكونات الشتر ولوالمه وهنو انيقناع النذ
جيء به م وقع المطر ومواقع الةزث مساقطه 48فان ذلك يتني بقاءه وسرمديته
ب) فمتننز التقننول
ألن هننذا المطننر (إِذا انجلننـ ساـامِ نـبُُ ِمنننـهُ أعقِبــننـ بِساامِــننـ ِ
الينضنب والينتهني والتقنل من متانزنه الشهنم 49وهنذه هنني القاعندة األساسنز التنني
يتالص فزها الشتر م ضبابز التاطش وضال عطامه المترفي التني الن تالحقنه
ألمانننا طويل ن وقرونننا عدينندة وينطلننق ناننو إنتاجز ن التقننل وفاعلزتننه فهننو موهب ن
يةننذيها التقننل وهننو عاطش ن كننذلك يقزنندها التقننل ويكننب جماحهننا فنني الوق ن نشسننه
فالتقننل مننأذوذ فنني تارياننه الننداللي "م ن عقل ن ُ البتزننر إذا جمت ن قواممننه" .50وقنند
تمال ثنامز (السنال والجواب) في الشتر فني مواضنع كازنرة من شنتر أبني تمنام
منها قوله في مطلع قصزدة يمدح أبا ستزد مامد ب يوسف الاةر :
ِمـ سجايا ُّ
صُـوبـا
*
ول أالَّ تُ ِجزبا
فصـوابٌٌ ِمـ ُمقلـ أن ت ُ
الطلُ ِ
51
ت ِج ِد ال َّشـوق سـامِال و ُم ِجزـبا
فسألنهـا واجتـل بُُكـاك جـوابا *
فالطلول بوكشها كاحب ذر التهد بالمابوب لذا فقند توجنه الشناعر إلزهنا منع
علمه بتدم امتالكها للجواب إذ هي كتوم ويتد الكتمان سجز م سنجاياها ومن
هنننا عنناد السنننال للشنناعر دون أن تجزبننه ولزصننب السننامل هننو نشسننه المجزننب(ت ِج ن ِد
ال َّشـوق سـامِال و ُم ِجزـبا) وهذه غاي شنتري تتنود للنذات الشناعرة لصنناع السننال
والجواب المتمال فني (الشنوق) النذ يسنك الكزنونن الشنتري التني قسنم السننال
وإجابته علا ناوي م التتاطي منع الشكنر الشنتر النذ تتقاذفنه ثنامزن (الطلنول
الشوق) وهنا يصب الشاعر نشسه طلال يتادل بنز (الصنوب) وهنو المطنر الةهللاينر
والبكنناء الشننديد الننذ تنبننئ شنندته بننالجواب المكتننوم فنني كننم الطلننول ذلننك هننو
الاوار الاشي بز الشاعر كاحب الشوق الباحث ع المابوب وبز الطلول التي
فقدت المابوب نشسه وتترك البوح باقزق الةزاب فالمطر الةهللاير هو التو ع
الازاة المشتقدة برحزل كاحب الطلنول عنهنا والجنواب بالبكناء هنو أبلنغ من الكنالم
الننذ تكتمنن عنننه الطلننول فننالطلول تبكنني بمطننر ينهننال علزهننا والشنناعر يبكنني
بالدموع وكالهما كواب ألنه م مقلتنز كنادقتز ؛ مقلن الشناعر ومقلن الطلنول
والشك أن في إطالق كش الصواب علا الجواب التي تسنتدعي ـنـ بالضنرورة ـنـ
 47انظر لسان الترب مادة كوب.
 48الهللاماشننر جننار ي أبوالقاسننم مامننود ب ن عمننر أسنناط البالغ ن الهزئ ن المصننري التام ن للكتنناب
القاهرة سلسل مركهللا تاقزق التراث 1711م مادة(وقع).
 49انظر السابق مادة (عقل).
 50السابق مادة (عقل).
 51شرح ديوان أبي تمام .112/1
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ما يناقضه وهو الاطأ 52إشارة واضا إلنا الماتنوى الشكنر لاجابن إذ لنو كنان
الماتننوى عاطشزننا لمننا كننان الاكننم علزننه بالصنندق أو الكننذب م ن هنننا فننالطلول هنني
المتادل الموضوعي للشكر الصام الذ ينبع الشكر م عقلنه كمنا ينبنع الندمع من
التز الباكز الاهللاين وهو ما يشزر ــ في الوق نشسنه إلنا المتانناة التقلزن وربمنا
النشسز التي تنتج عنها الشكرة إذ الجواب المالوط بالدموع أو النذ تتنواله الندموع
هو في الاقزق ــ نتزج المتاناة التني منرت بمنرحلتز مهمتنز همنا :التامزنل النذ
جاء به مشهد الطلول والبوح الذ تولته التزنون بالندموع .هنذا ويبندو الصنم هنو
القضز األساسز في هذي البزتز  53وتبدو لةته هي أداة التتبزر األقوى فني الداللن
علا الجواب علا السنال الذ تقدم به الشوق فهو كم الشالسش و المشكري ـنـ
من جهن ـننـ وهننو كننم أدبني فزمننا يُُتننرف بننـ(األدب الصننام ) فنني مقابننل (األدب
الصام ) م جه أذرى فالطلول تامل طاق ترمزهللاي إلا موجود ح َّل ثنم ارتانل
وتركها رسوما نطل م ذاللها علزه إذا فهي ذلك المتالم الصامت التني تتبننا لةن
الجسد في ثنامز (ســامـال و ُم ِجزـبا).
يأتي السنال بتد هذه التوطئ الشتري لاقزق الشتر وطبزتته كرياا بقول أبي تمام:
ـر أغبـر قاتِمـا * وأن ُ
ـر را ِغـ ُم
ـف ال ُتُلـا ِمـ ُعطلـ ِ الشت ِ
فما با ُل وجـ ِه الشت ِ
تـر فِزهـا ذــواتِ ُم
ت أكابِ ٌع
اركـهُ إِ َّن المكـ ُرُما ِ
* وإِ َّن ُحُلـا الش ِ
تد ِ
إِذا أنـ لـم تاشظـهُ لـم ي ُ
اج ُم
ك بِدعــ * وال عجبا أن ضزََّّتتـهُ األع ِ
ـري ُ توقُّتـا * لِتدلِك ُمـذ كـارت إلزك المظالِـ ُم
فقـد هـ َّهللا ِعطشزـ ِه الق ِ
54
ار ُم
ولوال ِذـال ٌل سنَّهـا الشتـ ُر ما درى * بُُةـاةُ النَّدى ِم أيـ تُنتـا المك ِ
ـر) عند عبد ي ب كال الوشمي
في البداي نشزر إلا القراءة األولز لـ(وج ِه الشت ِ
والتي يذهب ــ حسب التنوان الشرعي لمصنشه الشنارح لتنواننه األكنلي ـنـ إلنا أننه
بمتنا (ماذذ النقاد علا متاني أبي تمام) وهي الوجه التي وجه فكرة بااه لنزنل
درج الدكتوراه الموسوم بنـ(وجنه الشنتر قنراءة فني ماذنذ النقناد علنا متناني أبني
تمام) إلزها إذ يقول "وقد جتلن ُ مندذلي إلنا هنذا الموضنوع من ذنالل مشنردة من
 52يورد اب منظور شاهدا علا تاللم ثنامزن ( الصنواب والاطنأ ) فزقنول" :والصنواب ضند الاطنأ...قنال
أوط ب غلشاء:
ُ
َّ
ُ
ـال
ـع بِاب ِ غلشـاء ال ِاب ُ
يقط ُ
*
أال قالـ أمامـ يـوم غـول
ـال
د ِعزنِـي إِنَّمضـا ذطـئِـي وكـوبِي *
عل َّ
ي وإِ َّن مـا أهلكـ ُ م ِ
لسان الترب مادة (كوب).
 53عندما سك نجزب ماشوا كنان سنكوته فلسنش ولنذلك سنمز بنـ(فتنرة الصنم ) التني قزنل إنهنا دامن
ُرس ن و ُحُلل ن لمنناذا كننم وعننندما قزننل عنننه إنننه مننات سننريريا بتنند روايتننه
أربت ن أعننوام أو سننت ف ُد ِ
(الاالثز ) لم يةضب نجزب ماشوا ويتبج بما ق َّدم في السابق بل فاجأهم بتد ست أعنوام بتمنل الرواين
التظزم التي للهللال بها عالم السردي الاديا (أوالد حارتنا).
 54شرح ديوان أبي تمام .113 117/3
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مشردات أبي تمام في تتاملنه منع الشنتر باشنارته إلنا وجنه الشنتر" 55وهني قنراءة
ربما ينطبق علزها قول علي حنرب" :تقنول مايريند المنلنف قولنه لنذا فنال مبنرر لهنا
أكننال ألن األكننل هننو أولننا منهننا ويةننني عنهننا" 56ولننذا فاننننا نوجننه قراءتنننا ناننو
"رهي ن مننا اليُننرى باسننتنطاق الصننم و مننلء الشراغننات وتشننازص التننوار
واذتراق الطبقنات" 57بنالنظر إلنا أن "الننص بنات يشنكل منطقن من منناطق عمنل
الشكننر" 58وفنني ضننوء ذلننك تبنندو عبننارة (وج ن ِه الشننت ِر) هنني التبننارة المشصننلز فنني
السنال الشنتر فالوجنه هنو موضنع السننال بوكنشه يمانل أول منا يواجنه المنرء
ويقابله وهو موضع الجواب في الوق نشسه في ضوء يُُترف بـ(لة الجسند) وإذا
اعتمدنا الصورة الشتري التي تتماور حولها األبزات وهي كنون القصنزدة الشنتري
كزانا يمك تشازصه في شكل إنسان له وجه وأنف وأكابع يالزها ذواِتم و ِعطشان
أ :منكبان 59وإذا كان هذه هني المكوننات الجسندي لشاصنز (الشناعر اننسنان)
فان المكون اآلذر المتنو له يتأتا من األكنل المتجمني النذ ينتمني إلزنه الشنتر
وهو الشتور وانحساط وبذلك تكتمل الصـورة الشتري ببنامهنا المناد الظناهر
و الروحي المتنو وهو ما يهزئ الصورة للتتبزر ع ذاتها انياامزن المتمالن ـنـ
أول األمر ــ لةن الجسند التني تبندو واضنا فني عجنهللا البزن األول (فمنا بنا ُل وجنـ ِه
ـر أغبـر قاتِمـا) فالوجه هو مر ة حال اننسان ولنذلك فقند تكنرر ذكنر أحوالنه
الشت ِ
فننني القنننر ن الكنننريم للداللننن علنننا أحنننوال أكننناابه المتباينننن والمتتنننددة وتأمنننل
60
اضرةٌ}ُ { 61و ُجُوهٌ يومئِذ
اآليات{:يوم تبز ُّ ُو ُجُوهٌ وتسو ُّد ُو ُجُوهٌ} { ُو ُجُوهٌ يومئِذ ن ِ
احك ٌ ُمستب ِشرة}{62و ُو ُجُوهٌ يومئِذ علزها غبرةٌ * ترهقُها قتنرةٌ} 63وربمنا
ُمسشِرةٌ ض ِ
تبدو اآليتان األذزرتنان أكانر وضنوحا فني الداللن علنا اقتبناط الشناعر لةن الجسند
 55وجه الشتر (قراءة في ماذذ النقاد علا متاني أبي تمام عبد ي بن كنال الوشنمي كنـ .2ويضنزف
"كان اذتزار هذا الموضوع لنزل درج التالمز التالز (الدكتوراه) نابتا م سننال كبزنر احملنه مننذ أمند
بتزد وهو :أال يترك المتنا أثرا في جمال اللشظ وإذا كان ذلك واقتا فكزنف ينتم توجزنه المتننا إلنا ذلنك
وإلننا أ منندى " كننـ .1ويقننول مبننررا اذتزنناره كلمن (ماذننذ) بننديال النقنند" :وقنند كننان اتجنناهي إلننا درط
الماذذ و التدول ع كلم النقد طمتا في حصر الموضوع وانلمام به ولتوجزه الباث وجه متاصص
ما لال بكرا عند أبي تمام ...وأما اذتزار لشظ (الماذذ) فمرده إلا شزوعها في ذلك التصر وما بتده "...كـ.10
 56حرب علي نقد النص "نقد الاقزق " المركهللا الاقافي الدار البزضاء طـ(1771 )7م كـ.70
 57السابق كـ.11
 58السابق كـ.1
 59انظر لسان الترب مادة (عطف).
 60سورة ل عمران اآلي (.)100
 61سورة القزام م اآلي (.)77
 62سورة عبس اآليتان (.)37( )31
 63سورة عبس اآلي (.)40
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منهما فالةبرة التي علا وجه (الشاعر اننسان) تبدوــ من حزنث المبالةن فني بزنان
سوء الاال ــ كتلك التي علا وجوه الكشرة الشجنرة ينوم القزامن والقتامن التني علنا
وجه الشتر ـنـ كنذلك ـنـ هني كتلنك القتنرة أ  :القتامن التني علنا وجنوههم فني الزنوم
نشسه إذا فالسنال الشتر بدا أكار وضوحا وتاديندا إذ هنو ياناول اسنتنطاق لةن
الجسد الشتر ع أسباب هذه الاال السزئ التي بدا فزها الشتر في أسنوء األحنوال
التي يمك تصورها فال حال يمكن تصنورها أسنوء من حنال الكشنار و الشجنار ينوم
القزام وتلك هي حال الشتر في هذا النص وهذا هو الشق األول م السننال أمنا
شقه اآلذر فهوــ بمراعاة حرف التطف ــ (ما با ُل أن ُ
نـر
ـف ال ُتُلنـا ِمنـ ُعطلنـ ِ الشت ِ
را ِغـ ُم ) والذ يتصدر فزه األنف ــ بوكشه مما ياتص به اننسان وذلتنه الشناعر
علننا الشننتر (أن ُ
ننـف ال ُتُلننـا) أ المتننالي التنني يتتننني بهننا الشترـننـ يهللاينند الصننورة
الشتري وضوحا في اعتمادها الشتر متادال موضوعزا لانسان واألنف ــ بوكشه
أعلا ما في الجسد الشتر البشر ــ هو رمهللا ال ُتُلا ألن منه اشنتق األنشن التني
هي الشتور بالتظمن وإاهنار الكبريناء والتني هني من المبالةنات التني يسنوق لهنا
الشتر المدحي بشكل ذاص .والجواب الشتر يأتي في عبنارة منوجهللاة هني ( ِمنـ
ـر) فالتطل كش تُطلق علا المرأة "64إذا لم يك علزها حلي ولم تلبس
ُعطلـ ِ الشت ِ
الهللاين ذال جزدها م القالمد" ولزس غريبا ع الشتر عام والع شتر أبي تمام
ذاك تشبزه الشتر بالقالمد فهو القامل في قصزدة يمدح الواثق باهلل:
65
ـان فِزهـا الُّلـنلُـ ُن المكنُ ُ
ـون
سـان قِـالدةٌ *
ِسمط ِ
جاءتك ِمـ نظ ِـم الل ِ
إن اعتبار القصزدة مركت باللنلن المكنون أ المسنتور عن الشنمس التني قند
تند إلا ذهاب بت حسنه وجماله ينطلق من مبندأ النوعي التنام بمنا تاملنه من
فكر إذ ا عتمد هذه الرهي كاتب مشهور هو اب عبند ربنه األندلسني (372هنـ) فني
مصننشه الموسنوعي الموسنوم بنـ(التقند الشريند) 66فقند اعتمند هنذا المبندأ فناذا ذهنب
عنها هذا البريق و الجمال أمس كالتي اعتلا وجهها غبار قاتم ونهللال م عالها
ووكل الرغم وهو التراب أ :مرغ أنشها فني النرغم وهنو التنراب وكنأن الةبنار
الذ طالها قد عم الوجه كامال ولذلك جاءت الدعوة لتدراكه وإنقاده بقول الشاعر:
 64لسان الترب مادة (عطل).
 65يقول الصولي" :وجدت بال أحمد ب إسماعزل ب الاصزب أن مامد ب عبدالملك أوكل إلنا الواثنق
ـال ِل إِنَّهـا ل ُش ُجُـونُُ * وعلا ال ُت ُجُـومـ ِ إِنَّهـا لتبِزـ ُ
قصزدة ألبي تمام يمدحه بها أولها :وأبِا المن ِ
ِسمطـا ِن فِزهـا الُّلـنلُـ ُن المكنُـونُُ
فقُ ِرمـ علزـه فلما بلغ إلا قوله :جاءتك ِمـ نظ ِـم اللسـا ِن قِـالدةٌ *
قال :إلزه مامتي دينار "...أذبار أبي تمام كــ 702ـ .707
 66يقول في ذلك " :وقد ألش هذا الكتاب وتازنرت جنواهره من متازنر جنواهر اآلداب وماصنول جوامنع
البزان فكان جوهر الجوهر ولباب اللباب ...وسمزته كتاب (التقد الشريد) لمنا فزنه من جنواهر الكنالم منع
دق السلك وحس النظام وجهللاأته علا ذمس وعشري كتابا ...وقد انشرد كل كتاب منها باسم جوهرة من
جواهر التقد "...اب عبد ربه األندلسي أبو عمر أحمد ب مامد كتاب التقند الشريند تاقزنق أحمند أمنز
أحمد الهللاي إبراهزم األبزار دار األندلس للطباع والنشر والتوليع بزروت طـ(1711 )1م .77 70/1
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تـر فِزهـا ذــواتِ ُم
*
ات أكابِ ٌع
اركـهُ إِ َّن المك ُ
ـرم ِ
وإِ َّن ُحلـا الش ِ
تد ِ
فالمكرمات ــ م حزث دورها في الجود والتطاء م جه إطالق األكابع علا األيد ــ
أكابع تقدم المتروف والشتر ــ م حزث دوره في انشارة إلزها ــ هو أكابع تنبه
الناط إلزها وتشزر إلزها وإن لم تتالا تلك األكابع بالاواتم فانه البهناء والحسن
بها فالمكرم قصزدة شتري والمكرمات (أشتا ٌر) علا إحدى روايتي البز .68
ويقول أبوتمام :
َّ
ب
ـر أفنـاهُ مـاقـرت *
ـاضـك ِمنـهُ فِي ال ُت ُ
ِحز ُ
ولـو كـان يشنـا الشت ُ
اه ِ
ـور الذو ِ
ص ِ
69
ُ
ب
ـول إِذا انجلـ
* ساـامِ ُ
ولِ ِكنَّـهُ كـو ُ
ب ِمنـهُ أعقِبـــ بِساامِـ ِ
ب ال ُتقُ ِ
70
ود
*
ويقولُ :ذذهـا ُماقَّـش القـوافِي ربُّها
ـــاء غز ُر كنُـ ِ
لِسوابِ ِغ النَّتم ِ
ـل و ِري ِد
وبـالغـ وت ُـد ُّر ُك َّ
*
ـل أُذن ِحكمـ
اء تمـدُ ُك َّ
ح َّـذ ُ
ود
بِأ ِذزـ ِه أو ك َّ
*
كالطَّتنـ ِ النَّجال ِء ِم ي ِد ثامِر
الضـرب ِ األُذ ُـد ِ
تماننل المشننردات( :جننواب مماننوتز قننرأت شننطر كتنناب) مشننردات إضنناءة
النص وتوجزهه ناو الشكر الشتر المتشتق ع ثنامز انتاجنه( :السننال والجنواب)
التي تامل في ذاتها متنا السنال بالنظر إلا التالق السببز بز متاللمن (السننال
والجواب) في مقابل الوره الذ هو الامق والذ تشي به مشردة (الورهناء) علنا
كنزة انفنراد والتأنزنث التي هني كنش للمنرأة كازنرة الشنام التني هني ماببن عنند
الترب 71وربما يكنون فني تصندر لشظن (الجنواب) هنذا الاطناب الشنتر منا يشني
بااجتنننا إلننا اعتمنناد النننص الشننتر كتابننا يامننل فكننرا علننا ناننو مننا ذهننب إلزننه
72
المرلوقي م أن ي قد أقام للترب الشتر مقام الكتب لةزرها م األمم األذنرى
إذ تبدو متالم الكتاب وكشاته واضا في( :الدمنتز اللتز هما السنواد النذ يتركنه
القوم علا األر بتد رحزلهم وهو المتادل الاسي للابر النذ تُكتنب بنه عبنارات
التننذل واللننوم إذ يبنندو أن الشنناعر تتقننب القننوم بتنند رحننزلهم فاذتننار كننشاتز من
67

 67شرح ديوان أبي تمام .371/3
68
ار فِزهـا ذــواتِ ُم)
تـر فِزهـا ذــواتِ ُم) واألذرى (وإِ َّن ُحُلـا األشت ِ
 69ورد البز بروايتز إحداهما (وإِ َّن ُحُلـا الش ِ
السابق .714/1
 70السابق .372/1
 71الهللابزنند مامنند مرتضننا تننا التننروط من جننواهر القنناموط دار لزبزننا للنشننر و التوليننع بنةننال
1700م (وره) .ومتلوم أن الباث في هذا المتجم باعتماد الارف األذزر م الكلم ـنـ بتند تجريندها من
التتريف و الهللايادة ــ بابا والانرف واألول فصنال وفني ذلنك يقنول المنلنف تان عننوان (مشتناح الكتناب
لكشف اللة م الشصول واألبواب)":كل م أراد أن يترف المراجت في القاموط فلزاشظ هذي البزتز :
ب والبـد ُء لِلشصـ ِل
وط كششا لِلشظ *
فا ِذـــ ُرُهـا لِلبـا ِ
إِذا ُرُمـ فِي القا ُم ِ
ـهللايـدا ول ِكـ َّ اعتِبـارك لِدكـ ِل" .السابق كـ.421
*
زـــرهـا
م ِ
 72وال تتتبِر فِي بدمِهـا وأ ِذ ِ
انظر اب عاشور مامد الطاهر شرح المقدم األدبز لشرح المرلوقي علا ديوان الاماسن ألبني تمنام تاقزنق
طـ(1431 )1هـ كـ.41
ياسر ب حامد المطزر مكتب دار المنها للنشر والتوليع الريا
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األر مماوتز لزكتب للورهاء شطرا م كتاب يريندها تتقَّبنـه لقراءتنه بنالنظر
إلا أن الكتاب يتني الرسال التي قد التهللايد كلماتها ع مشردات قلزلن علنا نانو منا
ورد في النص القر ني م توكزف للكتاب بصزة المشرد المن َّكرة فني قولنه تتنالا:
73
ي وأتُنونِي ُمسنلِ ِمز }
نري ٌم أالَّ تتلُنوا علن َّ
{قال ياأُّيهـا المال ُء إِني أُلقِي إلن َّ
ي ِكتنابٌٌ ك ِ
فالذ يُُكتب به الكتاب هو متادل لما كتب كلماته وسطوره بسواده وهو (الدمن ).
ُ
ُُ ُُُ ُ ُ
الخاتمة
لم يك مستةربا أن تستا هذه األوراق إلا إثبات الرسال الشكري التي يضطلع
الشتر بأدامها فاذا كان الشرضز األيدلزوجزن للشنتر التربني الانديث و المتاكنر
قد قادت البناحاز و الدارسنز إلنا الةنوص فني التمنق الشنتر باانا عن المكنون
الشكر النذ يسنك النذات الشنتري فنان الشرضنز نشسنها أمكن اعتمادهنا فني هنذه
األوراق اعتمادا علا ما كان يشهده التصر التباسي (المساح الهللامنز البااز ) من
ثراء مترفي وتنوع فكر وثقافي في الشتري التربزن (أبنو تمنام نموذجنا) وهنو
ما قاد إلا تسجزل النتامج البااز اآلتز :
أوال :الشتر وعناء مترفني يمكن الوقنوف علنا منا فزنه من فكنر ضنم منا يمكن تسنمزته
بـ(انطار الشتر ) وهو الوجه اآلذر للشتر غزر الوجه الذ انل بتن الننااري فزنه
يظنونه مر ة حقزقز للماتوى الشتر فظنوه الوجه الذ يشي بالتبث واللهو.
ثانزا :اعتمادا علا القاعدة الشكري التي ترتكهللا علزها الشتري التربزن عنند الشنتراء
األوامل ــ تاديدا ــ فان التداولز الشتري إنشادا ورواي وحشظنا فني المدونن التقلزن
والورقز كان م وحي الوعي الكامل بالقزمن الشكرين و التلمزن للشنتر اعتمنادا
علا ما قال به المتاجم م أن "قامل الشتر شاعر ألنه يشتر ما اليشتر غزره أ يتلم".
ثالاا :يمك التصري ــ بقوة ــ بابطال ما ذهب إلزه بت المتتصبز ضد عمودين
الشتر م أن قزد ؛ الولن و القافز ح َّدا م التدفق الشكر الذ يتد غامز شتري
حديا وبذلك أرتما بتضهم في أحضان أشكال شتري مستادث ربما كان لةزاب
المنسسننز األوامننل ـننـ باكننم التامننل الهللامننني ـننـ م ن النقنناد والشننتراء أنشسننهم ع ن
الاو في جدلزتها الدور األعظم في رواجها علا المستوى الذ هي علزه.
رابتننا :إن الشننتري الشكرينن ال تلتقنني مننع الشننتر التتلزمنني بننالنظر إلننا القصنندي
التتلزمز الااضرة في أحدهما و الةامب غزابا تاما في اآلذر وهو ما ال يلةي الةاي
التأثزري للشتر فالشكر والمترف مكوننان غنامران فني الماتنوى الشنتر لنذا فنان
المانناورة بننز النننص و المتلقنني هنني الكشزل ن بجتننل الشننتر (النننص) مانناورا أوال
والقارئ (المتلقي) مااورا ذر والنتزج هي الشكري الشتري .
 73سورة النمل اآليات (71ــ.)30
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ذامسننا :إن الشكرين الشننتري البنند أنهننا تلقنني بشننيء من الضننبابز والةمننو علننا
المضمون الشتر والغراب فني ذلنك بنالنظر إلنا أن الشنتر يتنأبا عن المباشنرة
والوضوح ويتاشا وراء حجب وستامر لزت للقارئ فرك التتناطي متنه وكنوال
إلا تاقق المتت في الكشف والتوضز والتشسزر والتأويل.
سادسننا :تنطلننق الشكرينن الشننتري بالشننتر التربنني ناننو االنضننمام فنني المنظومنن
اننسانز وهو ما يتني تاطي الش الشتر لااجهللا الهللامان والمكان اللذي ياصنر
بت النقاد الشتر ضم هذي الادي .
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المراجُعُ
المصادرُوُُ ُ ُُ ُ
ُُ ُ ُُُ ُُ ُ
ُ


















أذبار أبي تمام أبومامد ب يازا الصنولي تاقزنق مامند عبنده عنهللاام ذلزنل مامنود
عساكر نظزر األسد الهند دار اآلفاق الجديدة بزروت طـ(1710 )3م.
أساط البالغ جار ي أبوالقاسم مامود ب عمر الهللاماشنر الهزئن المصنري
التام للكتاب القاهرة سلسل مركهللا تاقزق التراث 1711م.
أسننئل النقننـد (حننوارات مننع النقنناد التننرب) جهنناد سننتد النندار التربز ن للكتنناب
طرابلس لزبزا التاريخ له.
أكننول النظرينن النقدينن القديمنن منن ذننالل قضننز اللشننظ والمتنننا فنني ذطنناب
التشسزر أحمد الوردني دار الكتاب الجديد المتادة طـ(7000 )1م.
األغاني أبو الشر األكشهاني تاقزق عبند السنتار فنرا دار الاقافن بزنروت
طـ(1770 )1م.
البزان والتبزز أبو عامنان عمنرو بن بانر (الجناحظ) تاقزنق عبدالسنالم مامند
هارون مكتب الاانجي للطبع والنشر والتوليع طـ(1711 )1م.
تننا التننروط م ن جننواهر القنناموط مامنند مرتضننا الهللابزنند دار لزبزننا للنشننر
والتوليع بنةال 1700م.
تطور القصزدة الةنامز في الشتر التربي الاديث (م  1111ــ 1731م) حس
احمد الكبزر دار الشكر التربي بزروت التاريخ له.
تشسزر البار المازل أبو حزان مامد ب يوسف األندلسي الةرناطي دار الكتاب
انسالمي القاهرة طـ(1777 )7م.
ثقاف األسئلـ (مقناالت فني النقند والنظرينـ ) عبند ي مامند الةنذامي دار سنتاد
الصباح الكوي طـ(1773 )7م.
حضارة الهللام الااضر "إشكاالت" حس حنشي مركهللا الكتاب للنشر القاهرة
طـ(7004 )1م.
ديوان األعشـا األعشا دار بزروت للطباع والنشـر بزروت 1710م.
سَّـام موسـا قطوط ولارة الاقـافـ ع َّمـان 7001م.
سزمزاء التنوان ب َّ
شاعر السنمو لهزنر بن أبني سنلما عبند القنادر أحمند الربناعي جندارا للكتناب
التالمي عالم الكتب الاديث للنشر والتوليع األردن 7000م.
شننرح التصننري علننا التوضننز األنصننار جمننال النندي أبومامنند ب ن عبنندي
يوسف األنصار دار إحزاء الكتب التربز القاهرة التاريخ له.
شننـرح ديننوان أبنني تمننام الاطزننب التبريننهللا تاقزننق مامنند عبننده عننهللاام دار
المتارف بمصر القاهرة طـ( )4سلسل ذذامر الترب (1720 )1م.
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شرح ديوان المتنبي عبد الرحم البرقوفي دار الكتاب التربي بزروت 1710م.
شرح المقدم األدبزن لشنرح المرلوقني علنا دينوان الاماسن ألبني تمنام مامند
الطاهر ب عاشور تاقزق ياسنر بن حامند المطزنر مكتبن دار المنهنا للنشنر
طـ(1431 )1هـ.
والتوليع الريا
الشتر الجاهلي وأثره في تشسزر متاني القر ن الكريم حتا نهاي القرن الاالث الهجنر
مامد مامد يوسف الجطالو جامت قاريونس بنةال طـ(1770 )1م.
الصورة الشنز في شتر أبي تمنام عبند القنادر أحمند الربناعي المنسسن التربزن
للدراسات والنشر بزروت طـ(1777 )7م.
التصر التباسي األول شنوقي ضنزف دار المتنارف بمصنر القناهرة طنـ()7
1700م سلسل تاريخ األدب التربي.
التقد الشريد أبو عمر أحمد ب مامد األندلسي تاقزق أحمد أمز أحمند النهللاي
إبراهزم األبزار دار األندلس للطباع والنشر والتوليع بزروت طـ(1711 )1م.
التمدة في مااس الشتر و دابه أبنو علني الاسن بن رشنزق القزروانني تاقزنق
مامد قرقهللاان دار المترف بزروت طـ(1711 )1م.
فلسش التأويل (دراس في تأويل القرى عند مازي الدي ب عربي) حامند نصنر
أبو ليد دار الوحدة للطباع والنشر بزروت طـ(1713 )1م.
في الشكر والاضارة اننسانز "نصوص ماتارة "مشاهزم في الاضارة والاقاف "
كنننال أبنننو أكنننبع بانننث (الاضنننارة) د .حسنننز منننننس دار البركننن للنشنننر
والتوليع ع َّمان طـ(7004 )1م.
لسننان التننرب اب ن منظننور جمننال النندي مامنند ب ن مكننرم األفريقنني المصننر
تاقزننق عبنند ي علنني الكبزننر مامنند أحمنند حسننب ي هاشننم مامنند الشنناذلي دار
المتارف القاهرة 1711م.
مننا األدب جننان بننول سننارتر ترجمننـ وتقننديم وتتلزننق مامنند غنزمنني هننالل دار
نهض مصر للطباع والنشر والتوليع القاهرة 1770م.
ما التاريخ كلزمـان موران ترجم وتقديم وتتلزنق حسنـ الطالنـب دار الكتنـاب
الجديد المتادة بزروت 7007م.
مقدم في كناع الننظم والنانر شنمس الندي مامند بن حسن الننواجي تاقزنق
مامد ب عبد الكريم دار مكتب الازاة بزروت التاريخ له.
مقدم للشتر التربي علي أذمد سنتزد (أدوننزس) دار التنودة بزنروت طنـ()4
1713م.
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السؤال والجواب في الفكر الشعري (أبوتمام الطائي "032هـ" نموذجا)

 الموش ماذذ التلماء علا الشتراء فني عندة أننواع من كنناع الشنتر أبنو عبند ي
مامد ب عمران (المرلباني) تاقزق علي مامد البجاو دار الشكر التربي القاهرة
التاريخ له.
 نقد النص "نقد الاقزق " علي حرب المركهللا الاقافي الدار البزضاء طـ(1771 )7م.
 وجننه الشننتر قننراءة فنني ماذننذ النقنناد علننا متنناني ابنني تمننام عبنند ي ب ن كننال
الوشمي مكتب الرشزد ناشرون طـ(7007 )1م.
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