مجلة شمالجنوب

ديسمبر 0202

العدد الثامن عشر

األدب االعرتايف يف السياق الشعري

قراءة يف نص شعري قديم (مسلم بن الوليد812هـ منوذجا)

اهلادي عمر النجار  -جامعة مصراتة  -ليبيا
alhadialnajjar@art.misuratau.edu.ly

خصُُ:
مُلُ ُ ُ
تتناول هذه األوراق ظاهرة غلب على ظني وجودها في األدب العربي القديم ــ تحديدا ــ
وهي ظااهرة التعرياب بالشاعراأ بسهم اعم ًاعرا وتادوينعم ألرارام اي سامرتعم الذاتما
ًعرا كذلك والتي بدت واضح في دوهات النخب والمشاهمر ي الشعراأ والكتّااب فاي
األدب الحديث ــ تحديدا ــ وهي ا اصاللح علاى ت اممتـ باـ(األدب االعترافاي)
فكان التوجـ إلى أدب األوائل (أدب القدا ى) للبحث عي البدايات األولى لعذا الناو
ي األدب وهو األدب الذي يتناول الم كوت عنـ أو المقتضب في كتب التاراجم و
الرجااال لضاارم تكملا الاانقي والتسوياال والتعلماال لك ماار مااا كتبااـ ا اار عااي الشااعراأ
و حو وصم العار التي ظل تالحق رائم نعم ب بب صمات وهعوت تناولعا أهل
التراجم عبر سل ل ي الرواة وهمم أو بدوهعا أفض إلاى أحكاام هتمهتعاا اراالق
ألقاب على بعضعم ي هحو (الشعراأ الخلعاأ) أو (الشعراأ المهان) وكاسن هاءالأ
وربما غمرهم كاهوا ي ع َّرَّم المهتمعات بالخمر والضزل المكشوم وغزل الضلمان
وغمره لكي ظعور الشعراأ ــ على النحو الذي هو في النموذج الشاعري المادرو
ــ يُُعد ردا نعم على تلك الدعاوى بشكل فني جمالي بحمث يتم المزج بمي ثناائمتي:
(الشاعر الشاعر) و(الشاعر اإله ان) في لحظ ي لحظاات الحاحوة الشاعري
والتهلي الشعري اللتمي تنتابان الحال الشعري ي آن وآ ر.
لقد كان ا تمار النموذج الشعري لمم ل الهاهب التلبمقي لعذه الحمحات لشاعر عتادل
إلى حد ا فاي تعارماـ اا اا ُعا َّد اي الظاواهر المهتمعما ال البم وهاو الم باي الولماد
(812هـ) وهو هي هتزأ ي قحمدة رويل إلى حد ا أهشادها فاي ادز يزياد باي زياد
الشمباهي فكان هحامعا األول غزلماا الحاا دا اال فاي الدراسا بال هاو ادتعاا فاي حامي
ألحق هحمعا ا ر المدحي ذيال لعا يمكي الرجو إلمـ إذا دع حاج القراأة إلى
ذلك وهو وإن كان دحا الحاا لمزياد لكناـ ال يخلاو اي عالقا تربلاـ بالشاق الضزلاي
ولوال شم التلويل الذي ال يلمق بعذا المختحر البح ي لكان ي توهـ األساسم .
ُ

الكلماتُالمفتاحية :األدب االعترافي األدب ال مر ذاتي األدب اإلهكاري األدب اللقوسي.
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مقدمةُ
ُُُ ُ ُ
لقـد لم هظري وًد اهتبااهي ـاـ وأهاا أراالا كتاب التاراجم للتعارم علاى أعاالم
األدب والمكر وال قاف األوائل الذيي ال أ مل إلى ت ممتعم القد اأ والتعريب بعم فمما
أكتب ــ ساءال ظال ياراود فكاري هاو :لام ال هبحاث فاي المدوها الشاعري لشاعرائنا
األوائل لنقب على اعترافاتعم المتخمم وراأ ال تار الذي اصلنعـ الشعر لنم ـ؟ ا
الماها ي أن يتحدث الشاعر عي هم اـ باوعي أو بدوهاـ وهاو ين او بخموراـ المنما
العالم ال حري الذي يلتب بـ حول حماة مدوز أو وصوم أو تضزل بـ أو حتى
عهو؟ أال يمكي أن تمتلك العموي ذات الشاعر أحماها فمنمل التمويـ اي ياده لمهاد
هم ـ أ ام صراح وضاعتـ فمعاا الحالا الشاعري ذات التاوتر الشاديد؟ هال يمكاي أن
يكون المبد قد ات وتا أكبر في نتهـ فلم يبق لاـ أثار إالَّ اساما فاي سل ال ه اب
الني؟ أم أن وتـ كان وتا أصضر وأن ا راوده ي قول إبداعي هاو أًابـ باالحلم
الااذي يعمشااـ الحااالمون ؟ ثاام ألااما الشاااعر حالمااا يرساام عالمااا ااي مااال فااي لوحا
الالوعااي؟ أل اانا ـااـ وهحااي هحلاام ـااـ تن ااال علمنااا اه ماااال وتنعااال علمنااا اهعماااال أعمااال
ههحدها وأقوال هتنكر لعا في صحوتنا؟
هذه الت اؤالت وغمرها تحاول هذه الحمحات البح م البحث لعا عي إجاب بامي
سلور الشعر الذي اليبدو للوهل األولى تعدا لإلجاب عنعا إالَّ بعد رحلا ًااق
ي التحقمق ا الشاعر ي الل قملـ الشعري للوصول إلى ذات ًعري اعترافم
هي ا ت ممـ هذه األوراق (األدب االعترافي) وهو أًبـ ا يكون بترجما الشااعر
لنم ـ ولما هو كذلك وهو أًبـ باألدب ال مرذاتي وهاو لاما هاو إيااه أيضاا وقاد
زاد ي تحمزي هحو تلما عالم هاذا الهانا األدباي فاي أدبناا العرباي القاديم وجاوده فاي
األدب الحديث فقد كتب عبا حمود العقاد كتبـ( :أها) و(حماة قلم) و(سارة) ألما
في هذه الكتب اا يشاي بتوزياا حدي اـ بامي حماوات ثاالث هاي( :حمااة ذاتما هم ام
1
وثاهم إبداعم وثال عارمم ) وكتاب أحماد أ امي ـاـ وهاو فاي ال اتمي اي عماره
حَّاال سامرة حماتاـ ناذ رمولتاـ حتاى قبمال وفاتاـ
كتاب (حماتي) سارد فماـ ساردا م َّ
بقلماال وكتااب مخائماال هعمما (ساابعون) وكتااب رااـ ح اامي (أأليااام) وكتااب توفمااق
الحكمم (عحمور ي الشرق) وكتب هزار قباهي (قحتي ا الشعر) وغمر هاءالأ
كتَّاب ك مرون كتبوا ا كتبوا عي حماتعم اإلبداعم االجتماعم فلم ال تكون لما كتبـ
هءالأ األدباأ؛ ًعراأ وكتَّاب في العحر الحديث جذور تاريخم في أدب األوائل؟
 1اهظاار عبااد الاادايم يحمااى إبااراهمم الترجم ا الذاتم ا فااي األدب العربااي الحااديث دار النعض ا العربم ا
بمروت 0796م صـ.831
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ولااما بالضاارورة أن يكااون ذلااك ااي قبماال (التااسثمر والتااسثر) بقاادر ااا هااو تلااور
دينا ي وهمو ربمعي لبذور ُزرع في أرم المءس ا الشاعري كاها قاد ألقما
بعموي ًسهعا ًسن أي بداي ألي فكر أو أدب أو في ثم هم وتلورت حتى وصل
إلى ا وصل إلمـ ي النضو المني والكمال األدبي بشكل عام في العحر الحديث
على أن هذا البحث لما عنما بتتبا راحل التلور هذا المي قدر اهتما ـ باإلثباات
النحي لوجود بعي سمات األدب االعترافي عند هموذج يكاد يكون عمن عشاوائم
لشعراأ العربم األوائل هو لم بي الولمد األهحاري.
مهادُنظريُُ:
ُ ُُُُُ ُ ُ ُ
لما الشعر تحويرا للحاضر فح اب علاى اا ياذهب ك مار اي الدارسامي إهماا
هو ــ إضاف إلى ذلك ــ استشرام للم تقبل وتوقا لـ واساترجا للماضاي وإعاادة
لـ أيضا ولعذا فإن هذه الورق البح م تستي تمما أل ارى سابقتعا بعناوان (الشاعر
واستشرام الم تقبل) هشرتعا هل (ًمال جنوب) في عددها الرابا عشر الحادر
في دي مبر 8107م وهي ــ إذ ذاك ــ ت َّدعي أن الشعر يتحرك عبر وحادات الاز ي
خترقا حواجزهاا أي أن الاز ي هاو الاذي يخضاا ل اللان الشاعر ولاما العكاا
فعو أي الشعر يتماعل عـ وي تبلي دوا لـ ويقتني اللحظات الماعل فمـ لمقاد عا
للمتلقي في قالب لما بعمدا عي جدلم (الواقا والخماال) فاي الماي الشاعري ذلاك أن
الشعرــ كما هو عروم ــ اليقول كل ًيأ بال يتارك المهاال للقاارت لمتحارك باـ
في براز الز ي الممتوز دون حهره في زاوي ي زواياه ال الث التي حشره النحااة
التقعمديون فمعا علاى حاد اا يُُمعام اي قاول عبادالقاهر الهرجااهي(696هاـ) رادا ـاـ
فمماااا يبااادو ـاااـ علاااى سااامبويـ..." :والمعااال ينق ااام بسق اااام الز اااان اااام وحاضااار
و ااتقبل ولااما يخمااى ضااعب هااذا فااي جنبااـ وقحااوره عنااـ" 2وقااد تلقااب بعا
النحاة المكرة وأعاادوا النظار فاي بعا الم الّمات النحويا بت الم المكار النحاوي
 2الهرجاهي النحاوي أباو بكار عبادالقاهر باي عباد الارحمي دالئال اإلعهااز قارأه وعلّاق علماـ (أباوفعر)
حمود حمد ًااكر لبعا المادهي القااهرة دار هشار المادهي جادة راـ(0778 )6م صاـ .316وهاو
القااول الااذي عااده حمااود ًاااكر هاقحااا بقولااـ عقبااا علمااـ" :وعباادالقاهر حكاام حكمااا لاام يبامّّي لنااا ستاااه وال
تمحملـ حمي قال :إن المعنى الذي جاأ في كالم سمبويـ هاو قاولعم" :والمعال ينق ام بسق اام الز اان اام
وحاضر و تقبل ولما يخمى ضعب هذا فاي جنباـ وقحاوره عناـ" ولام يازد علاى هاذا ًاموا وقبال كال
ًايأ فعاذا الاذي استضاعمـ إلاى جناب كاالم سامبويـ إهماا هاو هاي كاالم اساتاذه وإ ا اـ الاذي يضاالي فااي
استاذيتـ ويقد اـ تقاديما علاى ساائر النحااة أباي علاي المارساي فاي كتاباـ (اإليضااز) فاي النحاو ...ووجدتاـ
صعبا ع مرا أن يدرك القارت ستى هذا الحكم وإن كان عبادالقاهر قاد قاال = إهاـ "لاما بخماي" اا أهاـ
مي بال ًك فاي مائاـ" اهظار ًااكر حماود حماد المتنباي (رساال فاي اللرياق إلاى ثقافتناا) لبعا
ُّ
المدهي القاهرة دار المدهي جدة 0729م صـ.00
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المتمتح علمعا ي هءالأ النحوي األهدل ي ال عملي (620هـ) بقولـ ردا على تق مم
الزجاجي (661هـ) للكالم إلى أق ا ـ ال الث المعتاادة" :قاال فماـ أباو القاسام :اق اام
الكالم ثالث  :اسم وفعل وحرم وهذه العبارة على رولعا واهم ردودة 3"...هقاول
هااذا وفااي أذهاهنااا الماارق الكبماار والبااون الشاسااا باامي الهملاا النحوياا وهظمرتعااا
الشعري فمي حمي قاد تُك َّ ُ
اب الهملا النحويا فاي ماردة واحادة تحمال فاي أحشاائعا
ضمرات يتم تقدير وجودها دون أن ت مح المراسمم النحوي بالبوز بعا في الحمي
هم ـ قد تتمدد الهمل الشعري فتحتل اح بما ًاعري كا ال او قاد تترباا علاى
قحاامدة كا ل ا تلااول أو تقحاار وربمااا الهبتعااد عااي الحقمق ا إذا زعمنااا أن الااديوان
الشااعري بسكملااـ لشاااعر ااي الشااعراأ قااد يكااون جملاا ًااعري واحاادة إذ العماال
اإلبداعي ٌ
ذات واحدة تناظر ذات الشاعر الواحادة أيضاا فالشاعري باداللتعا النحام
هي ابن الشاعري بممعو عا المني وأبعادها الذاتم وفي هاذا المضامون يقاول علاي
حرب حاوال دفا التمكك الذي قد يُُخمََّّل للمتلقي أهـ سم غالب على قاالتاـ النقديا :
"إن الذي يءلب بمي قااالتي هاو أهاي كاتبعاا" 4أي أن الكاتاب وجاود فاي كال اا
يكتب فإذا سلمنا بذلك في الكتابات النقدي المتبرئ ي الذاتم في كال األحاول فاإن
تضلضل الشاعر في روز ا يكتب يحبح أ را غمر قابل للنقاش في حتممتـ فالشااعر
يشعر ثم يكتب أي أهـ يكتب ي وحاي ًاعوره وهاذا هاو بما القحامد فاي لهوئاـ
إلى االعترام الشعري وعلاى ذلاك فاإن العمال اإلباداعي الشاعري صاورة ًاعري
كلم واحدة تحمل في احشائعا شاهد ًعري وبماهم جزئم ت ل الضاوأ ـاـ بشاكل
ااا ـااـ علااى الشاااعر هم ااـ بمعنااى أن الشاااعر حاامي ين ااو ًااعره فإهااـ تتناوبااـ ذات
ارجم وهي المحم االجتماعي وال ماساي واالقتحاادي وذات دا لما ينقال هقاال
أ منا ــ دون وعي ــ ا يخاتلو فاي هم اـ اي صارا أحماهاا وت اا ح أحماهاا أ ارى
وصااوال إلااى البااوز التحااويري بالحقمقا التااي تظاال فااي حالا تخلُّااق للتااوتر والقلااق
المنتها للنااو الشااعري الااذي اصااللحنا علااى ت ااممتـ بااـ(األدب االعترافااي) الااذي
يختلااب عااي أدب ال اامرة الذاتم ا وعااي أدب المااذكرات أو ربمااا عااي غمرهمااا ااي
األهااوا األدب م ا التااي قااد يتعمااس للمتلقااي التماااهي ععااا فااي ا تراقااـ لحاااجز الااز ي
تخلحااا ااي تاريخم ا الحاادث التااي تعنااي حرفم ا الحاادث و تبنمااا ـااـ عنااد الحاج ا
 3ال عملي أبو القاسم عبدالرحمي بي عبد هللا هتائو المكار فاي النحاو تحقماق حماد إباراهمم البناا جا عا قااريوها
بنضازي 0792م صـ .30يورد تححمحا لما ذهب إلمـ الزجاجي بقولـ" :فإن قمل :فما تححمح عبارة اي قاال:
الكالم ينق م ثالث أق ام؟ فالهواب أن يقال :تححمحعا ان يقال :ثالث أق ام :بر واستخبار ورلب ".صـ.38
 4حرب علي هقد الني المركز ال قافي العربي الدار البمضاأ رـ(0776 )8م صـ .9وعلى هاذا النحاو يخارج
بع الباح مي أبحاثعم التي غالبا ا تكون لضرم الترقمات األكاديمما فاي حانَّب يختاار لاـ عناوان يكاون فماـ اي
العموم ا ي مح باهتظا ـ ضمي حتواها ي هحو (دراسات في ...أبحاث في ...أوراق في... ....الخ.
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التسويلم ــ المنعو التاريخي الذي ربما يضايأ بعا الهواهاب المعتما فاي الاني
( هال الدراس ) والذي ربما تتم ال بعا " ممزاتاـ فاي أهاـ يبامي أن الاني جازأ
ي كوهاات الواقاا و تكاون فماـ وان الاني اا هاو إالَّ الواقاا يتحادث عاي هم اـ
ل ااان حااال لااـ و اارآة تعك ااـ كمااا أن الواقااا اارآة تعكااا الااني" 5وفااي إرااار
الحااديث عااي الااز ي الشااعري فااإن ثنائما (اإلهشاااأ واإلهشاااد) ـااـ ا ال ـااـ هااي تعبماار
واضح عي التمرد الشعري على قمود الز ي إذ بمي قلبمعا ز ي مقود فاي التقادير
الحقمقي لوالدة الني الشعري الذي يظل في رحم الشاعر روال ز ي اإلهشاأ قبال
روجـ للوجود بحدوث الوالدة عند أول لحظات اإلهشاد التي يردد ك مار اي النقااد
بسن إهشاأ القحمدة هو عملما خاام ع امرة للضا وفاي تقاديري فاإن تقادير ز اي
اإلهشاأ بحول بح ب ا ساد ي تسويل للمحللح النقدي المرتب بالز ي في أًاعر
تنو العارب األوائال الشاعري وهاو (الحولماات) 6التاي ظعارت بشاكل واضاح فاي
الملبخ الشعري عند زهمر بي أبي سلمى ( 06ق هـ) هو ز اي تقاديري اي وحاي
التسثر البموي ي الشعراأ و النقااد باالمحم البمواي الاذي يعمشاون فماـ إذ المتعاارم
علمـ ان أي عملم والدة ت بقعا عملم ءس لعا وهي عملم الحمال التاي هاي فاي
الضالب األعم حول كا ل يزيد أو ينقي قلامال 7ولاذلك فاإذا هقاي ز اي الحمال عاي
 5ح نمي ح ي حنمي ي الني إلى الواقا ( حاول إلعادة بناأ علم أصول المقـ) دار المدار اإلساال ي
بمااروت رااـ(8116 )0م الهاازأ األول (تكااويي الااني) صااـ .09ويضاامب المءلااب بمنااا عمااب الماانعو
التاريخي فمقول ..." :وعمبـ في فقد المكوهات الدا لم للني وبنمتـ الم تقل " .والذي ير مـ ــ فمماا يبادو
ــ المنعو البنموي الذي يقول عنـ" :والمنعو البنموي لـ مزتـ في أهـ يكشب المنلق الدا لي للني والبنم
المحكم في تكوينـ دون ردها إلى جزئماتعا في الواقا التاريخي فالكل ساابق علاى الهازأ ولاـ عموباـ...
وفي إغمال التهارب التاريخم والحماة المو م المردي والهماعم التي يتكون فمعا الني" صـ.09
ُ
 6يقااول النااواجي (667هااـ)" :كااان زهماار بااي أبااي ساالمى عروفااا بااالتنقمح و التعااذيب ولااـ قحااائد تعاارم
بـ"الحولمات" ف ُرُوي عنـ أهـ كان ينظم القحمدة في ًعريي ويعذبعا في حول وقمل كان ينظمعا في ًعر
وينقحعا ويعذبعا في أحد عشر ًعرا وقمل كان ينظمعا في أربع أًعر وينقحعاا فاي أربعا أًاعر ويعرضاعا علاى
علماأ قبملتـ في أربع أًعر ...ولعذا كان اإل ام عمر بي الخلاب ــ رضي هللا عنـ ــ ا جاللتـ فاي العلام
وتقد ـ في النقد يقد ـ على سائر المحول ي ربقاتاـ" الناواجي ًاما الاديي حماد باي ح اي قد ا فاي
صناع النظم والن ر تحقمق حمد بي عبد الكريم دار كتب الحماة بمروت ال تاريخ لـ صـ .66-66
 7هاقش هذه القضم هقاًا لوال عبد المانعم ضار الزبمادي فاي كتاباـ الموساوم باـ( قد ا لدراسا الشاعر
الهااهلي ) إذ حاي لعاا باباا كاا ال وسامـ باـ(حولماات زهمار باي أباي سالمى وصانع الشاعر الهاااهلي)
ص َّدره بإعالن عدم قبولاـ بمكارة الحولماات ثام ًار يمنّاد ا راأ المءيادة لتلاك المكارة و ماا يقولاـ " :اي
األ بار التي دفع الباح مي المحدثمي إلى تحوير الشعر الهاهلي تحويرا يخالب حقمقتـ ا زعماـ بعا
الكتَّاب القد اأ عي زهمر بي أبي سلمى ي أهـ كان ينظم القحمدة وينقحعا في سان كا لا وهاو بار كاان
رـ ح مي قد أ ذه على أهـ حقمق قررة ...وقد تبنى هذه النظري وعمال علاى هشارها عادد اي رلبا راـ
ح مي ن لع َّل أًدهم إيماها بعا الدكتور ًوقي ضمب في رساالتـ "الماي و ذاهباـ فاي الشاعر العرباي) التاي
كتبعااا تح ا إًاارام أسااتاذه" الزبماادي عبااد الماانعم ضاار قد ا لدراس ا الشااعر الهاااهلي جا ع ا
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الحول ُس ِّمي الولماد (حماال) كماا هاو الحاال فاي ولاد النعها الاذي يخارج للادهما دون
اتماااام الحاااول فمبقاااى اااماه (حماااال) إلاااى أن ياااتم الحاااول أو يقتااارب اااي إتما اااـ.
وقااد يباادو حااللح (األدب االعترافااي) ذا ًااحن هتمعم ا ساالبم تشااي بوصاام
تالحاق األديااب وأدبااـ وباذلك فإهااـ قااد يبادو غماار توقااا أن يتاولى الشاااعر الحااديث
بنم ـ عي الهواهب ال لوكم تلك بل الذي يتوالها ــ عادة ــ هو الناقاد األدباي علاى
توى دراسـ المضا مي وبذلك فإن الشاعر يلهس إلى األدب االعترافي ـاـ لمتاولى
عم هقدي وضوعم كاه ملوك للنقاد وحادهم ويتحاول إلاى هاقاد علاى اتوى
الوعي االجتماعي على األقل اا ضارورة المحال فاي دا لاـ بامي حاالتمي يتنااوب
بمنعما هما حال الشاعري وحال الناقدي وبذلك فإهـ ـاـ علاى اتوى المضامون ـاـ
يدفا الحارج الاذي قاد يهاده المتلقاي المحاافس اي اساتقبال النحاوب ذات اللبمعا
الحريح أو التعاري ععا تعارما يمكاك ر زيتعاا لتحابح فاي تنااول المتلقي ذلاك
يحدث حمي ينمرد الشاعر بنم اـ فمتعا ال اا الاني بملكا هقديا اعترافما فم امح
لأل ر الذي هو الشاعر الذي ي كي ذاتـ باإلباه عي هم ـ.
وال يخمى أن االعترام ــ تاريخماا ـاـ ذو جاذور رقوسام روحما ضاارب فاي
ا يروى فاي بعا الكتاب المقدسا اي رقاو االعتارام
القدم تنتمي إلى بع
والتي ال تبدو بعمدة عي تناول الشاعر هم ـ ح ب ا يورد األصمعاهي (636هاـ)
ي بر يءكاد اتحاال الشااعر ( وضاو الدراسا ) بااإلرث الاديني لأل ا المعوديا
هموذجا المتم ل في الععد القديم ذلك بقولـ" :قمل لم لم باي الولماد :أي ًاعرك أحاب
إلمك؟ قال :إن في ًعري لبمتا أ ذت عناه ي التوراة وهو قولي:
8
دلَّـ على عمبِعا ال ُّدهمـا وص َّدقعـا * ـا استرجـا ال َّدهـ ُر ِ َّمـا كاـان أعلااهِي"
ولما افما أن ي يللا على كتاب الععد القديم (التوراة) يكون ــ بالضرورة ــ قد
ألم بك مر ما ورد في الععد الهديد (اإلههمل) 9ويكتمال اإللماام بالادياهات ال اماوي
قاريوها بنضازي 0721م صـ .086و اي األدلا التاي ي اوقعا تسيمادا لماا ذهاب إلماـ دلمال عقلاي يتعلاق
بقحمدة زهمر المعلق إذ يقول "هظمعاا زهمار داعماا فمعاا إلاى ال االم و الحالح بامي القبملتامي المتحااربتمي
عبا وذبمان بعد أن قتل ححمي بي ضمضم رجاال اي بناي غالاب باي عابا فكاادت الحارب ت اتعر اي
فليسُمنُالمعقول كان قد قضاي فاي تنقمحعاا وتحكمكعاا عماا تا اا قبال إهشاادها وإعالهعاا
جديد بمنعماُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُُ ُ...
و ُ ُُُ ُُُُُ ُُُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُُُُ ّ
رُفيهُ" صـ.060
هوُيريدُبهاُإلىُغرضُآنيُملحُاليجوزُالتأخُ ُُُُ
 8األصمعـاهي أبوالمرج األغاهي تحقمق احمد عبد ال تار ف ّرّاج دار ال قاف بمروت 0726م .682/02
 9يقول المقريزي(266هـ) في إرار تعريمـ بالدياهات التي قبال اإلساالم وأثنااأه " :أ اا المعاود فاإهعم أتباا
هبي هللا وساى باي عماران صالوات هللا علماـ ن وكتاابعم التاوراة وكلعام أبنااأ إباراهمم الخلمال ويعرفاون
أيضا ببني إسارائمل وهاو يعقاوب باي إساحاق باي إباراهمم صالوات هللا علامعم وكااهوا اثناي عشار سابلا
و لكوا الشام بسسره إالَّ قلمال نـ إلى أن زال دولتعم على يد بُُختُنُحُُّّ ر ثم على يد رملش وجاأ اإلساالم
ولااما لعاام لااك وال دول ا وإهمااا هاام أ اام تمرقااون فااي أقلااار األرم تح ا أياادي النحااارى ...وأ ااا
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ال الث عند قراأة اسم الشااعر ( الم) قاراأة سامممائم وهاو اا يظعار فاي الاوعي
الشاعري عناده فاي ًاكل التوبا التااي أباداها الشااعر كمعظام الناا ًاعراأ أو غماار
ًااعراأ فااي ساانوات أعمااارهم األ ماارة والتااي أورد األصاامعاهي ـااـ ايضااا ـااـ باارا
الم جااأ
يخي لم بي الولمد بقولـ" :حدثني جماع ي أهل جرجان أن راويا
إلمـ بعد أن تاب لمعارم علماـ ًاعره فتضافلاـ الم ثام أ اذ الادفتر الاذي فاي ياده
فقذم بـ في البحر فلعذا قل ًعره فلما في أيدي النا نـ إالَّ اا كاان باالعراق
ا كان في أيدي الممدوحمي ي دائحعم" 10وهو ا ورد في هحوصعا بمحللحـ
أحماها وبمحللح (التوبا ) أحماهاا أ رى وهاو المحاللح الاذي بادفا بنحاوب فاي
أدبنا العربي في اتهاه االهتظاام فاي نظو ا األدب اإله ااهي الاذي يادك الحاواجز
باامي األجنااا البشااري ؛ بلضاتعااا وثقافاتعااا وربائععااا وآدابع اا وفااي القاارآن الكااريم
ــ أوثق الكتب ال ماوي وآ رها ــ يقول تعالى{ :وآ ُرُون اعترفُوا بِ ُذهوبِ ِعم للُاـوا
عمااال صااالِحا وآ اار ِسامِِّّوا} 11فمنظو ا الحماااة بنما علااى اإلتمااان ب االوكمي علااى
أي إهعا تشكمل سلوكم تختل فمعا األعماال الحاالح بال امو أحماهاا
ررفي هقم
12
عند فو حددة ي النا وهي فو (ا ارون) فاي الاني القرآهاي اي هناا فاإن
النحارى فإهعم وأ ا النحاارى فاإهعم أتباا هباي هللا الم امح عم اى باي اريم صالوات هللا علماـ وكتاابعم
اإلههمل وجاأ هللا بالم مح إلى بني اسرائمل فكذبوه إالَّ رائم نعم ثم اهتشار ديناـ بعاد رفعاـ بادهر فاد ل
فمـ الروم والقب والحبش ورائم ي العرب"...المقريزي تقاي الاديي أحماد باي علاي كتااب ال الوك لمعرفا دول
الملوك تحقمق حمد حلمى زيادة لهن التسلمب والترجم والنشر القاهرة 0763م .08 00/0
 10المحدر ال ابق  .682/02ربما يكون في قول األصمعاهي":ثم أ ذ نـ الادفتر الاذي فاي ياده فقاذم باـ
في البحر فلعذا قل ًعره فلما في أيدي النا نـ إالَّ ا كان في العراق و ا كان في أيدي الممادوحمي
ي دائحعم" ا يءكد ضما الهزأ األول ي ديواهـ الذي لم أع ر نـ إال الهزايي ال اهي وال الث أي ان
ثلث الديوان هو الضائا الذي ألقي في البحر وغذا استعرضنا الديوان في ضوأ ا ُذكر ي ختاار ًاعره
ل كتاب األغاهي الذي يورد حدي ا ي الم هم اـ بقولاـ" :و َّجَّاـ
في كتب األدب ذات المها ما الشعري
ي ذو الرياستمي ف ُحُمل إلمـ فقال أهشدهي قولك:
إل َّ
ـ َّرَّت بِعـا بعدك أحـوا ُل
*
ـر ِ ـي زينـب أرـال ُل
بِالضم ِ
فسهشدتـ إياها ...الخ" األغاهي  .663-666/02فمي الديوان اليوجد المللا والاألبمات التالم لـ المذكورة في األغاهي .ي
األقوال الشعري التي لم ترد في الديوان ا أورده المرزبااهي (626هاـ) اي بار رواه "الح امي اباي بنا
لم بي الولمد األهحاري قال كنا عند لم في الم هد وهو يملي علي وعلى عدة عي القحمدة الدالم :
هعـى النُّعـى عـي هـوى البِمـ ِ ال َّرَّعـا ِديـ ِد
*
ال تـد ُ بِي ال َّشـوق إِهِّـي غمـ ُر ع ُمــو ِد
إذ أقبل أبو هوا فاستشرم لـ القوم فادها الم فرفعاـ الم فاي المهلاا فلام يمعال أباو هاوا وقلاا
ي
االم اإل ااالأ  ....ثاام سااسلـ أبوهااوا أن يبتاادت القحاامدة ااي أولعااا فمعاال إلااى أن اهتعااى إلااى قولااـ ( :رأ ُ
يازيـ ِد) فقال لم  :ا سبقني إلى جما يزيد أحد" ...المرزباهي أبو عبمد هللا حماد باي
ال ُمعلَّـ ِ
ب أو بس ُ األ ِ
عمران بي وسى الموًح " آ ذ العلماأ على الشعراأ فاي عادة أهاوا اي صاناع الشاعر تحقماق علاي
حمد البهاوي دار المكر العربي القاهرة التاريخ لـ صـ.663
 11سورة التوب ا ي (.)018
 12يعد ا ر في الني القرآهي ــ في هظري ــ وضوعا بكارا حتاجاا إلاى إعاادة تقديماـ وفقاا لماا اساتهد
على التمكر اإله اهي ي أدوات تلوير وتحديث وهو ا يتضمنـ ــ بالضرورة ــ المشرو المكاري الاذي
تبناه بع أعالم المكر العربي للخروج ي أز المكر التي اجتاحا األ ا بعاد النك ا اي أ اال زكاي
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عملم االعترام تعني الكشب على ربمع ال مئ لضارم فحالـ عاي الحاالح بعاد
عملم الخل بمنعما التي هي حال هقاد قرآهاي وباذلك تتعااهق ماردة (آ ا ُرُون) اا
هظمرتعااا (آ اار) لتسديا عنااى االعتاارام الااذي يعنااي فااك ًاامرات مااردة ( للُااوا)
فا ر بالمتح يشب ــ وفقا للمنلق اللضوي ــ عي أحاد ررفاي ثنائما ًامومي ال ثالاث
لعمااا 13لااذا فااإن القااارت سااملحس أن الااني المختااار فااي هااذه الحاامحات يتماااهى ااا
الدالل المركزي لمحللح (األدب االعترافي) وهاي حاديث الانما للانما ولاذا ـاـ
أيضا ــ فقد ا تمر الشعر لمكون المادة التي يمكي التخمي وراأها بوصمـ يممل إلاى
التمويااـ و التلماامح دون التحااريح فااممكي للشاعرـااـ وفقااا لااذلك ـااـ اًااضال المتلقااي
بالحااماغ المنم ا دون المحتااوى المضااموهي فالشااعراأ كمااا أ باار القاارآن الكااريم
يقولون ا اليمعلون وذلاك يعناي غايا البح ما هاي إعاادة النظار فمماا كاـان يُُعارم
باـ(الضازل الحااريح واألدب المكشاوم واألدب الخلمااا ...الاخ) وإيهاااد بادائل تكااون
أك ر وضوعم وهو النو الذي تبارأ الشااعر اي االهتمااأ إلماـ فاي للاا الاني
المختار فعو قد ُج َّر إلى الخالع ج ّرّا وهو ا أدى بـ إلى البكااأ أساما علاى الحاال
التي آل إلمعا أ ره وحمي ه ق هذا المحللح المعاصر على هحوب تراثم فاإن
ذلك ي ًسهـ أن يقدم تم مرا للحماة في جاهب يتردد (الشاعر اإله ان) في البوز باـ
فملهس إلاى ثنائما (الشااعر الشااعر) لمخارج اي حارج التااريخ إلاى ت اا ح األدب
فــ"األديب ــ كما يقول أحمد أ مي ــ لم يقدم حماتـ لتحكم لعا أو علمعاا " 14والقاارت
في عالقتـ بالنحوب ــ وفقا لعذه الحال البح م ــ ال ناب لـ ي التوجـ إلى نعو
حمود حمد ًاكر "أبوفعر" القائل في رسالتـ في اللريق إلى ثقافتنا التي ق َّدم بعاا
لمحنمـ الشعمر (المتنبي) تحدثا عي النحوب " كسهي أرلاب فمعاا بمواا قاد أ مااه
الشاعر الماكر بمنـ وبراعتـ وأتد َّسَّا إلى دفمي قد سق ي الشاعر عموا أو ساعوا
تح هظم كلماتـ و عاهمـ دون قحاد ناـ أو تع ّماد او إرادة" 15وهاو اا قاد اليكاون
غريبااا علااى المتلقااي التقلماادي ـااـ المشاابََّّا بتقلمديتااـ بحكاام القلمعاا الممترضاا باامي
(األصال والحداث ) المتم ل في اعتماد األدوات النقديا التاي اعتمادها األوائال اي
ههمب حمود وح مي ر َّوَّة و حمد أركون وح اي حنماي ح انمي و حماد عاباد الهاابري الاذي تمماز
نعهـ بسهـ لم يبحث عي األز في المكر العربي هم ـ بل بحث في العقل المنتو للمكر وهذا هاو المانعو
الذي تبناه في كتمـ المشعورة( :تكويي العقل العربي وبنم العقل العربي والتراث والحداث ) وعلاى هحاو ناـ كاها
كتابااات ح ااي حنمااي فااي كتابمااـ( :التااراث والتهديااد ااي الااني إلااى الواقااا حاول ا إلعااادة بناااأ علاام أصااول المقااـ
بهزئماـ؛ تكااويي الااني وبنما الااني) وعنااد ا يتااولى الااني القرآهااي التعبماار بحاامض الهمااا يعنااى ذلااك اإليماااأ إلااى
الحمرة التي أهته التنو ال لوكي المختل المعبر عي اللبمع الحقمقم للمكون البشري (اإله ان).
 13اهظر ل ان العرب ادة (أ ر).
 14أ مي أحمد النقد األدبي كتب النعض المحري القاهرة رـ(0726 )6م صـ.01
 15المتنبي (رسال في اللريق إلى ثقافتنا) صـ.3
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النقاد في النظر إلى ا أهتهـ األوائل ي الشعراأ إذا هظرهاا إلاى التنباـ المبكار اي
أبي فعر لمكرة الحداث النقدي التي ربقعا فاي دراساتـ للمتنباي 16وال اءال ا ن هاو
هل يمكي تمديد صالحم ذلك الماوروث النقادي الم ال علاى اإلرث األدباي وسا
هااذا التنبااـ المبكاار لم اااد نعهااـ 17وفااي حاامي لااا الشااعر لااوات لحوظا هحااو
التلور والتضممر وصوال إلى التحرر التام ي القماود الشاكلم واألسالوبم والعارمما
والخمالما التااي تسسااا بممعو عااا المااي الشااعري ثاام التماااهي ااا بعا النحااوب
الن ري بظعور ا أصبح يُُعرم بـ(قحمدة الن ار) ارورا باالرجز والموًاح؟ قرياب
الععد باإلهتاج األوائل األدبي و نتو الحداث النقدي؟
جانبُتطبيقيُُ:
ُُُ ُُُ ُُُُ ُ
يقــول لـم بي الـولمـد:
ُ
جرر ُ
ـز ِل
ما في الحِِّّ با غ ِ
أ ِ
ت حبل لِ ٍ

*

ال فِي العذ ِل
و ًُ ِّمـرت ِهـمـ ُم ال ُع َّذ ِ

18

 16يقول في لب الكتاب " ...وبعد فعذا كتاب المتنبي الذي كن كتبتـ في سن 0763م "...المتنبي صـ.3
 17يقول أبو فعر" :فالحماة األدبم الماسدة التي َّ
سي للنا ساننعا ًامو نا األدبااأ الكباار والتاي هعامش فمعاا
إلى هذا الموم = وآفات ا رى كاهوا يتعايشون بعا وب وها في تال مذهم واًماهم ...وهذا ذالن كبمر غمار
هللا لنا ولعم وتهاوز عي سمواتنا وسمواتعم" رسال في اللريق إلى ثقافتنا (المتنبي) صـ.09
 18لمح عروضم  :هذا الني ي بحر الب م الذي وزهـ:
تمعلي فاعلي تمعلي فاعلي
*
تمعلي فاعلي تمعلي فاعلي
غمر أن التمعمل األ مارة التاستي هكاذا إال إذا كاان البما حا َّرَّعا أ اا الشالرة ال اهما فتاستي علاى (فعلاي)
و(فعلي) والتماعمل في حشو البم ال تلتزم هاذه الحاورة فاي أبماات القحامدة كلعاا إهماا تحامر اتمعلي
أحماها ( تمعلي) كما تحمر فااعلي (فعلاي) أو (ف ِعلاي) و علاوم أن التضممارات التاي تحامب تماعمال الحشاو
لما ي الضروري التزا عا فاي كال األبماات بخاالم التضممارات التاي تحامب التمعملا األ مارة اي آ ار
البم فعي تضممرات واجب االلتزام غمار أن المقماا (فااعلي) جااأ فاي حشاو هاذه القحامدة قاد جااأ علاى
ااتمعلي فمناادر أن يتضماار إلااى
الحااورة (ف ِعلااي) وهااي ك ماارة الشاامو ت ااتريح إلمعااا األذن أ ااا المقمااا
( ااتمعلي) فااي الحشااو إال إذا كااان فااي أول الشاالر األول أو ال اااهي .ويظعاار أن جممااا الشااعراأ المحاادثمي
ــ و نعم لم بي الولمد ــ قد آثروا هذا حمي هظموا ًعرهم على هذا البحار فعام اليهمازون أي تضممار فاي
تمعلي إالَّ إذا وقا في أول الشلر و ا عادا ذلاك فمبقاى علاى حالاـ دائماا أ اا الشاعر القاديم فقاد
المقما
ورد فمـ هذا التضممر في غمر هذا الموضا ولكي وروده كان هاادرا وهاذه القحامدة ت امر علاى هاذا الانم
التقلمعي العروضي:
ُ
ـرر ُ
و ًُـ ِّرت ِ /همـ ُم الـ ُ /عُـذا ِل فِي الـ /عـذ ِل
*
حِّبى /غ ِزل
ـا فِي ال ِّ
أج ِ
ت حـبـ /ـل لِمـٍ /
ُ تم ِعلُي  /فعـ ِلُي  ُ /تـم ِعلُي  /ف ِعليُ
ُ
ُ
ُ
*
ُ تم ِعلي  /فعـ ِلي  ُ /تم ِعلي  /ف ِعلي
إهك سترى ا تي )0) :أن االعروض والضرب خبوهان أي ُحُذم نعما ثاهي ال بب الخمماب الواقاا فاي
اتمعلي قاد تحاول
أول التمعمل  )8( .أن المقما فاعلي في الحشو قد تحول إلى (ف ِعلُاي) )6( .أن المقماا
إلى ( ُ تم ِعلُي) في التمعمل األولى ي الشلر ال اهي .وقد ب ُُنم هذه القحمدة على حرم الالم فعاو الحاوت
المكارر فمعااا (الااروي) و اي المعلااوم أن الااالم اي الحااروم التااي يك ار همءهااا رويااا لك ارة ًااموعـ فااي
مردات اللض بن ب كبمرة عا وك رة ًموععا في أوا ر الكلماات العربما بشاكل ااب و اي المعلاوم
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ُ ـم َّر ٌ
يا و ُ ــرتح ِل
وز هـوى *
هاج البُُكاأ علـى الع ِ
ق بمي تـو ِد ٍ
مي اللَّ ُم ِ
ب غم ِر ُ ختب ِل
*
ب راز ُ ختبال
ب قل ٍ
كمـب ال ُّ لُ ُّو لِقل ٍ
يع ِذي بِحاح ِ
ـر ُ نع ِم ِل
*
ـي ُ نعم ٌل
عـاصى العزاأ غداة البم ِ
ِ ي الـ ُّد و ِ جــرى فِـي إِث ِ
ِ نِّي سـرائِ ُر لم تظعر ولـم تُخ ِل
*
ـي الهكشم
لوال ُ ـدارةُ د ِا العم ِ
* حتَّى ر اهِي بِلح ِس األعمُ ُِي النُّ ُه ُِل
أ ا كمى البمي أن أُر ـى بِسسعُ ِمــ ِـ
ـل
ِ َّما جنى لي ــ وإِن كـاه ُ نى صـدق ــ *
صباب ُ لا التَّ لِ ِمم بِال ُمق ِ
ِّ
َّ
* ورد فِي ال َّرَّأ ِ ِ نـي ُسُكـرة الضز ِل
ـر لـو اله ع ِريكتُـُ
اذا علـى الـ َّده ِ
ت ِغذا ِأ الكر ِم وال ِكل ِل
*
ث ِعن ِدي أهَّعا ا تل
ِ نّي بنا ِ
جر ُم الحوا ِد ِ
ّ
ُ
ُ
َّاز والخـل ِل
ق َّ
*
ت ُ حتضـ ٌر
و ُرُبََّّ يو ٍم ي اللـذا ِ
حَّرتـُ بِلِقـا ِأ ال َّر ِ
ُ
هتك فِمعا الحِِّّ با عي بمض ِ الحه ِل
*
ولمل ٍ ُ لِ ـ لِلعـم ِي ِ ي ِسن ٍ
ًُرب ال ُمد ِام وعزم القمن ِ ال ُعلُ ِل
هري و ا بِي الموم ي ِكب ٍر *
قد كان د ِ
َّ
إِذا ًكو ُ
َّ
ـل
*
ت إلمعا ال ُحُبََّّ مرها
ًكواي فاحم َّر داها ي الخه ِ
كم قـد قلعـ ُ وعم ُي ال َّده ِر راقِدةٌ
ـو والهذ ِل
*
أيََّّا ـُ بِالحِِّّ با فِـي اللع ِ
ي تح ي أبو هالل الع كري (676هـ) للا القحمدة فمعده ي االبتداأات الشعري
البديع قائال "...و ي االبتداأات البديع قول لم:
19
َّ
أُج ِرر ُ
ال فِاي العاذ ِل
*
غز ِل
و ًُ ِمرت ِهـمـ ُم ال ُعُاذ ِ
ما فِي الحِِّّ با ِ
ت حبل لِ ٍ
ويبدو اله د حاضرا في هذا االستعالل بالحديث عي التحرك وراأ هزوات الحبا
ويظعاار ذلااك ـااـ واضحااـا ـااـ فااي اقتناااب الشاااعر فتاارة ز نم ا ذات ربمع ا اص ا
ووضععا في دائرة ا اصللح هاذه األوراق علاى ت اممتـ باـ(األدب االعترافاي)
الذي لما هو ا يُُعاـرم باـ(األدب ال امر ذاتاي) الاذي ياد ّون الشااعر فماـ اذكرات
حماتـ بوقوفـ عند حلات عمري خحوص ولكنـ لحظ ًعري تخلي الشاعر
فمعا ي واري المخر و واضا ال ناأ على الذات فنحاا هحاوا غمار عتااد الحاديث
عنـ في الحماة فكشب الم تور والملوي والم كوت عنـ ي سمرتـ الذاتم وكسهـ
يحاور هم ـ ويحدثعا دون وعي ناـ باالهمعور الضامني الاذي ي اكي ذاتاـ ودون
ـاـ أيضااا ـااـ أن الشااعراأ يحرصاون علااى تحريااك قااوافمعم ـااـ كماا هااو الحااال فااي هاذه القحاامدة ـااـ أك اار ااي
ت كمنعا وأهم في حال اإلهشاد يشبعون الحرك األ مرة بحمث تتحول الحرك األ مارة إلاى ا ّد وهاو اا
يُ مى إرالق القافم .
 19الع كري أبوهالل الح ي باي عبادهللا باي ساعل كتااب الحاناعتمي الكتابا والن ار تحقماق علاي حماد
البهاوي حمد أبوالمضال إباراهمم المكتبا العحاري بماروت 0723م صاـ .666يقاول نبعاا علاى اا
ي ُ تح ي في لالا القحائد المدحم " :ينبضي للشااعر أن يحتارز فاي أًاعاره و متاتح أقوالاـ؛ ماا يُُتلمار
ناـ ويُ ااتهمى ااي الكااالم والمخاربا والبكاااأ ووصااب إقمااار الاديار وتشااتم األالَّم وهعااي الشااباب وذم
الز ااان؛ الساامما فااي القحااائد التااي تتضاامي الماادائح و التعاااهي "...صااـ .660وبااذلك فااإن هااذا المللااا مااا
ي تح ي في الشعر لخلوه ما ي ُُحترز نـ في لالا القحائد.
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باالة بردود المعل المتوقع ي هم ـ حمي عودة الاوعي النم اي لاـ أو حامي تحقاق
الوعي الهمعي الذي يلاارد ـاـ هتمعماا ـاـ أصاحاب ال الوكمات المضاادة لنوا م اـ
ورقوسـ المهتمعم إذ يبدو الشاعر يعاهي ي الحرا بمي الذات الشاعرة والاذات
اإله اهم فمي حمي يحاول الشاعر ــ إه اهما ــ عدم التكتم وال كوت عاي أسارار لام
يابح بعااا ولاام يُُظعرهااا وال يمكاي تخملعااا يواجااـ إصاارارا ذاتماا ج ااديا بعاادم البااوز
بااالمحظور وكشااب الم ااتور فملهس إلااى االعتاارام روجااا بنم ااـ ااي الحالا باامي
الحالتمي(الكتمان والبوز) لتبدأ رحل االعترام بدفا التعم عاي هم اـ وه ابتعا إلاى
ُ
ارر ُ
ت)
المهعول بقولـ في أول كلم ينلق بعا في هذه الهل ا االعترافما وهاي (أج ِ
إذ اليبدو سعال االعترام الحقمقي للوهل األولى أ ا بعد التخلي اي عقادة البدايا
فإهـ اليتراجا بعدها في البوز واالعترام بمنعهـ في الحماة الذي يشب عنـ قولـ:
ًُـرب ال ُمد ِام وعـزم القمن ِ ال ُعلُ ِل
ـر *
قد كان ده ِري و ا بي الموم ِ ـي ِكب ٍ
ـر راقِـدةٌ
كم قـد قلعـ ُ وعم ُ
أيََّّا ـُ بِالحِِّّ با فِـي اللع ِو والهذ ِل
*
ـي الـ َّده ِ
ولم يرد الشاعر ــ في الوق هم ـ ــ ذكر ي كاهوا سببا في جره هحو الخالعا لاذا
فمعرب باتهاه المهعول لمحمل تحديد األسباب وراأ ا حدث لـ للمتلقي الذي اليبادو
سعال أيضاا ـاـ وسا ارتماا ساقب المتوقاا والال توقاا ـاـ تحدياد الهااهي و المهناي
ما) علاى صامض اسام الماعال وعلاى صامض المبالضا فاي
علمـ وفي إتمان مردة ( لِ ٍ
قاباال بناااأ المعاال (جاارر) للمهعااول إًااارة ضاامنم إلااى اام القضاام الااذي ربمااا
يُ ااتوحى ااي اسااتعمالـ مااردة (حباال) الااذي هااو فااي أصاالـ " حاادر حبلا الحاامد
واحتبلتـ إذا هحب لـ ِحبال فنشب فمعا وأ ذتـ" 20فالشاعر وقا في حمدة الخلما
صاحب الحبل فس ُصلمد وأصبح لوب اإلرادة يُُهر إلى الخالع جارا .ثام ينللاق
باتهاااه اسااتعادة ذكريااات حماتااـ الواقع ا فااي فتاارة بالحاابا و ااا تحملااـ هااذه المتاارة
العمري ــ في الضالب األعم ــ ي ًحن أ القم سلبم تقترن في العقال البااري لادى
حَّبوة) والتي هي:
فالحِّ با ــ في اللض ــ جاأ ي (ال َّ
المتلقي ب لوك اللمش و النزق
ِّ
اللعو ي الضزل و نـ اًتق التَّحابي وهو الممل إلى الهعل والمتاوة
جعل ُ المُتُ َّوة و
ِ
21
وأصبتـ المرأة وتحبََّّتـ ً :اقتـ ودعتـ إلى الحبا فحي إلمعا وصبا والهر ــ بنما
للممعول ــ يعنى وقو الشاعر ــ علاى حداثا سانـ ـاـ فاي الضوايا علاى غمار رغبا
نـ وكسهـ أُعلي حري فاي غمار وقتعاا كالدابا التاي فُاك رسانعا فسصابح تعماث
ف ادا دون وعي نعا ولعل في تشبّّـ الشاعر (اإله ان) بالداب ــ على عادة العرب
 20ل ان العرب ادة (حبل).
 21اهظر بي نظور أبو المضل جمال الديي حمد بي كارم ل اان العارب تحقماق عبادهللا علاي الكبمار
حمد أحمد ح ب هللا هاًم حمد الشاذلي دار المعارم القاهرة 0723م ادة (صبا).

تاريخ النشر8180/08/10 :

تاريخ االستالم8180/01/82 :

96

ألادب الاعترافي في السياق الشعري

في ذلك 22ــ اعترافا بقحوره العقلي بع دالالتعاا الز نما هاي فاي رحلا الحابا
ما أدى بـ إلى الوقو في المعالك كالداب التي يكاون ربلعاا حمايا لعاا ورعايا
وألن رحلا الحابا هااي أول راحال اإلدراك واالسااتمعاب فاإن الشاااعر قاادر علااى
استرجا كل األحاداث التاي ارت باـ وتادوينعا فاي هاذه اللوحاات الشاعري "وقاد
تبمي ي األبحاث و الدراسات التي يقاوم بعاا علمااأ هم ام اللمال أن هاذا الحاضمر
ي توعب في ذاكرتـ نذ سي ال ال على وجاـ التقرياب أًاماأ ك مارة جادا ال يخلار
ببالنا أن ذهنـ يختزهعا وهذه المعلو ات تظال ختزها فاي ذهناـ ويكاون لعاا ـاـ فاي
ك مر ي األحمان أثرها في تكوينـ النم ي و ار حماتـ بالتالي ألن هذه المعلو ات
تظل راقدة لكنعا فعال " 23أي إهـ ربما يكون ضحم هتمعم يدل علاى ذلاك تعادي
المعل (جرر) بالعمزة وبناؤه للممعول فـ"المتعدي اي األفعاال :اا يهااوز صااحبـ
إلى غمره ...ويقال :تع َّد ا أه فمـ إلى غماره أي تهااوزه .وعا ِّد ع َّماا أها فماـ إلاى
غمره" 24وكذلك في بناأ المعل للممعول الذي يُُللق علمـ (بنااأ للمهعاول) 25وقاو
االسم بعد المعل في وقا هائب الماعل ولما الماعل هم ـ 26فعو معول بـ وقا في
وقااا الماعاال فس ااذ حركتااـ لكااي المعاال وقااا علمااـ وكااذلك هااو الشاااعر فااي أول
مردات البم (أُج ِرر ُ
ت) في المعنى هم ـ فاله َّر ( بنماا للممعاول) عائاد علاى التااأ
العائدة على الشاعر الذي يمكي أن يُ َّمى ألجل ذلك (جريرا) وهو ا يذكرها بالقمم
النقدي التي يمكي أن تشي بعا هذه الحم عناد إرالقعاا علاى الشااعر أو تحلماـ بعاا
 22يقول ال عالبي (687هـ) في ذلك" :البكا ُر بِمنزلا ِ المتاى * والقلاوب بمنزلا الهاريا * والهمال بمنزلا
الرجل * والناق بمنزل المرأة * والبعمر بمنزل اإله ان" ال عالبي أبو نحاور عباد الملاك باي حماد باي
اسماعمل فقـ اللض الدار العربم للكتاب لمبما ــ توها 0720م صـ.06
 23أبو إصبا صالح في المكار والحضاارة اإله ااهم (هحاوب ختاارة) " مااهمم فاي الحضاارة وال قافا
(الحضارة :ح مي ءها) دار البرك للنشر والتوزيا ع َّمان رـ(8116 )0م صـ .07ويضمب" :وقاد
ذهب فرويد إلى ا هو أبعد ي ذلك عند ا قاال إن اللمال يولاد ختزهاا فاي الًاعوره اًاماأ ك مارة عاي أه
وأبمـ وا ـ" صـ.81-07
 24ال ابق ادة (عدا).
 25يقول ابي عقمال (937هاـ) "األغارام التاي تادعو الماتكلم إلاى حاذم الماعال ك مارة جادا ...نعاا كوهاـ
هعوال للمتكلم فعو الي اتلما تعممناـ للمخاراب ...و نعاا رغبا الماتكلم فاي إظعاار تحقمار الماعال بحاون
ل اهـ عي أن يهري باذكره و نعاا اوم الماتكلم اي الماعال فمعارم عاي ذكاره لاوالَّ ينالاـ ناـ كاروه
و نعا وم الماتكلم علاى الماعال فمعارم الماعال عاي اسامـ لاوالَّ يم اـ أحاد بمكاروه" .العقملاي العماداهي
المحري بعاأ الديي عبدهللا بي عقمل ًرز ابي عقمل تحقمق حمد حمي الديي عبد الحممد دار الخمار
بمروت رـ(0771 )0م .603 606/0
 26يقول ابي الك (378هـ) في باب النائب عي الماعل :ينُوبُُ م ُعُـو ٌل بِ ِـ عي فا ِعلٍمِمما لـُ كنِمل مـ ُر هائِ ٍل
ويقول ابي عقمل في ًرحـ" :يُُحذم الماعال ويقاام الممعاول باـ ُ قا اـ فمُُعلاى اا كاان للماعال :اي لازوم
الرفا ووجوب التس ر عي رافعـ وعدم جواز حذفـ "...ال ابق .606/0
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أواسقارعا علمـ فتحدثنا كتب التراث بالعالق بمي ت مم جرير باي علما الخلماي
(000هـ) وهبوغـ الشعري ذلك "أن أ ـ كاه رأت في هو عا ــ وهي حا لا باـ ـاـ
أهعا تلد جريرا فكان يلتوي على عنق رجل فمخنقـ ثم في عنق آ ار ثام فاي عناق
آ اار حتااى يقتاال ع ا َّدة ااي النااا " 27فااالهرير الااذي رأت أهعااا ولدتااـ هااو جرياار
الشاعر الذي إذا أههبتـ ف مكون وباال علاى الناا عا ا اي جعا وعلاى الشاعراأ
اص ي جع أ رى يبمي ذلك القاراأة التاي ارج بعاا المعبِِّّار اي تسويال الرؤياا
ت ولدا يكون بالأ على الناا  .فلماا ولدتاـ سا َّمتـ
بقولـ لعا" :إن صدق رؤياك ولد ِ
28
جريرا  .وكان تسويل رؤياها أهاـ ههاا ثمااهمي ًااعرا فضلابعم كلعام إالَّ المارزدق"
فإذا أسقلنا ا ورد في الني وتسويلـ علاى الم باي الولماد فاي ضاوأ قاراأة قولاـ:
ُ
ارر ُ
اا) وسااواأ أكااان الهرياار هااو الشاااعر والحباال ًااعره أم كااان
(أجا ِ
ت حباال لِما ٍ
الهرير هو الشعر هم ـ فإن القمم النقدي الم تخلحا اي رؤياا جار الحبال عناد أم
جرياار الخلمااي هااي هم ااعا التااي يمكااي تبمنعااا ااي الرؤي ا الشااعري ااي الشاااعر
لتحوير هم ـ وقد ج َّر القمود التي كاه تمنا أديتـ للنا على أن الحبل فاي هاذا ال اماق
هو الذي تهره الدابََّّا ويُُحانا اي أدم ويُُللاق علماـ عناد العارب (الهريار) .29وقاد
حا ُموا
ورد لمس الحبل في ساماقات قرآهما تعاددة لعال أبرزهاا قولاـ تعاالى{ :واعت ِ
ُ
القرآن بالحبل واستعمر اسم المشبـ بـ وهو الحبال للمشابـ
بِحب ِل هللاِ 30}...إذ " ًُبّّـ
وهو القرآن على سبمل االستعارة التحريحم و الها ا بمنعما النهاة في كل" 31أي
أن ترك الحبل ــ كما هو الحال عند الشاعر ــ يعني الاذهاب فاي ررياق االهحارام
ُارب علام ِع ُم ال ِّذلَّاـ ُ أياي اا ثُقِمُاوا إِالَّ
والمضمون هم اـ ياني علماـ قولاـ تعاالىُ { :
ض ِ
 27البضدادي عبدالقادر بي عمر زاه األدب ولب لباب ل ان العرب تحقماق عبدال االم حماد هاارون
كتب الخاههي لللبا والنشر والتوزيا القاهرة رـ(0727 )6م .96/0
 28ال ابق  .96/0وتتم الني "وكاه أ ـ ترقّحـ وهو صضمر وتقول:
فقال لِي قوال ولم لـم يقُل =
*
قحح ُ ُرُؤياي على ذاك ال َّر ُجُل
ذا ن ِل ٌ
ق جز ٌل إِذا قال فحل
*
لتلِـ ِد َّن ُعُضلـ ِ ي ال ُعُضل
يع ِد ُل ذا الممل ول َّمـا يعت ِدل
*
ب ا اََّّ فحل
ِ ل ال ُح ِام العض ِ
يُُن ِعـ ُل ُس َّما ـي يُُعا ِدي ويُ ِع ّل
 29اهظر فقـ اللض ال عالبي صـ.831
 30سورة آل عمران ي ا ي (.)016
 31الحابوهي حمد علي صموة التماسمرة تم مر للقرآن الكريم جا ا بمي المسثور والمعقول اتمد اي
أوثق كتب التم مر "اللبري الك ّشام القررباي األلوساي اباي ك مار البحار المحام وغمرهاا بسسالوب
م ََّّر وتنظمم حديث ا العناي بالوجوه البماهم واللضوي " دار القلم العرباي حلاب ساوري 0677هاـ
 .881 /0يبدو الخل في العنوان الشارز للكتاب بمي أسماأ الكتاب احماهاا وأساماأ ءلممعاا أحماهاا أ ارى
ولكي التزا ا بعنوان الكتاب أبقمناه على ا هو علمـ.
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ال ِ ااي النَّااا ِ} "32قااال ابااي عبّااا  :أي بعع ا ٍد ااي هللا وعع ا ٍد ااي
ال ِ ااي هللاِ وحبا ٍ
بِحبا ٍ
33
النا " فحبل هللا :هو الععد الاذي بامي هللا والناا وحبال الناا  :هاو الععاد الاذي
ما) هو الععاد الاذي ضاربـ الخلعااأ اي
بمي النا والنا وعلى ذلك فإن (حبل لِ ٍ
النا فمما بمنعم لعذا النو ي ال لوك وهو ال لوك الاذي فُا َّ
ك رباار حبال الشااعر
الحِّ با) ــ توررا فمـ فما كان ناـ إالَّ أن ح َّولاـ إلاى
لمهد هم ـ ــ على حداث سنـ ( ِّ
م أرق وأللب ي الحبل وهو (الض ِزل) تمشما ا غاي الشعر بوصمـ فنا يممال
إلااى الرقا والعذوبا والهمااال حتااى أهااـ اتخااذ ااي ًااكل ااي أًااكال الخمااور وهااو
الضاازل اسااما ألك اار أغراضااـ ًااموعا وهااو الضاازل تح ا عنااوان اإلًااادة بالهمااال
ازل :هاو الضاعمب عاي األًااماأ
والنظار فاي اواري الح اي وإبرازهاا فالرجاال الض ِ
الماتر فمعا 34وربما يكون في سمممائم اسام الشااعر وه ابـ المعاروم بعماا ولقباـ
المشتعر بـ ا يوصل إلى االهحماز إلى كوهـ ُجُا َّر إلاى الخالعا جا ّرّا فعاو ( الم)
والم االم ـااـ وفقااا ألرقااى ااتويات التوصاامب ألي اامى ااي األًااخاب ـااـ هااو
التوصمب النبوي الوارد في قولـ صلّى هللا علمـ وسلم "ال ُم ال ُم اي سالِم ال ُم الِ ُمون
ِ ي ل اهِـ وي ِده" 35"...قاال األزهاري(691هاـ) ًاارحا الحاديث " :قلا ُ  :فمعنااه أهاـ
د اال فااي باااب ال ااال حتااى ي االم المء نااون ااي بوائقااـ" 36ثاام إن التحاااق لمااس
(الولمد) باسمـ لمكون لقبا لاـ يمكاي أن اساتبلان المعناى الاذي يشاي باـ فالولماد هاو
المولود حمي يولد 37فتتحقق في سممماأ اسم الشاعر اي عااهي الباراأة والملارة اا
يدفا باتهااه اعتبااره ضاحم ُجُا َّر إلاي الخالعا جا َّرَّا يضاام إلاى ذلاك ساممماأ لقباـ
الواردة فاي القاراأة المبكارة التاي قا َّد عا الخلمما العبََّّاساي هاارون الرًامد(091هاـ ـ
076هـ) بقولـ حمي أهشده قولـ ي ال متـ المشعورة:
 32سورة آل عمران ي ا ي (.)008
 33ال باق .888/0
 34ل ان العرب ادة (غزل).
 35الع قالهي ًعاب الديي أحمد بي علي باي حهار فاتح البااري بشارز صاحمح البخااري تحقماق ًاعمب
األرهءور عادل رًد سعمد اللحام دار الرسال العالمم د شاق راـ(8106 )0م  .003/0والحاديث
بنحـ ورواتـ ــ كا ال ـ ذكره ابي حهر الع قالهي (268هـ) في باب الم لم ي سالم الم المون اي ل ااهـ
ويده "ح ّدثنا آدم بي أبي إيا قاال :حادثنا ًاعب عاي عبادهللا باي أباي ال ََّّامر وإساماعمل عاي الشاعبي عاي
عبدهللا بي عمرو رضي هللا عنعماا عاي النباي صالى هللا علماـ وسالم قاال" :الم الم اي سالِم ال ُم الِ ُمون ِ اي
ل اهِـ وي ِده والمعاجر ي ههر ا هعى هللا عنـ".003 /0 .
 36األزهري أبو نحور حمد بي أحمد تعذيب اللض تحقمق أحمد عبد العلمم البردوهاي و راجعا علاي
حمااد البهاااوي ال دار هشاار لااـ تاااريخ المقد ا 0736م  660/08وقااد تبعااـ صاااحب الل ااان فااي هااذا
التعريب ل ان العرب ادة (سلم).
 37ل ان العرب ادة (ولد).
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"ه ِل العمشُُ إِالَّ أن ت ُرُوز ا الحِِّّ با * وتض ُدو ص ِريا الكس ِ واألعمُ ُِي النُّه ِل
أه صريا الضواهي ف ُ ِّمي بذلك حتاى صاار اليُُعارم إالَّ باـ" 38وهاو التركماب ـاـ علاى
بهان و هناي علماـ فالشااعر وقاا صاريعا والاذي صارعـ
سبمل اإلضاف ــ يشي
ٍ
التقاأ الضواهي علمـ فالحريا هاو القضامب اي الشاهر ي اق علاى األرم ويبقاى
فااي الظاال لمنااا رربااا رمِّااب الرائحا يُ ااتاك بااـ  39وهااو المعنااى ذاتااـ ـااـ علااى وجااـ
العمااوم ـااـ الااذي يمضااي إلمااـ فااك الحباال ااي ربارااـ فعو (أي الشاااعر) ااي الضااعب
واالهك ااار كالقضاامب الااذي ُك اار وألقااي علااى األرم والعاارب ـااـ علااى حااد قااول
الخالااديمي أبااي بكاار حمااد (621هااـ) و أبااي ع مااان سااعمد (671هااـ) ابنااي هاًاام:
"يمدحون الرجل ال مِِّّد بال قم و الضعب ولما يريدون ال قم بعمنـ ولكي يريدون
االهك ار ...فإذا هُمََّّو للحرب زال عنـ ا هعتوه بـ 40والضواهي صبض جما مردهاا
الضاهم التي هي المارأة الهمملا التاي غنما بهمالعاا وح انعا عاي الزينا و الحلاي
وهااي الشاااب المتزوجا وهااي التااي تُللااب وال تللُااب 41وبااذلك فااإن الشاااعر وقااا
صريا إعهاب واهبعار بالمرأة العممم التي ـاـ إضااف إلاى اا سابق ـاـ غنما ببما
أبويعااا ولاام تقااا ساابم أي إهعااا (الماارأة األهمااوذج) التااي حااري بعااا أن ت ااتوقب
الشعراأ ي هذه الهع فقد أًاد المتنبي (666هـ) ــ ال ــ بن اأ عربماات يحملاي
صاامات الضااواهي التااي ذكرهاهااا  42فااالضزل الخلمااا ـااـ كمااا يااذهب يوسااب لمااب ـااـ
"لم المارأة العربما الحارة هاي المعنما باـ وإهماا هاي المارأة األجنبما بال هاي
اال األجنبم التي عنى صاحبعا بت قممعا وتعذيبعا وعلَّمعا فناون الضنااأ والموسامقا
وروايا الشااعر وهظمااـ أيضااا ثاام أبرزهااا للرجااال ااي راالَّب المااي واللعااو لتضناامعم
 38ابي المعتز عبد هللا ربقات الشعراأ تحقمق عبد ال اتار أحماد فا ّرّاج دار المعاارم بمحار القااهرة
رـ(0793 )6م سل ل ذ ائر العرب ( )81صـ.866
 39اهظر ل ان العرب ن ادة (صبا).
 40الخالديمي أباي بكار حماد أباي ع ماان ساعمد كتااب األًاباه والنظاائر اي أًاعار المتقاد مي والهاهلما
والمخضر مي تحقمق ال مد حمد يوسب دار الشام لل راث بمروت 0736م .66/8
 41اهظر ال ابق ادة (غنا).
 42ي ذلك قولـ في أبمات شعورة:
ـر ال ُم تح ن ُ
ب
*
ـات بِـ ِـ
ت الـ َّرَّعابِمـ ِ
كسـو ُجُـــ ِـ البــد ِويََّّا ِ
ـا أو ُجـُ الحض ِ
ُ
ب
*
ـريـ ٍ
وفِـي البـداو ِة ُح ـيُُ غمـ ُر هلـو ِ
ُح ــيُُ الحضـار ِة هـلُـوبٌٌ بِتل ِ
ب
*
أيـي الم ِعمـ ُز ِ ـي ا ر ِام ها ِظـرة
وغمـر ها ِظـر ٍة فِي ال ُح ـ ِي واللِّمـ ِ
ب
*
أفـ ِدي ِظبـاأ فـال ٍة ـا عـرفـي بِعـا
ضـغ الكـال ِم وال صبـغ الحـوا ِجم ِ
أوراكعُ َّ
ب
*
ــام ـاثِلـ
ت العــــراقِمــ ِ
ُـــي صقِمــال ِ
وال بـــــرزن ِ ـي الح َّم ِ
ُ
ب
ُــو
ض
ُ
خ
ـر
م
غ
ـي
ب
م
ش
ـ
ك
ـر
ت
*
ـ
ه
و
ـ
م
ِ ـي هـوى ُكـ ِّل ـي لم ـ ُ ِّ
ِ
ِ ِ
ُ
ُ
ب
*
ق فِي قـولِي وعـادتِـ ِـ
و ِ ـي هـوى ال ِّ
ــر فِي ال َّرَّأ ِ كـدُو ِ
ر ِغبـ عـي ًع ٍ
حِّـد ِ
البرقوقي عبد الرحمي ًرز ديوان المتنبي دار الكتاب العربي بمروت 0721م  871/0ــ .876
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وتلعمعم وتلارحعم الشاعر وأيضاا لتعااب عم وتتلقاى عبا عم بعاا" 43أ اا المارأة التاي
يتحاادث الشاااعر عنعااا فعااي ااي النااو الحمااي الخهااول الااذي ي ااتحمي ااي البااوز
بالشكوى لـ ي الحب فعي على حد قولـ:
إِذا ًكو ُ
ًكواي فاحم َّر ـ َّداهـا ِ ي الخه ِل
*
ت إلمعا ال ُحُبََّّ مَّـرها
يضا الشااعر هم اـ فاي وضاا الضاعب أ اام هاذه المارأة الخمِارة فمشاكو إلمعاا اا
يالقمااـ نعااا وهااذه هااي ربمعا الماارأة العربما الم االم الحاارة تكااون للوب ا وال
تكاااون رالبااا وإذا رُلِبااا صاااراح فاااإن الحمااااأ يمنععاااا اااي االساااتهاب المباًااارة
والواضح فعاي تارى تعااري الحاب اي اللارفمي فاي تحاور المتااة العاذراأ ذات
األصااول العربم ا الم االم يمضااي بشااكل ااا إلااى تحااور وجااـ ااي أوجااـ العالق ا
الخاص في الحماة الزوجم التي يُُعد الحب أولى لواتعا ولذلك فلم يتوقاب األ ار
عندها عند الحماأ بل تعداه إلى رحل تالم ي راحل الحماأ وهو االحمرار الذي
تلمس بـ َّداها ــ باالنظر إلاى لضا اله اد ـاـ التاي هاي أبلاغ اي لضا الل اان فعاي لام
تُظعر المشاعر ذاتعا تهاه الشاعر حتى البدو لـ أهاـ حاب اي رارم واحاد وإهماا
أرسل لـ الرسال األقوى وهي ردة المعل العممق التي ت كي ذاتعا المتم ل في أثر
الخهل ي البوز بالحب وهو هذا االحمرار الذي ك ا ادها مارا وحمااأ وهاو اا
الو عاي هاذه الحالا فلام يهاد إال هاذه
جعلـ في حمارة اي أ اره باح اا عاي كممما ال ِّ
الحر االستمعا م بعد ا وصال إلاى رحلا الخبال والعاذيان اللتاان تما الن حالا
ي االهمحال بمي العقل و العارم إثر تقعقر األول أم سللان ال اهم :
ب غم ِر ُ ختب ِل
*
ب راز ُ ختبال
ب قل ٍ
كمب ال ُّ لُ ُّو لِقل ٍ
اح ِ
يع ِذي بِح ِ
حَّاريا) المشاتق اي
افم القمم األدبما والنقديا التاي تشاي بعاا ماردة (ال َّ
ولم
44
التحريا والذي هو في الشعر تقمم المحرا األول ا المحرا ا ار وهاو
الذي يكون ــ في الضالب األعم ـ في لالا القحائد "وسببـ باادرة الشااعر القافما
لمُُعلم أول وهل أهـ أ ذ في كالم وزون غمر ن اور ولاذلك وقاا فاي أول الشاعر ...وهاو
دلمل على قوة اللبا وك رة المادة" 45ويهري هرى القافم  46وعلى حد قول الشاعر:
 43لمب يوسب حماة الشعر في الكوف إلى هعاي القرن المكتب العربم بمروت التاريخ لـ صـ.301
 44اهظر ل ان العرب ادة (صر ) .
 45القمرواهاي أباوعلي الح اي باي رًاامق العمادة فاي حاساي الشااعر وآداباـ تحقماق حماد قرقاازان دار
المعرفااا بماااروت راااـ(0722 )0م  683/0وقاااد تحااادث أحماااد للاااوب حااادي ا لاااوال عاااي حاااللح
(التحااريا) جمااا فمااـ رائما ااي أقااوال العلماااأ وتعريماااتعم .اهظاار للااوب أحمااد عهاام المحااللحات
البالغم وتلورها المهما العلمي العراقي بضداد 0723م  866/8ــ .860
 46اهظر الخماجي الحلبي أبو حمد عبدهللا بي حمد سر المحاح دار الكتب العلمم بمروت رـ()0
0728م صـ.022
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إِالَّ و عنـاهُ ــ إِن فتَّشـ ــ فِي لقبِـ ِـ
*
ُـل
وقلَّمـا أبحـرت عمناك ِ ي ر ُج ٍ
فإن معوم (صريا الضواهي) يحوم حول عناى اإلبادا الشاعري الاذي يمهِِّّ ار راقتاـ
الضواهي األ ر هم اـ اي حماث القمما النقديا يمكاي اساتنلاقـ اي المماردة النحام
(حبل) فم لم كما يقول صاحب األغاهي (663هـ)" :هو فمما زعماوا أول اي قاال
الشعر المعروم بالبديا وهو لقَّب هذا الهنا البديا و الللمب وتبعـ فمـ جماع
وأًعرهم أبو تمام فإهـ جعل ًعره كلـ ذهبا واحدا فمـ 48"...فعو صاحب درسا
فنم في الشعر وهو استحدث هذا الانم المناي وهاو الاذي لقباـ (الباديا والللماب)
وهو أستاذ ًاعر كبمر هو أبو تمام اللائي (860هـ) والبديا كما يقول اباي رًامق
الحباال وذلااك أن يُُمتال الحبا ُل جدياادا
القمرواهاي (663هاـ)" :هاو البااديا وأصالـ فاي ِ
لما ي قُوى حبل هُقِضـ ثم فُتِل فتال آ ر" 49وإذا كاان فاي وعاي الشااعر هاذا
المعنى النقدي ذي القمم المنم لـ(الحبل) فإن ج َّرَّه إياه على صمض المبني للممعول
تنلااوي علااى القمم ا النقدي ا التااي تُمعاام ااي ترتمااب ابااي المعتااز(873هااـ) للريااادة
واألسبقم في ا ترا هاذا الماي تحادثا عاي الم" :هاو أول اي و َّسَّاا الباديا ألن
ب َّشار بي برد أول ي جاأ بـ ثم جاأ لم فحشا بـ ًعره ثم جاأ أباو تماام فاسفرر
فمـ وتهاوز المقدار" 50فعلى ب َّشار ـ بوصمـ أساتاذا لم الم ـاـ يعاود بنااأ المعال فاي
قول لم (أُج ِرر ُ
ت) ولم لم يعاود المضال فاي جار الباديا (الحبال) هحاو ااحات
هقدي أبرز وأوسا ثم جاأ أبو تمام فسفرر في جر (الحبل) البديا وتهااوز المقادار
ثم جاأ عبدهللا بي المعتز فهمعـ وألَّب فمـ كتابا 51أي :اعترم بـ وضوعا علمما
ت وفقااا لااـ
ضاامي وضااوعات النقااد األدبااي وصاانَّب عااددا ااي الشااعراأ ربقااا ٍ
وال ءال ا ن عاي عناى (الباديا الخلماا) إذا اعتمادها هاذا المعناى هاو الباديا الاذي
لعـ الشاعر أي :أرلقـ دون حدود في قداره وال قمود وهاو المعناى الاذي يمكاي
استنتاجـ ي عبارة ابي المعتز ( ...ثم جاأ لم فحشا بـ ًعره) وحشو اإلبل هاي
47

 47هذا البم أورده الشريشاي اباو العباا احماد باي عباد الماء ي (307هاـ)أحاد ًا َّرَّاز قا اات الحرياري
(603هـ) في تحديره لشرز المقا ات الحريري دون ه بتـ ألي ًاعر وعلق علمـ بقولـ" :و ُسُاول بعا
علماأ األدب ي أهل عحرها عي الحريري والبديا فقال :لم يبلغ الحريري أن ي َّمى (باديا ياوم) فكماب
يقارن بديا ز ان" الشريشي أبو العبا أحمد بي عبد المء ي ًرز قا ات الحريري تحقمق حمد أبو
ِ
المضل إبراهمم المكتب العحري بمروت 0772م .86/0
 48األغاهي األصمعاهي .606/02
 49العمدة في حاسي الشعر وآدابـ ابي رًمق القرواهي .666/0
 50ابي المعتز عبد هللا ربقات الشعراأ تحقمق عبد ال اتار أحماد فا ّرّاج دار المعاارم بمحار القااهرة
رـ(0793 )6م سل ل ذ ائر العرب صـ .866
 51اهظر العمدة في حاسي الشعر وآدابـ .666/0
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صااضارها التااي تكااون وسا قلعاهعااا 52باعتبارهااا يمكااي أن تلاامش هنااا وهناااك إذا
فالشاعر يل ِّماح باالحا النقادي الاذي يمتلكاـ نبعاا إلاى ضارورة التعماق فاي النظار
النقدي لنحـ الشعري وضرورة عدم اللمو فوق سلوحـ رموا.
وإذا كان المعل المبني للممعول (أُج ِرر ُ
ت) فاي صادر البما يم ال محاال أوال فاإن
الممحل ا ر يقا الموقا هم ــ فاي عهازه وهاو المعال ( ًُاـ ِّمرت) المبناي للممعاول
ماا) أي أن
كذلك وهائب فاعلـ هوالتركمب اإلضافي ( ِهم ُم ال ُع َّذ ِ
ال) قابل (حبل لِ ٍ
ج َّر الحبل قابلـ تشممر ال وب الذي يُُمعم ــ بالضرورة ي قولـِّ ًُ ( :مرت) فالتشممر
ـاـ هاازا ـاـ يعناي االساتعداد لأل ار والتعمااء لاـ وهاو فاي حقمقتاـ الز ا اي لااوازم
ال وب واإلزار وتشممره يعني رفعاـ وهو اا يمكاي أن يم ال ردة المعال المهتمعما
المعتادة تهاه اهدفا صبي اتخلي اي القماود والحاواجز االجتماعما ولاذلك جااأ
ّ
فالعاذال صامض جماا مردهاا (العاذل)
العذل على صمض الهما والتضعمب كذلك
والع َّذال الذيي هم ك رة في عددهم وفي الل َّوام ألن هموعا على هذه الحامض يعناي
الك رة في عدد الع َّذال وفي العذل رات العذل كذلك والذي يُُخمََّّال لاي أن المهتماا
كان علاى وعاي بباراأة اا يمكاي قاد أقادم علماـ الشااعر ولاذلك فقاد واجاـ الخالعا
الممترض باللوم لما بسك ر وال أًد.
(صريا الضواهي) وهو اللقب الذي يتكون ي تركمب إضافي لنائب الماعل إذ تكاد
كل مردة ي مردات البم أن ت تنلق ذاتعا ويعمد الشااعر علاى التحاوير دون
التقرير لبمان هذه المرحل العمري وفقاا للهاهاب التلبمقاي الاذي بمناـ عباد القاهـاـر
الهــرجـاهـي (690هـ) بقولـ..." :واعلم َّ
أن قـولنا الحورة إهما هو تم مل وقما لما
هعلمـ بعقولنا على الذي هراه بسبحارها فلما رأينا البمنوه بمي آحاد األجناا تكاون
ي جع الحورة فكان ُ
بمي إه ان ي إه ان وفر ي فر بخحوصم تكاون
53
في صورة هذا ال تكون فاي صاورة ذاك وفاي ضاوأ هاذا تبادو العالقا واضاح
باامي ررفااي الحااورة القائماا علااى تشاابمـ حالاا الشاااعر ااي التحاارر ااي القمااود
المهتمعمااا بحالااا الناقااا التاااي فُااا َّ
ك حبااال ربارعاااا وتُركااا تعباااث فاااي الب ااااتمي و
المزروعات وفقا الستعماالت العرب لمادة ( لا) إذ يقال لا فالن دابتـ :أرلقعاا
ي قمدها 54وهو ا أدى إلى هشوأ وقب هتمعي تهاه هذا ال الوك والاذي تشاي
 52اهظر ل ان العرب ادة (حشا).
 53الهرجاهي دالئل اإلعهاز كتب سعد الديي د شق رـ(0729 )8م صاـ .666وتتما الاني قـولاــ:
"وكـذلك كان األ ر في المحنوعات فكان تبمُُّّـي اتم ـي اتم وسوار ي سوار بذلك ثم وجدها بامي المعناى فاي
أحد البمتمي وبمنـ في ا ر بمنوه في عقولنا وفرقا عبََّّرها عي ذلك المارق وتلاك البمنوها باسن قلناا "للمعناى
في هذا صورة غمر صورتـ في ذلك" ولما العبارة عي ذلك بالحورة ًموا هحي ابتدأهاه فمنكره نكر بال
هو تعمل شعور في كالم العلماأ ويكممك قول الهاحس" :وإهما الشعر صناع وضرب ي التحوير".
 54اهظر ل ان العرب ادة ( لا).

تاريخ النشر8180/08/10 :

تاريخ االستالم8180/01/82 :

21

مجلة شمالجنوب

العدد الثامن عشر

ديسمبر 0202

ما العاذ ِل) إذ لماا صامض بالضا اي المعال لاا علاى وزن
بـ مردتا البم ( لِ ٍ
فعمل حدرها الخالع التي هي الحم التي الز ا رحلا الحابا و اي جن اعا
تك َّون وقب هتمعي ضاد هو في الحقمقا اي جانا العمال فالخالعا بوصامعا
صم للشاعر في صباه فبقدر ا.
ًُـرب ال ُمـد ِام وعزم القمن ِ ال ُعل ِلُ
قد كان ده ِري و ا بي الموم ِ ـي ِكب ٍر *
إِذا ًكو ُ
ًكواي فاحم َّر َّداهـا ي الخه ِل
*
ت إلمعا ال ُحُبََّّ مَّرها
كم قـد قلعـ ُ وعم ُ
أيََّّا ـُ بِالحِِّّ با فِي اللع ِو والهذ ِل
ـر راقِـدةٌ *
ـي الـ َّده ِ
يح فِم ِـ ُ نتخ ِل
*
ب المر ِ أصمـاهي ـو َّدتـُ
ورمَّ ِ
كافستُـُ بِم ِد ٍ
ُّ
ُ
ُ
ق الذل ِل
*
ضم ٍ
أهضمتعا بِو ِج ِ
ب ُن ِ
وبلد ٍة بِملايا ال َّرَّك ِ
مب األين ِ
َّ
دها النها ُأ وحـان ال ََّّم ُر فارتح ِل
*
فِمم ال ُمقا ُم وهذا النَّه ُم ُ عت ِرضا
هذه األبمات تشي بوعي الشاعر بتدوينـ سمرتـ الذاتما ًاعرا وتادفا باتهااه اعتمااد
الشعر (أدبا سمرذاتما) أو ا يمكي ت ممتـ بـ(األدب االعترافي) الذي بادا للشااعر أن
يدوهااـ فااي رحل ا (ال ِكباار) ااي حماتااـ وهااي المرحل ا الوساالى ااي راحاال حماااة
اإله ان 55التي يكاون فمعاا قاد أ ضاى جال عماره ويكاون فاي الوقا هم اـ بكا ال
لتكوهاا
ـر) ا كلم ( ِّ
الحِّ ابا) ِّ
وعمـ وقادرا على الكتاب والتدويي وتتعاهق كلم ( ِكب ٍ
اري) التاي تعناي عهمماا ز اي حمااة المارأ التاي يحماهاا فالادهر هاو
عا كلما (ده ِ
الز ي وه بتـ إلى المرأ تعني عمره كا ال و نـ جاأ قول العارب (فاالن دهاري)
ن وبا إلى الدهر أي :قديم ي 56وقد ال ينحرم الذهي إلى غمر المعنى القرياب
المعتاد لـ(القمن ) وهو الهاري المضنم لكي قد يكون األه ب اعتماد المعنى األه ب
لل ماق الاذي تتوجاـ إلماـ هاذه األوراق وهاو أن العارب ربماا أرلقاوا اللمظا هم اعا
على المتزيي باللبا ي الرجال 57يءيد ذلك أ ن الوصب بـ(ال ُعلُل) ّقد يُُللق على
الرجال فـاـ"ياـ ُقال ع ِلال الرجال اي الماال واألدب فعاو ُعلا ٌل و ُعلُا ٌل" 58ويءياده
كذلك قول صاحب الل ان (900هـ) هقال عي اباي األعراباي (860هاـ)..." :وبعا
النا القمن المضنم اص قال :ولما هو كذلك" 59و ي هناا فاإن قضااأ الشااعر
عمره ا القمن العلل ال يذهب بـ إلى ا يعمبـ إذا اعتمدها توجمـ المعنى على هذا
 55يورد ال عالبي راحل حماة الرجل فمقول" :يُُقالً :اب الرجل ثم ً ِم ثم ًاخ ثم كبر ثم تو َّجَّـ ثم
دلب ثم دبََّّ ثم َّو ثم هدج ثم ثلَّب" ال عالبي أبو نحور عبدالملك بي حمد بي اسماعمل فقـ اللضا
الدر العربم للكتاب لمبما توها 0720م صـ.26
 56اهظر ال ابق ن ادة (دهر).
 57اهظر ال ابق ادة (قمي).
 58ال ابق ادة (علل).
 59ال ابق ادة (قمي).
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النحو إذ رفقتـ كاه ا رجال فقراأ قلملي ال والعلم لعم باألدب وهنا تكاون هال اـ
هال للعلم واألدب ا جماع فقراأ وهم أك ر النا حب وتمرغا لتلقي األدب وتكتمل
الحورة إذا علمنا أن العرب تقول "عزم الرج ُل إذا أقام في األكل والشرب".60
و"العرب كان ًسهعا أن تذم الدهر وت بّّـ عند الحوادث والنوازل تنزل بعم ي وت أو هرم
فمقولون :أصابتعم قوار الدهر وحوادثـ وأبادهم الدهر فمهعلون الدهر الذي يمعل
ذلك فمذ وهـ وقاد ذكاروا ذلاك فاي أًاعارهم" 61فالشااعر عااش حماتاـ عمشا وفقاا
لممعوم الدهر أي أن عمره كان لموا بنوائب الدهر وقوارعـ وحوادثـ ولذلك فإهاـ
يعد الادهر حاما يترصاد لاـ ويرصاد حركاتاـ عاي ررياق جاساو (عامي) بع اـ
لمالز ـ ولما لـ ي فرص لممارس حماتـ إالَّ عند ا ينام هذا الهاسو :
اـر راقِاـدةٌ
كـم قـد قلعاـ ُ وعم ُ
* أيََّّـا اــُ بِالحِِّّ باـا فِاي اللعا ِو والهاذ ِل
اـي الـ َّده ِ
العاامي فااي المعاااجم لعااا دالالت عدياادة باال هااي ااي أك اار المااواد المعهمم ا ثااراأ
عرفمااا 62نعااا ااا يناسااب سااماقنا الشااعري وهااو الهاسااو الااذي يته ااا ويااستي
باأل بار للعذال الذيي ً َّمروا هممعم للعذل ولذلك فإن الشاعر يتحامي أوقاات رقاود
الهاسااو وهو ااـ لمقلااا ااي عمااره أوقاتااا للعااو والهااذل أي :الماارز 63ويباادو أن
الشاعر اتكس في اعتماده اللعو المرز نعها في حماتـ على التوصامب القرآهاي لحمااة
اإله اان الااذي جاااأ علاى هااذا النحااو فاي واضااا قرآهما ك مارة 64إن كااان الاادهر قااد
أرساال إلمااـ عمنااا تراقبااـ ولااما أ ا ااـ إالَّ إحاادى رااريقتمي للمراوغاا والمخاتلاا
للوصااول إلااى مارس ا نعهااـ الخاااب فااي الحماااة وهمااا  :النااوم (وعما ُ
اـر
اـي الـ َّدها ِ
اـل) بمعنااى أن الشاااعر يقاباال عمنااا ساالبم
اـم بِال ُمقا ِ
راقِااـدةٌ) والضمل ا ( ُ لـااـا التَّ لِما ِ
قارع بعمي إيهابم واصل إذ حمي تكون عمي الدهر صاحم فإن الت المم
ته
يك ون ل بلض العمون التي هي البديل األقوى عاي لضا الل اان فاي حاال الوصال
بوصمعا تعلاي ااحات أوساا لقاراأة رساائل الت المم وتتحقاق فمعاا غايتاان هماا:
القااراأة و تعا النظاار والمشاااهدة و علااوم ـااـ علااى الم ااتوى النم ااي ـااـ أن الشااضب
واللعم يتحققان ا المنا للمتع أك ر ي تحققعما ا اإلباح فا تال النظر يعني
 60ال ابق ادة (عزم).
 61ال ابق ادة (دهر).
 62هي دالالت حقمقم أحماها و هازي أحمنا أ رى نعا ال :العامي أحاد حاروم اللضا العربما والعامي
عمي اإله ان و العمي هبا الماأ والعمي داأ يحمب اإله ان و العمي الهاساو والعامي اي ال احاب اا
أتى ي جع القبل والعمي الهماع ...الخ .اهظر ل ان العرب ادة (عمي).
 63اهظر ال ابق ادة (جذل).
ٌ
ُ
َّ
ُ
ُ
 64نعا قولـ تعالى{ :اعل ُمـوا أهمـا الحمـاة ال ُّدهمـا ل ِعبٌٌ ولعـ ٌو و ِزين وتما ٌر بمنكم }...سورة الحديد ي ا ي
( )81وقولـ تعالى{ :و ا ه ِذ ِه الحمااةُ الا ُّدهما إِالَّ لعاـ ٌو ول ِعاـبٌٌ  }...ساورة العنكباوت اي ا يا ( .)36وقولاـ
تعالى{:إِهَّمـا الحمـاةُ ال ُّدهمـا ل ِعـبُُ ولعـ ٌو }...سورة حمد ي ا ي (.)63
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تك مب اللض اإليحائم التي تضللا بعا العماون ويتعقبعاا القاارت لمقاوم بالادور كلاـ
في فك ًممرتعا فالنظر ل يبعث رساال تبادأ بال االم (التَّ الِمم) لتاد ل فاي عاالم
الالهعاي ي اإليحاأات و التسويالت و القراأات المتحارع التي تعتمد على التعدد
التسويلي 65بمي المرز والحزن وبامي الراحا واللمسهمنا اي جعا والقلاق والتاوتر
ي جعا أ ارى اا االهحمااز فاي النعايا ـاـ ًاعريا ـاـ إلاى اا هاو إيهاابي وجممال
و علوم أهاـ قاد تحادث ًاعراأ ك مارون عاي لضا العماون بال إن غارم الضازل فاي
الشعر ــ كما هو علوم أيضا ــ قائم فاي أصالـ علاى رصاد أرقاى اتويات التعبمار
اإله اهي المتم ل في لض العمون 66وبعاد ا اتال النظار ل ا ا َّرَّات عادة أصابح
بمقدور الشاعر أن يختلا هظارات توالما و تتالما كلماا أتمحا فرصا كالمرصا
التي ذكرها الشاعر بقولـ:
هتك ا ُ فِمع اا الحِِّّ اابا ع اي بمض ا ِ الحه ا ِل
*
ولمل ا ٍ ُ لِ ا لِلع ام ِي اي ِساان ٍ
67
ويقولاون لعاي بمضاات الخادور" و اي هناا جااأ
"والعرب تشبـ الن اأ باالبم
َّ
اصاار ُ
م ِعا ٌ
وصااب الحااور العاامي ـااـ يااوم القما ا ـااـ با َّ
امي*
ات اللاار ِ
اسهعي {و ِعناادهُم ق ِ
اون} 68أي إهعااي ااي العما و اللعاار ـااـ ااا جما َّ
كااسهَّعُ َُّي باام ٌ كنُا ٌ
االعي ـااـ "قحاارن
69
َّ
َّ
أزواجعي ال يمددن ررفا إلى غمرهم" فبمضا الحهال ـاـ بتوجماـ
أبحارهي على
 65ظعاارت فااي المرحلا األ ماارة هظريا فااي الحقاال النقاادي أرلِااق علمعااا (القااراأات المتحااارع ) وتقااوم
فكرتعا على تنو ال حدود ي القراأات ووفقا للنظرة للنقد األدبي على أهـ شرو عقالهي يُُمتح المهاال
أ ام المءولمي للدفا عي افتراضااتعم وقاراأاتعم بوساار جاداالت ت اق  .اهظار آر اتروهغ باول ب
القراأات المتحارع التنو و المحاداقم فاي التسويال ترجما فاالز رحامم دار الكتااب الهدياد المتحادة
بمروت رـ(8117 )0م صـ .06
 66ربما يكون اي أًاعر اا قمال فاي لضا العماون أبماات جريار (001هاـ) الشاعمرة التاي ياورد األصامعاهي
(636هـ) برا في الحكم لهرير على المارزدق ب اببعا فمقاو " ...ارج المارزدق حاجاا ؛ فلماا قضاى حهاـ
عدل إلى المدين فد ل إلى سكمن بن الح مي علمعما ال الم ف لَّم فقال لـ :ياافرزدق اي أًاعر الناا ؟
قال :كذب ! أًعر نك الذي يقول:
قتلننـا ثُـ َّم لـم يُُحممـي قتـالهـا
*
إِ َّن ال ُعمُُـون التِي فِي رـرفِعا حـو ٌر
َّ
ـبُ
ُ
ُ
ـق هللاِ أركاها
ل
ع
ض
أ
ُـي
ه
و
*
ـ
ـ
ب
ِ
يحـرعـي ذا اللُّـبِِّّ حتَّى الحراك ِ
ِ
ار ٌ
ـر ٌ
ك لِلعمـ ِي إِه ـاها"
ت
ى
تـر
ـل
ه
*
ق
ِ
أتبعتُعُُـم ُ قلـ إِه ـاهُعـا غ ِ
األغاهي األصمعاهي .62 69/2
 67األلوسي البضدادي روز المعاهي في تم مر القرآن وال با الم اهي دار إحماأ التراث العربي بماروت
التاريخ لـ  .27/86و نـ قول ا رت القما في علقتـ المشعورة:
تمتَّـع ُ ِ ـي لعـ ٍو بِعـا غمـر ُ ع ِهـ ِل
*
وبمضـ ِ ِ ـد ٍر اليُُرا ُم ِ بـا ُؤُهـا
يقااول ًااارز الااديوانً" :بّااــ الماارأة بالبمض ا لبماضااعا ورقتعااا وأضااافعا إلااى الخاادر ألهعااا كنوه ا غماار
بتذل " ديوان ا رت القما تحقمق حمد أبوالمضل إبراهمم دار المعارم القاهرة 0762م صـ.06
 68سورة الحافات ا يتان (.)67 62
 69روز المعاهي في تم مر القرآن وال با الم اهي األلوسي البضدادي .27/86
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ي المعنى القرآهي ــ هي المتاة العممم اللاهرة العرو المقمم في (الحهلا ) التاي
هااي :البما الااذي يشاابـ القبا يُاازيََّّي بال ماااب لتقاامم فمااـ العاارو فعااي حموظا فمااـ
70
حاااه كبمض ا الحهاال التااي تُحمااس فااي كااان بعمااد عااي األياادي أن تحاال إلمعااا
وبااذلك فتشاابمـ الماارأة بالبمض ا يحماال عاااهي عاادة نعااا :بماضااعا الااذي يم اال رأ
الهمال عند العرب وصماهتعا ي الك ر الاذي إذا حادث لام تكاي لتعاود كماا كاها
و ي هنا جااأت القاوة فاي المماردة الشاعري (هتكا ُ ) المكوها ـاـ هحوياا ـاـ اي فعال
وفاعل الممعول بـ ال اهي المتعلق بعما هو التركمب اإلضافي (بمض ِ الحه ِل) علاى
أن ذلك حدث ل تح ستار اللمل وفي سن ي هوم أ ذت العمي ع َّرَّفا بااأللب
و الالم الععدي بعد أن ُذ ِكرت ضاف إلى الدهر أي إهعا العمي التاي رقادت زياارة
الشاعر لمحبوبتـ وفقا لعذيي الوسملمي وهما سواد اللمل والضمل ي الرقبااأ وهاو
ا يذكرها بقول المتنبي (666هـ) عي الموقب هم ـ في صدر بمتـ:
71
ح يُُض ِري بِي
*
أ ُزو ُرهُـم وسوا ُد الَّلم ِل يشم ُا لِي
وأه نِي وبمامُُ الحُُّّ ب ِ
الخاتمةُ
ُُ ُُُ ُ ُ
لم التي تلوي هذا البحث هتائو بقدر ا هي ــ في هظاري ـاـ وجعاات هظار قابلا
فالنتمه اقتره في الوعي الهمعي باألحكام القلعم ولما في
للقبول أو الرف
العلوم كاف هتمه هعائم بل ا يتم التوصل إلماـ فاي العلاوم اإله ااهم اص ـاـ كماا
هو عاروم ـاـ قاراأة وهظار اي زاويا أفضا إلاى تارجمح فرضام وإذا كاان الباد اي
عدها هتائو فعي هتمه واحدة تءكد فرضم البحث يمكي تتهزأ إلى النقار ا تم :
 يمكي أن يعد األدب االعترافي أو أدب االعترام األصل التااريخي لابع فناون
األدب الحاااديث عاااي العااارب تحديااادا ذلاااك ألهاااـ يحمااال بعااا المال اااح المنمااا
والموضوعم لمنون أدبم ي هحو؛ أدب ال مرة الذاتما وأدب الماذكرات وأدب
المو مات وربما غمرها.
 يمكااي أن يحمااال حااللح (األدب االعترافاااي) ًااحن سااالبم ذلااك أهاااـ يكشاااب
الم تور والم اكوت عناـ والملاوي والمرفاوم االفحااز عناـ بحكام القماود
االجتماعم في الضالب األعم.
 إن اعتماد هذا المي في األدب العرباي القاديم يءياد بادأ اساتقاللم األدب العرباي
بذاتـ فك مرا ا كناا ه اما وهقارأ أن جاذور القحا القحامرة ـاـ ا ال جاذورها ـاـ
غربم لكي دراس في المقا ات أوصلنا إلى هتمه مادها ا تماأ هاذا الماي لمتارة
 70اهظر ل ان العرب ادة (بم ) و ادة (حهل).
 71البرقوقي عبدالرحمي ًرز ديوان المتنبي دار الكتاب العربي بمروت 0721م .871 /
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حددة ثم ظعوره في ًكل جديد هاو فاي القحا القحامرة وكاذلك ساائر المناون
األدبم بما فمعا أدب ال مرة الذاتم والمذكرات والمو مات وغمرها.
 ال يُُن ب األدب االعترافي ــ في هشستـ ـاـ إلاى أدياب بذاتاـ وال إلاى عحار بعمناـ
لكي الدار المتس ل فاي أدب العارب األوائال يهاد باذوره ن اورة هناا وهنااك والاذي
ينقي هو جمععا والتولمب بمنعا والخروج نـ به م واحد تناثر األررام.
 يمكااي أن تمااتح هااذه الدراساا أبااواب البحااث أ ااام الناااظريي فااي األدب العربااي
لدراس ا الظااواهر ال االبم فااي الشااعر العربااي القااديم كظاااهرة الناادم و التوب ا و
العودة و ا يمكاي أن يقاا علمعاا اي ضاا مي الشاق الشاعبي ـاـ اصا ـاـ اي الشاعر
العربي وينتظم في سلك األدب االعترافي ودراس كل ظاهرة على حده.
 لااما المحاادر الوحمااد لااذكر حماااة الشااعراأ ااا كتبااـ رجااال التااراجم ن ااورا فااي
هلاادات عروف ا لكااي المدوه ا الشااعري لاام تضماال الحااديث عااي جواهااب ظل ا
كتو ا باامي الشاااعر وهم ااـ دفعا بعااا لحظااا ت التاادفقعا الشااعري ااي الشاااعر
هم ـ دون أن ي تلما التكتم علمعا أو نععا ي الظعور.
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المراجعُُ:
المصادرُوُُ ُ ُُ ُ ُ
ُُ ُ ُُُ ُُ ُ
ُ



















األصمعااـاهي أبااوالمرج األغاااهي تحقمااق احمااد عبااد ال ااتار ف ا ّرّاج دار ال قاف ا
بمروت 0726م.
ابااي المعتااز عبااد هللا ربقااات الشااعراأ تحقمااق عبااد ال ااتار أحمااد فاا ّرّاج دار
المعارم بمحر القاهرة رـ(0793 )6م سل ل ذ ائر العرب (.)81
ابااي نظااور أبااو المضاال جمااال الااديي حمااد بااي كاارم ل ااان العاارب تحقمااق
عبدهللا علاي الكبمار حماد أباو إصابا صاالح فاي المكار و الحضاارة اإله ااهم
(هحوب ختارة) " مااهمم فاي الحضاارة وال قافا (الحضاارة :ح امي اءها)
دار البرك للنشر والتوزيا ع َّمان رـ(8116 )0م.
أحمد ح ب هللا هاًم حمد الشاذلي دار المعارم القاهرة 0723م.
آر ااتروهغ بااول ب القااراأات المتحااارع التنااو والمحااداقم فااي التسوياال
ترجم فالز رحمم دار الكتاب الهديد المتحدة بمروت رـ(8117 )0م.
األزهااري أبو نحااور حمااد بااي أحمااد تعااذيب اللضا تحقمااق أحمااد عبااد العلاامم
البردوهي و راجع علي حمد البهاوي الدار هشر لـ تاريخ المقد 0736م.
األلوسااي البضاادادي أبوالمضاال ًااعاب الااديي ال اامد حمااود روز المعاااهي فااي
تم اامر القاارآن العظاامم وال اابا الم اااهي دار إحماااأ التااراث العربااي بمااروت ال
تاريخ لـ.
أ مي أحمد النقد األدبي كتب النعض المحري القاهرة رـ(0726 )6م.
البضدادي عبدالقادر بي عمر زاها األدب ولاب لبااب ل اان العارب تحقماق عبدال االم
حمد هارون كتب الخاههي لللبا و النشر و التوزيا القاهرة رـ(0727 )6م.
ال عالبي أبو نحور عبد الملك بي حمد بي اسماعمل فقـ اللضا الادار العربما
للكتاب لمبما ــ توها 0720م.
الهرجاهي النحوي أبو بكار عبادالقاهر باي عباد الارحمي دالئال اإلعهااز قارأه
وعلّااق علمااـ (أبااوفعر) الهرجاااهي أبااو بكاار عباادالقادر بااي عباادالرحمي دالئـااـل
اإلعهــاز كتب سعد الديي د شق رـ(0729 )8م.
حرب علي هقد الني المركز ال قافي العربي الدار البمضاأ رـ(0776 )8م.
ح اانمي ح ااي حنمااي ااي الااني إلااى الواقااا ( حاولا إلعااادة بناااأ علاام أصااول
المقـ) دار المدار اإلسال ي بمروت رـ(8116 )0م الهزأ األول (تكويي الني).
الخالديمي أبي بكر حمد أبي ع مان سعمد كتااب األًاباه و النظاائر اي أًاعار
المتقااد مي و الهاهلم ا و المخضاار مي تحقمااق ال اامد حمااد يوسااب دار الشااام
لل راث بمروت 0736م.
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الخماجي الحلبي أبو حمد عبدهللا بي حمد سار المحااح دار الكتاب العلمما
بمرؤوت رـ(0728 )0م
لمب يوسب حماة الشعر في الكوف إلى هعاي القرن المكتب العربم بمروت
ال تاريخ لـ.
ديااوان ا اارت القااما تحقمااق حمااد أبوالمضاال إبااراهمم دار المعااارم القاااهرة
0762م سل ل ذ ائر العرب(.)86
الزبمدي عبد المنعم ضر قد لدراسا الشاعر الهااهلي جا عا قااريوها
بنضازي 0721م.
ًاكر حمود حمد المتنباي (رساال فاي اللرياق إلاى ثقافتناا) لبعا المادهي
القاهرة دار المدهي جدة 0729م.
ًاكر حمود المتنبي لبع المدهي القاهرة دار هشر المدهي جدة رـ(0778 )6م.
الشريشي أبو العباا أحماد باي عباد الماء ي ًارز قا اات الحرياري تحقماق
حمد أبو المضل إبراهمم المكتب العحري بمروت 0772م.
الحااابوهي حمااد علااي صااموة التماساامرة تم اامر للقاارآن الكااريم جااا ا باامي
تمد ي أوثق كتب التم مر "اللبري الك ّشام القرربي
المسثور و المعقول
األلوسي ابي ك مر البحر المحم وغمرها بسسلوب م ََّّر وتنظامم حاديث اا
العناي بالوجوه البماهم واللضوي " دار القلم العربي حلب سوري 0677هـ.
عبااد الاادايم يحمااى إبااراهمم الترجماا الذاتماا فااي األدب العربااي الحااديث دار
النعض العربم بمروت 0796م.
الع ااقالهي ًااعاب الااديي أحمااد بااي علااي بااي حهاار فااتح الباااري بشاارز صااحمح
البخاااري تحقمااق ًااعمب األرهااءور عااادل رًااد سااعمد اللحااام دار الرسااال
العالمم د شق رـ(8106 )0م.
الع كري أبوهالل الح ي بي عبدهللا بي سعل كتاب الحناعتمي الكتاب والن ار
تحقماااق علاااي حماااد البهااااوي حماااد أبوالمضااال إباااراهمم المكتبااا العحاااري
بمروت 0723م.
العقملي العمداهي المحري بعاأ الديي عبدهللا بي عقمل ًرز ابي عقمال تحقماق
حمد حمي الديي عبد الحممد دار الخمر بمروت رـ(0771 )0م.
القمرواهي أبوعلي الح ي بي رًمق العمادة فاي حاساي الشاعر وآداباـ تحقماق
حمد قرقزان دار المعرف بمروت رـ(0722 )0م.
المرزباهي أبوعبمد هللا حمد بي عمران بي وسى الموًح " آ ذ العلماأ على
الشااعراأ فااي عاادة أهااوا ااي صااناع الشااعر تحقمااق علااي حمااد البهاااوي دار
المكر العربي القاهرة التاريخ لـ.
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للوب أحمد عهم المحللحات البالغم وتلورها المهما العلمي العراقي
بضداد 0723م.
النواجي ًما الديي حمد بي ح اي قد ا فاي صاناع الانظم والن ار تحقماق
حمد بي عبد الكريم دار كتب الحماة بمروت ال تاريخ لـ.
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