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  مقدمة

  األدب يف العصر العباسي

له وصحبه أمجعني ومن تبـع هـداهم آرب العاملني وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل احلمد هللا 
 :وبعد.. .إىل يوم الدين

 ً ولونـاًوازدياد عدد السكان وتنوعهم عرقـا ,ًلقد كان لتوسع رقعة الدولة العباسية مساحة
 ,ة اإلسالمية كبري يف تنوع الثقافات والتنافس يف محل لواء احلضارة العربيٌثرأ َ ومذاهبًوجنسا

 إىل املـساواة بـني مجيـع النـاس عـرهبم ًذلك أن القرآن الكريم بمفهومه اإلنساين الـداعي أوال
مة أن تقود أ لكل ً واملفسح املجال ثانيا,وعجمهم دون النظر إىل أعراقهم وألواهنم وأجسامهم

 البـاب وقـد تـرك ,ً وتطبيقياًمسرية احلضارة اإلسالمية ضمن رشوط إسالمية صحيحة نظريا
 ,ً ودنيويـاًايـبل أي فئة من الناس حتقق رشوط القيادة دينِ لقيادة املسرية اإلسالمية من قًمفتوحا

 .مما جعل الشعوب اإلسالمية تتنافس فيام بينها عىل هذه القيادة
فاختذ من الدماء وسيلة للوصول إىل ذلك وحتول  , غري دينيةًولكن هذا التنافس اختذ صورا

 واملعريف والقيادي إىل سفك دماء للوصول للخالفة وقيـادة األمـة مـن خـالل التنافس الثقايف
 ال حميد عنـه فكانـت الـسيوف تتـصارع والـدماء ً شعارا)الغاية تربر الوسيلة( مبدأ استخدام

 فكام أن , واهلدف الوصول للسلطة وحكم الناس,تسفك دون حرمة دينية أو خلقية أو إنسانية
 كـذلك سـفك , الدماء يف سبيل املحافظة عىل اخلالفة ومل ينجحـوااألمويني سفكوا الكثري من

 وهكـذا ,العباسيون الكثري من الدماء يف سبيل سلب اخلالفـة مـن أبنـاء عمـومتهم األمـويني
 ومثلام أن األمويني اعتربوا أهنم سادة العرب قبل جميء ,كانت كل فئة تدعي أحقية اخلالفة هلا

ن العباس ريض اهللا عنه عم الرسول هو أحق من يـرث ابـن اإلسالم كذلك اعترب العباسيون أ
 واخلالفـة ليـست )نحـن األنبيـاء ال نـورث( :نه صىل اهللا عليه وسلم قالأ مع , باخلالفةأخيه
 وقـد )مهمة تكليف ال مهمة تـرشيف( عىل أحد إنام هي أمانة يف عنق من يتسلمها وهي ًحكرا
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 واعتربوها مسؤولية عظيمة أمام اهللا , صعوبتهاوعاها اخللفاء الراشدون املهديون وأكدوا عىل
 .ً وأمام الناس ثانياًتعاىل أوال

جلهـا وجـه أفتوقفت الفتوحات التـي مـن  ,استلم العباسيون مقاليد اخلالفة بالسيفلقد 
 وختليص )التوحيد ونرش الدين اجلديد(واألمويون اجليوش وهي رفع لواء  الراشدون اخللفاء

خذ العباسيون يتنعمون بغالل اخلالفـة أونقلهم إىل عبادة رب العباد و ,الناس من عبادة العباد
وأخـذت  ,ويبنون دولتهم عىل غرار الدولـة الفارسـية مظهـرين العظمـة واألهبـة والكربيـاء

وأخـذت شـوكة العـرب  , يتعـصب ألبنائـهنالثقافات تصطرع وتتنافس وبدا كل عرق ولو
خلالفـة سـو اسـمها وانتـرشت الزندقـة  حتـى مل يبـق للعـرب مـن اً رويـداًتضعف رويـدا

 وزاد عدد الشعراء الذين وضعوا أنفسهم حتت راية ً وكيفاًخذ األدب يرتقي كامأ و,والشعوبية
ديدة من األغراض فرضتها طبيعـة ع ًااخلالفة وكثر شعر املدح واهلجاء واختلق الشعراء أنواع

واهـتم الـشعراء  ,عر التعليمـيالـش − الغزل − شعر الزندقة −  شعر التصوف:احلياة اجلديدة
ت ثـركـذلك يف فـن النثـر فقـد ك ,بالصنعة والتصنع وتنافسوا عىل من يكون شـاعر اخلليفـة

صون تـخوأصبح له كتابه امل ,املنافسة بني كتاب الديوان وزحف النثر باجتاه التوسع واالنتشار
 .الرسائلومتلملت الفلسفة وعلم اجلدل واملناظرة و ,كاجلاحظ وابن الزيات وغريهم

 وقسم انحط نحو احلـضيض حيـرك ,جيابيةقيمه اإلوانقسم األدب إىل قسمني قسم ارتقى ب
عجم يتغزل بالذكور عىل عادة غري العرب ويدعو للفـسق واملجـون  − النعرات العرقية عرب

ت حركة نقديـة واعـدة اسـتطاعت أن خذ النقد األديب مكانه الصحيح فتشكلأ و,واالنحالل
 ودعا بعـض أفرادهـا إىل ,دبية أبعادها الصحيحة فكونت نظرية عمود الشعرفر للحركة األوت

الثورة عىل الشكل واملضمون وصار لألجناس األدبية مكانة مهمة كل بحسب حاجة املجتمع 
 .عند اخلليفة وعند عامة الناس إليه وصار لألديب العبايس مكان مرموق
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  الباب األول
  الفصل األول
  الدعوة العباسية

  :العباس حمور الدولة العباسية - أ
علـم العبـاس باسـتيالء ولـده عـىل أروي يف بعض األخبار أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم 

 وقـد كـان العبـاس ,)التحري والكشف عن صحته وهو خرب حيتاج إىل(اخلالفة بعد بني أمية 
عبـد  − عبـد اهللا − الفـضل(عليه الصالة والسالم بـثالث سـنني وأوالده  من رسول اهللا ّأسن

 أخت ميمونـة زوجـة النبـي " لبابة بنت احلارث " وأمهم )أم حبيب − معبد − قثم − الرمحن
 . وهي أول امرأة أسلمت بعد خدجية بنت خويلد,عليه الصالة والسالم

  :أوالد العباس وتزعم اخلالفة - ب
 املقـدس ودعـا لـه هيقـعليه الصالة والسالم عبد اهللا بـن العبـاس برّوقد حنك رسول اهللا 

 − الـسجاد − عـيل − العبـاس( وأوالد عبد اهللا بن العباس ).اللهم بارك فيه وانرش منه( :ًقائال
 وقد اتفق العباسيون , وهو أبو اخللفاء"علي السجاد " ومن ولده )لبابة − عبد اهللا − الفضل

 ,ونجحوا بذلك وأصـبحت اخلالفـة عباسـية ,الثورة عىل األموينيمع أيب مسلم اخلراساين يف 
 ويقال له املرتىض وكان قد ولد يف , هـ١٣٢وقد تزعمها أبو العباس السفاح الذي بويع له عام 

 هـ وقد قتل يف عهده خلق كثري فلقب بالـسفاح وفيـه ١٣٦أيام هشام بن عبد امللك وقد تويف 
 :يقول الشاعر

ــــــــا  فكانــــــــت أميــــــــة يف ملكهــــــــا ــــــــر طغياهن ــــــــور وتظه  جت
 ومل تطـــــــــق األرض عـــــــــدواهنا  فلــــــام رأ اهللا أن قــــــد طغــــــت
ـــــــــه أذقاهنـــــــــا  رماهــــــا بــــــسفاح آل الرســــــول  فخـــــــــر بكفي

 خالـد " ومن أهم وزرائه , تزوجها املهدي"ريطة" وً مات صغريا" حممد "ومن أوالده 
 . جد الربامكة"ك مبن بر
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  :خديعة وغدر - ج
 زار , العبـاس باخلالفة بعـد أخيـه أيب لهبويعالذي  جعفر املنصور ثم جاء بعده اخلليفة أبو

 ألنه طالـب ; غدر بعمه عبد اهللا بن عيل بعد أن أعطاه األمان,بيت املقدس وحج البيت احلرام
 أساسها ملح فلام سكنها أجـر املـاء يف األسـاس فوقعـت الـدار عليـه ًباخلالفة وبنى له دارا

 " : املنصور وبني عمه عبد اهللا بن عيل ابن املعتصم وقـال فيـه وكان قد كتب العهد بني,فامت
والـق ودوابـه ط أو عالنية فنـساؤه ًفمتى غدر أمري املؤمنني واملنصور بعمه عبد اهللا بن عيل رسا

 ."حبيس وعبيده أحرار لوجه اهللا تعاىل واملسلمون يف حل من بيعته
  :البيعة - د

قـد قـام بالـدعوة كـان  و,ًقفع بأمر من املنصور غدراثرها وقد قتل ابن املإوكان أمر البيعة 
 :ًالعباسية أبو مسلم اخلراساين وله إحد وعرشون سنة ويف ذلك يفتخر قائال

ــا عجــزت ــصرب والكــتامن م  عنـــه ملـــوك بنـــي مـــروان إذ حـــشدوا  أدركــت بال
ـــارهم ـــيهم يف دي ـــا زلـــت أســـعى إل ـــدوا  م ـــشام إذ رق ـــة بال ـــوم يف غفل  والق

ـــبلهم   الــسيف فــانتبهواحتــى طرقــت هلــم ب ـــا ق ـــدة مل ينمه ـــن رق ـــدأع  ح
 ونـــام عنهـــا تـــوىل رعيهـــا األســـد  عةبرض مـــسأًومـــن رعـــى غـــنام يف

 حيث أجلسه اخلليفة ًغدرا  وتويف,ئة ألف أكثر من ستمً كثرياًوكان أبو مسلم قد قتل خلقا
 :عنده وخرج عليه القوم بأسيافهم واملنصور ينشد

ــــسقي هبــــا ــــت ت   يف فيــــــك مــــــن العلقــــــمَّأمــــــر  ارشب بكــــأس كن
ه حبـس الفقهاء بعد أن رفض توليه و مرأ منكذلك رضب املنصور أبا حنيفة النعامن عىل

 .حتى مات
 اثنني ً سنة ودفن باحلرم الرشيف وقىض خليفةني هـ عن ثالث وست١٥٨ املنصور سنة تويف

 − عيـسى − سـليامن − صـالح − جعفـر − حممـد املهـدي( وترك مـن األوالد ,وعرشين سنة
والربيـع  − أبو أيـوب املريـاين( :هؤ ووزرا)خالد − العباس − عبد العزيز − القاسم − يعقوب

 ).وخالد بن برمك
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  :أول من قتل الزنادقة - هـ
هـ وهو أول من قتل الزنادقـة / ١٥٨/ هـ وبويع باخلالفة /١٢٧ /ثم جاء املهدي املولود

اشرت ما حول الكعبة وجعلها بالوسـط كـام  و,الكعبة اخلز والديباج وطالها باملسك ألبسو
 ? كيف أنـت: وملا دخل أبو دالمة الشاعر عىل املهدي قال له,هي اآلن وكانت بجانب املسجد

 :فقال أبو دالمة
 بقــــر العــــراق وأنــــت ذو وفــــر  يتــــك ســــاملاألفــــت لــــئن رحإين 
ـــــدأل ـــــي حمم ـــــىل النب ـــــلني ع ـــــــتمألن درامهـــــــا  ص   حجـــــــريًول

ن تسم األخر فعثر املنصور عىل الرسول بينهام فأطعمه احللـو وأرادت إحد زوجتيه أ
 .املسمومة

 فحارصه املهدي فرشب املقنـع حوار يقول بتناسخ األ" حكيم املقنع "يف زمنه  وقد خرج
 موسـى اهلـادي − هارون الرشيد( هـ وأوالده ١٦٩ تويف املهدي ,السم مع أوالده وبناته فامتوا

 )سـليمة − العباسـية − العاليـة − املأمومـة − سحقا − يعقوب − منصور − عبد اهللا − عيل −
 وقد حـبس األخـري حتـى أطلقـه الرشـيد )ودا ديعقوب بن − بن عبد اهللامعاوية (ومن كتابه 

 :ومن شعره )برشسالمة األ( ومن حجابه ,)يزيد حممد بن عالمة وعافية بن(وقضاته 
ــــــديد ــــــش ش ــــــاء ويب عط ــــــورود  أر م ــــــبيل إىل ال ــــــن ال س  ولك
 وعجــــــــــل يب إىل دار اخللــــــــــود  أراح اهللا مـــــن جـــــسدي فـــــؤادي

 :وقد قيل يف رثائه
ــــد ــــرب حمم ــــد ق ــــرب بع ــــضل ق ــــــرب ســــــبذان  وأف ــــــد ق ــــــي اهل  نب
ـــه ـــرتب فوق ـــت ال ـــد جث ـــت ألي ــــان  عجب ــــري بن ــــع بغ ــــم ترج ــــداة فل  غ

  :شجاعة موسى اخلليفة - و
أبـوه وهـو حيـارب أهـل  مـات ,ثم جاء بعده موسى اهلادي وأمه أم الرشيد اخليزران بويـع لـه

 لـه البيعـة وكـان تخـذأ وكان قد , ثم تويف وصىل عليه هارون,ستان وبقي خليفة سنة وشهرطرب
 :لم اخلارس سه قال في, صعب املرامً جواداً أديباً بطالً سنة وكان موسى شجاعا٢٤عمر موسى 



١٨ 

ـــة واهلـــد ـــام موســـى باخلالف ـــــد  لقـــد ق ـــــؤمنني حمم ـــــري امل ـــــات أم  وم
 وقـــام الـــذي يكفيـــك مـــن يتفقـــد  الربيــــة جــــودهفــــامت الــــذي عــــم

 : هذين البيتنيه قال الضحاك الشاعر أنشدت.وقد كان موسى اهلادي حيب الشعر وإنشاده
ـــامموســـى اإل ـــشتبه اهلـــوأم ـــان م ـــام  ب ـــصار هنجـــا معل ـــدروس ف ـــد ال  ًبع

 أن لــــيس يــــرتك يف اخلــــزائن درمهــــا  بـــــسط األنامـــــل بالعطـــــاء أظنـــــه
 وتكلـم ,اريتني له بلغه أهنام كانتا تتحابـان وتأتيـان مـا ال حيـل هلـاموقتل موسى اهلادي ج

 :الناس بذلك فقال
ــــــف يل  يلـــــومني مـــــن جهـــــل األمـــــر ــــــذراإفكي ــــــسمع الع  ن ي
ــــــــذي ــــــــم وال ــــــــزعم إين آث ــــــه األ  ي ــــــه أرجــــــو ب  جــــــرافعلت

ـــرب ـــه ص ـــن ل ـــذاوم ـــل ه ـــىل مث ـــــه  ع ـــــست في ـــــصرباأفل ـــــك ال  مل
وهـو أعمـى ولـه أم  − موسى − سحقإ − د اهللاعب − جعفر − إسامعيل − عيسى(وأوالده 

 ).عيسى تزوجها املأمون
أبو (وقاضيه  )الفضل بن الربيع(وحجابه ) ثم عمر بن بزيع − الربيع بن يونس("ه ؤوزرا

 .)يوسف يعقوب بن إبراهيم
  :عقل وعلم وجهادهارون الرشيد  - ز

 كـان ,ولـد لـه املـأمون و,ثم جاء أخوه هارون الرشيد الذي بويع باخلالفة يوم مات أخوه
 : وقد قال فيه أبو العسيل, حيج سنة ويغزو سنة, كثري الغزو واحلجً سمحاًشجاعا

ــــــور  هْردُفمـــــن يطلـــــب لقـــــاءك أو يـــــ ــــــىص الثغ ــــــاحلرمني أو أق  فب
ٍّطمــــررض العــــدو عــــىلأففــــي  ِ ــــــورأويف  ِ ــــــوق ط ــــــة ف  رض الثني

 مــــن املــــستخلفني عــــىل األمــــور  ومـــا حـــاز الثغـــور ســـواك خلـــق
نـس أد كملت اخلالفة بكرمه وعدله وتواضعه وزيارته العلامء يف مواضعهم كاملك بـن وق

 , وقد كان يدافع الروم يف الثغـور,ياضع وعبد الرزاق بن مهام والفضيل بن ةوسفيان بن عيني
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 يف العلم واألدب والشعر ويميز بني الشعراء وقـد فـضل العبـاس بـن ًلعاطوكان الرشيد مض
 :ال مجيلق , عىل مجيلفنحاأل

ــــودين ــــت تق ــــى ولي ــــي أعم ـــــ  إال ليتن ـــــة ال خيف ـــــاىبثين ـــــيل كالمه   ع
 :قال العباس

ــــم ــــالد اهللا كله ــــو يف ب ــــاف اهل ـــا  ط ـــنهم وقن ـــن بي ـــر يب م ـــى إذا م  حت
 :قال الرشيد

ـــــك ـــــا يكفي ـــــيأِأم ـــــك متلكين  ن النـــــــاس كلهـــــــم عبيـــــــديأو  ن
ـــكأو ـــتِن ـــو قطع ـــيلِ ل ـــدي ورج   زيـــديِلقلـــت مـــن اهلـــو أحـــسنت   ي

 عىل الرشيد الوليد بن الطريف الشاري واستوىل عىل اجلزيرة وأرمينيـة وأذربيجـان وخرج
 :وهزم جيوش هارون وقال

ـــشاري ـــف ال ـــن الطري ـــد ب ـــا الولي  أخرجنــــــي ظلمكــــــم مــــــن داري  أن
 : ورثته أخته الفارعة بنت طريف قائلة,ولكن بعض األعراب قتل الوليد ومحل رأسه للرشيد

ـــا  ـــجأي ـــش ـــك مورق ـــابور مال ـــف  ار اخل ـــن طري ـــىل اب ـــزع ع ـــك مل جت  كأن
ـــى ـــن التق ـــزاد إال م ـــد ال ـــى ال يع ــــيوف  فت ــــا وس ــــن قن ــــال إال م  وال امل

م هنميـة بأذربيجـان وسـبى صـبياروخرج عليه أبو اخلصيب فقتله الرشيد وقىض عـىل اخل
 ًاونسائهم وخرج عليه اخلزر وقتلوا من املسلمني وأهل الذمة وسـبوا مئـة ألـف وأربعـني ألفـ

سـحق بـن هـالل املوصـليل يف إحرقوا املدن وقد قال أ و,من الرجال والنساء والولدانوقتلوا 
 :الرشيد ويف حييى الربمكي

ـــضةأ ـــت مري ـــشمس كان ـــر أن ال ــــا  ?مل ت ــــارون أرشق نوره ــــى ه ــــام أت  فل
ــــا  ملكـــــهبًتلبـــــست الـــــدنيا مجـــــاال ــــى وزيره ــــا وحيي ــــارون واليه  فه

اهم إلظهـارهم الزندقـة وإفـساد امللـك ن الرشيد سخط عىل الربامكة بعد أن اصـطفإثم 
 للعباسـية أخـت ًن جعفر الربمكي كان بـاراإ:وقيل ,فنكبهم وقتلهم وطلب لعنهم عىل املنابر
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 حرضت املجلس فقـىض أهنـا  إذاًهارون فزوجها الرشيد منه عىل أن ال يمسها ليكون هلا حمرما
 .مني فغضب هارون ورضب عنقه ونقم عىل الربامكةءمحلت بتو

  :خالفة األخوين - ح
 − املعتـصم − املـأمون − األمـني( أوالده ,مني ومن بعده املأمون بالبيعة لألًوقد كتب كتابا

 , وبعض البنـات)محدأبو أ − أبو أيوب − سحقإ − عيل − القاسم − حممد أبو عيسى − صالح
 دراج نوح بن "وأبناؤه جعفر والفضل بن الربيع ومن قضاته  −  حييى الربمكي"ومن وزرائه 

حممد بن خالد بـن  −  برش مواله"عون بن عبد اهللا املسعودي وحجابه و − وحفص بن غياث
 والـده هـارون وأمـه العزيـزة وهـي .م جاء بعده حممد األمـنيث "الفضل بن الربيع  − برمك

 باملـال قبـيح ً هـ وكانت واليته أربع سنني ونصف كان سـمحا/١٩٣ /هاشمية بويع له سنة
 .يدماء ضعيف الرأ للًاكالسرية سفا

رق عهـد خـفنكث األمني ووىل ولده العهد و ,وقد كان الرشيد قد وىل األمني ثم املأمون العهد
 ومن / هـ١٩٨ / برأس األمني ألخيه وقد قتل سنة بعدهري جاؤواكبعده رصاع عسحدث أخيه و
 ,بـن صـبيحوكان وزيره الفـضل بـن الربيـع ثـم إبـراهيم  − إبراهيم − عبد اهللا −  موسى"أوالده 

 .عيل بن محاد البحرتي وحممد بن سامعةوحاجبه العباس بن فضل بن الربيع وقضاته إسام
خـذ البيعـة أ حسن التدبري وقد ً عفواًثم جاء من بعده املأمون وقد كان كامل الفضل عظيام

 ويف ,ظهر علم النجوم والفلسفة واختذ األتراك للخدمـةأحيا العلم القديم وأألخيه املعتصم و
 .ا عـن عمـه إبـراهيم بـن املهـديفمية وقام رئيسهم بابك وقىض عليهم وغرامه حتركت اخلأي

 حيب الناس وال ,جالس العلامء وناظرهم وكان حيرض مع الناس الطعام يتفقد عسكره والناس
فريقيـة إىل الـسند إ ونفذ أمره من ً وحصوناً غزا الروم وفتح قالعاقضاياهاينام حتى يقف عىل 

 . من ذهب أرسله املأمون للكعبةً له صحناميه ملك التيبت بعد أن قدسلم عىل يدأو
 , بن أيب طالب أفضل الناس بعـد الرسـول الكـريمًوقال املأمون بخلق القرآن واعترب عليا

وكـان , رمحه اهللا الشافعي اإلمام ويف عهده تويف, عىل ولد فاطمة بنت رسول اهللا" ً فدكا"ورد 
 .حيب رياضة الشطرنج
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الفـضل موسـى  − إسـامعيل − احلـسن − عـيل − عبـد اهللا −  حممـد األصـفر"ده من أوال
وعـدة  − عيسى − هارون − محدأ − سحقإ − جعفر − سليامن − احلسني − يعقوب − إبراهيم
حييـى  − وأخوه احلسن وقضاته حممد بن عمـر الواقـدي −  الفضل بن سهل:ه ووزراؤ).بنات
 .كثمبن أ

  :املعتصم املليب للصريخ - ط
 هــ وتـويف ٢١٨بن هارون أمه ماردة بويع له يوم مـات املـأمون ده املعتصم م جاء من بعث

نزلـت الـروم  فتح عمورية بعـد أن ً سنوات كان شجاعا٩ وخال فيه حوايل , هـ٢٢٧بسامراء 
 :فتح عموريةرس مثلهم وقصيدة أيب متام أ وًة بنفسه وقتل ثالثني ألفالم وقاد احل,زبطرةيف 

ـــسيف  ـــأال ـــبًاءصـــدق أنب ـــب   مـــن الكت ـــد واللع ـــني اجل ـــد ب ـــده احل  يف ح
فـشني للمعتـصم بـسامراء فقطعـت يـداه  وخرج يف عهده بابك فحمله األ,قيلت يف ذلك
 : ثم بعثت جثته ورأسه إىل بغداد وقيل باالثنني,ورجاله وصلب

ـــــــصم  َّ ســــــــــلهناإنــــــــــام االثنــــــــــ ـــــــف املعت ـــــــدر اهللا بك  ق
بعـد أامللك إىل العجم وقـد بنـى املعتـصم سـامراء و ألنه أراد نقل ,شنيفثم قتل املعتصم األ

 هـارون(أوالده .  وقد رضبه وسـجنهً وكان أميا,اجلند عن بغداد امتحن ابن حنبل يف خلق القرآن
 − محد بن عـامرأ − ه الفضل بن مروانؤووزرا )حممد أبو املستعني − املتوكل − جعفر − الواثق −

 ).ود األياديمحد بن أيب داأبن سامعة ووقضاته حممد )وصيف مواله( وحجابه)الزيات
 ٢٣٢ هـ وتويف ٢٢٧ثم جاء بعده الواثق باهللا أبو جعفر واسمه هارون بن املعتصم بويع له 

 , وكان يعاقب من امتنع عن القول بخلق القرآن فقد حبس ابن حنبل,هـ وخالفته ست سنني
 :عه ردد هذين البيتنيوكذلك كان حيب النساء وكثرة اجلامع وملا احترض بسبب كثرة مجا

ـــشرتك ـــق م ـــع اخلل ـــه مجي ـــوت في ــــنهمةال ســــوق  امل ــــى م ــــك تبق   وال مل
ــــل ــــا رض أه ــــلُم ــــافرهمٍ قلي ــوا   يف تن ــا ملك ــالك م ــن األم ــي ع ــيس يغن  ول

د بن عبد امللك  وزيره حمم,"عائشة − إبراهيم − محدأ − عبد اهللا −  حممد املهتدي"أوالده 
 .د بن أيب داومحدأضيه وقا.صيفوو − يتاخإ وحاجبه ,الزيات
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  :رافع الفتنة يف الدين - ي
 ٢٣٢ بويـع لـه , اهللا بن املعتصم وأمه تركية اسمها شـجاعثم جاء بعده جعفر املتوكل عىل

 سنة رفـع الفتنـة يف الـدين ١٥ وخالفته , هـ ودفن يف القرص اجلعفري بسامراء٢٤٧هـ وقتل 
خـرج ذا النـون أ و,لـع عليـهخرج ابـن حنبـل مـن الـسجن وخأوحض عىل قراءة احلديث و
 بلبـاس املـسلمني ي وقد منع املتوكل النصار واليهود من التزي,املرصي من السجن وأكرمه

ع املحدثة وحتويل الواقـع َيِ ليعرفن وأمر هبدم الباليةوالركوب عىل الرسج وجعل أزر النساء ع
 مـن خـشب فيـه ًنـورات واختـذمنها ملسجد وأمر بجعل صور الشياطني عىل أبواب النـصار 

د وعزل عـن القـضاء حممـد بـن أيب داو قبض عىل وزيره الزيات ,مسامري من حديد للتعذيب
 ورثـاه ً قتل املتوكل ولده حممد وكان معه وزيره الفـتح بـن خاقـان ودفنـا معـا,وحجز أمواله

 .البحرتي بقصيدة غاية يف الصدق
 "ه  وزراؤ"إسـامعيل  − املوفـق − محـدأ − إبـراهيم − املعتـز − موسـى −  حممد"أوالده 
 .كثمأقاضيه حييى بن و وصيف الرتكي "حجابه  و"بن خاقان ا − اجلرجاين − الزيات
  :اخلليفة البخيل - ك

مـة روميـة تـسمى أثم جاء من بعده املنترص باهللا أبو جعفر حممد بن جعفر قاتـل املتوكـل 
 ,ذا شـهامة وإمـساك وكـان , وواليته سـتة أشـهرً هـ مات مسموما٢٤٧ بويع له عام ,جشيلة

 عاجلـت " : قـال عـن نفـسه, واملؤيد وكان ييسء للعـامل ويبخـل باملـال,خلع أخويه املعتز
ثم  , ثم بغا,محد بن اخلصيب وحاجبه وصيفأ وزيره , أربعة ذكور"من أوالده و ,"فعجلت 

 .بانرزبن املا
  :اخلليفة الصاحل - ل

 بويـع لـه عـام ,مد املعتصم وأمه خمـارقمحد بن حمأثم جاء بعده املستعني باهللا أبو العباس 
ن األمـور اضـطربت  أل; ورد اخلالفـة للمعتـز, هـ وخالفته حوايل ثالث سنني ونـصف٢٤٨

 ً ألنـه كـان رجـال; ألموره شديد اخلـوف عـىل نفـسهً ألتباعه مهمالً ومنقاداًعليه فقد كان لينا
ه ؤ أوالده ستة ذكور ووزرا, هـ٢٥٢ وقد نفي إىل واسط وقد قتل ومحل رأسه إىل املعتز ًصاحلا

 .محد بن صالح بن ردادأ ثم ,محد بن اخلطيبأ
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  :الناقد واخلليفة الشاعر - م
 الزبري بن جعفر بن املتوكل بويـع لـه : وقيل,ثم جاء بعده املعتز باهللا أبو عبد اهللا واسمه حممد

 وسـجنه  ثـم عـاد,خرج أخاه املؤيد من احلـبس وخلـع عليـهأ هـ بعد خلع املستعني و٢٥٢سنة 
 هـ خلع بعد أن لطم عىل وجهـه وكـان حكمـه ٢٥٥لتآمره عليه واختلف يف طريقة قتله ويف سنة 

 .سكايفعتز ومن وزرائه جعفر بن حممد اإلثالث سنني وسبعة أشهر ومن أوالده عبد اهللا بن امل
  :سنة من اخلالفة - ن

 ," قـرب"ه رومية اسمها ثم جاء بعده املهتدي باهللا أبو عبد اهللا حممد بن هارون الواثق أم
 هـ وله تسع وثالثون سنة وخالفتـه ٢٥٦ وكان املعتز أول من بايعه وقتل يف , هـ٢٥٥بويع له 

 منذ جلس للخالفة حتـى قتـل ولـه مخـسة ً كثري العبادة بقي صائامً كان ورعا,ًحد عرش شهراأ
 .ًعرش ذكرا
  :اخلليفة املغلوب على رأيه - ص

 هــ ٢٥٦ بويع له ," قينان"محد بن جعفر املتوكل أمه أ العباس ثم جاء املعتمد عىل اهللا أبو
 عـىل اللـذات ً وكان مقـبال, سنة٢٣ وكانت خالفته ً هـ وله مخسون سنة مسموما٢٧٩وتويف 
عبـد ( عىل رأيه ومن أوالده ً عن الرعية مضطرب األحوال كثري الغزل والتوليه مغلوباًمشغوال

 − سليامن بن وهـب −  عبيد اهللا بن حييى بن خاقان"ه ؤ ووزرا)سحق وحممدإالعزيز وجعفر و
 " وحجابه موسى بـن بغـا وقـضاته ,)إسامعيل بن بلبل − صاعد بن خملد − احلسن بن سهل

 .احلسن بن أيب الشوارب
  :اخلليفة املنفتح على احلياة - ع

بويع  ,محد بن طلحة املوفق بن جعفر املتوكل وأمه رضارأثم جاء املعتضد باهللا أبو العباس 
 سمه وزيره إسامعيل بن بلبـل وخالفتـه تـسع سـنني وتـسعة : هـ قيل٢٨٩ هـ وتويف ٢٧٩له 

سقط املكـوس وبـذل املـال وحـج وغـزا وجـالس أ ذا جتربة وحنكة ً ضابطاً كان عادال)أشهر
 فأحسن التدبري وقمع فيه دينارليس املحدثني وأهل الفضل والدين وتسلم اخلالفة وبيت املال 

 زكرويه بـن مهرويـه " ويف أيامه خرج , األرشار وأنصف باملعاملة ورفق بالرعيةالذعار وأباد
محـد بـن أ تزوج املعتضد قطر النـد بنـت مخارويـه بـن , داعية القرامطة فقتل منهم الكثري"
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ه عبيد ؤزرا وو,ً بنتاةوإحد عرش − هارون − القاهر − دماملعت −  املكتفي"والده وأ ,طولون
 .سحق بن محاد بن يزيدإوهب ومن قضاته إسامعيل بن اهللا بن سليامن بن 

  :اخلليفة كثري احلروب - ف
 هـ وتويف ٢٨٩ بويع له " خاضع "ثم جاء بعده املكتفي باهللا أبو حممد عيل بن املعتضد باهللا أمه 

 بنـى جـامع القـرص يف , أمواله مجة وعـساكره متـوافرة, هـ وخالفته ست سنني وتسعة أشهر٢٩٥
 املـستكفي بـاهللا " أوالده , اسرتد أنطاكية مـن الـروم, كثرية يف حرب القرامطةًمواالنفق أأبغداد و

 . وزيره العباس بن حسن"القاهر  − املقتدر −  املستكفي"وثامنية ذكور توىل اخلالفة من أوالده 
  :اخلليفة الذي غلب النساء على أمره - ص

 هــ ٢٩٥ بويع لـه باخلالفـة ,"ضب ش" أمه .ثم توىل بعده املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد
  تـوىل اخلالفـة وعمـره ثـالث, سـنة٢٥ هـ وسنه ثامن وثالثون سنة ومدة خالفتـه ٣٢٠وقتل 
 وكانت جارية أمه ثمل القهرمانيـة , سنة وقد دبر اخلالفة وغلب النساء عىل أمره واخلدمةعرش

 .جتلس للمظامل وحيرضها القضاة والوزراء والفقهاء
وأخـذه احلجـر األسـود   لدخول سليامن القرمطـي صـاحب البحـرينوبطل احلج يف عهده

 ٢٢ القتىل يف زمزم وخلع باب الكعبة وعراها وبقـي احلجـر األسـود معـه ىقتل احلجيج ورمو
 ثـم خيلعـه ,ً ألـف دينـار يـوىل وزيـرا٥٠ ثم رده اهللا تعاىل عىل يد أيب حممد بن سنرب بمبلغ ,سنة

 فسرته رجل من األكراد بحـشيش ًخذ برأسه وتركه عارياأ قتله مؤنس املظفر بالسيف و,بالرشا
 ويف عهده ظهر احلالج فقطعت يداه , ويف أيامه ظهر املهدي باملغرب وخلع املقتدر مرتني,ودفنه

 املـال عـىل احلـرمني بذل كان يً جواداً وقد كان املقتدر سمحا,حرق بالنارأورجاله وحز رأسه و
 − املتقـي −  الـرايض" أوالده ,يتـوىل احلـسبة واملظـاملوالثغور وجيزي القضاة والفقهـاء ومـن 

 . ابن اجلراح.حممد بن عبيد اهللا بن خاقان − ه أبو احلسن بن الفراتؤ ووزرا,"سحق إ
  :اخلليفة الظامل - ق

ت عينـاه ل هـ وخلع وسـم٣٢٠ثم جاء القاهر باهللا أبو منصور حممد بن املعتضد وبويع له 
 جلمـع ً عىل سفك الدماء أهوج حمباً بالظلم مقدماًموصوفا كان , هـ وواليته سنة ونصف٣٢٢

 . صادر أمهات أوالد املقتدر ورضب أم املقتدر وعلقها بحبل,املال قبيح السياسة
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  :دولته اخلليفة املستبَّد بأمور - ر
 وتـويف ٣٢٢ بويـع لـه ,ثم جاء الرايض باهللا أبـو العبـاس حممـد بـن املقتـدر وأمـه ظلـوم

 وكـان أوليـاؤه ,ً عامـا٣٢قل مـن سـبع سـنوات وعـاش أمدة خالفته  وهـ٣٢٩باالستسقاء 
 : ومن شعره,ً شاعراًمستبدين باألمور وكان أديبا

ـــــــــذر  كـــــــــل صـــــــــفو إىل كـــــــــدر ـــــــــر إىل ح ـــــــــل أم  ك
ــــــــه ــــــــشباب في ــــــــصري ال  للمــــــــــــــوت أو الكــــــــــــــرب  وم
 درس الـــــــــــشخص واألثـــــــــــر  ?أيـــــــن مـــــــن كـــــــان قبلنـــــــا

ر أن يغـري األمـر الـبالد تتقـسم ويظهـر وقد كان أصحابه ينفردون به باألمر دونه وال يقد
فسد دولته ابن مقلة فقطعت يده وكان ينـوح أ وممن ,الفساد حيث اسرتجع الروم عامة الثغور

 أبـو " أوالده .عليها ويف وقت الرايض حممد بن أيب العراف الذي ادعى الربوبية فقتل وصلب
 ."أبو الفضل عبد اهللا − محدأ جعفر
  :املصحفاخلليفة الذي ندميه  - ش

 هــ وتـويف ٣٢٩ بويع لـه ,سحق إبراهيم بن املقتدر وأمه خلوبإثم جاء بعده املتقي باهللا أبو 
 ً وكان املتقـي عابـدا, هـ وعمره ستون سنة حدث يف عهده غالء شديد وناد الناس اجلوع٣٥٧

ه  أشـار عليـ, نديمي املصحف مل يغـدر بأحـد:كثري الصالة والصوم ومل يرشب النبيذ وكان يقول
ملت عينـاه سـ ثـم , من الربيدي وأعطي العهود للعـودة لبغـدادًأصحابه باخلروج إىل الرقة هربا

ثم جاء املستكفي باهللا أبو القاسم عبد اهللا بن املكتفي بـاهللا . أوالده أبو منصور ويل عهده, هـ٣٣٣
 هــ ٣٣٤ سنة تلقب بإمام احلق قبض عليه معز الدولة بن بويه ٤١ هـ وكان عمره ٣٣٣وبويع له 

 . ثم صارت اخلالفة البن عمه,وعمره ست وأربعون وخالفته سنة وأربعة أشهر
  :خليفة له االسم فقط - ت

 ٣٦٣ هـ وبقي يف اخلالفـة إىل ٣٣٤ثم جاء املطيع هللا أبو القاسم الفضل بن املقتدر بويع له 
لفعـيل معـز  سنة ومل يكن له من اخلالفة سـو االسـم بيـنام احلـاكم ا٢٩هـ وقىض يف اخلالفة 

 .محد بن بويهأالدولة 
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وكـان  , وصل العلويني والعباسيني يف يوم واحد ثالثني ألف دينارً حليامًكان املطيع هللا كريام
 كذلك اإلنفـاق عـىل احلجـرة )املتقي − املستكفي − القاهر( وهم .ينفق عىل ثالثة خلفاء خلعوا

ود يف عهـده إىل موضـعه يف البيـت النبوية ووضع قنديل ذهب يف الكعبة وقد أعيد احلجر األسـ
 هــ ٣٣١ ويف عهده حتكمت الديلم عىل اخلليفة ومات القائم صاحب املغـرب , هـ٣٣٩احلرام 

 وخرجـت , هــ٣٥٨يل مرص من قبل املغـرب صقهر الو هـ ودخل ج٣٤١ومات ابنه املنصور 
ه تغلـب  ثم عادت بعد ذلك ويف عهـد,مرص والشام واحلجاز واملغرب وصقلية عن بني العباس

 ."جعفر − عبد العزيز −  أبو بكر الطائع" أوالده ,نقفور عىل ثغور املسلمني وملك حلب
  :اخلليفة املوحد - ث

 هــ ٣٦٣ بويع لـه عـام ,ثم جاء الطائع هللا أبو بكر عبد الكريم بن الفضل أمه اسمها عتب
 . للحرب سنة انحدر مع سبكتكني١٨وعمره ثامن وأربعون سنة وأقام فيها خليفة حوايل 

 ويف عهـده ,صعد الطائع معه إىل تكريتأوملا ملك عضد الدولة بغداد وهزم األتراك عنها 
عاد الشام مع احلرمني إىل الدولة العباسية وخلع الطائع من اخلالفة ورمي عن الـرسير وهنبـت 

 . هـ٣٩٣دار اخلالفة 
  :اخلليفة احملتسب - خ

 هـ بلغ من العمـر سـتني ٣٨١سحق بويع له إن محد بأثم جاء بعده القادر باهللا أبو العباس 
 كان حسن الـدين والتهجـد " حسبنا اهللا ونعم الوكيل " وملا توىل اخلالفة جعل عالمته ,سنة

 , حسن اخلليقة مجيل الطريقة طلق النفس كثـري املعـروفً تقياً ورعاً صاحلاًوالورع وكان أيضا
 " أوالده .تحت السند واهلنـد يف عهـده هـ وقد ف٤٢٢ سنة تويف يف ٨٧وبلغ من العمر حوايل 

 ."أبو جعفر عبد اهللا ويل العهد
  :إصالح الدين - ذ

 بويـع لـه ,ىمحد القادر وأمه بـدر الـدجأثم جاء بعده القائم بأمر اهللا أبو جعفر عبد اهللا بن 
 ً حسن السرية جمتهـداً حليامً سنة كان كريام٤٥ سنة وخالفته حوايل ٧٥ هـ وعمره حوايل ٤٦٧
فريقيـة ويف أيامـه إصالح الدين وزال يف أيامه حكم العجم ممن حتكم باخلالفة ودعـي لـه بيف إ

 : ومن شعره.غرقت بغداد باملاء حتى خرج هذا املاء عىل رسيره
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ــــــره اهللا ن  ســـــهرنا عـــــىل ســـــنة العاشـــــقني ــــــا يك ــــــا مل ــــــوقلن  مع
ـــور ـــور ال ـــن ظه ـــي م ـــا خيفت ــــم  وم ــــد عل ــــور ق ــــان رب ال  إذا ك

 :ًومن شعره أيضا
ــــتلقن   نـــشبت أظفارهـــاأقـــالوا الرحيـــل ف ــــد اع ــــدها وق ــــيف خ  ابضاخ

ــــسج عنا  وامحـــــر حتـــــت بناهنـــــا فكـــــأنام ــــأرض بنف ــــت ب ــــغرس  اب
  :صرامة وشهامة - ض

ثم جاء بعده املقتدي بأمر اهللا أبو القاسم عبد اهللا بن ذخـرية الـدين أيب العبـاس حممـد بـن 
أربع عرشة سنة فحفظ اهللا به دولة بني العبـاس  وله )ذخرية الدين( تويف والده ,القائم بأمر اهللا

 سنة وكانت به رصامة وشهامة ومل يكن ١٩ هـ فكانت خالفته ٤٨٧ وتويف , هـ٤٦٩وبويع له 
 بل كانت له دعوة جمابة قد جربت منـه وقـد طلـب منـه جـالل ,أعوان عىل ذلك تذب عنهله 

جـالل بعدها ت ا عرشة أيام مالدولة ابن عضد الدولة أن خيرج من بغداد فطلب منه أن يمهله
وي  ور,القهرمانـة يف الطعـام −  هـ حيـث سـمته شـمس النهـار٤٨٥الدولة يف اليوم العارش 
 :للمقتدي من الشعر

ـــــد  أردت صــفاء العــيش مــع مــن أحبــه ـــــد مري ـــــام أري ـــــاولني ع  فح
ــــــد  ومــا اخــرتت بــت الــشمل بعــد اجتامعــه ــــــد أري ــــــام يري ــــــه مه  ولكن

 :ًومن شعره أيضا
 فـــأهو بقـــوم يف الثريـــا إىل الثـــر   شـــاء غـــري مـــا بنـــاأمـــا والـــذي

ـــدما ـــور بع ـــة اجل ـــن ظلم ـــدلنا م ــسفرا  وب ــدل م ــن الع ــا صــبحا م ــا ليله  ًدج
 .أبو شجاع حممد بن احلسني − عميد الدولة − ومن وزرائه فخر الدولة

  :حسن املعاشرةاخلليفة  - ظ
 هــ ٤٨٧ بويع لـه ,اهللا املقتدي باهللامحد بن أيب عبيد أثم جاء املستظهر بأمر اهللا أبو العباس 

 ذكره أبوه عىل املنابر بوالية العهـد , سنة٢٦ هـ وله إحد وأربعون سنة وخالفته ٥١٢وتويف 
وكـتم أمـر مـوت  − وعىل السكة ودبر أمر خالفته عميد الدولة وقهرمانة والدة شمس النهار
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اخلـري ويـسمح باملـال ق حيـب فعـل  اجلانب كريم األخـالّكان لني.املقتدي بأمر اهللا ثالثة أيام
 .ن املعارشة كثري امليل خلواصه حسن اخللققطاعات حسواإلحسان واإل

 هـ وقتل باملسجد األقىص ما يزيد عىل سبعني ٤٩٢خذ اإلفرنج يف أيامه بيت املقدس أوقد 
 .ألف نفس وهزم األفضل شاهنشاه بعسقالن أقبح هزيمة

ه ؤ وزرا,"اهللاأبو عبد اهللا حممد املقتفـي ألمـر  −  أو منصور الفضل املسرتشد باهللا"أوالده 
 ."أبو املعايل هبة اهللا −  ربيب الدولة"

  :اخلليفة املغدور به - غ
 هــ وقتـل ٥١٢ثم جاء بعده املسرتشد باهللا أبو منصور الفضل بن املستظهر باهللا وبويع له 

 قرشـية يـسمح  وقـد كـان ذا نفـس أبيـة وعزمـة, سنة١٧ هـ فكانت خالفته ٥٢٨بخراسان 
 :ومن شعرهًرا  شاعًباألموال وخيرج بنفسه للقتال وكان أديبا

ــــطرب ــــشباب اص ــــرشخ ال ــــول ل ـــــــوطر  أق ـــــــضاء ال ـــــــوىل ورد ق  ف
ـــــشيب ـــــت هبـــــذا امل ـــــت قنع ـــــــر  فقل ـــــــذا مط ـــــــيم فه  وإن زال غ

ـــــشي ـــــال امل ـــــاربفق ـــــى الغب ــــر   أيبق ــــا احلج ــــرة ذاب منه ــــىل حج  ع
 ًبعد أن أرسلهم الـسلطان سـنجر وقـد قتلـوا مجيعـاوقد قامت مجاعة من الباطنية بقتل اخلليفة 
وكان له من العمـر  بغداد يف هـ ٥٢٩ ودفن يف املراغة ًوحرقت جثثهم بالنار ومحل املسرتشد مقتوال

 .ه عضد الدين أبو شجاع عميد الدولةؤ أوالده أبو جعفر منصور الراشد باهللا ووزرا. سنة٤٣
  :اخلليفة راد املظامل - آ

 هــ فجلـس للمظـامل ورد عـىل ٥٢٩ بويع له ,راشد باهللا أبو جعفر املنصورثم جاء بعده ال
 ,الناس األمالك املصادرة فصلحت أحواهلم وأعاد علـيهم خطـوطهم ووثـائقهم ودبـر أمـره

وتوىل البيعة له ناصح الدولة وحسن بن اهلاروين للخليفة اخلروج عىل السلطان مسعود فخلـع 
 ,يل وجرد سيفه يف بالد الباطنية فقتل منهم مجاعـة عظيمـةربأاخلليفة لكنه مجع عساكره ونزل 

صـبهان بعـد أن تظـاهروا بخدمتـه فتـزين بلبـاس أولكن الباطنية عـادت وقتلتـه عـىل بـاب 
 : ومن شعرهً قتل مسموما: وقيل,اخلراسانية
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ـــد اســـتن ـــان ق ـــهَّزم ـــصال رصوف ـــد القرعـــىّوذلـــل آســـاد  ت ف  الكـــرام ل
ــي  أكولتـــــه تـــــشكو رصوف زمانـــــه ــأول ــا م ــىوس هل ــا مرع ــيس هل   ول
ــ  فيـــا قلـــب ال تأســـف عليـــه فـــربام ــر الق ــىوت ــه رصع ــاف آفاق  م يف أكن

  :اخلليفة احملب للمال - ب
 هــ ٥٣٠محد املستظهر باهللا وبويـع لـه أثم جاء بعده املقتفي ألمر اهللا أبو عبد اهللا حممد بن 

 للـامل ًن كـان حمبـا سنة وصـحب األعيـان وعـرف الزمـا٢٥ هـ وكانت خالفته ٥٥٠وتويف 
 ابن املرخم يتوىل عقوبة عامله ووجوه دولته ً قبض عىل كثري من أهل بطانته جعل قاضيا,ومجعه

 .خذ أموالهأو
 :حد الشعراءأقال فيه 

ـــــــي ـــــــك والطم ـــــــخمي واب ـــــــــن املـــــــــرخمّقـــــــــد وىل  س   اب
ـــــــضاء  واه عـــــــــىل كـــــــــل مـــــــــسلم  واه عـــــــىل احلكـــــــم والق

ــــــــــي اإلأو ــــــــــامر إىل املقتف   عمـــــــيعـــــــن احلـــــــق قـــــــد  م
تابك زنكي صفت للخليفة أل املقتفي بالشاعر وعذبه وملا مات السلطان مسعود وقتل ّفنك
واستخالصه العراق ومجيـع  لعلمه وحنكته ًجيدا ً وكان اختياره للوزير ابن هبرية توقيتا,الدنيا

 . ومن أوالده يوسف ويل عهده.أعامله من يد السلجوقية
  :شربة مسمومة - ج

 هـ فـرد األمـوال ٥٥٠ستنجد باهللا أبو املظفر يوسف بن املقتفي ألمر اهللا بويع له ثم جاء بعده امل
 ًسقط مكوساأ ينسبون للظلم وًالتي غصبها ابن الرقم من أموال املسلمني إىل أصحاهبا وسجن قوما

 : ومن شعرهً وقد كان شاعرا,كانت تأخذ يف الطرق وأطلق رضيبة الغنم ببغداد
ـــــشيب وهـــــو عـــــار ـــــي بال ــــا عريتنــــي بــــام هــــو عــــار  عريتن  ليته
ــــي ــــذوائب من ــــابت ال ــــن ش ــــــــايل تزينهــــــــا األقــــــــامر  إن تك  فاللي

اين بعـد رص وهو عىل أحسن األحوال عىل يد مملوكه قايامز برأي طبيبه ابن صفية النـ٥٦٦تويف 
 . سنة١١أن شفي من مرضني حيث دبر له قايامز رشبة مسمومة وأغلق عليه احلامم وكانت خالفته 
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  :استطاب الناس بيعتهفة خلي - د
 ٥٣٦ هـ وكانـت والدتـه ٥٦٦ بويع له ,ثم جاء بعده ابنه احلسن بن يوسف املستنجد باهللا

واستطاب الناس بيعته وهاجر إىل بغداد حلسن سريته وعدله حيث أطلـق املـسجونني وفـرق 
رشاف  وخلع عىل الفقهاء والعلـامء واألوالرضائب,األموال وأمر بإسقاط املكوس الكثري من 

 :نشد الشاعر احليص بيصأ و,من اخلائفأوالغرباء ورد الرشيد وأغنى الفقري و
ــــري ــــر خ ــــوىل األم ــــد ت ــــول وق ـــــــــا  أق ـــــــــرا رقي ـــــــــزل ب ًويل مل ي ً 
ــــــــا  وفــــاض اجلــــود واإلحــــسان حتــــى ــــــــا أو أقي ــــــــسبناه حنان  ًح
 ًهنيئـــــا يـــــا بنـــــي الـــــدنيا هنيـــــا  يّبلغنــــا فــــوق مــــا كنــــا نرجــــ

ــــــــا إمامــــــــا   بـــــــه فأعطانـــــــا نبيـــــــانـــــــرس  ســــــــألنا اهللا يرزقن
 ثم امللـك صـالح الـدين ,وفتحت مرص يف أيامه وأعامهلا عىل يد امللك املنصور أسد الدين

 يوسف بن أيوب
  :املستضيء بأمر اهلل - هـ

محـد أ وأوالده أبو العباس , هـ٥٧٥ سنني وتويف سنة ١٠أقام املستيضء بأمر اهللا يف اخلالفة 
 .نصور هاشمالنارص لدين اهللا ويل العهد وأبو م

  :الناصر لدين اهلل - و
 هــ ٥٧٥ بويع له ,بن املستيضء باهللا محدأمام النارص لدين اهللا أبو العباس ه اإلثم توىل بعد
وقوة وفتح البالد طاعـة وعنـوة وطبقـت دعوتـه مجيـع اآلفـاق  ًخذ األمر حقاأالبيعة العامة و

 .وطلعت شمس كلمته باهرة اإلرشاق
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  الباب األول

  انيالفصل الث
  احلياة السياسية
  يف العصر العباسي

  :زمانية العصر العباسي - ١
هـ وقد قسمه املؤرخـون إىل أربعـة ٦٥٦هـ وينتهي عام ١٣٢يمتد العرص العبايس من عام 

ف بحيـث مل يـستطع اخللفـاء يف هنايـة ومتيز البعض اآلخر بالضع,عصور, متيز بعضها بالقوة
 . وانتهاء هذه اخلالفة,اد واجتياحها من قبل هوالكو فكان سقوط بغد,األمر أن حيموا أنفسهم

  :مكانية العصر العباسي - ٢
كرة األرضـية, تـضم أجـزاء مـن قـارة بسط العباسيون نفوذهم عىل مساحة شاسعة من ال

 ووادي النيـل, وشـامل ,فريقيا, وتشتمل بالد فارس واجلزيرة العربية وبالد الشامإسيا وقارة آ
 .فريقياإ

وبعضها معتـدل تـضم الـساحل واجلبـل والـسهل  فة العباسية بعضها حار,وأقاليم اخلال
 .ًت متكاملة اقتصادياضحوالصحراء بحيث أ

  :املعطى السياسي للخالفة العباسية - ٣
ملكانـة العاليـة, والـذي ينتسب العباسيون إىل العباس عم الرسول حممد عليه السالم ذي ا

ّول الكريم إذا شح املطر, وقـد كـان هـؤالء  به عمر بن اخلطاب بعد موت الرسيكان يستسق
ّ أهنم ما لبثوا  إالًالأويف طلب اخلالفة  − ريض اهللا عنه − العباسيون يؤازرون عيل بن أيب طالب

 .أن تنبهوا إىل قيادة الرصاع
سانية يـام الـشيعة الكة إميفقة مع أيب هاشم بن حممد ابن احلن ووثقوا العال, األموينيوادّجن

 بن عبد اهللا بن العباس والذي توىل اإلمامة هلذه الفرقة بعـد مـوت أيب هاشـم, من خالل حممد
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ًثم تبع حممدا بن العباس بعد موته أخوه إبراهيم بن عبد اهللا بن العباس الذي انترص العباسيون 
 − هــ١٣٢يف زمنه عىل األمويني بقيادة أيب مسلم اخلراساين يف معركة الزاب شامل العراق عام 

 .م٧٥٠
  :حكم العباسيني ومعارضوهم - ٤

وبرز مـنهم , نقلوا مركز اخلالفة من دمشق إىل العراق,بعد انتصار العباسيني عىل األمويني
 − املـأمون − الرشـيد − املهـدي − أبو جعفر املنـصور − ّأبو العباس السفاح ((:خلفاء أقوياء

 معارضـة هلـم مـن ْوقويت شوكة العنارص الفارسية والرتكيـة يف أيـامهم وبـرزت)) املعتصم
فقد الثقة به ُ وت,د العنرص العريب يضمحلأخالعلويني يف الداخل ومن البيزنطيني يف اخلارج, و

ّ ودب الضعف يف اخللفاء الذين كان منهم , وكثر االعتامد عىل العنارص األعجمية,كرجل دولة
 :عن الدولـةثم ضعف مركز الدولة يف بغداد لتنفصل بعض من اإلمارات ) املتوكل − الواثق(
 − الطولونيـة − سـتانرباإلمـارات العلويـة يف ط − العقيلية يف املوصل − احلمدانية يف حلب(

 ).البوهيية يف فارس − الفاطمية يف مرص والشام − األخشيدية
 .م١٢٥٨ − هــ٦٥٦وتنتهي اخلالفة العباسية بخلع هوالكو اخلليفة العبايس وشـنقه عـام 

روافـد دجلـة الـذي ينـصب قـرب املوصـل هنايـة العـرص كانت معركة الزاب األعىل أحد و
وطورد األمويـون ) هـ١٣٢(األموي وبداية عرص جديد, فقد حتطم ملك مروان بن حممد عام 

يف كل مكان, ومل ينج منهم سو نفر قليل عىل رأسهم صقر قريش عبد الرمحن الداخل الذي 
ًأسس ملكا جديدا لبني أمية يف األندلس ً. 

نتقلت فيه عاصمة اخلالفـة إىل العـراق وجعـل أبـو العبـاس اهلاشـمية وجاء عهد جديد ا
قاعدة انطالق له حيث أتم تأسيس الدولة وأخـضع الثـائرين, وفكـر يف ) مدينة قرب الكوفة(

تأسيس عاصمة جديدة كانت حمط أنظار املهندسني هي بغداد, وبناها اخلليفة أبو جعفـر عـىل 
شية والـوزراء حولـه, وقـد متيـزت هـذه الدولـة شكل مستدير قرصه يف وسطها وقصور احلا

 :ًسياسيا بحقبتني
 ).العراقية(احلقبة األوىل  − ًأوال
 ).املرصية(احلقبة الثانية  − ًثانيا
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  :احلقبة العراقية يف بغداد - أوالً
هـ أي حتى سقوط بغـداد بيـد التتـار وقـد قـسمها ٦٥٦ − هـ١٣٢منامتدت هذه احلقبة 

 :املؤرخون إىل
 .)هـ٢٣٢ − هـ١٣٢(عام ١٠٠لقوة والعمل ومدهتا فرتة ا − آ

 .)هـ٣٣٤ − هـ٢٣٢ (ًاعام١٠٢فرتة استبداد املامليك األتراك ومدهتا  − ب
 .)هـ٤٤٧ − هـ٣٣٤ (ًاعام١١٣فرتة استبداد امللوك البوهييني ومدهتا  − ج
 .ًعاما٨٥فرتة استبداد امللوك السالجقة ومتتد حوايل  − د
 العباسيني بعض نفوذهم السيايس مع غلبـة القـادة العـسكريني فرتة استعادة اخللفاء − هـ
 .)ًعاما١٢٠(ومتتد 

  :احلقبة املصرية - ثانياً
وذلـك بـسقوط احلكـم ) هــ٩٢٢(حتـى عـام ) هــ٦٥٦( منذ سقوط بغداد توقد امتد

يف معركة مرج دابق حيث بدأت فـرتة جديـدة, وقـد / م١٥١٦/اململوكي بيد العثامنيني عام 
 وكانت السلطة يف هذه احلقبة اسـمية للخلفـاء وفعليـة ,ة املرصية مدينة القاهرةبنيت يف احلقب

 :للمامليك
  املظهر السياسي واإلداري يف العصر العباسي - آ

 , من خالل الـدواوين واحلجابـة والـسفاراتنيبدا املظهر السيايس واإلداري عند العباسي
أنـشأه اخلليفـة الراشـدي عمـر بـن  وأول مـن , كلمة فارسية معناها الـسجلًوالديوان أصال
 ًوا أيـضاؤنـشأ وتبعه األمويون الذين )ديوان اجلند( عنه لتسجيل اجلندتعاىل اهللا اخلطاب ريض

 ثم جاء العباسيون وأضافوا هلا ديوان الطـراز ,ديوان الرسائل واإلنشاء وديوان اخلاتم والربيد
النظـر (ة ذ وديوان اجلهب)ىل للخليفةاملجلس األع(اخلاص بلباس اخلليفة وأقاموا ديوان العزيز 

 . وديوان احلجابة)يف مصالح أهل الذمة
ومن حيث السفارات العربية يف هذا العرص فقد ازداد نـشاطها حيـث أوصـل العباسـيون 

 ويعـد مـن يقـوم بـذلك بمثابـة وزيـر )سفارة الرشـيد لـشارملان(سفاراهتم إىل بالد الفرنجة 
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 كمراسـيم االسـتقبال )الربوتوكـول(بية قواعد اللباقـة  وقد عرفت السفارات العر,اخلارجية
 .وأوراق االعتامد وجواز السفر واحلصانة الدبلوماسية

رأس  − الدبابـة − اخلـوذ − الـدروع(وقد اهتم العباسـيون بـاجليش واألسـلحة الفرديـة 
 ورتبوا اجليـوش ووضـعوا طـرق القتـال وشـكلوا )سالمل احلصار − الربج املتحرك − الكبش
 . للقتالً بحرياً االستطالع وعرفوا كلمة الرس ووضعوا أسطوالطالئع
  :املظهر القضائي والتشريعي يف العصر العباسي - ب

تطور القضاء يف زمـن العباسـيني وجتـددت سـلطات القـايض واختـصاصاته يف اإلقلـيم 
النظـر ( وللقايض مناصب عدة )وزير العدل(واستحدث الرشيد منصب قايض القضاة بمثابة 

 )لبيت املـا − الرشطة − املظامل − تنصيب األوصياء − النظر يف األوقاف − املنازعات املدنيةيف 
وكان لصاحب املظامل سلطة أعـىل مـن سـلطة القـضاة يف ردع اخلـصوم ومنـع التـسلط ومـن 

 والنظر يف أجور العامل فـيام جيبونـه مـن مـال , مراقبة تعدي الوالة عىل الرعيةًاختصاصه أيضا
 .ل كتاب الدواوين وأعامل رجال الدولةوتصفح أعام

 ومن اختصاص املحتسب ,األمر باملعروف والنهي عن املنكرب ةمتأما احلسبة فقد كانت مه
ش والتـدليس واألسـواق غـومراعاة أحكـام الـرشع ومراقبـة ال املحافظة عىل اآلداب والنظام

نع والنظر يف أهل الصنائع ومومراقبة األسعار وخمالفة الطرق العامة واألبنية وتعديات اجلريان 
 .ام ال تطيقأصحاب الدواب من استعامهلا في
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  الباب األول
  الفصل الثالث

  احلياة االجتماعية
 يف البيئة العباسية

  :العصر العباسي جمتمع طبقات - أوالً
ًنظرا المتداد العباسيني يف فرتة القوة واقتدارهم وسيطرهتم عىل مقاليد اخلالفـة, توسـعت 

وتدفقت األموال وتوافـدت إىل العاصـمة عنـارص أعجميـة طبعـت احليـاة االجتامعيـة احلياة 
األعـراف األعجميـة مـع األعـراف العربيـة,  وبمنهاج تفكري جديد حيث اختلطت العادات

نيـة للـري وعـززت قوقويت شوكة احلركـة الـشعوبية واهتمـت الدولـة بالزراعـة وشـق األ
فراغ فتفننـوا يف املأكـل وامللـبس واملـرشب وراحـت الصناعة, ومال الناس إىل اللهو وشاع ال

أسواق الغناء والرقص وشاع الترسي, وانترشت جتارة الرقيق ومال الناس إىل ممارسة هويات 
خمتلفة كالصيد والشطرنج وسباق اخليل, وزاد االهتامم بالعلامء واألدبـاء والـشعراء واملغنـني 

 .ات اخللفاء واألمراءواملوسيقيني فأصبحت جمالس هؤالء تعج هبا بالط
تدفق أموال اخلراج والفتح, نشأت جمموعة و وكثرة الفتوح ,ًونظرا التساع الدولة العباسية

من الطبقات يف العرص العبايس تتمثل يف طبقة السادة, وطبقة التجار, وطبقـة املـوايل, وطبقـة 
 . وطبقة الرقيق واجلواري,العامة

 وانتشار العلم واألخـذ , اتساع رقعة الدولةوتنوعت مذاهب العيش يف هذا العرص بسبب
 ومـذهب , فكان مذهب الزهـد بزعامـة أيب العتاهيـة,عن الشعوب األخر علومها وعاداهتا

 .وردي والتصوف بزعامة السهر,ون بزعامة أيب نواسجالزندقة بزعامة ابن املقفع وامل
  :النزعات املتضاربة - ثانياً



٣٦ 

تدام الرصاع بني العرب والفرس فقومية العـرب  واح:النزعة القومية والشعوبية   - ١
 أمـا قوميـة الـشعوبية ,وغريهم... .يمثلها األصمعي واجلاحظ وابن قتيبة واملتنبي وأبو فراس

 .وغريهم... .يمثلها بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبو نواس
 وذلك من خالل تصوير الـبخالء مـن أهـل مـرو, :اإلقليمية واإلنسانية  النزعة - ٢

 . وكتابات اجلاحظمن خالل تأمالت أيب العالء املعري إلنسانية اإلنسانو
ًوقد متثل ذلك باالهتامم بالشكل تأثرا بالثقافة  :الصناعة اللفظية والعمل الذهين    - ٣

 واالهـتامم بـاملعنى , ومثل ذلك مسلم بن الوليـد,الفارسية واعتامد الصنعة الزخرفية يف الكالم
 واملعادلة بني الشكل واملعنى كـام هـو عنـد ابـن املقفـع ,نية كام عند أيب متامًتأثرا بالثقافة اليونا

 .واملتنبي
االتباع واالبتداع يف الشكل والوزن بني قـديم وحـديث وظهـور أوزان جديـدة وأشـكال 

 .جديدة للشعر
  احلركات االجتماعية يف العصر العباسي - ثالثاً

  .خوان الصفاإحركة  - أ
لنصف الثاين من القرن الرابع اهلجري والعارش امليالدي, وقد كانت قامت هذه احلركة يف ا

سمية هـذه اجلمعيـة مـن العـرشة ًعبارة عن مجعية رسية اختذت من البرصة مقرا هلا, وجاءت ت
ية, والصداقة النقية منهم األصدقاء األوفياء توادوا وحتابوا وأقبلوا عىل العلم وتعـاونوا فالصا
نية مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة اإلسالمية يف هي مجاعة رسية باطو. فيه

التـصوف الفلـسفي الباطنيـة التـي اسـتغلت  وبالتايل فهي أول ثامر احلركـة ,خليط متضارب
 وكان أول ظهورها يف البرصة يف النـصف الثـاين مـن القـرن ,ًستارا لنرش رسائلهم وأفكارهم

 .الرابع اهلجري
ًقارب اخلمسني رسالة يف مجيع أجزاء الفلسفة عمليـا وعلميـافوا ما يّوقد أل  وأفـردوا هلـا ,ً

 فًفهرسا وسمومها رسائل إخوان الصفا التـي تعتـرب برنـامج العمـل الـرسي الـذي يـستهد
القضاء عىل اإلسالم ودولته لتأسيس دولـتهم التـي تـضم شـتى العقائـد الوثنيـة واملجوسـية 

 : اجلديد تأثريه البالغ يف هذه الرسائل وكان للمذهب األفالطوين,واإلباحية
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 .بوحدة الوجود عىل قول أفالطون − ١
ً إن اإلمام إهلي الذات وإنـه معـصوم بيـنام ال يـر اإلسـالم معـصوما سـو :وقالوا − ٢

 . السالم بام عصمه اهللا تعاىل فيهالرسول عليه
 .ًوأيضا دعوا إىل وحدة األديان وإلغاء التعصب الديني − ٣
 .من الناس  للخاصةأنه ال حاجة للرشائععىل  − ٤
 . من الفرائض إال يف حق العامةصإىل التملدعوا و − ٥
 وخـروجهم عـىل مفهـوم , إن العلم له باطن وغري ذلك مما يدل عىل انحرافهم:وقالوا − ٦

ً وهدما للنبوة وحربا لإلسالم,ًاإلسالم األصيل هدما للمفاهيم األساسية لإلسالم ً وطعنـا يف ,ً
 .حابةالص

  :الم هذه احلركةعومن أهم أ - ب
 .حممد بن شريا البستي − ١
 .أبو احلسن عيل بن هارون الزنجاينو − ٢
 .جوديوحممد بن أمحد النهر − ٣
 .والعويض − ٤
 .وزبري بن رفاعة − ٥
  :رسائل إخوان الصفا - ج

د بـن ن رسالة من أهم مؤلفيها زيد بن رفاعـة وحممـون ومخساخوان الصفا اثنإوصلنا من 
 وقد مجعت هذه الرسائل شتات العلم وتقسم هذه املسائل من الناحيـة العلميـة ,نرص املقديس

 :إىل أربعة أقسام
 .ث يف العدد واهلندسة والنجوم واملوسيقاحالرسائل التعليمية الرياضية وتب − ١
 ث يف مبادئ املوجـودات العقليـة والعقـل واملعقـولحالرسائل النفسانية العقلية وتب − ٢

 .والبعث والقيامة
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الرسائل اجلـسامنية الطبيعيـة وتبحـث يف احلركـة والزمـان واملكـان والعـامل والـسامء  − ٣
 .كونوال

 ,الرسائل الرشعية والدينية وتبحث يف اآلراء والـديانات والطريـق إىل اهللا عـز وجـل − ٤
ار املـذهب إلنسان العاقل حسب رأهيم حرية اختيـل ف,ًاستوعبت فلسفتهم املذاهب مجيعاوقد 

 بل يذكرون رأي الدهرية التي , ولكنهم ال يسريون يف هذا الرأي بال حدود,والرأي الذي يراه
 وقد دعـوا إىل تفهـم جديـد للـدين أي تفـسريه بالفلـسفة ,تقول بقدم العامل وبأنه ال صانع له

ا العلـم خلطوحيث  ًعلميا ًاتنتهج يف كتاهبا منهجال خوان الصفا إسائل روالعلوم الطبيعية, و
ًبالسحر والفلك بالتنجيم, ولكنهم كانوا أول من وضع كتابا بالعربيـة حيـوي بـني دفتيـه آراء 

وهـم يعـدون مـن األوائـل الـذين  فلسفية يف الفيزياء وما وراء الطبيعة وبقية فروع الفلـسفة,
 .عيه يف اإلسالما الفكر عىل مرصعبثيةفتحوا باب 

ــا يف إقـــصاء العنـــصر  والـــشعوبية - ٢ ــادة الدولـــة  أثرهـ  العربـــي عـــن قيـ
  :العباسية

  :ماهية الشعوبية - أ
ً أحيانـا بحـب آل ةالشعوبية إحد حلقات مسلسل املؤامرة والكيد لإلسالم وأهله متسرت

ّالبيت والتشيع هلم, وأحيانا بستار األدب والفنون, وقد انتظمت يف طياهتا عدة دعوات هدامة  ً
 وهتدف يف جمموعها إىل إذاعة موجـة اإلحلـاد .يةم واجلهدقةامن بينها الباطنية والقرامطة والزن

 . األديان كلها ومن بينها اإلسالمالتي ترمي إىل إنكار
  :منهاجها - ب

 :وكان منهاج عملها يقوم عىل أساس
 .الزندقة الفكرية − ١
 .واالنحالل االجتامعي − ٢
 .ةومهامجة القيم األخالقي − ٣
 .الجتامعيةوالسخرية بأصول الدين والنظم ا − ٤
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 .وإثارة اجلدل والشك يف حتريم اخلمر وغريها من املحرمات − ٥
 .اهلجوم عىل الثقافة العربية واللغة واألدب والتاريخ − ٦
 .االنتقاص من شأن العرب − ٧
 . وحماولة إسقاطها,التشكيك يف السواعد التي محلت اإلسالم − ٨
 .إسقاط قواعد الفكر اإلسالمي − ٩

خصيات غري العربية يف التـاريخ اإلسـالمي سـواء مـن الـصحابة أو مـن إعالء الش − ١٠
 .غريهم
 , ونــرش كتــب املانويــة,واختــاذ حركــة الرتمجــة والنــرش وســيلة إلحيــاء املجوســية − ١١

 . والزنادقة,واملزدكية
وكذلك إعالء شأن الفلسفة اليونانية والعقل اإلنساين عىل الروح الرباين ممـا أوجـد  − ١٢

 .اإلسالمي طبقة من املرتفني والدعاة إلحياء املجوسيةيف املجتمع 
  :عليهاأئمة السلف الصاحل رد  - ج
ين إىل مواجهة ريأئمة السلف الصالح مثل احلسن البرصي وتلميذه حممد بن سذلك دعا و

 ,هؤالء بقوة, وظهر خالد وبرناجمه يف األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر وطلـب اإلصـالح
 وكـان للمعتزلـة نفـسه; ألمـرل ة األنصاري كام قامت فرق من احلنابلـةمًوأيضا سهل بن سال

 فألفوا يف ذلك الكتب وأقاموا املنـاظرات معهـم, ,كذلك دور كبري يف التصدي لفتنة الشعوبية
 علم الكالم الستخدام هذا العلـم يف مواجهـة ةوكانت هذه الفتنة أحد العوامل الرئيسية لنشأ

 .الزنادقة
لقد محل لواء هذه الدعوة كثريون يف خمتلف امليادين ومن  :عاة الشعوبية ومن أبرز د   - د

 :أبرزهم
 .ًأبو النواس حيث دعا الناس إىل اخلمر وحث الناس عليها مسترتا بالظرف − ١
 .وبشار بن برد حامل لواء نرش الفساد اخللقي وإشاعة الفسوق بالنساء − ٢
 .ومحاد عجرد − ٣
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ة اإلسالمية بنظام جديد نظموه من خليط من بيوعوا الشخوان الصفا, حيث عارضإو − ٤
ً مما حدا هبم إىل إنكار البعث وفرسوا اآلخرة وأحواهلا تفسريا باطنيا,األفكار القديمة ً. 

 .وابن الراوندي − ٥
 . وإنكار الوحي,وحممد بن زكريا الرازي حيث أثاروا الشكوك حول مفهوم اإلسالم − ٦
لقداح حيث استخدم الباطن كوسـيلة لـرضب الـدين وإنكـار وعبيد اهللا بن ميمون ا − ٧

ً وذلك من خالل تفسري القرآن الكريم تفسريا باطنيا فلسفيا,املفاهيم األساسية لإلسالم ً ً. 
  :برز مسات األدب الشعوبيأ ومن - ـه
 .اإلباحية ونرش االنحالل يف جمال الشعر − ١
ــاخلمر ش الفــاحانحــراف الــشعراء يف أشــعارهم إىل التغــزل − ٢  واملنادمــة واإلغــراء ب

 بل هي من خملفات املجوسية الفارسـية , وكلها عوامل دخيلة عىل األدب اإلسالمي,واحلسان
انوية, وما زال للشعوبية امتداد يف الساحة العربية بني مـدعي الثقافـة وامل , واملزدكية,بمذاهبها

 . إىل إحياء تراثهامن أدباء ومفكرين يعلون من شأهنا ومن شأن دعائمها باإلضافة
  : الفلسفياالجتاه - ٣

 ,الكثري من املفكرين واألدباء والشعراء الفلسفة والتفكري الفلسفي طريقة اجتامعية سلكها
 فكار الفلسفية مـن خـالل الرتمجـات البيزنطيـة للفكـر,األوقد بدأ الشعراء العباسيون التأثر ب

عنـد  كـام هـو ,ت بعض األفكار الفلسفيةَّومن خالل رصاع األفكار واملذاهب الدينية التي تبن
 , بني الشعر, والفلـسفةهتومزاوج البيزنطيني, ومن خالل اطالع أيب متام عىل فلسفات,املعتزلة

ّ كذلك مـا بثـه املتنبـي مـن حكـم يونانيـة يف , يف شعره"اجلدلية"وإدخاله قضية الديالكتيك 
والنجـوم, واحلـديث عـن العقـل  ,َ ومـا صـنعه املعـري يف تأمالتـه يف الكـون والقـدر,شعره

 . وما صنعه ابن سينا يف حديثه عن النفس واتصاهلا بالبعث,والبعث والنشور,والروح
 :ًقال أبو النواس يف وصف اخلمرة مستعمال كلامت فلسفية

 لطافـــة وجفـــا عـــن شـــكلها املـــاء  ّرقـــت عـــن املـــاء حتـــى مـــا يالئمهـــا
 :ويقول أبو متام



٤١ 

ــذ ــل قانيــت ذاك ب ــل لنــت ب ــسهل واجل  ارشســت ب ــك ال ــك في ــت ال ش ــفأن  لب
 :ويقول املتنبي

ــدم  ًألتــــركن وجــــوه اخليــــل ســــامحة ــىل ق ــاق ع ــن س ــوم م ــرب أق  واحل
ــــري ــــازال منتظ ــــصلت م ــــل من  حتـــى أدلـــت لـــه مـــن دولـــة اخلــــدم  بك
ــــس ــــصلوات اخلم ــــر ال ــــيخ ي  ل دم احلجــاج يف احلــرمحنافلــة ويــست  ش

 :ويقول املعري
 ِنــــــوح بــــــاك وال تــــــرنم شــــــاد  غــــري جمــــد يف ملتــــي واعتقــــادي

 :ويقول ابن سينا يف وصف النفس
ـــع ـــل األرف ـــن املح ـــك م ـــت إلي ـــــــاء  ِّهبط ـــــــعُورق ـــــــزز ومتن ّ ذات تع ُ 
ّوصـــلت عـــىل كـــره إليـــك وربـــام ـــع  ٍ ـــي ذات توج ـــك وه ـــت فراق  ّكره

  : اللهو واجملوناجتاه - ٤
القيـان واجلـواري ر ًنظرا لكثرة تدفق األمـوال وانتـشاوهو اجتاه فشا بني الكثري من الناس 

ٌفقد أكب قسم من الشعراء عىل وصف أماكن اخلمـرة ; اللهو واملجون اللوايت أسهمن يف نرش 
 يف بغداد, ومنطقة − الكرخ − وجمالسها كمنطقة

 :ن الشعراء الذين وصفوا اخلمرة وأكثروا من اخلمر واملجون يف شـعرهمم و, − ّقطر بل −
 ....مسلم بن الوليد وغريهمو , والشاعر بشار بن بردبن عجرد,ا ومطيع بن إياسأبو نواس و

 :الغزل املخجل وصف اخلمر وًويقول بشار بعد أن أصدر اخلليفة أمرا بمنعه من
ـــــا ـــــن ذكره ـــــة ع ـــــاين اخلليف ــــــــام رسه أكــــــــدح  هن ــــــــت ب ُوكن َّ 
ــــدها ــــــا أروح  ُفأعرضــــت عــــن حــــاجتي عن ــــــن تركه ــــــوت م ُوللم ُ 

 :ه اخلمرويقول أبو نواس بعد أن سجنه األمني لرشب
ــل يل ــرا وق ــقني مخ ــًأال فاس ــره ــــن اجلهــــر  ُي اخلم ــــسقني رسا إذا أمك ُوال ت ً 

 :ويقول أبو نواس



٤٢ 

ٌتفتــــــري عينيــــــك دليــــــل عــــــىل ـــــشكو  َ ـــــك ت ـــــأن ـــــةس  هر البارح
ٌعليــــــك وجــــــه ســــــيئ حالــــــه َّمـــــن ليلـــــة بـــــت هبـــــا صـــــاحل  َ  ةٍ

  : الزهدظاهرة - ٥
الذي كانـت   ويف الوقت,اخلمرةً ردا عىل اللهو واملجون ووصف ظاهرة اله هذتوقد جاء

 كانـت مـساجد بغـداد مملـوءة بالعبـاد والنـساك ,فيه حانات بغداد مملوءة بأصحاب اخلمـرة
 .والعابدين, وقد عرف العباسيون لونني من الزهد

 :زهد إسالمي مستقى من القرآن الكـريم والـسنة الـرشيفة معتمـدة عـىل قولـه تعـاىل − ًأ
 نـصيبك مـن الـدنيا, وأحـسن كـام أحـسن اهللا تـنس  وال, اآلخـرةتاك اهللا الدارآوابتغ فيام ((

 عنـده قـوت , يف بدنـهًه, معاىفبًمن بات آمنا يف رس ((:وكذلك من قوله عليه السالم)). إليك
 )).فريهاذابح فكأنام ملك الدنيا ,يومه
 )).ماين((ٌزهد مانوي نسبة إىل زعيم فاريس اسمه  − ب

 : وقد كان من زعامء هذا اللون,ية والبوذية والنرصانيةتشوهذا الزهد مرتبط بالديانة الزرد
 وإباحـة زواج , النور والظلمـةية فتؤمن بعقيديتتشأما الديانة الزرد  ;صالح بن عبد القدوس

 وحتـريم ذبـح احليـوان , أما البوذية فتؤمن بقضية تناسخ األرواح ;باء من بناهتم وأخواهتماآل
يعـد  و. من ذلـكًالنسك والزهد, وليست الرهبانية إال جزءوأما النرصانية فتؤمن با ,والطيور
 :ين دعوا العتزال الدنيا من الذاملعري

ــــي ــــام تق ــــى األن ــــلٌّأغن ــأبى  ٍ يف ذرا جب ــل وي ــرىض القلي ــااي ــويش والتاج  ل
ــــك ــــاهم مل ــــاس يف دني ــــر الن ـــا  ٌوأفق ـــرار حمتاج ـــضحى إىل اللجـــب اجل  ي

ٍلزهد واجلهاد يف رسـالة إىل الفـضيل بـن عيـاض  عبد اهللا بن املبارك الذي مجع بني اعتربوي
إن العبادة تتجاوز اللبـث بالبيـت احلـرام إىل  (:ما معناهاملكرمة  ًالناسك الذي كان جماورا مكة

ويل الـصدقات   وكـان قـدةَّسامعيل بن عليـإخياطب أحد أصحابه وهو و) د وترك الدنياااجله
ل للـدنيا اتـحي والً بازيا يصطاد أموال املساكني عل الدين لهجي وال ,أن يتزهد يف الدنيا بالبرصة

ُولذاهتا بحيلة تذهب بالدين ٍ قبلوا عىل الزهد وسعوا إليـه وقـالوا فيـه أن الذين أومن عجب  ,ّ



٤٣ 

 أو عـىل ,ً ومعصية وانحرافاًشعرهم هم أنفسهم الذين أرسفوا عىل أنفسهم وعىل جمتمعهم إثام
ب اللـذة املحرمـة حتـى جـرفهم تيارهـا وجه أدق هم بعض أولئـك الـذين انغمـسوا يف طلـ

 وأبـا , وصـالح بـن عبـد القـدوس, ومسلم بـن الوليـد,إن منهم أبا نواسووغمرهم عباهبا 
 كام كان هناك أيضا حممـود بـن احلـسن الـوراق الـذي مل ,نه تاب فيام بعد إ: الذي قيلالعتاهية

 وأصفى حمتـو ًروحا منهم ىنقأ ولذلك فإن شعره يف الزهد واحلكمة ,يكن من فريق العصاة
 .ً وأرسع إىل اخلاطر تلقياًقرب إىل النفس تقبالأو

ن قعدت به الـصحة عـن أن يـستمر أقل ما قال من شعر الزهد إال بعد أما أبو نواس فلم ي
 ومن ثم فإن مرارة الندم ,فيام ظل خيوض فيه من وحل وما يرتكبه من إثم ورجس طوال حياته

 من رحلة العصيان الطويلة إىل رحـاب ًيؤوب أخرياو ,نسكت عليه فعدل إىل جانب الّقد أحل
لبيك ( :ي مع امللبني وهو يطوف بالبيت العتيقباهللا فيؤدي فريضة احلج ويكرب مع املكربين ويل

 .)رشيـك لـك  ال,ن احلمـد والنعمـة لـك وامللـكإ ,لبيـك لبيك ال رشيك لـك ,اللهم لبيك
 :لوقي وجدانه فيتذوق روحانيتها فوتنساب إىل قلب الشاعر ومضات اإليامن لتصب يف

ــــــك  أعـــــــــدلكمــــــــــاإهلنـــــــــا ـــــــلملي ــــــنك ـــــــك م  مل
ـــــك ـــــد لبي ـــــت ق ـــــك لبي   ل

 

فريعوي ويـستجيب إىل  رتههن انقضت شأكر أبو نواس يف مصري كل حي ولكن بعد فويت
ويلجأ إىل املحسن الرحيم بكل رجائه وبتوسل املعرتف بخطئه ورضاعة النادم غري  ,نداء عقله

صالح  ين دعوا لالستقامة ومن شعراء الزهد الذ, عن صدق إسالمهًة اهللا معربااليائس من رمح
 .بن عبد القدوس

 فهـو يـدعو إىل تـرك الـدنيا ,بـو العتاهيـةأأشهر شعراء الزهد يف تلك الفـرتة العباسـية و
 ويذكر املوت ومالحقتـه للخلـق , آخرً ويدعو إىل التقى وصالح األعامل حينا,ًوحتقريها حينا

 ويقـف عـىل ,ً ذلك إىل احلد الذي يصد الناس فيه عن ترك أية متعة ولو كانت حـالالويلح يف
 ويسائل ساكنيها آونة أخر ويقرن بني الدنيا واآلخرة أو باألخر بـني ًالقبور ويناجيها حينا

 . ثم النشور واحلساب والثواب والعقاب ويرجو الثواب وخيشى العقاب,احلياة واملوت
  : التصوفظاهرة - ٦



٤٤ 

  ظاهرةالتصوف ذلك أن ,ها منًشهد العباسيون نوعاوهي ظاهرة قامت عىل فلسفة خاصة 
 − األبناء − األموال(: (م التعلق بالدنياذرضاء اخلالق وإ عىل ةقائم − عىل حد قول أصحاهبا −

بفعـل الرتمجـات اليونانيـة خرج يف معظمه عن تعاليم اإلسـالم  ولكن هذا التصوف)) النساء
 :عىل جمموعة من ركائزهذا التصوف تمد واهلندية واع

 .فكرة املحبة اإلهلية: أوهلا
 .نكار الذاتإ فكرة :وثانيها
 ووحـدة اخلـالق , االعتامد عىل القلب والكشف ونظرية التوحـد وحـدة الوجـود:وثالثها
متـزج اخلمـرة كـام  −  يقول احلـالجكام − خالقه  يف روحه روح الصويفمزجحيث يواملخلوق 
ً يشء مسَ اخلالقّفإذا مس,لباملاء الزال  وهـذا شـذوذ يف ,واحـدةِ يف كل حال  كالمهافإذالعبد  اٌ
 . ألنه كالم خطري خيرج عن حدود الرشع اإلسالمي;التفكري



٤٥ 

 
  الباب األول
  الفصل الرابع

  االقتصادية احلياة
  العصر العباسي يف

 .ة الدولةازدادت أمهية االقتصاد يف هذا العرص عام كانت عليه بسبب اتساع رقع
كثرت كتـب الزراعـة والنبـات   حيثً كبرياًففي جمال الزراعة نجد ازدهارا :الزراعة - ١

 ,وبرز علامء طـوروا الزراعـة كـابن البيطـار وأيب حنيفـة الـدينوري صـاحب كتـاب النبـات
 فيها وعرفـوا تطعـيم األشـجار واسـتخرجوا حدخلوا فن التلقيأواستعمل العرب األسمدة و

 واعتنـى ,دخلوا إىل أوروبا زراعة األرز وقصب السكر والزيتون واملشمشأ و, جديدةًأصنافا
 يف خراسان وشـقوا األبنيـة والـرتع وبنـوا )ديوان املاء(وا ؤنشأالعباسيون بمرشوعات الري و

 , وأعادوا لسواد العـراق خـصبه ونـامءه,السدود واستخدموا الدوالب والناعورة والشادوف
 − القطـن − السمـسم − التمور − األرز − القمح − الشعري( هم املحصوالت التي زرعوهاأو

 ).األشجار املثمرة − الزيتون − لرياحنيا − األزهار − قصب السكر
ويف جمال الصناعة فقد تقدمت صناعة األسلحة وازدهرت صناعة األثـاث  :الصناعة - ٢

لـسجاد واخليـام والبسط وا )الكتان − الصوف − القطن − احلرير(والرياش والنسيج بأنواعه 
ساعات وأدوات والــسفن واخلــزف والزجــاج ورضب النقــود واألوســمة والفسيفــساء والــ

 .اجلراحة الطبية واألدوية واستخراج الكحول والصابون والورق واجللود
ويف جمال التجـارة فقـد اتـسعت الـبالد وتنوعـت منتجاهتـا وتوحـد النقـد  :التجارة - ٣

 وأتقن التجـار العـرب ,ً وخارجاًتجاري بني األقطار داخالوارتقت الصناعة مما زاد النشاط ال
 فطافوا الدنيا وكانوا رواد العلم وصـار هلـم قوافـل جتاريـة بحريـة هامـة ً وعمالًالتجارة علام

 والـسفنجة )الـشيكات(وكبرية وتعاملوا مع غريهم بالدراهم الفـضية والـدنانري والـصكوك 
 − القـصدير − الـذهب(لتجاريـة التـي تـاجروا فيهـا  ومن املواد ا, وحاربوا الربا)الكمبياال(



٤٦ 

 − الـصوف − الكتـان − القطـن − الزيوت العطريـة − التوابل − األحجار الكريمة − اخلزف
 ).الفراء − اجللود − خشب األبنوس − البسط − احلرير

املغـرب  − األندلس − مرص − البرصة − دمشق وحلب بغداد(ومن أشهر املراكز التجارية 
 − ةطليطلـ − القـريوان − طـرابلس − اإلسـكندرية − القـاهرة − خراسان − فارس − العريب
 ).سمرقند − بخار − غرناطة



٤٧ 

 
  الباب األول

  الفصل اخلامس
  احلياة الفكرية

  يف العصر العباسي
  املظهر الفكري عند العرب يف العصر العباسي - أ

عـرب بغـريهم مـن األمـم  متثـل يف اخـتالط الًا متميـزً فكرياًعرص العبايس تطوراعرف ال
األخر كالفرس واهلنود واليونان وتطورت حركة التعريب والرتمجة ونقل ما لد الـشعوب 

فقـد اهـتم أبـو جعفـر املنـصور باحلركـة ; األخر من أعامل فكرية وأدبية وفلـسفية ودينيـة 
بـن  وأرسل يف طلب الكتب العلميـة ونقـل الطبيـب ا,فاستقدم العلامء إىل عاصمته ,الفكرية

 يف بغـداد وحلـب إليهـا الكتـب )بيت احلكمـة(البطريق بعض الكتب ورعى هارون الرشيد 
 .الكثرية
  :هابلغت احلركة الفكرية أوجَ - ب

وحشد هلا علامء أجالء وكان يكافئ املعربني  ,هاَأوجيف عهد املأمون بلغت احلركة الفكرية 
يف طلب الكتب اليونانيـة واتـصل وأرسل موفديه , ًعىل عملهم بمثل وزن الكتب املعربة ذهبا

 ًباإلمرباطور البيزنطي ميخائيل الثالث لتسهيل مهمة موفديه وشهد العرص العبـايس ازدهـارا
ت هـذه ّ وقـد ضـخ, يف إنشاء املكتبات العامـة واخلاصـة امللحقـة باملـدارس واملـساجدًكبريا

 فقد ظهر عباقرة الـشعراء  ويف املجال األديب,املكتبات نفائس الكتب العلمية واألدبية والدينية
 − الكنـدي( ومـن أشـهر الفالسـفة ,والنثر العريب ويف علـوم التـاريخ واجلغرافيـة والفلـسفة

 ).الفارايب
 وبعـض األطبـاء الـرسيان )يـسابورنجنـد (الطب فقد ازدهر بفـضل مركـز أما يف علوم 

يات  دراسـة الطـب وفتحـوا املستـشفوبفضل حركة التعريـب والرتمجـة وشـجع العباسـيون
حلقوا هبا الصيدليات وتطـور الطـب يف هـذا العـرص مـن خـالل التخـصص والتـشخيص أو
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 ,والعالج الوقائي واالهتامم بالطب النفيس والعصبي واألمراض السارية والترشيح واجلراحـة
كام واخرتعوا األدوات اجلراحية املتنوعة واستعملوا املخدر يف العمليات اجلراحيـة واكتـشفوا 

شـهر ومـن أ.)ابن سينا − ابن النفيس( ومن أشهر األطباء ,ة الصغر والكربالدورة الدموي
 ).كتاب القانون( )األرجوزة يف الطب(الكتب الطبية 

وكذلك أد التبدل السيايس يف احلكم, واالعتامد عىل العنارص غري العربيـة إىل التطلـع إىل 
الثقافة عىل النقل والرتمجـة ًحياة أكثر جدة وأعمق فكرا, خاصة وأن اخللفاء شجعوا أصحاب 

 كام أنه نقلت العلوم من مكاهنـا ونقلـت اآلداب والفنـون ,الرسيانية و,عن اهلندية, والفارسية
 .وطرق اجليش
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  الباب األول

  الفصل السادس
  احلياة الدينية

  يف العصر العباسي

 ,حلياتية والدينية لألحكام اَّر اإلسالم يف حياة الناس وأصبح القرآن الكريم املصدر الثرَّجتذ
 حـرف مـسريته بإدخـال ن مـن غـري العـربوإن حاول الكثري من األدباء والشعراء واملفكري

واألفلوطنية يف تعاليم الدين اإلسالمي وبـرزت تيـارات متعـددة عـىل رأسـها  املانوية األفكار
إن بايس حتى وقد كان الفكر االعتزايل من أهم التيارات اجلارفة يف العرص الع ,الفكر االعتزايل

ًا وشايعه عىل ذلك املعتـصم والواثـق, وتفرعـت املعتزلـة إىل يماملأمون اعتنق هذا املذهب رس
نـسبة إىل ثاممـة بـن أرشس, ) الثامميـة(ر اهلاليل, ومنسبة إىل برش بن املعت) البرشية(فرق أمهها 

) اجلاحظيـة(ّظـام, وسـحق النإنـسبة إىل أيب ) ةّيـماظالن(ّبة إىل أيب اهلذيل العالف وية نسلواهلذ
 .نسبة إىل أيب عثامن عمرو اجلاحظ

ًوكانت البرصة املرتع اخلصيب لالجتاه االعتزايل والتي كانت قد احتضنت اجلـاحظ فكـرا 
ًوأدبا وشخصيته إذ أهنا مركز حساس يصل إيران بـالعراق واجلزيـرة العربيـة بالـشام أيـضا,  ً

 .حممد صىل اهللا عليه وسلموبقي الفكر السني عىل مسريته التي خطها الرسول 
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  الباب األول
  الفصل السابع
  احلياة األدبية

  يف العصر العباسي
  :مقدمة - أ

ثر اشتعال الثورة العباسية واسـتو إقامت خالفة بني العباس عىل أنقاض الدولة األموية 
 يف ط هائـلاألمر للعباسيني واستقرت دعائم الدولة إىل حد بعيد فنتج عن هذا االستقرار نشا

سيام الناحية األدبية والفكرية ونبغ كثري مـن األدبـاء والعلـامء وزاد مـن مجيع نواحي احلياة وال
نشاط حركـة التـأليف متـازج احلـضارة العربيـة باحلـضارات األخـر كالفارسـية واهلنديـة 

 عنها ونخـص بالـذكر الرتمجـة عـن اللغـة الفارسـية ,واليونانية عن طريق الرتمجات الواسعة
العنرصين العريب والفاريس وطغيان العنرص اآلخر عىل جـسم الدولـة العباسـية ولقـد لتامزج 

 مل تستطع أن تبيده ً رفيعاًولئك األدباء املكتبة العربية وقدموا للرتاث العريب أدباأغنى هؤالء وأ
 .جحافل الطغيان املغويل

سية فاهتموا باألدبـاء حاول اخللفاء العباسيون بناء دولتهم عىل غرار بناء الدولة الفاروقد 
والشعراء ملا هلم من أثـر كبـري يف بنـاء الدولـة وتقـدم سـريها وفتحـوا أمـام أربـاب العقـول 

 وكثر الباحثون والدارسون وأئمـة املـذاهب الدينيـة ,ٍواملذاهب ورجال الفكر حريات واسعة
نية, ونـشأت وتم تدوين احلديث وتسجيل اللغة والشعر, وكثر املرتمجون عن اليونانية والرسيا

ــا, وتــسلح  ــدين بالفلــسفة أحيان ــة انطلقــت مــن مــزج ال ــة وزهدي ــة وديني ًفلــسفات حياتي
 ومتيزت احلياة األدبية بالغنى والتنوع واالتساع وغلبـت عليـه العلامءواألدباء باجلدل واملنطق,

 . وأصبح ألدب العباسيني خصائص متميزةً ونثراًتكامل شعرالاحلرية وا
  : العباسيةخصائص أدب البيئة - ب

 :ومن خصائص أدب البيئة العباسية
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 وقد امتاز هذا األدب بمجموعة مـن ,أن األدب العبايس صورة حقيقية عن البيئة العباسية
 :اخلصائص متثلت يف

 .العلمية − ١
 .خوان الصفاإ وقد مثل ذلك املعتزلة و:والسامح بحرية الفكر − ٢
وره لنا ابن املقفـع واجلـاحظ يف كتـابيهام وذلك من خالل ما ص: الواقعية واالجتامعية − ٣

 . وكذلك اإلمتاع واملؤانسة أليب حيان التوحيدي).الءخالب − األدب الكبري واألدب الصغري(
 قسم مقلد حيافظ عىل السلوك ,وذلك بانقسام األدباء إىل قسمني: التجديد واملحافظة − ٤

 − ابن املقفـعك (:التجديد يمثلوقسم  )أيب فراس − البحرتي − كاألصمعي(األديب املوروث 
 ).أيب متام − أيب نواس − اجلاحظ
 وقد متثـل ذلـك يف رصاع العباسـيني مـع :االلتزام السيايس واملذهبي واملعاناة الفردية − ٥

ٍ وانقسام الشعراء إىل موال للعباسيني كمـروان بـن أيب حفـصة والبحـرتي, ومـوال ,العلويني ٍ
  وكذلك.ومي والسيد احلمرييللعلويني كدعبل اخلزاعي وابن الر

 .ّوجود رصاعات سياسية قومية عرب عنها املتنبي وأبو فراسوكذلك  − ٦
 وقد متثلـت بتـصوير الـشعراء للمحـسوسات واملرئيـات كـالغزل :احلسية والغنائية − ٧

 ومتثـل , وصـاحب الزالبيـا واحلـامل األعمـىزّ وتصوير ابن الرومي للخبـا,احليس عند بشار
 .ويبر والع,الغنائية باستلهام الوجدان الفردياالندفاع نحو 
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  الباب الثاني
  التغريات اليت طرأت

   العباسيعلى األدب
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  الباب الثاني
  الفصل األول

  التغريات اجلمالية الفنية
  يف األدب يف العصر العباسي

  :تغريات جديدة - أ
ب الفنية يف العرص اجلاهيل شهد العرص العبايس تغريات فنية يف األدب مستفيدة من التجار

حدث التغيري الفني يف نطاق التطور الذي يأخذ بعض الوقت مهام قد و ,واإلسالمي واألموي
ما النقلة الفنية يف أ و, لقد حدثت النقلة السياسة من األموية إىل العباسية فجائية,كانت رسعته

 ثـم ,ي حيتاج إىل فرتة حتولالنتاج األديب الذو.ميدان الشعر واحلضارة فقد اختذت عدة مراحل
 : ومن ثم فقد ختبو اجلذوة السياسية وتتألق اجلذوة األدبية والفنية, ثم تألق,نضوج
رضاهبام ظهروا يف بدايـة فـرتة االهنيـار الـسيايس للدولـة أإن ابن الرومي وابن املعتز و − ١

 .العباسية
 عهد متـزق الدولـة واملتنبي ظهر مع سقوط بغداد حتت سنابك خيل الديلم وعاش يف − ٢

 ,رص إىل إمارة اإلخشيديني يف مـ,خذ يتنقل من إمارة احلمدانيني يف حلبأالعباسية رش ممزق و
 . والعراق العجمي, يف العراقهيني من بني بويإىل إمارات الديلم

 .وكذلك كان أبو العالء املعري − ٣
شعر الشعراء بني يوم ن يتحول أبني أمية وقيام دولة بني العباس ليس معنى سقوط دولة و
ي وقـت أن تغـري نفـسها يف أن للسياسة إ ف,خر يسمى اللون العبايسآخر وفن آ إىل لون لةولي

ما الشعر فهو كالكائن احلي الذي ال ينتقل من مرحلة الطفولة إىل دور الـشباب مـرة أ و,تشاء
 . بل يأخذ مراحل متتابعة متدرجة,واحدة
  :من نوع آخر خضرمة - ب
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 : ونثره تتقدم به األيامفاألدب شعره
 . بعاداته وتقاليدهً إىل املايض مستمسكاًبعضه ناظرا − ١
 ًوالبعض اآلخر يأخذ من بيئات املايض بعض سامهتا ويأخذ من البيئـة احلـارضة قـدرا − ٢

 . ملا أخذه من بيئته املاضيةًقد يكون مساويا
 ولكـن , فيطور نفـسه معهـا,وبعض ثالث يكون تأثره بالبيئة اجلديدة أكثر من سابقته − ٣

 .ثارهاآ إليها وهتفو نفسه إىل ُّبحكم سنة الطبيعة تظل أعامقه مرتبطة ببيئته القديمة حين
 :ر على مراحل ثالثاسقد و يكون شعر خمضرمي الدولتني 

 .مرحلة املحافظني املتمسكني باألرضية الفنية األموية − ١

 )).العباسية((رأسها عىل وتطل ب) )األموية((مرحلة تقف بجسمها عىل  − ٢
 .وتضع نصفها اآلخر يف العباسية) )األموية((ومرحلة تقف بنصفها عىل  − ٣

 :ويمثله ،جزالة القول وفحولتهومرحلة نقاء األسلوب وإشراقه  - ١
 إذا ما ,ر السعدي الذي عاش أكثر حياته يف الصحراء ويف اخللوات قاطع طريقمياألح − أ

 الوحش مـن ى وتلق,هدت الفيايف رجع قصيدّ ورد, أصداء شعرهجعت الصحراءّخال لنفسه ر
 :وديع ومفرتس عربون صداقته له يف قوله

الذئب فاستأنست بالذئب إذ عـو ــــو  عو ــــريَّوص ــــدت أط ــــسان فك  ت إن
 وكان ذا والء فريـد لبنـي ,والسائب بن فروخ الذي اشتهر باسم أيب العباس األعمى − ب

ن مل إ وهجا أعداءهم من بني الـزبري و,كاهم بعد اندثار دولتهمأمية مدحهم يف أيام ملكهم وب
 مثـل البعيـث ً كـام عـرض لـبعض كبـار شـعراء زمانـه هاجيـا,جيرؤ عىل هجاء بني العباس
 وأبو العباس يف أسلوبه ومعانيه من الفحولة والـصفاء والبعـد ,املجاشعي وعمر بن أيب ربيعة

 يف العـرص األمـوي رغـم جمـيء ً يظل مقـيامنأب احلرض بحيث يعتقد أنه أرص عىل عن أسلو
 ,م عـىل أيـامهمَّ يتنفس أنسامهم ويعيش يف ذكرياهتم ويرتح,خر هو عرص بني العباسآعرص 

 مل تنفع معه حماوالت امللك العبايس أيب جعفـر ً عنيداًإرصارا)) األموية(( عىل ُّوهو بذلك يرص
 .املنصور
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 لقـد التـزم , ظاهرة فيـهة له وميزًحافظة طابعاالشاعر الراجز ابن ميادة الذي كانت امل − ج
 فمـن ناحيـة , وأحيا تقاليدها وحافظ عىل معامل تراثها بخـربة ورشه,ً كامالًالتزاما) )األموية((
 والتـزم األصـالة يف ,خرية التزم العفة يف الغزل الذي برع فيه براعة سابقيه من زعامء مدرستهأ

 كـل ن نلحقـه يفأ بحيث يمكـن ,ًدرباو ًء الفحول أسلوبا آثار سابقيه من الشعراًاملديح مقتفيا
 ما عىل اهلجاء والنقائض ًإن إرصاراو , هلاً جرير ونعتربه امتداداةمن فني الغزل واملديح بمدرس

 وكـأنام قـد شـق عليـه أن متـوت ظـاهرة فنيـة شـعرية ,يمكن مالحظته يف يرس عند ابن ميادة
 .رة بالزوالحتى ولو كانت هذه الظاهرة جدي) )أموية((

حممد بن ذؤيب املعروف باسم العامين الذي مدح األمويني والعباسيني عىل حـد سـواء  − د
 وكـان جيمـع بـني قـول الرجـز ,ابتداء من مروان بن حممـد املـرواين حتـى الرشـيد العبـايس

 .نه كان بدوي الطبع يف كليهام مع صعوبة وإغرابأإال  ,والقصيدة
ل معاركة مع ابن ميادة ومـن خـالل الـنامذج الـشعرية من خالالذي احلكم اخلرضي  −ـ ه

ضم إىل مدرسـة هـذه املرحلـة املخـرضمة املحافظـة التـي حافظـت عـىل الوجـه وي التي قاهلا
للشعر ورفضت يف إرصار االنتقال من جو الفحولة واجلزالـة واإلرشاق والنقـاء ) )األموي((

 .طور أو التجددوالتزام عمود الشعر إىل مرحلة تالية فيها يشء من الت
 راضـوا :والتطلـع للجديـد    على أصالة اجلـو األمـوي للقـصيدة          ةافظاحملمرحلة   - ٢

 وظلوا يلتفتون إىل املايض بني احلـني ,أنفسهم عىل يشء من التطور يف غري ما إرساف أو ترسع
 مـن ً فيفقد شعرهم سـامته التـي ال يرضـون عنهـا بـديال,واحلني حتى ال تغيب عنهم صورته

 : والذين يمثلون هذه املرحلة,نرضة ونقاء وجزالة والتزام لعمود الشعرإرشاق و
 فسديف محل عىل بنـي أميـة يف أيـام ملكهـم وكـان يؤلـب ,سديف وأيب عدي العبيل − ١

 وحني تقوم الدولة العباسية وتبقي عىل بعـض األمـويني يـسارع إىل اسـتخدام ,الناس عليهم
 : ويقول للسفاح يف مواجهتهم,شعره يف القضاء عليهم واستئصال شأفتهم

ــــــضلوع داء  ك مـــا تـــر مـــن رجـــالّال يغرنـــ ــــــت ال ــــــاًإن حت   دوي
ـــــا  فــضع الــسيف وارفــع الــسوط حتــى ـــــوق ظهرهـــــا أموي ـــــر ف  ال ت
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 يف مرحلته يالحق األحـداث الـسياسية وينقلـب مـن عبـايس ًوسديف يف نطاق عيشه فنيا
 وأما يف ميدان الغزل فهو جيمع ,ن احلسن ويدعو ملحمد بن عبد اهللا ب,اهلو إىل حسني العقيدة

 .بني رقة غزل البادية وتأنق غزل احلضارة
 فيغـضب قومـه ,أبو عدي العبيل األمري األموي الذي يكره بني أمية ويشايع بني عـيل − ٢

 وهو عىل أمويته ينجو مـن , هلم عىل جنوب احلجازً بني احلسن ويؤيدهم ويعمل والياويريض
 ولكـن تطـوره كـان ,ال كالغيـبَّ هطـٌّ وهو شاعر متدفق ثـر,ام هبا السفاححمنة اإلبادة التي ق

 , هـو رثـاء الـدولً جديـداً أسلوبه البياين األموي إال أنه فتح موضوعاِّ فهو وإن مل يغري,ًوئيدا
حلقوا بأهلـه مـن أهللا بن احلسن يبكي عليهم رغم ما فرثى دولة قومه رثاء جعل حممد بن عبد ا

 .عبيل خري الشعراء من أبناء بني أمية مقدرة عىل الشعر وال,عذاب واضطهاد
 فـإذا ,مي عند األمـوينيرامثل عند العباسيني دور مسكني الدأبو نخلية الراجز الذي  − ٣

 ,س بني أميـةوذ والية العهد ليزيد دون بقية رؤكان مسكني هو الذي أثار يف بالط معاوية أخ
 ً وكان األمـر ثابتـا,عهد يف بالط املنصور البنه املهدين أبا نخلية هو الذي أثار أخذ والية الإف

 أما أبـو نخليـة فقـد دفـع ,ن حيميهأكن يف حالة مسكني استطاع معاوية  ول,لعيسى بن موسى
 . ألرجوزته التي دعا فيها إىل حتويل والية العهد إىل املهديًحياته ثمنا
رجـوزة ومتهيـد الطريـق  شكل التحول الفني عند أيب نخليـة ينحـرص يف تطـوير األَّولكن

أمامها بحيث جعلها تسري عىل نسق قـصيدة املـديح خطـوة خطـوة مـن وقـوف عـىل الطلـل 
 مـن ةاأللفاظ الوحـشية التـي تعتـرب الزمـونسيب ورحلة إىل املمدوح مع التخفيف من أعباء 

 ومن هنا تكون خطـورة اخلطـوة التـي خطاهـا أبـو نخليـة إىل األمـام يف ميـدان .لوازم الرجز
 لكبـار الـشعراء الـذين حـاولوا قـول ًعيص التحول عن إطاره بحيث فرض نفسه أسـتاذايست

 .هنم مثل الوليد بن يزيد وبشار وأيب نواسّالرجز يف نطاق متد
 مهتاجة , شفافة احلس, وغنائيته صادقة احلب,ه يف الشعر طيبُسَ نف,أبو حية النمريي − ٤
 أسباب رسم الـصورة الـشعرية ًلت له متاما وهو رقيق حوايش الشعر رائع الغزل اكتم,الوجد

 . ومن أبرع من وصفوا الشيب,وهو أبرع من وصف حديث املرأة
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 فهو نجدي من الياممة واشتهر بمدح معـن بـن زائـدة الـشيباين ,مروان بن أيب حفصة − ٥
وحاول أن يمدح امللوك العباسيني فلم يوسعوا له صدرهم ومل يفسحوا له يف بالطهـم  ,ورثائه

 حتى ظنوا أنه مل يعد يف كنانتـه مـن , ثم إفراطه يف البكاء عليه,األمر إلفراطه يف مدح معنأول 
جديد القول ما يتالءم مع مكانتهم التي هي بطبيعته احلال أرفع من مكانـة عـاملهم معـن بـن 

 .ر نفسهِّن يطوأ فكان عىل مروان ,زائدة
حاول يف نطـاق املوضـوع فـأفلح  ف,ولعله حاول ذلك يف نطاق املعاين اجلديدة فلم يستطع

 ويف الوقـت نفـسه عمـد إىل ,باخلالفة وامللـك) )أحقيتهم(( ألنه طرق باهبم من ناحية ;معهم
 فكان أن أصبح أقـرب شـاعر إىل قلـوب بنـي العبـاس وأكثـر ,غمز آل عيل والتطاول عليهم

 عـن ً بعيـداًطا وسـً وأما من ناحية األسلوب فقد لزم مروان طريقا, من عطائهمًالشعراء نواال
 . إىل احلرضية يف غري ما هتافت عليهاً قريبا,الصحراوية يف جزالة

  :مرحلة التطور واخللق واإلبداع - ٣
 :ويمثل هذه املرحلة ,إطار التقليديةة يف أصحاب هذه املرحلظل 
 .آدم بن عبد العزيز − ١
 .واحلسن بن مطري − ٢
 .وإبراهيم بن هرمة − ٣
 .وبشار بن برد − ٤

 يتمـسكون بشخـصيتهم الفنيـة ًرؤوس التجديد احلقيقي يف الشعر العريب كانوا دائـاموهم 
 .عىل الرغم من انطالقاهتم التجديدية أو اإلبداعية) )األموية((

 − واملديح خالل العصور األموية والعباسية هو حمك مقدرة الـشاعر − فهم إذا مدحوا − أ
 .كانوا يلتزمون السمة األموية

 .ال يف الرثاءوكذلك احل − ب
ل مروان بن أيب حفصة عىل بشار ومـروان حمـافظ ِّفضي كإسحق املوصيل كان ًحتى إن فنانا

 ولكن مهام نظر شعراء هذه املرحلـة ,كل املحافظة وبشار منطلق يف بعض شعره كل االنطالق
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 وإن ,طا يف ميـدان التجديـد واخللـق واإلبـداع بقـدر مـاَإىل اخللف فإن كل واحد منهم قد خ
 .ختلف من حيث الشكل أو تباين من حيث املوضوعا

 وهـو يف هـذا ,فآدم بن عبد العزيز يقف عىل إيوان كرس ويرثي جمـد حـضارة زائلـة − ١
 .يمثل احللقة الثالثة لرتتيب املراحل املتتابعة الثالث لشعر املخرضمني وشعرائهم

ني أمية وال يتنكـر هلـم إن أبا العباس األعمى من شعراء املرحلة األوىل يبكي ذهاب ب − ٢
 .حتى يف مواجهة امللك العبايس املنصور

حـدامها مهزيـة واألخـر إ ويمثل احللقة الثانيـة بقـصيدتني ثم جييء أبو عدي العبيل − ٣
سينية يرثي هبام بني أمية ودولتهم رثاء يؤثر عىل واحد من أعدائهم هو حممـد بـن عبـداهللا بـن 

 ثـم , أعدائهم هو أبو جعفر املنصور فيطـرده مـن جملـسه آخر منً ويثري واحدا,احلسن فيبكيه
 ويكـون صـاحب , وهو رثاء األمـمًن يكن مبتدئاإ وً جديداًل فناِّجتيء احللقة الثالثة التي تشك

آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيـز بـن  −  ال يدعو إىل الغرابةيشءوهو  − أبيات الرثاء
وضوع اجلديد أسباب ثباته حني جييء البحرتي بعد ذلـك  ومن بعد آدم تكتمل هلذا امل,مروان

 وبعـد ذلـك يـصبح بكـاء .قول سينيته املشهورة يف إيـوان كـرس من الزمان ليًمما يناهز قرنا
 . يف الشعر العريب عند شعراء األندلسً أصيالًالدول فنا

 يعيـشوا يف  عدي العبيل وآدم بن عبـد العزيـز ملو العباس األعمى وأبوو الشعراء الثالثة أب
 ولكن كان كل واحد منهم يمثل مرحلـة مـن , يف وقت واحدً لقد عاشوا مجيعا,أزمان متعاقبة

 ولكـن جـذور املحافظـة تـشده إليهـا , وذاك متطور, هذا حمافظ,مراحل الكيفية الفنية للشعر
 . ولكن إغراء التجديد خطوته إىل األمام تغلب نظراته إىل املايض, والثالث متطور,بعنف
 وإنـام يعمـد إىل ,ال يقف األمر بآدم بن عبد العزيز عند حد معني من التجديـد واإلبـداعو

 بـل مـشاركة يف ,قول شعر صويف رقيق يدهشنا ملا بينه وبني أبيـات رابعـة العدويـة مـن شـبه
 ومع هذا الشعر الصويف يقـدم لنـا آدم نـامذج ,األلفاظ واملعاين والبحر والروي إىل حد املطابقة

يشاركه يف ذلك معارصة أبو دالمة صاحب النـوادر الطليـة الـذي  −  الفكه الساخرمن الشعر
 . أن يعترب القالب الذي احتذاه ابن الرومي بعد ذلك بحوايل قرن من الزمانيمكن
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ومن شعراء هذه املرحلة الثالثة احلسني بن مطري الفحـل الـصوغ اخلـصب الـشاعرية  − ٤
 الذي أعاد العذرية إىل الغـزل فبـدأنا مـن خـالل نامذجـه ,ينالرائع املوسيقي البارع ختليق املعا

 يف اإلحلاح عىل املذهب األخالقي واحلرص عىل إظهار معـاين العفـة ً جديداًالشعرية نر لونا
 هـذا مـا كـان منـه يف ميـدان ,ً وراسـخاً قويـاً كام بعث شعر احلكمة من جديد بعثـا,يف احلب
ع فهو من أوائل من وصفوا الروض وأحـسنوا اهلجـوم ما يف ميدان اخللق واإلبداأ و,التجديد

وا باستعارات جديدة وتشبيهات حمبوكـة وفنـون ؤعىل املعاين املبتكرة واألساليب الرائقة وجا
 .بديعية من تشطري وطباق ومقابلة

 يف املرحلــة الثالثــة شــاعران جميــدان يف نطــاق الفحولــة ًوجيــيء عــىل رأس هــؤالء مجيعــا
 مبـدعان كـل اإلبـداع يف ,ً وفنـاًاألقدام عىل األرض األموية زمانـاوالشموخ من حيث ثبات 

ن هـذين إ ,نطاق االنتقـال بالـصورة الـشعرية إىل مرحلـة فيهـا جـدة فنيـة ورقـة موضـوعية
الشاعرين مها إبراهيم بن هرمة وبشار بن برد اللذان يمثالن املعرب احلقيقي العريض الذي عرب 

 وهو معرب يثري من يمر عليه ويرفد من ,رة إىل صورةعليه الشعر من عرص إىل عرص ومن صو
يعربه بام نام عىل جنباته من ورود وأزاهري وضعت يف أناقة وصفت يف افتنـان ونـسقت يف ذوق 

 تلك األزاهري هي الصور اجلديدة يف الشعر التي جاء هبـا كـل مـن ابـن هرمـة ,وحسن ابتكار
 .ً وأسلوباًوبشار موضوعا

و ليس بعيد العهد عن القافلة الضخمة مـن شـعراء تلـك الفـرتة إن أبا عمرو اجلاحظ وه
 .) من بشار وابن هرمةًمل يكن يف املولدين أصوب بديعا( :يقول

إن لكل من الشاعرين الكبريين صفات وسـامت بعـضها مـشرتك بيـنهام وبعـضها اآلخـر 
 : فهام,خمتلف متباين

 .يث بناء القصيدةيف نطاق املديح كانا يقفان عىل األرض األموية من ح − أ
 .ولكنهام من حيث املعاين أتيا بكل عجيب − ب
لقد ابتـدعا رضوب القـول وتوليـد املعـاين التـي سـار عـىل هنجهـا مجهـرة الـشعراء  − ج

 .العباسيني بعدهم
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 ويؤمل وال يتدنى إىل اهلاوية الكرهيـة ,ويف جمال اهلجاء كان ابن هرمة يوجع وال يفحش − د
 .ارالتي كان يرتد فيها بش

 هجاء بشار أ ولكننا نتقزز ونحن نقر,ولذلك فقد نجد متعة يف قراءة هجاء ابن هرمة − ـه
اللهم إال بعض القصائد القليلة التي ضغط فيها عىل نفسه وراضها عىل جتنب ذكـر العـورات 

 .وفاحشات األلفاظ وجارحات املعاين
 .ار فكان أموي املرشبما بشأومن الناحية السياسية كان ابن هرمة فاطمي اهلو و − و
ن مدائح ابن هرمة يف العباسيني أجود مـن أ عىل ,وكالمها مدح العباسيني لنيل العطاء − ز

 .مدائح بشار
 واسـتقرت أبيـاهتام يف ,ولقد اصطنع كل من الشاعرين احلكمة فجاءت عذبـة رخـاء − ح

ن كانـت إ و,مثيـلسامع الناس وقلوهبم ينشدوهنا ويتمثلوهنا حني تدعو احلاجة إىل حسن التأ
 وأما ديوان ابن ,ن نصف ديوان بشار بني أيدينا ربام أل,ًثروة احلكمة من أقوال بشار أكثر عددا

 وكل شعره الذي بني أيدينا هو ما وقعـت عليـه ,ن الصويل قد مجعه فمفقودإ :هرمة الذي قيل
 .عيوننا يف بعض كتب األدب والطبقات

 :يف قول الغزلسهم كل من الشاعرين بنصيب وافر أو − ط
 .ن غزل ابن هرمة غنائي وجداين رفيع يف جمملهأغري  − ١
وهـو ,وأما بشار فقد مجع يف غزله بني العذب الفـاتن الرفيـع والغـث الـساقط الرقيع − ٢

نفسه يعرتف بذلك حيـنام اعـرتض بعـض املتـأدبني وال حظـوا تأرجحـه بـني اجليـد املمتـاز 
 مرة يرمي صدفة ومـرة , إنام الشاعر املطبوع كالبحر: عن نفسهً فقال مدافعا,والرديء الساقط

 آخر من شعراء املرحلة األوىل من املخـرضمني أجـاب نفـس ً خمرضماًإن شاعرا .ةيقذف جيف
نه ابن ميادة حني دافـع عـن تبـاين وجـه شـعره قـوة إ ,اإلجابة عندما ووجه بنفس االعرتاض

 وعاصـد وقاصـد , فطـالع وواقـع,ضإنام الشعر كنبل يف خفريك ترمي به الغـر: قال,ًوضعفا
بني البـرصة بلـدة بـشار  ن اختلفت لغة كل منهام اختالف ماإ و,فالدفاع واحد عند الشاعرين

 .واملدينة بلدة ابن ميادة
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مـزج رقـة البـداوة وصـفاءها ببهجـة احلـضارة  − بشار وابن هرمة − الشاعرين كال − ي
لنفـسيهام عـىل سـامت مـن املالحـة  فجاء شعرمها يف هـذا الـدرب الـذي اختطـاه ,وطراوهتا

شعر بـشار يف  − ك ,دته األلسنةّوعته القلوب ورد ف,سامعستهوت القلوب إليه وحببته إىل األا
هذا الدرب أكثر رواجا من شعر ابن هرمة الذي مل يفرق نفـسه يف دنيـا احلـرض إغـراق بـشار 

ار وبخاصـة األقـوال  عن السقطات التي ترد فيهـا بـشأ كان بمنً ومن ثم أيضا,نفسه فيها
 .التي جنحت به إىل الزندقة

 ولـذلك قـال عنـه , من ناحية أخـر قـد اختطفـت منـه بريـق الـشهرةًولكن بشارا − ك
 : ألنه; وسمي أبا املحدثني,رق املحدثني ديباجة كالمأنه إ :احلرصي
 .فتق هلم أكامم املعاين − ١
 .وهنج هلم سبيل البديع فاتبعوه − ٢

 :تكررت عند كل من اجلاحظ واحلرصي)) البديع((كلمة  − م
فقـد يكـون األمـر )) اجلديـد((فإذا كانت كلمة البديع هنـا بمعناهـا اللغـوي وهـو  − ١

 . بالنسبة إىل بشارًصحيحا
قرب إىل هذا الفن مـن أي الصفة البديعية فإن ابن هرمة أما إذا كانت بمعناها الفني أو − ٢
 وذهـب بـه ,أللفـاظ وإكثـار مـن اجلنـاس والطبـاق من لعب باً بل لقد عمد إليه عمدا,بشار

 كـل حـروف ًالولوع بالتالعب بالكلامت إىل احلد الذي جعله ينشئ قصيدة مـن أربعـني بيتـا
 .ألفاظها مهملة

قـرب إىل أي الشاعرين كـان أ عىل ً جممالًن يصدر حكامأإن الناقد املنصف ال يستطيع  − ل
 عـىل ً ولكنـه يـستطيع أن يـضعهام سـويا,ًة مفقودا طاملا كان ديوان ابن هرم,التطور والتجديد

رأس مدرسة هزت الشعر العريب هزة صحية عنيفة دفعت به إىل كثري من املـسالك والـدروب 
 .فكثرت دوحاته وظالله وتنوعت رياضه وثامره
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 الباب الثاني
  الفصل الثاني
  التالقح يف الشعر
  يف العصر العباسي

باتـساع احليـاة  ً وغنـى واتـساعاً وتنوعـاًلعبـايس عمقـايف العرص ا  التالقح الشعريازداد
 .العباسية واملساحة اجلغرافية هلذه اخلالفة

 الذي يمـدح , أشجع السلميفقد ظهر التالقح الشعري يف العرص العبايس من خالل − ١
 :ن التالياناة بميميته املشهورة وبخاصة البيتالرشيد والربامكة ويسحر اخلليف
ـــن ـــا اب ـــدوك ي ـــىل ع ـــدوع ـــم حمم ـــدان  ع ـــالم:رص ـــصبح واإلظ ـــوء ال  ض

ــــالم  فــــــإذا تنبــــــه رعتــــــه وإذا غفــــــا ــــيوفك األح ــــه س ــــلت علي  س
 , وحييـا حيـاة شـعراء زمانـه مـن خالعـة ورشاب وغـزل وجمـون,أشجع عرصه يعيشو
 , بطبعـهً إذا مل يكن وقورا, فالشاعر يف مواقف الوقار أو التوقر,تقمص شخصيتني شاعرتنيفي

 واصـطناع البحـور , والتـزام عمـود الـشعر, إىل نـسج الديباجـة الـصافيةًير نفسه مدفوعا
ن ظهرت مدرسـة أ فكان , مع إجادة الوصف واحلرص عىل اإليقاع املوسيقي اجلميل,الطويلة

 .الديباجة والوصف عند البحرتي
صطنع الفكرة العميقة يف شعره لكي ينال ي الذي التزم هذه السامت الشعرية هنفس و الشاعر

عمـد إىل الـصيغة البيانيـة ي ه ويف الوقـت نفـس,دير واالحرتام من خاصة النقاد والقـارئنيالتق
 .والصنعة البديعية

يف  , عند عيل بن جبلة املشهور بـالعكوكً وذاك الرصاع أكثر ظهوراالقحوكان هذا الت − ٢
ىل  جانب األوزان القصرية ينظم فيها قصائد املـديح التـي جـرت العـادة إن تـصاغ عـهارياخت

ن قـصائده يف نطـاق هـذه املغـامرة ذاعـت أ ومـن العجيـب ,األوزان الطويلة الفخمة اجلزلـة
 وحفظهـا ,مـسري الـشمس والـريح − حسب تعبري ابـن املعتـز − وشاعت وسارت يف اآلفاق
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 ما طرده العظامء وحالوا بينـه ً وكثريا, بل غاروا منها,دها اخللفاءَّ ورد,ووعاها اخلاصة ,الناس
ن أ ما عسى :بلغاه متسائلنيأم مثلام فعل املأمون وعبداهللا بن طاهر بن احلسني حينام وبني أبواهب

 :يقول فيهام بعدما قال يف أيب دلف العجيل

ــــــــني  دلـــــــفالـــــــدنيا أبـــــــو إنـــــــام ــــــــب ــــــــرضه إىلهبادي  ح
ـــــــــإذا وىل ـــــــــوّف ـــــــــف أب ــــــ  دل ــــــرهّول ــــــىل أث ــــــدنيا ع  ت ال

 أهيـا :إذا اسـتثنينا قـصيدة أيب نـواس − ً كثـرياًإن املديح يف مثل هذا الوزن مل يكـن مألوفـا
 كام انترشت مثـيالت هلـا ,ومع ذلك فقد ذاعت القصيدة عىل هذا النحو الذي ذكرنا − املنتاب

 .قرص من هذا الوزنآخر نظمت عىل أوزان أ
ن أيت بـصورة جديـدة بعـد أي أن فرتة الرصاع والتفاعل يأمل الشاعر ًويف جمال املديح أيضا

 فيعمـد العكـوك إىل اإلرساف يف خلـع ,عاين التي طرقت يف هـذا الـسبيلملت األسامع كل امل
 ,صفات التمجيد عىل ممدوحه إىل احلد الذي جيعله ال يتحرج من إلباسه بعض صفات اخلـالق

 وهذا النـوع مـن املـدح ال ,فذاع هذا األسلوب من اإلرساف يف املديح عند الشعراء املتأخرين
 .ة له يف نفوس الشعراء العربمكان

 وربام كان خري جمـال هلـذا التحـدي ,ن يلحق باملبرصين ويتحداهمأوالعكوك أعمى يريد 
 , ربام مل تنعم بمثله فرس من قبـلً فيتوفر عليه ويصف فرس أيب دلف وصفا,هو جمال الوصف

 إىل ً من أعىل الـرأس متـدرجا, وقسمه قسمة, قطعة قطعة,نه يصف املرأة وأجزاء جسمهاإبل 
 وهو يف ذلـك يكثـر , غري متحرج وال خجل, مكان اخلالخيل من قدمهاأسفل حتى يصل إىل

 وال يقف بـه األمـر يف الوصـف عنـد الفـرس التـي ,من التشبيهات التي يتحد هبا املبرصين
 وال عند املرأة التي له هبـا خـربة مـن منطلـق جمانتـه وبـرشيته ,حتسس أعضاءها قبل الوصف
مر يصل به إىل وصف املعارك احلربيـة التـي خـاض  ولكن األ,وجرأته عىل القول غري العفيف

 حـسن إىل وهذا من ختليط الشعراء الـذي أشـار القـرآن الكـريم ,غامرها ممدوحوه من القواد
 .)أمل تر أهنم يف كل واد هييمون( :وصف الشعراء بقوله

 , بني رأس العني وبغـداد وخراسـانً عوف بن حملم اخلزاعي الذي عاش متنقاليأيتو − ٣
 .مرافق لطاهر بن احلسني وولده عبداهللا من بعدهوهو 
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 بدوي السامت بسيط الصوغ إذا ما ً الشعري يقول شعراالقحوعوف بن ملحم يف نطاق الت
ن يواكـب أ فإذا جنح إىل الوصف كان عليـه ,ألح عليه احلنني إىل أهله وهو مغرب بعيد عنهم

التي يتحر فيها املحـسنات اللفظيـة  فيعمد إىل االستعارات العذبة والصناعة البديعة ,الزمن
 واسـتعمل ,ًشـد املجـون معنـى وتعبـرياأ وإذا قال يف اخلمـر جمـن ,ورقة اجلرس وزنه اإليقاع

  وإذا ما ذهبت السكرة وجـاءت الفكـرة,أساليب احلرض البغداديني يف وصفها واحلديث عنها
 .قله ويكذب أكثرهأ يصدق ً اصطنع فيها احلكمة وأخر ساق من خالهلا فخراًقال أبياتا

 فكـان , متحكمة يف توجيه ملكاهتم,الشعراء , مسيطرة عىل خواطرتالقحقد كانت فرتة الل
 األمـر الـذي انتهـى ,الشاعر الواحد يأيت بالعديد من النامذج والـصور واألفكـار واألسـاليب

مثل الفكرة بالشعر العبايس يف أزمنة معارصة هلؤالء أو تالية هلم إىل التخصص يف ألوان بعينها 
 . الشعرية أو الصورة الشعريةالشعرية أو الديباجة

 ولكن ظلوا عىل بـداوهتم مقيمـني , بعض الشعراء الذين عاشوا يف العرص العبايسوهناك
 عن املدينة مثل ناهض بن ثومة الذي كان يعيش يف البادية ويـأيت إىل البـرصة بـني احلـني ًبعيدا

وله نوادر مـضحكة مثـل تلـك التـي حتـدث للبـسطاء  ,واحلني فيأخذ بعض الناس عنه اللغة
 وشـعر نـاهض بـدوي خـالص بحيـث ال يفـرتق يف يشء عـن شـعر .الريفيني يف كل زمـان

 الشعري مقـصورة عـىل كامل ومل تكن مرحلة الت,اجلاهليني واإلسالميني وأصحاب النقائض
 وإن كانـت ,ه بل اجتذبت املرأة وصهرهتا فقالت الشعر يف كثري من أغراضـ,الرجال وحدهم

 فمن احلرائر عليه بنت املهـدي , ولقد كان بني الشاعرات حرائر وقيان,الغالبة عليه هي الغزل
 وكـان , وكان األول يطرب لغنائها وعزفهـا,أخت هارون الرشيد واملغني إبراهيم بن املهدي

 ة بنـتلفارعا − ولكن يف غري ما حترر وانفالت − ً ومن احلرائر أيضا,الثاين يأخذ عنها األحلان
 وفـضل الـشاعرة ,وأما اجلواري الشاعرات فمـنهن عريـب.طريف الشيبانية ووالدة املهزمية

 وعنان الناطفيـة صـاحبة النـوادر واألخبـار مـع أيب ,الذكية التي ارتبط اسمها بسعيد بن محيد
 .نواس ودعبل والعباس واألحنف وغريهم
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  الباب الثاني
  الفصل الثالث

  شعراء
  سالمية اإلعلى اخلارطة

ولكـن وفـد إليهـا شـعراء كثـر مـن  ,كل الشعراء املجيدينعىل ترفها   بغدادمل جتتذب − أ
فمن اجلزيرة وفد عليها مـروان بـن أيب حفـصة واحلـسني بـن مطـري  ,مرباطورية اإلسالميةاإل

 .وإبراهيم بن هرمة
يص بل اخلزاعـي وأبـو الـشعيها مسلم بن الوليد وأبو نواس ودومن العراق وفد عل − ب

وسلم بن عمرو املعروف باخلارس ووالبة بن احلباب واحلسني بن الـضحاك وأشـجع الـسلمي 
 محاد عجرد ومحـاد بـن الزبرقـان ومحـاد :بشار بن برد وأبو دالمة واحلامدون الثالثة و,وغريهم
 . وصالح بن عبد القدوس وأبو الشمقمق وغريهم,الراوية
 ولعتايب وتلميذه منـصور النمـري وأبـرتي وا متام والبحوأب ومن الشام واجلزيرة وفد − ج

 وكان ربيعة الرقـي يـستدعي مـن موطنـه الرقـة ,يعقوب اخلريمي وعوف بن ملحم اخلزاعي
 . جواري القرص إنشاده ويعود إىل موطنهعدح أو لتسمملي

 مثـل عـيل بـن ًال نكاد نقع بني الشعراء الكبار من البغداديني إال عىل عدد قليل جـداو − د
 .وعبد اهللا بن املعتز) )ابن الرومي(( وعيل بن العباس , وعيل بن اجلهم,))لعكوكا((جبلة 
د ظل بالبرصة والكوفـة عـدد مـن الـشعراء قل ف,ستهو بغداد كل شعراء الزمانت ومل − ـه
ثـروا اإلقامـة يف بلـدهم مل يربحوهـا آ ولقد ظل ببالد الـشام عـدد آخـر مـن الـشعراء ,الكبار

 .وفضلوها عىل بغداد
إن عبقريـة بعـض و ,عـدم قـدومهم لبغـداد حجب الشهرة عن كثري من هـؤالء وقد − و

 فسعت بغداد بأبنائها إليهم كام هو احلال بمحمد ,هؤالء الشعراء قد فرضت نفسها عىل بغداد
هد له كل من دعبـل وأيب نـواس  إليه وشى وديك اجلن يف محص الذي سع,بن يسري يف البرصة
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بغداد كانت تفرض نفسها عىل ربيعة الرقي األعمى الذي كان بل إن . ن هيم برتك محصأدون 
 .ًيستدعي إىل بغداد فال يطيق البقاء فيها طويال

 وهذا أبـو متـام يرتكهـا ,مسلم بن الوليدك بعض الشعراء الكبار العظام ببغداد وهجر − ز
 اد وهذا عيل بـن اجلهـم البغـدادي الولـد يـضيق ببغـد,ويعمل عىل بريد املوصل فيموت فيها

 ومن حلب خيرج للغـزاة فيخـرج , فيغادرها إىل حلب,فيهجرها إىل خراسان)) بمتوكلها((و
 مميتـة قـضت ً فيقتتل الفريقان وجيـرح عـيل جراحـا,عليه وعىل مجاعته لصوص من بني كلب

 :تب فيها هذين البيتني اجلليلنيَ فلام نزعت ثيابه وجدت فيها رقعة وقد ك,عليه
ـــــسـه  النـــازحوارمحتـــا للغريـــب يف البلـــد ــــــاذا بـنف ـــــدم ــــــا ق   صنع

 بــــالعيش مــــن بعــــده وال انتفعــــا  فـــــارق أحبابـــــه فـــــام انتفعـــــوا
, ويصطحب ولده ويتجهـان إىل ..... هيا بنا يا ولدي:وهذا أبو عبادة البحرتي يقول البنه
 . حتى يلقي منيتهًفال يقر به املقام فيها طويال,مسقط رأسه منبج غري بعيد عن حلب

 لقـد وجـد مـن الـشعراء مـن فـضلوا . مدينة كل الشعر وال مقر كل الشعراءمل تكن − ح
 عىل سبيل املثال عاش حممد بن عبد اهللا بن ,اإلقامة يف بالدهم عىل اإلقامة يف بغداد ففي الكوفة

 رو عنـه عـدد كبـري مـن املحـدثني يف .كناسة األسدي الشاعر املتدين املحدث ذي الـشامئل
 :ن عذب شعره قولهوم مجلتهم سفيان الثوري

ـــــــإذاّيف ـــــــاض وحـــــــشمة ف  صــــادفت أهــــل الوفـــــاء والـــــكرم   انقب
ــــجيتها ـــــىل س ــــيس ع ــــلت نف  وقلــــت مــــا شــــئت غــــري حمتــــشم  أرس

 : بعد يرس قولههومن شعره حيث رقت حال
ــوهتم ــى جف ــوان حت ــن اإلخ  عـــىل غـــري زهـــد يف اإلخـــاء وال الـــود  ضــعفت ع
ـــــي ـــــرمن منت ـــــامي خت ـــــن أي ـــام  ولك ـــغ احلاجـــاتأف ـــدبل ـــىل جه   إال ع

 : وله فيها شعر رقيق, باإلقامة فيهاً للكوفة مغرماًولقد كان ابن كناسة حمبا
ـــرض ـــف املع ـــام يف النج ـــل اخلي ــــــــار  يف حم ــــــــان واألهن ــــــــوق اجلن  ف
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ـــضاء ـــاحلرية البي ـــسدير ف ـــالرحى فال ــــــــــارذات  ف ــــــــــصون واألحب  احل
ــــــــصحاري  فاملخلبـــــات الفراتيــــــات هتـــــدي ــــــــشامل ال  هلــــــــا ال

 ذات الربــــــــــا وذات القــــــــــرار  غـــري حينـــي عـــىل الكوفـــةفـــالفرات امل
 ويف , أكثـره يف الثنـاء عـىل الكوفـة والنجـفً مجـيالً كثـرياًواحلق إن البـن كناسـة شـعرا

 .املوضوعات التي تتصل باجلوانب اإلنسانية الرفيعة يف حياة الناس
الفقـر  وعالمـات هصـف منزلـكوبالفكاهة وخفة الـروح  أيب فرعون السايس واتسم شعر

 :الكامنة فيه
ـــرسقـا  ن يلألــــــيس إغالقــــــي لبــــــــايب ــــليه ال ـــشى ع ــــا أخ ــــه م  في

ســـوء حـــايل مـــن جيـــوب الطرقـــا  إنــــــام أغلقــــــه كــــــي ال يـــــــر 
ــــــو ــــــه الفقــــــر فل ــــــزل أوطن ـــــا  من ــــــه رسق ـــــسارق في ـــــل ال  دخ

ـــــــا ـــــــراين كاذب ـــــــفهًال ت ــــت يل   يف وص ــــراه قل ــــو ت ــــد صــــدقا:ل  ق
 البـرصة مـن األربـاض أو البـوادي القريبـة منهـا  أكثر الشعراء الذين وفـدوا عـىلو − ط

 ويمثـل , وشعرهم يعود بنا إىل أيام نقائض الفحـول,وفضلوا اإلقامة فيها كانوا من األعراب
 .هذا الفريق من الشعراء ناهض بن ثومة

 فمن , ويرس البداوة حني تصفو, يف شعرهم سامحة الصحراء حني ترقوهناك شعراء − ي
 . وأقام بالبرصة أكثر عمرهًالرياحي فقد كان بدوياهؤالء أبو البيداء 

 . فلام مات رثاه أبو نواس بمرثية قافية هازلة,وأليب البيداء شعر ساذج كثري
 ,ومن شعراء البرصة الذين فضلوها عىل بغداد لبداوهتم أبو فرعـون الـسايس التيمـي − ك

 .ً جميـداًي وكـان شـاعرا معبد بن طوق العنـربً ومنهم أيضا,وكان يسأل الناس وشعره لطيف
 وقد اتسم شعره هبذه الظاهرة فمـن , يف احلياةً زاهداً رغم بداوته تلك كان متديناًن معبداأعىل 

 :ذلك قوله
 يـــشعر ال حـــدقت بـــهوقـــدمنهـــا  هاربــــــااملنيــــــةالفتــــــى ىتلقــــــ
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ـــصبت ـــن ن ـــه م ـــا ل ــــهحبائله  يـــــــنظر ال يومــــــهفــــــإذا أتــــــاه  حول
ـــــر ـــــسىًأإن ام ـــــه أم ـــــوه وأم ـــــ  أب ـــــرتابتحت ــــــهال ـــــر حلق  يتفك

ــــد أحــــصيت  والـــــسيئات, فـــــأي ذلـــــك أكثـــــر  حــــسناهتا حمــــسوبة ق
البطني بـن  و ديك اجلن,وأقاموا يف الشام  الشعراء الذين رفضوا اإلقامة يف بغدادومن − ل

 يمثل أخالق البداوة مع عزة أبناء امللوك يف  الذيحممد بن يزيد احلصني املسلمي وأمية البجيل
 .شعره وسلوكه

 شاعر عبايس املنتمى والنسب هو حممد بن عيل بن صالح الذي عرف عاش ويف حلب − م
 أبو هفان الراوية بأنه ليس يف بني العباس بعد إبراهيم املهدي والعباس ه ولقد وصف,باحلاممحي

 : ومن رقيق غزله قوله,شعر منه يف الغزلأبن احلسن العلوي 
ــست  ذكـــرهأكـــم موقـــف يل ببـــاب اجلـــرس ــل ل ــسه ب ــسى نف ــسى, أين ــدأأن  ح

 حتـــى أصـــاب بعينـــي عينـــي احلـــسد  نزهـــت عينـــي يف حـــسن الوجـــوه بـــه
 .ً بذيئاً وشاعراًاء مفحشاّ هجًن احلاممحي كان أيضاأغري 
نـه أف شعره مـا رواه مـن يومن طر,شعار لطيفةألبطني بن أمية البجيل وكان من محص ول

ن يعمد إىل خلق صورة جديـدة مـن املـدح أ فشاء ,قدم عىل عيل بن حييى األرميني يريد مدحه
 :فقال

 ويل وصـــــيف ويف كفـــــي دنــــــانري  رأيــــت يف النــــوم أين راكــــب فرســــا
ــــريا  فقــــال قــــوم هلــــم حــــذق ومعرفــــة ــــت خ ــــريًرأي ــــالم تعب  , ولألح

 تعبـــــري ذاك ويف الفـــــأل التباشـــــري   عنــد األمــري جتــدًرؤيــاك فــرس غــدا
ـــرشا ـــت مستب ـــشعراًفجئ ـــِرَ فً مست ــــد مث  اَح ــــسيـروعن ــــل تي ــــك يل بالفع  ل

أضغاث أحالم ومـا نحـن ( :الظرف بحيث وقع يف أسفل كتايب((ولكن املمدوح كان من 
وأكثـر شـعر ))يتـه يف منـاميأمر يل بكل يشء ذكرته يف كتايب ور ثم أ,)بتأويل األحالم بعاملني

ألدب  لقد كان البطني موضع اهـتامم كثـري مـن رجـال ا,البطني من هذا القبيل الفكه اخلفيف
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 وهـو صـاحب ,يف الـشام يف الرقـة ربيعـة الرقـي الـرضيروأقـام  ,والنقد وأصحاب الرتاجم
 :الوصف الطريف لبلدته

ـــــــة دارا ـــــــذا الرق ــــــــدًحب ــــــن   أو بل ــــــاكنه مم ـــــــد س ــــــودبل   ت
ـــــــا أال وال  مــــــا رأينــــــا بلـــــــدة تـعدهلـــــــا ـــــــا عنه ـــــــدأخربن  ح
ــــــــــة ــــــــــة بحري ـــــــــا بري ــــدد  إهن ــــور يف اجل ــــر وس ــــورها بح  س

ــــــر ومكــــــاء غــــــرد  لـــــصل يف أشـــــجارهايـــــسمع الـص  هدهـــــد الب
 مـــــن مجـــــال يف قـــــريش أو أســـــد  مل تــــضمـن بلـــــدة مــــا ضــــمنت

 بـل أسـامع ,ولقد كان شعر ربيعة وهـو يف بلدتـه يـصل إىل أسـامع اخللفـاء يف بغـداد − ن
ه إليه املهدي من أخـذه مـن مـسجده َّ فوج,ن يسمعنهأ فقد اشتهت جواري املهدي ,جوارهيم
ين إ : فقـال, من وراء السرتً فسمع حسا,دخل إىل املهديأ و,ومحل عىل الربيد إىل بغداد ,بالرقة

 واستنـشده مـا أراد فـضحك , اسـكت يـا ابـن اللخنـاء: يا أمري املؤمنني فقال لـهًاسمع حسا
ن يعاد إىل بلدته الرقـة أ إىل بغداد عىل هذه الصورة وطلب  ثم شكا إىل املهدي محله,وضحكن

 :ًالبيضاء قائال
ــــــــــا ــــــــــؤمنني ي ــــــــــري امل ــــــــــــــااهللا  أم ــــــــــــــامك األمين  س

ــــــــــا  بـــــــــالديمـــــــــنرسقــــــــوين ــــــــــريي ــــــــــاأم  املؤمنين
ــــــــيهم ــــــــاقض ف ــــــــوين ف ــــــــــــــسارقينابجــــــــــــــزاء  رسق  ال

 ثم أمر به فحمـل عـىل الربيـد مـن ,فقال املهدي قد قضيت فيهم يردوك إىل حيث أخذوك
 .ساعته إىل الورقة

 :ي الذي يقولِّقَّبيعة الر ر: قال? من أشعركم:قال دعبل ملروان بن أيب حفصة
ـــد ـــدين يف الن ـــشتان مـــا بـــني اليزي  يزيــــد ســــليم واألغــــر بــــن حــــاتم  ل

ا البيـت الـذي بنـى عليـه وقصة هـذ.يقصد يزيد بن أسيد السلمي ويزيد بن حاتم املهلبي
 −  عىل ربيعة من الطرافة بمكان فقد مدح الشاعر كال من يزيد بن أسيد السلميهمروان حكم
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 ,حاتم بن قبيصة بن املهلب بـن أيب صـفرة فبخـل عليـه األول وقـرصويزيد بن  − وهو قريبه
 :وأجزل الثاين له العطاء فقال

ــــا ــــت يمين ــــةًحلف ـــــر ذي مثنوي ــــم   غي ــــري آث ــــا غ ــــرئ إىل هب ــــني ام  يم
ـــد ـــدين يف الن ـــشتان مـــا بـــني اليزي ـــاتم  ل ــــن ح ـــر ب ـــليم واألغ ـــد س  يزي
ـــى ـــال, والفت ـــامل امل ـــليم س ـــد س  ألمــــوال غيـــــر مــــساملخــــو األزد لأ  يزي
 وهـــم الفتـــى القيـــيس مجـــع الـــدراهم  فهــــم الفتــــى األزدي إتــــالف مالــــه
ــــه ــــام أين هجوت ــــال حيــــسب التمت ــــارم  ف ــــل املك ــــضلت أه ــــي ف  ولكنن

ــ ــدركاا في ــيس م ـــذي ل ــساعي ال ــا ال ـــضارم  أهي ــــور اخل ـــعي البح ـــسعاته س  مل
ــــائم  ســـعيت ومل تـــدرك نـــوال ابـــن حـــاتم ــــتامل العظ ــــري واح ــــك أس  لف
ـــاتم ـــن ح ـــات اب ـــاء املكرم ـــاك بن  ونمــــت, ومــــا األزدي عنهــــا بنــــائم  كف
ــــاميته  فيـــا ابـــن أســـيد ال تـــسام ابـــن حـــاتم ــــرع, إن س ـــــادمفتق ــــن ن  س
ـــــــه املـــــــتالطم  هــو البحــر, إن كلفــت نفــسك خوضــه  هتالكـــــــت يف آذي

يـه  فً باملدح إىل يزيد بن حـاتم ومعرضـاًقوله متوجهاك جيمع بني الظرف واملرارة وقد كان
 :بيزيد بن أسيد

ـــــود  يزيــــــد األزد إن يزيــــــد قــــــومي ـــــام جت ـــــود ك ـــــميك ال جي  س
ـــــر ـــــود أخ ـــــة ويق ـــــود كتيب ــــود  تق ــــود ومــــن يق ــــرتزق مــــن تق  ف

نه يسكن قرية بعيـدة يف أطـراف الـشام أنه مكفوف البرص وأوربيعة الرقي عىل الرغم من 
 ,يح واهلجاء عىل حـد سـواءقدر شعراء زمانه عىل القول يف املدأ فقد كان من , هي الرقةًرشقا

نه مـدح العبـاس بـن أ فمن ذلك ,وكان إذا مدح فلم جيزل له العطاء أرسف يف هجاء ممدوحه
 :حممد ابن عم الرشيد بقصيدة من عيون شعر املديح قال فيها

ـــاس ـــل للعب ـــو قي ـــد:ل ـــن حمم ـــا اب  ال, وأنـــت خملـــد, مـــا قاهلـــا:قـــل  ي
ــــــا أو خاهلــــــاإال وجــــــدتك ع  عـــد مـــن املكـــارم خـــصلةأمـــا إن   مه
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ــــا  وإذا امللـــــوك تـــــسايروا يف بــــــلدة ــــت هالهل ــــا وكن ــــانوا كواكبه  ك
ــــــة ـــــــزل معقول ــــــارم مل ت ــــا  إن املك ــــك عقاهل ــــت براحتي ــــى حلل  حت

شعر  و ففي البرصة جمون وخالعة,أما ابن يسري فهو صورة للبرصة بكل تناقضاهتاو − ص
ة مـكويف البـرصة زهـد وح ,وانحياة اجتامعية نشطة ذات أشكال وألـو ,وأدب وثقافة وعلم

 ويـصف ,َ ويصف نفـسه سـكران,نه يصف السكارإ ,فيذهب ابن يسري إىل إجادة تصويرها
 ويصف نعليـه مثقـوبني وحـذاءه ,ًن يعريه محاراأن جاره رفض  أل; إىل غاية بعيدةًنفسه ماشيا

احـه التـي  ويبكـي ألو, ويبكي كتبه التي أكلتها نعجة جاره وهيجوها وهيجـو صـاحبها,ًباليا
ينقلـب ابـن يـسري يف آخـر و , ويلتذ بمصاحبة الكتب فيـصفها,يكتب عليها حني رسقت منه

 ً رائقـاً ويقـول يف احلكمـة شـعرا,ً مجـيالًيف ذلك شـعرا الزهد ويقول ً أو مصطنعاًحياته زاهدا
 . سهل املأخذ حسن الرتديدًعذبا
 بدأ إليه أبو نواس وىلشعر سع بارع ا,ً ماجناً خليعاً شعوبياكان  فقد ديك اجلنوأما − ع

 .خذ عنه أبو متامأ وتتلمذ عليه و, وكذلك فعل دعبل,إعجابه بشعره
 وبـني التطـور والتجديـد مـن ,فقد مجع شعر ديك اجلن بني الفحولة واملحافظة من ناحيـة

جتديده واضح صارخ لفت أنظار سكان العاصمة,ناحية أخر . 
ت يف شـعره وأمدتـه بطاقـات مـن العواطـف إن حادث قتله زوجته والبكـاء عليهـا أثـر

 خليـع موغـل يف  فهـو, لقد مجع الـشاعر احلمـيص بـني األضـداد.وشحنات من األحاسيس
 يف ً وهـو حكـيم العقـل رصـني القـول حـني ينـشئ شـعرا,ً منحرفاًخالعته حني يقول شعرا

ديعيــة يف الــصنعة البعنــده التجديــد  جتــىل  مــن كبــار شــعراء الرثــاء يف العربيــةوهو,الرثــاء
واستحداث حركات داخل األوزان العروضية التقليدية مع تالعب بالقوايف يف نطاق القصيدة 

 مـن ً وقد سبق بذلك كال, رائد الصورة الشعرية ومبتكرها حني وصف الديك وهو,الواحدة
 .ابن الرومي وابن املعتز

عر املثقفني ن تتلمذ عىل شاأغداد بعد شام جزري غزا بمن الشاعر   منصور النمريو − ف
 −  إذ يصل إىل مقـر اخلالفـة ويـصل إىل منتـد اخلليفـة, وهو,العتايب وصاحبه ورو شعره
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م مـشاهري الـشعراء  ويـزاح,رسعان ما يأرسه بمبادراته الشعرية الفنية الرائقة − وكان الرشيد
 .املقيمني يف بغداد من أمثال مسلم بن الوليد ومروان بن أيب حفصة

 .ًيف الشعر أنيق جعله يفرض نفسه عىل جمتمع شعراء بغداد فرضا لون خاص ومذهب وله
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 الباب الثاني
  الفصل الرابع

  الشعراء املتميزون
  العباسي يف العصر

 :متيز يف املرحلة العباسية العديد من الشعراء
 وكـان أدنـى , من الثقافة بأعامقها البعيدة وآفاقهـا الرحيبـةًرباقلقد كان العتايب أكثر و − ١
 الفارسية مـن تلقـاء نفـسه علمت . إىل مناهل املعرفة بلججها الغامرة وأمواجها املتواكبةًامورد

 وزار مكتبـة بلـخ , وكـان يتكلمهـا يف طالقـة, احلضارة الفارسية يف لغتها األصـليةأحتى يقر
ة مـا يعينـه عـىل سيكتبة خاصة حتوي من املراجع النف وكان هو نفسه صاحب م,مرات عديدة
 وهـو بـذلك مـن ,ً فريـداً باإلضافة إىل كونه شـاعراً بليغاً وكان كاتبا,من املعرفةإشباع رغبته 
 يف تاريخ الشعر العـريب الـذين مجعـوا إىل خـصوبة الـشعر ورقتـه رونـق القلـم ًالقليلني جدا

 . فكان الشاعر املبدع والكاتب الساحر,وبراعته
 وتعريفـه , له تصوره اخلاص هلا,والعتايب باإلضافة إىل ذلك علم من أعالم البالغة العربية

ليف حـوت مـن آ والعتايب أستاذ صاحب كتب وت, النابغ من عقلية أحسن تكوينها,الذايت هبا
 ويـستدنونه , األمر الذي جعل اخللفاء حيتفلون به يف جمالسهم,ً ومن العلوم فنوناًاملعرفة ألوانا
 .إىل بالطهم

نـه شـعر املفكـرين أو إ .تـه بـاآلخرينكان لشعره لون متميز ووجه متفوق يف حال مقارنو
 ا وافـر املوسـيق,ي الفكرة العميقة النفسية تصاغ يف قالـب شـعري أنيـق رقيـقأ ,شعر الفكرة
نـه جـدير بـأن يكـون إ يف األسلوب ً جديداً وتلك الصفات األخرية تعني شيئا,عذب اإليقاع

 . أليب متام ومن سار عىل دربهًأستاذا
 وعـالج مـن ,يكمل الواحد منهام اآلخر مذهب يف احلكمة و,للرجل مدرسة يف األخالقو

 .خالهلام موضوع الصداقة والصديق
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  العربصبتع يكره الذي كان .أبو يعقوب إسحاق بن حسان اخلريميوكذلك كان  − ٢
 وهو يف ذلك منسجم مع اإلسالم الذي سـو بـني النـاس ,عىل غريهم وتعاليهم عىل سواهم

واخلريمـي بالغـي كبـري ومعلـم  .عىل آخر إال بام يقدم من خري بحيث ال فضل إلنسان ,ًمجيعا
بـآراء اخلريمـي  − أعظـم كتبـه − اجلاحظ يطرز صـفحات البيـان والتبيـنيان كو ,بالغة ثقة

 مـن ً من مصادره ومرجعاً آراءه مصدراً هبالة من التقدير هو هبا جدير جاعال إياهًوأقواله حميطا
 .مراجعه

حكامـه أشعر ال ختطئ معايريه وال تتهافـت  يف الً وصريفيا,ذواقة ً عن كونه ناقداًهذا فضال
 سبك إنشاء وانتقاء لفظ وحتـري ,اخلريمي يطبق معايريه البالغية عىل شعره و.وال تنبو نظراته

 ?حد إال استحـسنه وقبلتـه طبيعتـهأ ما بال شعرك ال يسمعه :ئلُ وقد س,معنى وسهولة مأخذ
 . فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانهًيساهلني عفوان أفيجيب ألين أجاذب الكالم إىل 

 ً شعرايقول هاألسلوب نفسبواخلريمي صاحب مذهب يف األخالق واحلكمة ضمنه شعره 
 مـن خلـق ًمنبعثا, عن خربة ومعرفـة وجتربـةً صادرا, من علم وحتصيلً نابعاً مجيالً جزالًكثريا

تأثر بـه  ,رمجتُيخ واألدب والسري التي تودين عرف الرجل هبام وذكرهتام له باحلمد كتب التار
مها من علـامء األخـالق قـد تـأثروا بأفكـاره وأفكـار ؤ ونظرا,أبو حيان التوحيدي ومسكويه

كـان اخلريمـي صـاحب  و,العتايب حول الفضيلة والشجاعة واحلكمـة والـصداقة والـصديق
 حـرب املـأمون أطول قصيدة قيلت يف رثاء بغداد حني تعرضت للمحن الكثرية الشديدة أيـام

 يف الـشعر ً فكان بذلك رائـدا,واألمني ابني هارون الرشيد يف رصاعهام عىل عرش بني العباس
 .التارخيي ريادته يف الشعر األخالقي واحلكمي

 ً وحيرص عىل جزالة الصياغة متخذا,ظة عىل عمود الشعرِواخلريمي يتحر املدرسة املحاف
 ًا أسـتاذيعـد.ركائز عمود الشعر ومدرسة الديباجـة ركيزة من وهو ,ً ومذهباًمن ذلك أسلوبا

صـوغه وحكمـة قولـه  للبحرتي يف مذهبـه األسـلويب وهـو يف جزالـة لفظـه وفخامـة ًأصيال
 وهو يف قـصيدته الطويلـة يف رثـاء , أستاذ أصيل رصيح أليب الطيب املتنبيهوأخالقيات معاني

محد بن عبـد ربـه أتاريخ لبني العباس وبغداد أستاذ مبارش البن املعتز يف أرجوزته الطويلة يف ال
 .يف تارخيه لعبد الرمحن النارص
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  الثالثالباب 

  الفصل األول
  األغراض التقليدية يف الشعر العباسي

  :املدح - ١
بـراز عظمـة امللـك إوقد ازدهر هذا العرض بسبب تشجيع اخللفاء للـشعراء وحمـاولتهم 

 د زاد الـشعراء ثـروة املـدح معـاين وق,ً الشعراء باملدح استدراجا لألعطياتأمعنبينام لدهيم, 
ًجديدة أضفت عىل املعاين القديمة أشكاال أخر فمدحوا اخللفاء إضافة إىل الكرم والشجاعة 

ًالقيادة السياسية والذب عـن الـدين داخليـا وخارجيـا وقـد  ووالقوة بالتقو وحسن اإلدارة ً ّ
 :ام إىل مهمة الشعرأشار أبو مت

ــارم  ّولــوال خــالل ســنها الــشعر مــا در ــؤتى املك ــن ت ــن أي ــد م ــاة الن  ُبغ
 فهـذا ,ع الـصحافةصنق تارخييـة تقـوم برسـم مـسرية اخللفـاء كـام تـئوغدت املدائح وثا

صـلبه يف  و اخلرمـيكحممد الثغـري الطـائي الـذي هـزم بابـّالبحرتي يصور دور يوسف بن 
 :سامراء

ــ ــرع ب ــا زلــت تق ــك−ابم ــا−باب ـــــــعواء  بالقن ـــــــارة ش ـــــــزوره يف غ  وت
ــــاء  حتـــى أخـــذت بنـــصل ســـيفك عنـــوة ــــا عــــىل اخللف ــــذي أعي ــــه ال  من

ًويقول البحرتي أيضا مادحا املتوكل بأنه قيم الدنيا وقيم الدين ً: 
ّخلـــــق اهللا جعفـــــرا قـــــيم الـــــدنيا ـــــي  ً ـــــدادا وق ّس ـــــدامً ـــــدين رش   ال

ــــبالد غــــورا أو نجــــداَّمعــــ رُض  ســــتنارت بــــه األرفاهــــر العــــدلظأ  ًال
 :ًمورية مادحا املعتصمعويقول أبو متام يف فتح 

ـــــــتقم ـــــــصم هللا من ـــــــدبري معت  ٍيف اهللا مرتغــــــــــب هللا مرتقــــــــــب  ت
 :ويقول عيل بن اجلهم يف مدح املتوكل
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ٍلـــه املنـــة العظمـــى عـــىل كـــل مـــسلم  ُوطاعتــــه فــــرض مــــن اهللا منــــزل  ِّ
إمارة تسابق األخر يف استجالب الشعراء ّ أصبحت كل ,وملا متزقت الدولة إىل اإلمارات

ٍوتبني أحد هؤالء كشاعر لألمري كام صنع احلمدانيون مـع أيب الطيـب املتنبـي الـذي يقـول يف 
 :مدح سيف الدولة

ــــــا عــــــيل مهــــــام ــــــيس إالك ي ــــــسلول  ل ــــــه م ــــــيفه دون عرض  س
ــــول  أنــــت طــــول احليــــاة للــــروم غــــار ــــد أن يكــــون القف ــــى الوع  فمت

  :اهلجاء - ٢
ً هذا الفن نشيطا يف هذا العرص, ولكنه مل يعد قائام عىل العوقد بقي ات القبلية كام كـان يف ادً

 وقد تنافس الشعراء يف رسم صورة اهلجـاء مـن خـالل القـيم اجلديـدة فهـذا ,شعر النقائض
 فيقول بعـد أن ,نشوان احلمريي يرد عىل اهلجاء الذي ورد من قبل عبد اهللا بن القاسم الزبيدي

 : بن القاسم بفساد األصليسمه عبد اهللا
ـــد ـــإن أصـــلك فاس ـــصحيح ف ـــا ال ٌأم ُوجـــــزاك منـــــا ذابـــــل ومهنـــــد  ّ ٌ 

 :فيجيبه نشوان
ـــيس يل ـــساد ول ـــأتيني الف ـــن ي ـــن أي ـــاجم يوجـــد  م ـــسب خبيـــث يف األع  ٌن
ــــود  ٌّال يف علـــــوج الـــــروم جـــــد أزرق ــــال أس ــــسود خ ــــدا وال يف ال ٌأب ً 

النفسية واخللقية ومل يتورعوا عن هجـاء َ خمتلف العيوب ائهموقد استخدم الشعراء يف هج
 :اخللفاء والوزراء إذا رأوهم منحرفني من الصواب

 :يقول بشار يف هجائه لرجل شديد البخل
ـــــني  إذا جئتـــــه للعـــــرف أغلـــــق بابـــــه ـــــت كم ـــــه إال وأن ـــــم تلق  ّفل

 :ًره قائالقاد عجرد يستخف ببشار بن برد وحيّوهذا مح
ــــــــردا ــــــــشبه الق ــــــــى ي ـــــــــ  وأعم ـــــــــي الق ـــــــــا عم  ُردإذا م
ُإىل جمــــــــــــــد ومل يغــــــــــــــد  دينء مل يــــــــــــــرح يومــــــــــــــا ٍ 
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 :وقد يتهم املهجو بالزندقة التي تنتهي باحلكم باملوت كام حصل مع بشار لقوله
ـــــا ـــــاخر ي ـــــة وراعاتف ـــــن راعي ـــن خـــسار  ب ـــي األحـــرار حـــسبك م  بن

ــــــراح ــــــت إىل ق ــــــت إذا ظمئ  رشكــــت الكلــــب يف ولــــغ اإلطــــار  وكن
 :ألنف الطويل وصفه لصاحب اير ابن الروميصوومن ت

ــــه ــــاس كل ــــراه الن ـــا ي ـــت أنف ـــا  مًمحل ــــا ال بمقي ـــل عيان ـــف مي ـــن أل  سًم
ــسبا ــه صــادفت مكت ــسبا ب ــو شــئت ك  ًأو انتـــصارا مـــىض كالـــسيف والفـــاس  ًل

 :ّوكذلك وصفه للحامل األعمى
ـــــاال ـــــت مح ًرأي ـــــىمّ ـــــني العم  ِ يف الوهــــــدويعثــــــر يف األكــــــم  ب
 وا عـــــن املجـــــدٍمــــن بــــشـر نامـــــ  ٍاالت وأشـــــــباههابـــــــني مجـــــــ

ــــــ ــــــسكني مست ــــــائس امل ِأذل للمكــــــــروه مــــــــن عبــــــــد  ٌلمسوالب ْ ُّ 
ــــــد  وكلهــــــــم يــــــــصدمه عامــــــــدا ــــــال عم ــــــب ب ــــــه الل ِّأوتائ َ 

 :ًووصفه اللحية الطويلة قائال
ــــرض ــــك وتع ــــة علي ــــل حلي  ٌفاملخـــــــايل معروفـــــــة للحمـــــــري  ْإن تط
ــــــــعري  ّعلــــــق اهللا يف عــــــذاريك خمــــــال ــــــــري ش ــــــــا بغ  ة ولكنه

ـــــري   لطـــــارتّلـــــو غـــــدا حكمهـــــا إيل ـــــل مط ـــــاح ك ـــــب الري  َّيف مه
ــــسالت وفاضــــت ــــت ف ــــة أمهل ــــــشري  حلي ــــــل م ــــــشري ك ــــــا ي  ُّفإليه
مثلهــــا النبــــي ألجــــر يف حلــــى النــــاس ســــنة التقــــصري  لــــو رأ 

 : عمروهوكذلك قوله يف وصف وج
ــــول ــــه ط ــــرو في ــــا عم ــــك ي ـــــــول  وجه ـــــــالب ط ـــــــه الك  ويف وج

 :ًقائالتصم حيث هجاه دعبل اخلزاعي ًوقد يكون اهلجاء سياسيا كام حصل عند موت املع
ــــد  ٌ لــــه أحــــدزنخليفــــة مــــات مل حيــــ ــــه أح ــــرح ب ــــام مل يف ــــر ق  وآخ
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ًواستمر اهلجاء يف عرص الدول واإلمارات يتخذه الشعراء غرضـا إذا تـأخرت األعطيـات 
 :كام صنع أبو العالء األسدي يف هجاء الصاحب بن عباد وزير البوهييني

ــــــسج ــــــت م ــــــةىَّإذا رأي ــــاد  ٍ يف مرقع ــــرا رضه ب ــــساجد ح ــــأوي امل َّي ً 
ــد قــذفت ــى املــسكني ق ــأن الفت ــاعلم ب  بـــه اخلطـــوب إىل لـــؤم ابـــن عبـــاد  ف

  :الرثاء - ٣
ٍبقي الرثاء نشيطا يف العرص العبايس, وإن اجته بمعاينة إىل صفات جديـدة يـصفها الـشاعر  ً

 بحقـائق الكـون عىل صفات من يقوم برثائه من القادة واألمـراء واخللفـاء إضـافة إىل التأمـل
 .والوجود واملوت واحلياة وانترش رثاء املدن واحليوانات املستأنسة واألصدقاء والزوجات

 :ًيقول أبو العالء املعري يف رثاء أحد أصدقائه معرضا حلقائق املوت
ًرب حلـــد قـــد صـــار حلـــدا مـــرارا ٍ ــــ  ّ ــــدادض ــــزاحم األض ــــن ت  احك م
ــــسرتيح ــــدة ي ــــوت رق ــــجعة امل  ِش مثـــل الـــسهاداجلـــسم فيهـــا والعـــي  ًض

 :بن محيد الطويساويقول أبو متام الطائي يف رثاء 
ــ ــةًىفت ـــرص  ً مــات بــني الــرضب والطعــن ميت ـــه الن ـــرص إذ فات ـــام الن ـــوم مق  ُتق

ًتـــرد ثيـــاب املـــوت محـــرا فـــام دجـــا ُهلــا الليــل إال وهــي مــن ســندس حــرض  ّ ّ 
 :ويقول حممد بن عبد امللك الزيات يف رثاء زوجه

ـــــدبعيـــــد الكـــــر عينـــــاه تب  فــــل املفــــارق أمــــهأال مــــن رأ الط  رانت
ٍّرأ كـــــل أم وابنهـــــا غـــــري أ ـــــان  مـــــهَّ ـــــل ينتجي ـــــان حتـــــت اللي  يبيت

 :وهذا الشاعر اخلريمي يرثي بغداد يف أيام اخلالف بني األمني واملأمون
ــــــــة مل تكــــــــن حتاذرهــــــــا  ٌحلـــــت ببغـــــداد وهـــــي آمنـــــة  ٌداهي
ــــــاب  ّحيرقهـــــــــــا ذا وذاك هيـــــــــــدمها ــــــشتفي بالنه ــــــاطرهاوي   ش

 :)ًهرا(ًقطا يرثي ويقول ابن العالف النهرواين 
ــــــد ــــــا ومل تع ــــــر فارقتن ــــــا ه  وكنـــــت منـــــا بمنـــــزل الولـــــد  ُّي
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ــــك وانتقمــــوا ــــصد  ًصــــادوك غيظــــا علي ــــصد ي ــــن ي ــــك وزادوا وم  ْمن
  :الفخر - ٤

 :ٍيتمحور الفخر عند الشعراء العباسيني يف ثالثة جماالت
 :ًتنبي مفتخرا بنفسه يقول امل, ما خيص نفس الشاعر:أوهلا

ـــــرت ال ب  ال بقــــومي رشفــــت بــــل رشفــــوا يب ـــــيس فخ ـــــوبنف  دوديج
 .قبيلته و ما خيص نسبه:والثاين
 . وهواه السيايسقيدته ما خيص ع:والثالث

 :ًويقول بشار مفتخرا بأصوله الفارسية
ـــــــــرب  هــــــل مــــــن رســــــول خمــــــرب ـــــــــع الع ـــــــــي مجي  عن
 ٍعــــــــال عــــــــىل ذي احلــــــــسب  بـــــــــــــــأنني ذو نـــــــــــــــسب

ــــــذي ــــــدي ال ــــــهأج ــــــمو ب ــــــــــــرس وساســــــــــــان أيب  س  ك
  :الغزل - ٥

ًنظرا الختالط العرب باألعاجم, وانتشار الفتوح والغزو وتدفق األموال, وكثرة اجلـواري 
 فبعـد أن كانـت يف العـرص اجلـاهيل وعـرص صـدر ,والقيان, توسعت أبواب الـشعر الغـزيل

 جسدية عند املرأة فتح  سامية وصفات ملفاتنَأن تكون معاين اإلسالم والعرص األموي ال تعدو
 :الشعراء العباسيون بابني جديدين

الذي جترأ فيه العباسيون عـىل وصـف خلـواهتم بجـرأة   هو باب الغزل اإلباحي:األول −
 .وفحش
 . غزل الغلامن الذي ال عهد للعرب به:والثاين −

 :يقول بشار بن برد يف الغزل اجلريء
ــــرا  يـــــــا ليلتـــــــي تـــــــزداد نكـــــــرا ــــت بك ــــن أحبب ــــب م ــــن ح  م

ـــــــك  ن نظــــــــــــرت إيلإحــــــــــــوراء ـــــــالعينني مخ ـــــــقتك ب  ًرا س
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ومع ذلك فقد تعفف قسم من الشعراء بغزهلم كام عند العباس بن األحنف الـذي وصـف 
 :زما جيول بخاطره باجتاه حمبوبته فو

ــــــصب ــــــأذنون ل ــــــارتكمٍّأت ـــرص   يف زي ـــسمع والب ـــهوات ال ـــدكم ش  فعن
ــهجال يــض ــسوء إن طــال اجللــوس ب ـــضمري ول  ر ال ـــا ال  كـــن فاســـق النظـــرعف

ًوقد انرصف قسم من الشعراء إىل غزل األعرابيات معرضا عن غزل النـساء املتحـرضات 
 .بسبب كثرة اللهو واملجون

 :قال املتنبي
ـــ  هــــام الفــــؤاد بأعرابيــــة ســــكنت ـــاًابيت ـــه طنب ـــدد ل ـــب مل مت ـــن القل   م

 :ًوقد أشار هذا الشاعر بجامل األعرابيات قائال
 ويف البــــداوة حــــسن غــــري جملــــوب  ليــــةٌحــــسن احلــــضارة جملــــوب بتخ

ـــ ـــا ع ـــالة م ـــاء ف ـــدي ظب ـــارأف  واجيـــبمـــضغ الكـــالم وال صـــبغ احل  فن هب
التي فرج هبـا حنينـه للحجـاز ) حجازياته(وبرز من الشعراء العفيفني الرشيف الريض يف 

 : أداء فريضة احلجنوالنساء اللوايت قصد
 ِراتممي بجزع الس من معيد يل أيا

 ومنـــــــــــــى واجلمـــــــــــــرات  ٍوليـــــــــــــــايل بجمـــــــــــــــع
ــــــــــــــاء عــــــــــــــاطالت  ًوظبــــــــــــــاء حاليــــــــــــــات  كظب

 قبـــــــــــــــل احلـــــــــــــــصيات  نجـــــــلراميـــــــات بـــــــالعيون ال
 : الديلميرومن الشعراء الذين تغنوا باحلب الصايف مهيا

ـــــىل ـــــضا آه ع ـــــريان الغ ـــــل جل  طيــب عــيش بالغــضا لــو كــان دامــا  ٍق
قـول عيـسى بـن جوه بالغزل الـصويف كـام يف مزوقد استفاد املتصوفة من الغزل البدوي ف

 :سنجر احلاجري
ــتكت ــف فاش ــن اخلي ــتم ع ــا بن  لبعــــــدكم آصــــــاهلا وضــــــحاها  أأحبابن
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ُكـــــأنكم يـــــوم الرحيـــــل رحلـــــتم ــــا  َِ ــــصيب تراه ــــي ال ت ــــومي فعين  بن
ـــديثكم ـــب ح ـــيالت بطي ـــى اهللا ل ــــا وســــقاها  ٍرع ــــا احلي ــــضت وحياه ّتق ّ 

  :الوصف - ٦
ًء العيش جعـل الوصـف غرضـا مهـام,  هذه احلياة, ورخاتداد احلياة العباسية وتوسعّإن ام ً َ

 واملعنويـة فوصـف الـشعراء يف هـذا العـرص آثـار احلـضارات ,ّاتسع مداه بني األشياء املادية
 وقصور اخللفاء وحدائقهم ومالهي الناس والصيد, كام وصـفوا يف اجلانـب اآلخـر ,القديمة

ألطعمـة, فوصـف  وا, والغرائـز واألزهـار والريـاض, الطباع,امعي واألمراضتالبؤس االج
واحلـامل األعمـى والنـرد والـشطرنجز ووصف ابـن الرومـي اخلبـا,البحرتي إيوان كرس ّ, 

 .ووصف نطاح الكباش وصياح الديكة
يقول ناصح الدين األرجاين يف وصف حصان كرس: 

ـــــدوب  وقــد بـــان حتــى عرقـــه حتــت جلـــده ـــــفحتيه ن ـــــبن يف ص  ْوإن مل ت
َّويقول املعري يف وصف ديك أحب له احل  :ًياة, فكان هذا الديك طعاما ألحد الصائمنيٍ

ــا ــيحة أي ــك ص ــن أيادي ــدت م ــك ع ــائم  دي ــو ن ــر وه ــت الك ــا مي ــت هب  َبعث
ــة ــك مدي ــت ل ــا أرهف ــت يل م ــو كن ـــــائمإوال رام  ول ـــــك ص ـــــارا بأكل  ًفط

 :ويقول البحرتي يف وصف القرص الكامل للمتوكل
ــقوفه ــصقيل س ــذهب ال ــن ال ــست م ـــالم   لب ـــىل الظ ـــيضء ع ـــورا ي ـــلًن  احلاف
ــــوه ــــاج بج ــــان الزج ــــأن حيط ّوك  ٌبحــج يمجــن عــىل جنــوب ســواحل  ّ

 :ويقول عيل بن اجلهم يصف لعبة الشطرنج وما يدور عىل رقعتها من معارك
ــــــن أدم ــــــراء م ــــــة مح ـــالكرم  أرض مربع ـــني موصـــوفني ب ـــني إلف ـــا ب  م
ـــــىل ـــــذا وذاك ع ـــــري ه ـــــذا يغ ـــنم  ه ـــرب مل ت ـــني احل ـــري, وع ـــذا يغ  ه

ــد ــل ق ــانظر إىل اخلي ــةف  ٍيف عــــسكرين بــــال خيــــل وال علــــم  ٍ حاشــت بمعرك
 ):رسياح(ًويقول أبو نواس واصفا كلب صيد له اسمه 
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ــــاح ــــارض مل ــــربق يف ذي ع ــــا ال ــــضاح  ّم ــــب املت ــــضاض الكوك  ِوال انف
ـــــــاح ـــــــدلو باملت ـــــــات ال ّوال انبت ّ  وال انـــــسياب احلـــــوت باملنـــــداح  ُ
ــــسباح ــــة ال ــــن راح ــــا م ــــني دن  حَّأجـــــد يف الـــــرسعة مـــــن رسيـــــا  ّح
ــــاح  يطــــــري يف اجلــــــو بــــــال جنــــــاح ــــبا الرم ــــل ش ــــن مث ــــرت ع  ُّيف

 :ويقول الشاعر أبو فرعون السايس يف وصف منزله املتواضع اخلايل من احلضارة واحلياة
ــــــو ــــــه الفقــــــر فل ــــــزل أوطن  ُدخـــــل الـــــسارق فيـــــه رسقـــــا  من

 :ًيصور الشاعر أبو الشمقمق واصفا حاجة عياله للخبز واإلدامو
ـــــر و ـــــا الفط ـــــد دن ـــــوق ـــــــر وال أرز  اننابيص ـــــــذي مت ـــــــسوا ب  ٍلي

ــــــــاهق ــــــــىل ش ــــــــو رأوا ع ـــــــاجلمز  فل ـــــــرب ب ـــــــوا للخ  ألرسع
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  ثالثالباب ال

  الفصل الثاني
  األغراض اجلديدة

 يف أدب العصر العباسي

 :وقد متثلت يف
  : الشعر التعليمي- ١

ن نوع موهو الشعر الذي نظم فيه العلامء خمتلف العلوم املعارصة هلم, وقد غلب عىل هذا ال
 وقد نظم فيه العلامء علوم , من العاطفة واعتمد عىل إظهار احلقائقالشعر العقل واملنطق وخال

كام صنع .وحسري والتاريخ والناألخالق وال − السلوك − العبادات − واريث علم امل.الفرائض
 وابـن املعتـز يف) ألفيتـه( وابـن مالـك يف )كليلة ودمنة(أبان بن عبد احلميد الالحقي يف نظمه 

 ).مسرية اخلليفة العبايس املعتضد(أرجوزته 
 :يقول أبان الالحقي −

ٍهـــــــذا كتـــــــاب أدب وحمنـــــــة ـــدع  ٍ ـــذي ي ـــةىوهـــو ال ـــة ودمن   ككليل
ـــــد  فيـــــــه دالالت وفيـــــــه رشـــــــد ـــــعته اهلن ـــــاب وض ـــــو كت ُوه ُ 

 :ًويقول ابن املعتز واصفا تسلط األتراك عىل أموال اخلالفة − 
ــــــ  ْكــــذلك حتــــى أفقــــروا اخلالفــــة ــــــةّوعودوه ــــــب واملخاف  ْا الرع

  : الشعر الفلسفي- ٢
 فكار الفلسفية من خالل الرتمجات البيزنطية للفكـر,األوقد بدأ الشعراء العباسيون التأثر ب

عنـد  كام هـو,َّومن خالل رصاع األفكار واملذاهب الدينية التي تبنت بعض األفكار الفلـسفية
 , بني الشعر, والفلـسفةهتومزاوج زنطيني,البي الع أيب متام عىل فلسفاتّومن خالل اط,املعتزلة

ّ كذلك مـا بثـه املتنبـي مـن حكـم يونانيـة يف , يف شعره"اجلدلية"وإدخاله قضية الديالكتيك 
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 , والنجوم, واحلديث عن العقل والروح,َ وما صنعه املعري يف تأمالته يف الكون والقدر,شعره
 . واتصاهلا بالبعث وما صنعه ابن سينا يف حديثه عن النفس,والبعث والنشور

 :ًقال أبو النواس يف وصف اخلمرة مستعمال كلامت فلسفية
 لطافـــة وجفـــا عـــن شـــكلها املـــاء  ّرقـــت عـــن املـــاء حتـــى مـــا يالئمهـــا

 :ويقول أبو متام
ــذا ــل قانيــت ذاك ب ــل لنــت ب ــسهل واجل  رشســت ب ــك ال ــك في ــت ال ش ــفأن  لب

 :ويقول املتنبي
ــرب أ  ًألتــــركن وجــــوه اخليــــل ســــامحة ــدمواحل ــىل ق ــاق ع ــن س ــوم م  ق
ــــري ــــازال منتظ ــــصلت م ــــل من  حتـــى أدلـــت لـــه مـــن دولـــة اخلــــدم  بك
ــــس ــــصلوات اخلم ــــر ال ــــيخ ي  ل دم احلجــاج يف احلــرمحنافلــة ويــست  ش

 :ويقول املعري
 ِنــــــوح بــــــاك وال تــــــرنم شــــــاد  غــــري جمــــد يف ملتــــي واعتقــــادي

 :ويقول ابن سينا يف وصف النفس
ـــع ـــل األرف ـــن املح ـــك م ـــت إلي ـــــــاء  ِّهبط ـــــــعُورق ـــــــزز ومتن ّ ذات تع ُ 
ّوصـــلت عـــىل كـــره إليـــك وربـــام ـــع  ٍ ـــي ذات توج ـــك وه ـــت فراق  ّكره

  :شعر اللهو واجملون - ٣
ٌنظرا لكثرة تدفق األموال وانتشار اللهو واملجون فقد أكب قسم من الشعراء عـىل وصـف  ً

الذين وصفوا ن الشعراء م و,ّبلنطقة الكرخ يف بغداد, ومنطقة قطرأماكن اخلمرة وجمالسها كم
مطيـع بـن إيـاس بـن عجـرد, أبـو نـواس و :اخلمرة وأكثروا من اخلمر واملجـون يف شـعرهم

 ....مسلم بن الوليد وغريهمو ,والشاعر بشار بن برد
 :الغزل املخجل وصف اخلمر وًويقول بشار بعد أن أصدر اخلليفة أمرا بمنعه من

ـــــا ـــــن ذكره ـــــة ع ـــــاين اخلليف ــــــــام رسه أكــــــــدح  هن ــــــــت ب ُوكن َّ 
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ــــدهافأع ــــــا أروح  ُرضــــت عــــن حــــاجتي عن ــــــن تركه ــــــوت م ُوللم ُ 
 :ويقول أبو نواس بعد أن سجنه األمني لرشبه اخلمر

ــل يل ــرا وق ــقني مخ ــًأال فاس ــره ــــن اجلهــــر  ُي اخلم ــــسقني رسا إذا أمك ُوال ت ً 
 ويقول أبو نواس

ٌتفتــــــري عينيــــــك دليــــــل عــــــىل ـــــشكو  َ ـــــك ت ـــــأن ـــــةس  هر البارح
ٌعليــــــك وجــــــه ســــــيئ حالــــــه  َّ بـــــت هبـــــا صـــــاحلهٍمـــــن ليلـــــة  َ

  :شعر الزهد - ٤
الذي كانت فيه   ويف الوقت,ًوقد جاء هذا العرض ردا عىل اللهو واملجون ووصف اخلمرة

 كانــت مــساجد بغــداد مملــوءة بالعبــاد والنــساك ,حانـات بغــداد مملــوءة بأصــحاب اخلمــرة
 .والعابدين, وقد عرف العباسيون لونني من الزهد

 :قرآن الكـريم والـسنة الـرشيفة معتمـدة عـىل قولـه تعـاىلزهد إسالمي مستقى من ال − أ
ا, وأحـسن كـام أحـسن اهللا  نـصيبك مـن الـدنيتـنس  وال,تاك اهللا الدار اآلخـرةآوابتغ فيام ((

 عنـده قـوت , يف بدنـهًه, معاىفبًمن بات آمنا يف رس ((:وكذلك من قوله عليه السالم)). إليك
 )).فريهابحذا فكأنام ملك الدنيا ,يومه
 :))ماين((بة إىل زعيم فاريس اسمه ٌزهد مانوي نس − ب

 : وقد كان من زعامء هذا اللون,ية والبوذية والنرصانيةتشوهذا الزهد مرتبط بالديانة الزرد
 وإباحـة زواج ,ية فتؤمن بعقيديت النـور والظلمـةتشن عبد القدوس, أما الديانة الزردصالح ب

 وحتـريم ذبـح احليـوان ,ؤمن بقضية تناسـخ األرواحباء من بناهتم وأخواهتم, أما البوذية فتاآل
ومـن  . من ذلـكًا وأما النرصانية فتؤمن بالنسك والزهد, وليست الرهبانية إال جزء,والطيور
 : العتاهية الزهد اإلسالمي قول أيبأمثلة

ــــراب ــــوا للخ ــــوت وابن ــــدو للم ـــــــصري إىل ذهـــــــابلكـــــــفك  ل ٍم ي ُ 
 :ويقول أبو نواس
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ـــــــــــــــــــــــــــيل.........  ّرصت يف عمــــــــيلوقــــــــد قــــــــ  يف أم
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــامي تقربن ـــــــــــــيل  فأي ـــــــــــــدنيني إىل أج  وت

 :ويقول املعري
ــــي ــــام تق ــــى األن ــــلٌّأغن ــأبى  ٍ يف ذرا جب ــل وي ــرىض القلي ــااي ــويش والتاج  ل

ــــك ــــاهم مل ــــاس يف دني ــــر الن ـــا  ٌوأفق ـــرار حمتاج ـــضحى إىل اللجـــب اجل  ي
ًليثـــــا بخفـــــان أو طبيـــــا بفرتاجـــــا  وقـــد علمـــت املنايـــا غـــري تاركـــة ً 

ٍعبد اهللا بن املبارك الذي مجع بني الزهد واجلهاد يف رسـالة إىل الفـضيل بـن عيـاض ويقول 
 :ًالناسك الذي كان جماورا مكة

ــــب  يــــا عابــــد احلــــرمني لــــو أبــــرصتنا ــــادة تلع ــــك يف العب ــــت أن  ّلعلم
ـــه ـــده بدموع ـــضب جي ـــان خي ـــن ك ِم ــــــضب  ُ ــــــدمائنا تتخ ــــــا ب  ُفنحورن

ويل الـصدقات   وكان قـدة,َّسامعيل بن عليإن املبارك خياطب أحد أصحابه وهو ويقول اب
 :بالبرصة

ـــــــساكني  ًيــــا جاعــــل الــــدين لــــه بازيــــا ـــــــوال امل ـــــــصطاد أم  ي
ــــــــدين  ّت للــــــــدنيا ولــــــــذاهتاْاحتلــــــــ ــــــــذهب بال ــــــــة ت ُبحيل ٍ 

 :ويقول ابن الرومي يف أمجل صورة للزهد والورع
ــــــــردا  بــــات يــــدعو الواحــــد الــــصمدا ــــــــل منف  يف ظــــــــالم اللي
ـــــــه ـــــــد ب ـــــــر الوعي ـــــــام م  ّح دمــــــع العــــــني فــــــاطرداســــــ  كل
ــــــدا  ًقــــــائال يـــــــا منتهـــــــى أمـــــــيل ــــــاف غ ــــــا أخ ــــــي مم  نجن

قبلوا عىل الزهد وسعوا إليه وقالوا فيه شعرهم هم أنفـسهم الـذين أن الذين أومن عجب 
 أو عىل وجه أدق هم بعض أولئـك ,ً ومعصية وانحرافاًأرسفوا عىل أنفسهم وعىل جمتمعهم إثام

 إن مـنهم أبـا ,حرمة حتـى جـرفهم تيارهـا وغمـرهم عباهبـاالذين انغمسوا يف طلب اللذة امل
 حممـود ً كام كان هناك أيضا, وأبا العتاهية, وصالح بن عبد القدوس, ومسلم بن الوليد,نواس
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 ىنقـأ ولذلك فإن شعره يف الزهـد واحلكمـة ,بن احلسن الوراق الذي مل يكن من فريق العصاة
 .ً وأرسع إىل اخلاطر تلقياًبالقرب إىل النفس تقأ وً وأصفى حمتوًمنهم روحا

ن قعدت به الـصحة عـن أن يـستمر أقل ما قال من شعر الزهد إال بعد أما أبو نواس فلم ي
 ومن ثم فإن مرارة الندم ,فيام ظل خيوض فيه من وحل وما يرتكبه من إثم ورجس طوال حياته

 .قد أحلت عليه فعدل إىل جانب النسك
طويلة إىل رحاب اهللا فيؤدي فريضة احلـج ويكـرب مـع  من رحلة العصيان الً يؤوب أخرياو

 لبيك ال رشيـك لـك , لبيك اللهم لبيك:ني وهو يطوف بالبيت العتيقّي مع امللبّباملكربين ويل
 وتنـساب إىل قلـب الـشاعر ومـضات .رشيـك لـك  ال,ن احلمد والنعمة لك وامللكإ ,لبيك

 :لوقياإليامن لتصب يف وجدانه فيتذوق روحانيتها ف
ـــــــك  ا مــــــــــا أعـــــــــدلكإهلنـــــــــ ــــــن مل ـــــــل م ــــــك ك  ملي

ـــــك ـــــد لبي ـــــت ق ـــــك لبي   ل
 

ـــــــــك ـــــــــك إن احلمــــــــد ل  وامللـــــــك, ال رشيــــــــك لــــــــك  لبي
ـــــــك  لـــــــكأمـــــــا خــــــاب عبــــــد س ــــــث سل ـــــــه حي ــــــت ل  أن

ــــــوال ــــــا كل ـــــــك ي   رب هل
 

ـــــــــك ــــــــد ل ــــــــك إن احلم ـــــــك لــــــــك  لبي ـــــــك ال رشي  واملل
ــــــــــك ــــــــــبي ومل ـــــــــل ن  وكـــــــل مـــــــن أهـــــــل لـــــــك  ك
ـــــــــألك ـــــــــد س ـــــــــل عب ـــــــــب  وك ـــــــــّس ـــــــــكّح أو لب  ى فل
 وامللــــــــك ال رشيــــــــك لــــــــك  لبيــــــــك إن احلمــــــــد لــــــــك

ـــــــــــك  ن حلـــــــــكأوالليـــــــــل ملـــــــــا ـــــــــــسابحات يف الفل  وال
ـــــــك,  لبيــــــــك إن احلمــــــــد لــــــــك ـــــــكواملل ـــــــك ل  ال رشي
ــــــــك ــــــــادر أجل ــــــــل وب ــــــــك  اعم ــــــــري علم ــــــــتم بخ  واخ
ـــــــك  لبيــــــــك إن احلمــــــــد لــــــــك ـــــــك...واملل ـــــــك ل  ال رشي
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عوي ويستجيب إىل فري رتههن انقضت شأ ولكن بعد ,ويفتكر أبو نواس يف مصري كل حي
 :نداء عقله

 وال عـــــــذر يف املقـــــــام لـــــــساه  أهيـــا الغافـــل املقـــيم عـــىل الـــسهو
ـــــــق خالصـــــــا ـــــــا نطي  يــــوم تبــــدو الــــسامء فــــوق اجلبــــاه  ال بأعاملن
 ـــــــريط راج حلــــــسن عفــــــو اهللا  ـغـــــري أين عـــــىل اإلســـــاءة والتفـــــ

ورضاعـة النـادم و نواس إىل املحسن الرحيم بكل رجائه وبتوسل املعرتف بخطئه بويلجأ أ
 : آخر شعر صدر عنهً عن صدق إسالمه قائالًغري اليائس من رمحة اهللا معربا

ــــرة ــــويب كث ــــا رب إن عظمــــت ذن ـــ  ي ـــت ب ـــد علم ـــمأفلق ـــوك أعظ  ن عف
ــــستجري امل  إن كـــــان ال يرجـــــوك إال حمـــــسن ــــوذ وي ــــبمن يل ــــرمف  ج

 فــــإذا رددت يــــدي فمــــن ذا يــــرحم  دعــــوك رب كــــام أمــــرت تــــرضعاأ
 ومجيـــــل عفـــــوك ثـــــم إين مـــــسلم  ســــيلة إال الرجــــايل إليــــك و مــــا

 :يقول يف الدعوة إىل اإليامن واالستقامة الذي صالح بن عبد القدوسومن شعراء الزهد 
ـــدرةِّفوحـــق ـــسامء بق ـــن ســـمك ال  واألرض صــــــري للعبــــــاد مهــــــادا   م

ــــك ــــذنوب هلال ــــىل ال ــــرص ع ـــــادا  إن امل ـــــويل أو أردت عن ـــــدقت ق  ص
بـو العتاهيـة فهـو يـدعو إىل تـرك الـدنيا أالفـرتة العباسـية  أشهر شعراء الزهد يف تلـك و

 ويذكر املوت ومالحقتـه للخلـق , آخرً ويدعو إىل التقى وصالح األعامل حينا,ًوحتقريها حينا
 ويقـف عـىل ,ًويلح يف ذلك إىل احلد الذي يصد الناس فيه عن ترك أية متعة ولو كانت حـالال

ر بـني حيقرن بني الدنيا واآلخرة أو باألآونة أخر و ويسائل ساكنيها ًالقبور ويناجيها حينا
 : ثم النشور واحلساب والثواب والعقاب ويرجو الثواب وخيشى العقاب,احلياة واملوت

ـــه ـــل تائ ـــدنيا ودع ك ـــن ال ـــصرب ع ـــه  ت ـــه يف املهام ـــوي ب ـــو هي ـــع ه  مطي
ـــــشافه  دع النــــاس والــــدنيا فبــــني مكالــــب ـــــني م ـــــاب وب ـــــا بأني  عليه

ــــشابه  سه يف أمــــورهومــــن مل حياســــب نفــــ ــــشكل مت ــــيم م ــــع يف عظ  يق



٩٢ 

 عــــن الــــشهوات واحــــتامل املكــــاره  ومــا فــاز أهــل الفــضل إال بــصربهم
 عـىل ألـسنة ًالتـي نالـت شـهرة عريـضة وتكـررت ترديـدا يقول أبو العتاهية يف قصيدتهو

 : ويف مقدمتهم اخلليفة املأمون,معارصيه
ــــاف ا   بنفــــيسًيل لــــست مــــشغوال فــــام ــــا يل ال أخ ــــا يلوم ــــوت م  مل

ــــــــــــايل  لقــــــد أيقنــــــت أين غــــــري بــــــاق ــــــــــــي أراين ال أب  ولكن
 تفـــــانوا ربـــــام خطـــــروا ببـــــايل  أمــــــا يل عــــــربة يف ذكــــــر قــــــوم
ــــيش ــــام يم ــــد ق ــــريض ق ــــأن مم ـــــال  ك ـــــة عج ـــــني أربع ـــــيش ب  بنع
 كــــــأن قلــــــوهبن عــــــىل مقــــــال  وخلفــــي نــــسوة يبكــــني شــــجوا
ــــوم ــــت بقــــوت ي ــــا بقي  رة بــــــــاملثبغــــــــي مكــــــــاأوال  ســــأقنع م

ـــــــــصري ذاك إىل زوال  لـــدنيا تـــساق إليـــك عفـــواهـــب ا ـــــــــيس م  أل
 فلــــــم أر غــــــري ختــــــال وفــــــال   بعــــد قــــرنًخــــربت النــــاس قرنــــا

ـــــرارة األشـــــياء طـــــرا ـــــت م ــــسؤال  وذق ــــن ال ــــر م ــــم أم ــــام طع  ف
ــــــور ــــــاأومل أر يف األم ــــــد وقع ــــ  ش ــــاداة الرج ــــن مع ــــعب م  لاوأص

ــــــا رأومل  ــــــاس عيب ــــامل  يف عيــــــوب الن ــــىل الك ــــادرين ع ــــنقص الق  ك
 :قول أبو العتاهية يف آخر أبيات قاهلا قبل موتهي
ــــــــإينإ ــــــــذبني ف ــــــــي ال تع  ن منــــيامقــــر بالــــذي قــــد كــــ  هل

ـــــــ ـــــــا يل حيل ـــــــائيةوم ـــي   إال رج ـــسن ظن ـــوت وح ـــوك إن عف  وعف
ـــــا ـــــة يل يف الرباي ـــــن زل ـــــم م ـــــيل  فك ـــــت ع ـــــنَّوأن ـــــضل وم  ِّ ذو ف
ــــــا ــــــدمي عليه ــــــرت يف ن  عضــــضت أنــــاميل وقرعــــت ســــني  إذا فك

 لــــرش النـــــاس إن مل تعـــــف عنـــــي  ينإ وًريايظـــــــن النـــــــاس يب خـــــــ
  :شعر التصوف - ٥



٩٣ 

م التعلـق ذرضاء اخلالق وإًشهد العباسيون نوعا من الزهد أفضل من التصوف القائم عىل 
خـرج يف معظمـه عـن تعـاليم  كـن هـذا التـصوفول)) النساء − األبناء − األموال(: (بالدنيا

 :عىل جمموعة من ركائزهذا التصوف عتمد  وا,بفعل الرتمجات اليونانية واهلنديةاإلسالم 
 .فكرة املحبة اإلهلية: أوهلا

 .نكار الذاتإ فكرة :وثانيها
 ووحـدة اخلـالق ,وحدة الوجـود(( االعتامد عىل القلب والكشف ونظرية التوحد :وثالثها
 )).واملخلوق

 :جيقول احلال
ـــــزالل  مزجــــت روحــــك يف روحــــي كــــام ـــــاء ال ـــــرة بامل ـــــزج اخلم  مت

ـــــــسك ـــــــإذا م ـــــــسنيَّف ــــال  ٌ يشء م ــــل ح ــــا يف ك ــــت أن ــــإذا أن  ِف
 .وهذا كالم خطري خيرج عن حدود الرشع اإلسالمي

 :ًويقول عبد الكريم القشريي متمثال
ــــه  يــا مــن تقــارص شــكري عــن أياديــه ــــسان عــــن معالي ٍوكــــل كــــل ل ُّ َّ 
ُال دهـــــر خيلقـــــه ال قهـــــر يلحقـــــه ــــه  ُ ــــره ال ســــرت خيفي ــــشف يظه  َال ك

 :هليه اإلويقول السهروردي من عشق
ـــــــدا  ـــــــًأب ـــــــيكم األرواحُّنحت  احّووصــــــالكم رحياهنــــــا والــــــرس   إل

ــــــ ــــــوااوا رمحت ــــــقني تكلف ـــــضاح  ّ للعاش ـــــة واهلـــــو ف ُســـــرت املحب ّ 
  :شعر حتليل الصفات اخللقية - ٦

رسم الشعراء العباسيون الصفات العظيمة عند ممدوحيهم كام رسـموا الـصفات الذميمـة 
 وإنـام ,نيهم الشعرية عـىل الكـرم واحللـم واحليـاء والعفـة ومل يقترصوا يف معا,عند مهجوهيم

 وقـد ,جتاوزوا ذلك إىل واجبات األخوة والصداقة واختيار األصدقاء والصرب عـىل أخطـائهم
ًصور ذلك ابن املعتز قائال ّ: 



٩٤ 

ــــ  يــــا مــــن ينــــاجي ضــــغنه يف نفــــسه ــــاعي الل ــــي باألف ــــدب حتت  غدُّوي
ــــدره ــــرة يف ص ــــنهض زف ــــت ت ـــت  ًوبي ـــسدا وإن دمي ـــغًح ـــي يول   جراح

 :ًويصف ابن الرومي الصرب واجلزع حملال عمق هاتني الصفتني
ــــب  وقـــــد يظـــــن النـــــاس أن أســـــاهم ــــاع مرك ــــيهم طب ــــربهم ف َّوص ٌ 
 ّلكــــل لبيــــب مــــستطاع مــــسبب  وليـــسا كـــام ظنومهـــا بـــل كالمهـــا

  :شعر الشكوى من الزمان ونوازله - ٧
اسية واالجتامعيـة والثقافيـة وبـرز وقد كثر ذلك يف العرص العبايس بسبب املفارقات الـسي

نوعان من الشكو: 
 .ّنوع فردي بث فيه الشعراء مهومهم الشخصية − أ

 . األكفاء غريٌنوع عام جاء بسبب فساد األحوال السياسية وتويل املناصب من قبل − ب
 :يقول ابن املعتز يف الشكو العامة

ــد ــؤس والنك ــري الب ــيش غ ــق يف الع   ومــن نكــدًت مــن هــمفــاهرب إىل املــو  ُمل يب
ــا ــن مكارهه ــي م ــر عين ــا ده ــألت ي ــا دهــر حــس  ُم ــصدبُي ــد أرسفــت فافت  ك ق

 :ويقول املتنبي يف الشكو الفردية
ـــد  ـــدبعي ـــا عي ـــدت ي ـــال ع ـــة ح ــــد  ٌأي ــــه جتدي ــــر في ــــىض أم ألم ــــام م  ٍب

  املــــدام وال هــــذي األغاريــــديهــــذ  يل ال حتركنــــيأصــــخرة أنــــا مــــا
 :ًجمية شاكيا من الدهر والزمنميته الع يف الئيويقول الطغرا

ــــي ــــدهر يعكــــس آمــــايل ويقنعن  ِّمـــن الغنيمـــة بعـــد الكـــد بالقفـــل  وال
ـــستمعا ـــت م ـــو نادي ـــاحلظ ل ـــت ب ــــ  ًأهب ــــغلواحل ــــال يف ش ــــي باجله  ٍظ عن

  :شعر النوادر والفكاهات - ٨



٩٥ 

ٍوهو غرض استجد يف العرص العبايس كرد فعل عىل صـعوبة العـيش وانقـسام النـاس إىل 
 وقـد , وقد برز من شعراء هذا الغرض أبـو دالمـة,ض اآلخرعول بعضها هدم البمذاهب حيا

بن الرومي بـاع  وال, وأصحاب اللحى الطويلة,تندر الشعراء عىل البخالء واألكلة واجلشعني
 وطويـل ,قية كوصـف األعمـى واألحـدب واألصـلعُقية واخللْطويل يف وصف العيوب اخلل

 ...األنف وغريهم
ًب عذري أجراها عىل لسان محار له مات عشقا وقـد رآه حًواصفا قصة  بن برد يقول بشار ٍ ٍّ

 :بشار يف اليوم فقص عليه قصته
ـــــــــاين ـــــــــل بعن ـــــــــيدي م ــــــــاب األصــــــــبهاين  ْس  نحــــــــو ب
ـــــــــان  إن بالبـــــــــــــــاب أتانـــــــــــــــا ـــــــــل أت ـــــــــضلت ك  َّف
ـــــــــا ـــــــــوم رحن ـــــــــي ي ــــــــــــــسان  تيمتن ــــــــــــــا احل  بثناياه

ــــــــــد ــــــــــا خ ــــــــــيلأٌّوهل ـــــــــشيفران  ٌس ـــــــــل خـــــــــد ال  ِّمث
  :العبثالتهكم وشعر  - ٩

 وقد ساهم يف إبرازه شـعراء مـن ,حش القول وهجر الكالمفوقد اعتمد فيه أصحابه عىل 
 )).درصيع الدالء الذي عارض مقصورة ابن دري − ابن حجاج − ابن سكرة: ((أمثال

 :يقول رصيع الدالء يعارض مقصورة ابن دريد
ـــــه ـــــب نعال ـــــرد أن تنتق ـــــن مل ي  ِّفـــــــه إذا مـــــــشىكُحيملـــــــه يف  م

ــــــن أراد ــــــهوم ــــــصون رجل   لـــــه مـــــن احلفـــــاٌفلبـــــسه خـــــري  ُ أن ي
 طـــار مـــن القـــدر إىل حيـــث يـــشا  مــــن طــــبخ الــــديك وال يذبحــــه

  :شعر التهاني واهلدايا - ١٠
رض يف املناسـبات واألعيـاد والتهنئـة بقـدوم املواليـد اجلـدد, كـام صـنع غوقد برز هذا ال

 .البحرتي يف وصف موكب املتوكل يف عيد الفطر
 :ٍي يف وصف قدح أهداه إىل عيل بن حييى املنجميقول ابن الروم



٩٦ 

ـــــسبي ـــــدائع ي ـــــن الب ـــــديع م ِكــــل عقــــل ويطبــــي كــــل طــــرف  وب َّ ٍ 
 



٩٧ 

 
  ثالثالباب ال

 الفصل الثالث
  التحوالت اليت طرأت
  على الشعر العباسي

  :يف بناء القصيدة - ١
ًلتزم العباسيون التزاما كامال مل ي  وكـان ,هليونها اجلاسهج القصيدة العربية التي رسم أسبنً

ٍقـصور بغـداد,  وصـف عـىل األطـالل و يف الوقـوفطا اجلاهلينيُبعضهم قد حاول ترسم خ
 وقد أعـرض بعـض الـشعراء عـن ذلـك, ,م مع البداوةء اخللفاء بالصفات التي تتالووصف

 :ونددوا بطريقة الوقوف عىل األطالل كام قال أبو النواس
ـــسائله ـــم ي ـــىل رس ـــشقي ع ـــاج ال ـــ  ٍع ـــن مخ ـــأل ع ـــت أس ـــدوعج  ارة البل

 فهذا أبو متـام ,ًولكن شاعرا كأيب متام والبحرتي وابن املعتز حاولوا تغيري مطالع قصائدهم
 :صنع لقصيدته يف مدح املعتصم مقدمة يف وصف الطبيعة فقال

ـــر ـــدهر فهـــي مترم ـــت حـــوايش ال ــــد  رق  َّ الثــــر يف حليــــة يتكــــرساوغ
ّيـــــا صـــــاحبي تقـــــصيا نظـــــريكام ـــف   َّ ـــوه األرض كي ـــا وج ـــصورتري  َّت

ــــارا ــــا هن ــــساًتري ــــد شــــابهً مشم ـــو    ق ـــأنام ه ـــضحى فك ـــه ال ـــقموج  رم
 :كام وبدأ قصيدته يف فتح عمورية باحلكمة

ـــسيف أصـــدق أ ـــبنُال ـــاء مـــن الكت ـــب  ًب ـــد واللع ـــني اجل ـــد ب ـــده احل ّيف ح ّ ُّ ّ 
 :ًوهذا ابن املعتز خياطب اخلليفة املعتضد الذي نفاه وأبعده عن جمالسه قائال

ـــال ا ـــا ق ـــسمع م ـــسواأت ـــامم ال ــــــع  عجحل ــــــك واق  وصــــــائح يف ذرا األي
 ســـو ملحـــات أو تـــشري األصــــابع   وهــــــو حملــــــلًامنعنــــــا ســــــالم
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 ً بحيـث جعـل لكـل قـصيدة مطلعـاً مغـايراًأما املتنبي فقد سلك يف بناء قـصائده مـسلكا
 :يتناسب مع مضمون القصيدة كقوله

ــزم تــأيت العــزائم ــىل قــدر أهــل الع ـــرام ا  ع ـــدر الك ـــىل ق ـــأيت ع ـــارموت  ملك
 :وقوله

ــــدمًإذا كــــان مــــدحا ــــسيب املق   مقــــيمًأكــــل فــــصيح قــــال شــــعرا   فالن
  :الزخارف اللفظية واحملسنات البديعية - ٢

 لتغري مظاهر احلياة العباسية عن سابقتها وازدياد االهتامم بالشكل عند اإلنـسان أكثـر ًنظرا
الشعر لـدهيم أكثـر مـن  فقد انعكس ذلك الشعر فأخذ الشعراء هيتمون بشكل ,من املضمون

 ونشأ فن البديع القـائم عـىل املحـسنات والزخـارف اللفظيـة واملعنويـة كاجلنـاس ,املضمون
 :كام عند أيب متام يف قوله , وحتول الشعر من مطبوع إىل مصنوع,والطباق واملقابلة واإلرصاد

ـــب  بـــيض الـــصفائح ال ســـود الـــصحائف ـــشك والري ـــالء ال ـــوهنن ج  يف مت
تامم بالزخارف اللفظية واملحسنات البديعية من كوهنا وسيلة إىل كوهنا غاية وقد حتول االه

 . عىل الشعر العريبً ثقيالًوأصبحت يف العصور التالية عبئا
  :األوزان والقوايف - ٣

عـرص  لكن شعراء ال,مل يتجاوز شعراء العرص اجلاهيل واإلسالم واألموي األوزان اخلليلية
 أن يوجـدوا أوزان البحـور الـست عـرشة ً والغناء حاولوا أوالاقالعبايس بسبب انتشار املوسي

 أنا أكـرب مـن الـوزن اخللـييل :وكان أبو العتاهية يقول, )املواليا(وأضافوا أوزان جديدة ,ًوزنا
 .املخمسة − املربعة − املسحطات − كاملزدوج ونوع الشعراء بالقوايف فظهرت أوزان

 : يقول بشار. تتناسب مع الغناء واملوسيقاواهتم الشعراء باألوزان املجزوءة التي
 تــــــــصب اخلــــــــل يف الزيــــــــت  ربابــــــــــة ربــــــــــة البيــــــــــت
 وديـــــــك حـــــــسن الـــــــصوت  هلـــــــــا عـــــــــرش دجاجـــــــــات

 :وقوله
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 كـــــــــــــــشمس دجـــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــــــالف دن
ــــــــــــــــن ــــــــــــــــدمع جف  كخمــــــــــــــــر عــــــــــــــــدن  ك

  :التصوير الفين - ٤
االقـرتاب  ومل يرتض العباسيون الطريقة العربية اجلاهلية واإلسالمية القائمة عىل اإليضاح

 واحلـرص عـىل الدقـة يف ,املشبه بـه و ومالحظة التناسب يف وجه الشبه بني املشبه,ةمن احلقيق
ًلوا أن ينهجوا هنجا جديدا يف هذا التصويروبل حا ,الوصف يف التصوير الفني يف شعرهم  كام ,ً

 ني احلواسصنع بشار حينام حاول أن جيعل العالقة مضطربة بني املشبه واملشبه به, وأن يامزح ب
 :يقول بشار يف وصف جارية) املنظور باملذاق(و) املسموع باملنظور(ّيعتمد اإلهبام كأن يشبه و

ـــــــك ـــــــرت إلي ـــــــوراء إن نظ ــــــــرا  ح ــــــــالعينني مخ ــــــــقتك ب  س
ــــــــديثها ــــــــع ح ــــــــأن رج ـــــاض كـــــسني زهـــــرا  وك  قطـــــع الري

ّفكأن احلديث املختص بحاسة السمع مشبه بقطع الرياض اخلاصة بحاسة النظر, وقد بلـ  غّ
ًبداع الذي غدا ركنا أساسيا عنـد أيب متـام يف جتديـده حيـث اختفـت التصوير الفني منتهى اإل ً

يقـول ابـن املعتـز . الصور املستوحاة من البادية واعتمدت الصور املستوحاة من حيـاة الـرتف
 :ًواصفا اهلالل

ـــــدا ـــــالل ب ـــــسن ه ـــــر إىل ح ـــــا  ٍانظ ـــــواره احلندس ـــــن أن ـــــك م  هيت
ــــضة ــــن ف ــــد صــــيغ م  حيــــصد مــــن زهــــر الربــــا نرجــــسا  ٍكمنجــــل ق

  : املعاني الشعريةيف - ٥
 كـذلك رفـضوا معـانيهم, وحـاولوا ,كام أن العباسيني مل يقبلوا بشكل القصيدة اجلاهليـة

 :ِجتديدها وقد أرسهم يف تغري املعاين يف ثالثة أشياء
ن الذي متثل بالقرآن الكريم والسنة النبويـة ومـا فتحـه هـذا :أ ـ قضية الفكر اإلسالمي 

الكتابان من آفاق جديدة للعقل يف ذلك كمناقـشة وسـائل الكـون واحليـاة والعقـل واخلـالق 
ّ ذلك مـن علـم سـمي فـين, وما نتج عواملخلوق والروح واجلسد ام بعـد الكـالم الـذي تبنـاه ٍ

 .أصحاب املذاهب باإلضافة إىل املعتزلة
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لعـرب املـسلمون التي ترمجت من كتب األمـم التـي مازجهـا ا :الثقافة الفلسفية  - ب
 , وأثر ذلك عىل بعض الشعراءةت تلك الشعوب كاملانوية واملزدكيوالتي متحورت حول ديانا

 .ّكام حصل مع املعري حينام حرم عىل نفسه أكل اللحوم
التي فرضـت نفـسها مـن خـالل امتـزاج احلـضارات  :تغريات احلياة اجلديـدة    - جـ

 فقـد نقـل ,رون من طرائق جديـدة للفكـراألخر وحياة الشعوب األخر وما ابتدعه املفك
 .العرب حكمه الفرس ووصاياهم وآداهبم وأساليبهم يف احلياة السياسية والـصداقة واملـشورة

 :قال بشار
ــــصيحة حــــازم  ُإذا بلــــغ الــــرأي املــــشورة فاســــتعن ــــصيح أو ن ــــرأي ن  ب

ٌفـــــريش اخلـــــوايف قـــــوة للقـــــوادم   غـــضاضةكوال جتعــل الــشور عليــ ُ 
 فقـد زعـم علـامء ,ًا حكمة اهلند وعلومها يف احلساب والفلك والطبيعـةونقل العرب أيض

 :ً عاد حارا, وقد أخذ هذا املعنى أبو نواسةالربوداهلند أن اليشء إذا أفرط يف 
ـــــدا ـــــدا وش ـــــزهري إذا ح ـــــل ل  ُأقلـــــك أو أكثـــــر فأنـــــت مهـــــذار  ق
ـــى ـــربودة حت ـــدة ال ـــن ش ـــخنت م  ُرصت عنــــــدي كأنــــــك النــــــار  س

 :ويقول املعري
ـــال  ـــاف ـــاء ظامل ـــا أخـــرج امل ـــأكلن م  ًوال تبـــغ قوتـــا مـــن غـــريض الـــذبائح  ت

ونقل العرب الثقافة اليونانية وفلسفتها املعتمدة عىل املنطق واألقيـسة واألدلـة واسـتخدام 
 يقول أبو العتاهية يف ,الشعراء مصطلحات فلسفية, كفكرة اجلوهر, والكل والتعليل والتضاد

 :سكون احلركة
ــــا   بــــان منــــيُّيــــا عــــيل بــــن ثابــــت ــــوم بنت َّصــــاحب حــــل فقــــده ي ٌ 

ـــــو ـــــد لعمـــــري يل غـــــصص امل  َّت وحركتنــــــي هلـــــــا وســـــــكنتا  ق
 :فككتبو نواس يف فكرة اجلزء الذي ال يويقول أ

ـــــــــال  يــــــا عاقــــــد القلــــــب منــــــي ـــــــــذكرت ح ـــــــــال ت  ه
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ـــــــــيال ـــــــــي قل ـــــــــت من ــــــــــال  ترك ــــــــــل أق ــــــــــن القلي  ّم
ـــــــــــــــزأ ـــــــــــــــاد ال يتج ــــــــن   ّيك ــــــــظ م ــــــــل يف اللف  الّأق

 :ّ التضاد فصور مجال إحد صواحبهويقول أبو متام يف
ـــالم ـــرسي يف الظ ـــضاء ت ـــيسفبي  ًنــــورا وتــــرسب يف الــــضياء فــــيظلم  يكت
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  رابعالباب ال
  الصعاليكالشعراء 

  يف العصر العباسي
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 بل كانت مضطربة خمتلـة ال ,يف العرص العبايس صحيحة مستقيمةاالجتامعية مل تكن احلياة 

فقد متتع اخللفاء والـوزراء ومـن يف حكمهـم هبـذه  ,ياة احلرة الكريمةحتقق اخلري وال توفر احل
 ً وعاش الباقون حياة بائـسة بـسبب سـوء توزيـع الثـروة وهـذا مـا اسـتدعى اخـتالال,احلياة

 : من مظاهرهًاقتصاديا
 .العنف يف جباية اخلراج − ١
 .زيادة اخلراج − ٢
 ).جباة الرضائب(خيانة العامل  − ٣
 . للوزراء واسرتداد ما مجعوه بغري حجةعزل اخللفاء − ٤
 .إنفاق األموال عىل سبل ال تفيد الناس − ٥
 . طائلة للقضاء عليهمًكثرة املتمردين الذين استدعوا أمواال − ٦
 .إغداق األموال عىل القادة العسكريني لضامن والئهم − ٧
 حماولـة رد  النـاس إىلا وهـذا مـا دعـ,عض األمصار كاحلجازإجراء األعطيات عىل ب − ٨

 للخليفة أو الوالة وتارة باالمتناع عـن دفـع اخلـراج وأخـر فع الشكاواملظامل عنهم تارة بر
 ومل تعد بيوت املال ,وقد انقطعت الصلة بني بيوت املال والرعية .بالثورة عىل العامل وحماربتهم

عن التامس العـيش تدفع للمعوزين ما فرضه القرآن الكريم هلم مما أد النتشار الفقر والعجز 
 وهذا ما كانت عليه نتيجة التمرد عىل األوضـاع الـسيئة والـسعي لكـسب ,بالطرق املرشوعة

 .األقوات بطرق غري مرشوعة واإلغارة عىل املدن ورسقة األسواق والتجار
ولقد ساعد يف انتشار الصعاليك كثرة الفـتن واالضـطرابات بـسبب اسـتبداد العباسـيني 

حلكم واخلالفة والفتك والتنكيل بمعارضيهم وهذه الفتن التـي وقعـت باحلكم واستئثارهم با
 وكـان بعـضها اآلخـر بـسبب ,كان بعضها بسبب الرصاع عىل احلكم والتنازع عىل الـسلطان

نزعة االنفصال واالستقالل عن الدولة العباسية بينام كانـت تـارة بـسبب البغـي والطغيـان يف 
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 غـالء األسـعار وظلـم ًة املرتدية واحلاجة املزرية شـاكيا وقد عرب أبو العتاهية عن احلال,احلكم
 :العامل وانتشار البطالة إىل اخلليفة

ــــــي اإل ــــــغ عن ــــــن مبل ــــــامم ــــــــــــــ  م ــــــــــــــصائحا متوالي  ةًن
 أســــــــعار الرعيــــــــة عاليــــــــة  إين أر األســــــــــــــــــــــــــعار

ـــــــــــرضورة قاســـــــــــيةأو  ر املكاســــــــــــب نــــــــــــزرةأو  ر ال
ـــــــــة  ر غمــــــــــــوم الــــــــــــدهرأو ـــــــــر وغادي ـــــــــة مت  رائح
ــــــــــامىأو ــــــــــلر اليت ـــــــــــــة   واألرام ـــــــــــــوت اخلالي  يف البي

ـــــــشكون جمهـــــــدة بأصـــــــوات ـــــــــــــــة  ي ـــــــــــــــعاف عالي  ض
ـــــــــاس ـــــــــي للن ـــــــــن يرجت ــــــــة  م ــــــــون الباكي  غــــــــريك للعي
 واجلـــــــــــــسوم العاريــــــــــــــة  مــــــــن للبطــــــــون اجلائعــــــــات

 وأكثر ,وقد سجل لنا القدماء أخبار بعض الفقراء اللصوص يف هذه االضطرابات والفتن
ن حيـث انتهـز العيـارون هـذه الفرصـة وهنبـوا أمـوال ما كان ذلك يف رصاع األمني مع املأمو

 ممـا يـدل عـىل أن , وكثر اللـصوص وقطـاع الطـرق يف مـرص ويف خراسـان كـذلك,التجارة
وحركة الصعلكة  .السبب األكرب يف ظهور الصعلكة االقتصادي واالجتامعي كان له لاالختال

ن اإلسـالم ويف  أل;موي واجلاهيلواهتا عام كانت عليه يف العهد األالعباسية ختتلف أبعادها وأد
 .عرص الرسول صىل اهللا عليه وسلم والعهد الراشدي جفف منابع ذلك

 بحيث ً واملدن ال الصحراء كام كان سابقارضن حركة الصعلكة العباسية كان مكاهنا احلواإ
 وهـذا مـا جعلهـم ,ن مع أزواجهـم وأوالدهـم يف هـذه احلـوارضواستقر الصعاليك العباسي

 العناية بأوالدهم ويعطفون عليهم بعكـس الـصعاليك اجلـاهليني الـذين كـانوا حيرصون عىل
 .مغامرين ال يبالون باملوت وال خيافون املكاره

ومن الطرق التي اتبعها الصعاليك يف العـرص العبـايس اهلجـاء الـساخر الـذي يلقونـه إىل 
 كـام صـنع أبـو ,إتاوة للشاعر وبالتايل ليجرب التاجر البخيل عىل دفع ,دوهِّالعامة والصبيان لريد

الفحـش خبيثـو  فرعون السايس وأبو الشمقمق وأبو الينبعي واحلمدوين فهم هجاؤون كثريو
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أبو الـشمقمق يف داود بـن  ومن ذلك ما قاله , ورذالةًاأللسنة رسيعون إىل أعراض الناس قبحا
 : فارس واألهواز عندما مدحه ومل يعطهبكر وايل

ــــــــــيس ــــــــــة ت ــــــــــه حلي ــــــــــار  ول ــــــــــه منق ــــــــــرسول   ن
ــــــــــث ــــــــــة لي ــــــــــه نكه ــــــــقر  ول ــــــــة ص ــــــــت نكه  خالط

 .وكذلك هجا أبو الينبعي الفضل بن مروان فأغر به الواثق بحبسه حتى مات
 بـل كـانوا ,وعىل العموم فإن اللصوص مل يـستخدموا الـسالح واإلغـارة عـىل فرائـسهم

 ,حيتالون لرسقة حاجاهتم حيتملون الرضب ويصربون عىل العذاب حتـى ال يفـشوا أرسارهـم
 .عراس وحضور الوالئم دون دعوةوبينام كان الطفيليون يشبعون حاجاهتم بالدخول إىل األ

وليس معنى ذلك أن الصعاليك العباسيني مل يكن فيهم من يغري أو يسلب وينهب كجعفـر 
 رشب مـرة فحبـسه الـسلطان ً شـجاعاً يرشب ويلهو مع كونـه فارسـاً دنيئا,بن علبة احلارثي

 :فقال
ــوا ــد زعم ــونينألق ــام يك ــكرت ورب ـــــيم  س ـــــو حل ـــــكران وه ـــــى س  الفت

ــى ــىل الفت ــار ع ــسكر ع ــا بال ــرك م ـــــيم  لعم ـــــال لئ ـــــارا أن يق ـــــن ع  ًولك
ــــراوإن  ــــدهًأم ــــق عه ــــت مواثي  القيمتـــــه لكـــــريمعـــــىل دون مـــــا   دام

عيل بن جنـدب احلـارثي والنـرض بـن  هيرص مع رفيقووقد قتل عىل يد وايل مكة بعد أن ح
 :ول ويف ذلك يق,مضارب املعاوي

ـــــرة مل أرد هبـــــا ـــــا ب ــــل  ًخلعـــــت يمين ــــول باط ــــسميع وال ق ــــة ت  مقال
  قـــد خيـــشاها الطبيـــب املـــزاولينمعـــا   مــــــنهمينليخــــــتطمن اهلنــــــدوا

 من اللصوص ً أما أبو الند فقد قاد جيشا,وهذا يدل عىل معاين عباسية هلا جذور جاهلية
ة بينـه وبـني ابـن الـوزير  ويف ذلك يقول بعـد معركـ,وأغار عىل قر الشام يرتبص بالقوافل

 :اجلزري
ــــوجهي ــــدت ل ــــــريواأ  أقــــول إذا الرفــــاق ب ــــــالكم وط ــــــوا رح  ال حل
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ـــــــــتعدوا ـــــــــا فاس ـــــو  وإن مل ترتكوه ـــــية تغ ـــــل خاص ـــــرب مث  رحل
ــــيهم ــــروا عل ــــصحبتي ك ــــول ل  فلـــــــيس هيـــــــزهم إال الكـــــــرور  أق

 ًقـداما مً فارسـاً شـجاعاًويعد بكر بن النطاح الشاعر من الصعاليك التوابني إذ كان بطـال
 يزيد بن جيش ثم ما لبث أن تاب والتحق ب, يصيب الطرقًحيث كان يف صدر حياته صعلوكا

 ثـم غـضب ,ًمزيد الشيباين القائد املشهور يف عهد املهدي واهلادي والرشيد فـأجر لـه راتبـا
 ألنه مدح يزيد فانتقص من شأن قريش يف مدحه وانتقد اخلالفة العباسية وما تقوم ;الرشيد منه

 :استبداد حني قال من يه ماعل
ــوم ــد الق ــك ج ــإن ي ــكفف ــن مال ــر ب ــر  ه ــر بك ــرا فخ ــسبي فخ ــًفح ــل ب  ن وائ

ـــا عـــىل  ولكـــــنهم فـــــازوا بـــــإرث أبـــــيهم ـــر باطـــلوكن ـــن األم ـــر م   أم
يب دلـف العجـيل القائـد املظفـر لعـرص الرشـيد واألمـني أكذلك اتصل بكر بن الفطاح بـ

 وانعقدت بينهام مودة وصداقة وقاد له ًيه رزقا فجعله من جنده وأجر عل,واملأمون واملعتصم
 وبقـي , أو كان يريد التمرد واخلروج عىل السلطانً لردع من كانوا يعيثون بعمله فساداًجيوشا

 فرثـى , وكان قد هزمهم قبل ذلـك,معه ومع مالك بن عيل اخلزاعي حتى قتله الرشاة بحلوان
 :ًبكر بن النطاح مالك بن عيل اخلزاعي قائال

ــــــــامن  لغــــواة بـــــه وذلــــت أمـــــةعــــز ا ــــــــائق اإلي ــــــــوة بحق  حمب
ــــــسلطان  وبكــــاه مــــصحفه وصــــدر حــــسامه ــــــة ال  واملــــــسلمون ودول
ـــن ـــت بم ـــد ذهب ـــدنيا وق ـــد ال ــــن احلــــدثان  أفتحم ــــا م ــــان املجــــري لن  ك

أما الصعاليك الفقراء فقد أكثروا من وصف فقرهم وإمالقهم وبؤسهم وتعاستهم وضيق 
 أسباب رزقهم بينام عـاش األغنيـاء يف سـعة مـن العـيش حياهتم وحرماهنم ويأسهم النقطاع
 وقـد ,ن هؤالء األغنياء سـبب حمنـة الفقـراء وبالئهـمإ و,ونعم كثرية عىل حساب فقر الناس

 :ً قائالئني الشعراء الصعاليك الفقراء اهلجاخلص احلمدوين وضع
ــــروة ــــدنيا أخــــا ث ــــان يف ال ــــن ك  فــــــنحن مــــــن نظــــــارة الــــــدنيا  م
 كأننــــــا لفــــــظ بــــــال معنــــــى  نرمقهـــــا مـــــن كتـــــب حـــــرسة
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 ,وقد وصف هؤالء الصعاليك عري أبنائهم وجوعهم واصفرار وجوههم وهزال أبداهنم
 :ومن ذلك قول السايس

ـــــبية ـــــذر: وص ـــــغار ال ـــــل ص   كـــــسواد القـــــدرهســـــود الوجـــــو  مث
ــــــرش ــــــم ب ــــــشتاء وه  بغـــــــري قمـــــــص وبغـــــــري أزر  جــــــاء ال
ـــــرص ـــــالة الع ـــــد ص ـــــراهم بع ــــــصدري  ت ــــــصق ب ــــــضهم ملت  وبع

ــــــضهم ــــــريوبع ــــــصق بظه  وبعــــــضهم منحجــــــر بحجــــــري   ملت
ـــــــالفجر ـــــــتهم ب ـــــــوا عل ــــــر  إذا بك ــــــود الفج ــــــى إذا الح عم  حت
ـــــــر ـــــــافس يف حج ـــــــأهنم خن ـــــري  ك ـــــصتي وأم ـــــع ق ـــــذا مجي  ه

 ولقـد اسـتخدم ,كذلك كان أبو الشمقمق مهه خبز عياله شأنه شأن الـشعراء الـصعاليك
تخدام الرقـاع ورفـع الـشكو الشعراء الفقراء من الصعاليك وسائل عدة لنيل أرزاقهم كاس

لكبار رجال الدولة من القضاة والوزراء واإلرشاف طالبني مساعدهتم كام صـنع أبـو فرعـون 
 :السايس حني كتب إىل قايض البرصة

ـــا قـــايض البـــرصة ذا الوجـــه األغـــر ـــا   ي ـــا مـــىض وم ـــك أشـــكو م ـــإلي  ربغ
ــــد حــــرض ــــان وشــــتاء ق ــــا زم   انحجــــرإن أبــــا عمــــرة يف بيتــــي  عف

ــــ ــــرضب بال ــــري ــــاء زم ـــــر  دف وإن ش ـــــدقيق ينتظ ـــــي ب ـــــاطرده عن  ف
 .فأجابه القايض إىل ما سأل

 :ًوهذا أبو الشمقمق يستعدي بعض اهلاشميني عىل الفقر قائال
ـــــــذي ـــــــك ال ـــــــا أهيـــــــا املل ــــــــاره  ي ــــــــة والوق  مجــــــــع اجلالل

ـــــــــــــامأإين ر ـــــــــــــك يف املن ــــــــارة  يت ــــــــك الزي  وعــــــــدتني من
ـــــــدا ـــــــوك قاص ـــــــدوت نح ـــــــارة  ًفغ ـــــــصديق العب ـــــــك ت  وعلي

ـــــــــــــركتهمإن  ـــــــــــــال ت ـــــــصارة  العي ـــــــزهم الع ـــــــرص خب  بامل
ــــــــامر ــــــــول احل ــــــــم ب  ةمزاجـــــــــه بـــــــــول احلـــــــــامر  ورشاهب
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ـــــــصبارة  ضـــــــجوا فقلـــــــت تـــــــصربوا ـــــــرن بال ـــــــالنجح يق  ف
ــــــــــــى ــــــــــــميأحت ـــــــا ال  زور اهلاش ـــــــأخ ـــــــضارةغ  ضارة والن

 وبعـض أبنـاء البيـت " العـامل والكتـاب "وكان هؤالء الشعراء الـصعاليك يمـدحون 
م شأن كبري وأكثر مديح الصعاليك متضمن الشكو واالسـتعطاف ممـا اهلاشمي مما مل يكن هل

 ومديح أيب فرعون السايس للحـسن بـن سـهل وزيـر املـأمون ,دفع ممدوحيهم للصدود عنهم
 :أوضح مثال لذلك

ـــــم ـــــكو صـــــبية وأمه ـــــك أش ــــــثلهم  إلي ــــــوهم م ــــــشبعون وأب  ال ي
ــــشبعهم ــــم ومل ي ــــوا اللح ــــد أكل ـــــاء فطـــــال رشهبـــــم  ق ـــــوا امل  ورشب

ــــهم  وا املـــــذاق فـــــام أغنـــــاهمقذوامتـــــ ــــو عرس ــــالوه فه ــــضغ إن ن  وامل
ــــــمه ــــــز إال باس ــــــون اخلب ــــدهم  ال يعرف ــــيس عن ــــات فل ــــر هيه  والتم
 وال رأوهــــا وهــــي تنحــــو نحــــوهم  ومــــــا رأوا فاكهــــــة يف ســــــوقها

 وكان هـؤالء الـشعراء , لكسب قوهتمًوكذلك اختذ الشعراء الفقراء طريقة اهلجاء سالحا
 ً ومن هذا النـوع قـول أيب الـشمقمق هيجـو رجـال,ل وخبث اللسانيستخدمون فاحش القو

 :ًيسمى معبدا
ـــــــا مـــــــن يؤمـــــــ ـــــــداِّي  مـــــــن بـــــــني أهـــــــل زمانـــــــه  ل معب

ـــــــــــــــسانه  لـــــــو أن يف اســـــــمك درمهـــــــا  الســـــــــــــــتله بل
 مزج فيه بني التحقري والسخرية مع ًوكذلك قوله هيجو القائد سعيد بن سلم الباهيل هجاء

 :بيان بخله
ــــ ــــرضب يف حدي ــــاردهيهــــات ت ــــعيد  د ب ــــوال س ــــح يف ن ــــت متط  إن كن

ــــا ــــار بأرسه ــــك البح ــــو مل ـــــدودأو  واهللا ل ـــــان م ـــــلم يف زم ـــــاه س  ت
ـــــوره ـــــة لطه ـــــا رشب ـــــه منه ـــــيممن   يبغي ـــــال ت ـــــى وق ـــــألب  صعيدب

 : اجلاحظًويقول احلمدوين هاجيا



١١٠ 

ـــا ـــسخا ثاني ـــر م ـــسخ اخلنزي ـــو يم ــــاحظ  ًل ــــيح اجل ــــن دون قب ــــه م  لرأيت
 : مل يعجبهً قديامًهلبي بعد أن وهبه طيلسانامحد بن حرب املأويقول يف هجاء 

 يزيـــــد املـــــرء ذا الـــــضعة اتـــــساعا  رأينـــا طيلـــسانك يـــا ابـــن حـــرب
ــــا  اء أصـــــلح منـــــه بعـــــضاّفـــــرإذا ال ــــاقي انطواع ــــضه الب ــــداعى بع  ت

 ومنظمة أفرادها عىل درجة عالية من ,ولقد شكل اللصوص يف العرص العبايس حركة قوية
فاسـد احلكـام وطغيـاهنم واخـتالل  الواسعة واملعرفة الصحيحة بمالوعي االجتامعي والثقافة

 وقد كـان ,وضاع االقتصادية وطمع التجار وعدم أداء حقوق الفقراء الواجبة عىل األغنياءاأل
هلؤالء اللصوص لباسهم اخلاص هبم مع كوهنم أذكياء يدربون بعضهم عىل اللصوصية وقـد 

 أفرادها يتخذون شكل العصابات التـي تنتـرش يف محلوا مبادئ رفيعة حافظوا عليها حيث كان
 وقـد كـان اللـصوص ,املدن حيث يقوم كل فرد من العـصابة بعمـل بعينـه ودور خـاص بـه

العباسيون يامرسون أعامهلم باحلذر واحليطة واملراقبة من األعـوان واملـساعدين حـني يريـدون 
 . أو رسقة التجارالسطو عىل األسواق

وا يف بيئة حرضية وجمتمـع مـستقر ومـدن كبـرية فقـد ؤ قد نشوبام أن اللصوص العباسيني
وا وسائلهم وبدلوها بحسب الواقع واحلال فاعتمـدوا اخلـداع واحليـل اللطيفـة واخلـدع َّغري

 فقـد ابتـدعوا للمـسجد حيلـة وللـسوق ,اخلفيفة حتى يضمنوا النجاح ألعامهلم يف كل مكان
ففي املساجد التـي .تجار حيلة وللدور حيلةحيلة وللحيلة وللمسافر حيلة وللسائر يف الطرق 

يأوي إليها التجار ينتظرون التاجر حتى يدخل ويصيل ويضع ماله حتت رأسـه وينـام يربطـون 
منني آ فإن مل يشعر هبم فروا , ثم يستلون رصته أو كيسه,رجله بحبل متني مشدود إىل وتد قوي

 .ستمرار بالعدونه رسق وانطلق يعدو خلفهم مل يمكنه االأفاق وأحس أوإن 
ومن اجلدير بالذكر أن هؤالء اللـصوص كـانوا ذوي مبـادئ وأهـداف فـال يـرسقون إال 
التجار الذين يمتنعون عن الزكاة أو التجار الكاذبني املخادعني الذين يـأكلون أمـوال النـاس 

  أمـا األثريـاء الكرمـاء فكـانوا حيرتمـوهنم ويقـدروهنم وال, أو التجـار اخلونـةً وعـدواناًظلام
 :حدهمأ وكذلك كانوا يسطون عىل البخالء ويف ذلك يقول ,يصيبوهنم بسوء
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ـــــدر ـــــة للجـــــود مل ت ـــــيأوعياب ــــلإب  نن ــــاخلني موك ــــال الب ــــاب م  هن
ـــه ـــازه فحويت ـــا احت ـــىل م ـــدوت ع  وغادرتــــــه ذا حــــــرية يتملمــــــل  غ

حـدهم كعـثامن اخليـاط عـىل حـوايش اخللفـاء املتمتعـني بزينـة احليـاة الـدنيا أوقد يلص 
 :ين وقطاع الطرق والفاسقني العابثني واألغنياء املرتفنيوالشحاذ

ـــى ـــةإســـأبقي الفت ـــيس خليف ـــا جل  يقـــــوم ســـــواء أو خميـــــف ســـــبيل  م
ــــاجرأو ــــل ف ــــن ك ــــال اهللا م ــــــول  رسق م ــــــات أك ــــــة للطيب  وذي بطن

ومع ذلك فكان هؤالء اللصوص مراعني حلق اجلوار ال جيازون سيئة بسيئة صادقني أوفياء 
 . وقد اصطلحوا عىل تسمية أعامهلم بالفتوة, املعاملةبالعهد واألمانة يف

لبوا للخدمة يف خمتلف ُوال ينبغي أن ننسى فئة العيارين أولئك األحباش واألفارقة الذين ج
لموا فاضطروا للثورة والتمرد ُامليادين كالقصور واملزارع فشعروا بالضيق ووعورة العيش وظ

 .علهم يدخلون السجونواالكتساب الرزق بالتلصص والرسقة مما ج
 :حدهمأويف ذلك يقول 

 رســـــول املنايـــــا ليلـــــه يتلـــــصص  ومـــا قتــــل األبطــــال مثــــل جمــــرب
 :ثبت هؤالء العيارون مقدرهتم احلربية يف أصعب املواقفأوقد 

ــــاال ــــروب رج ــــذه احل ــــت ه ـــــــــــزار  خرج ـــــــــــا وال لن  ال لقحطاهن
 إىل احلـــــرب كاألســـــود الـــــضواري  ًمعـــرشا يف جواشـــن الـــصوف يعـــدون

 ومتـردوا عـىل ًأال نغفل اللصوص الشطار الفتيان الذين تركوا أهلهم مراغامجيب وكذلك 
جمتمعاهتم بالتلصص والرسقة يتفننون أوقات الفوىض يف املدن ويغريون عىل التجار واألغنياء 
والقر ويتسولون عىل ما يستطيعون هنبه ومحله حيملون مبـادئ وأهـداف حممـودة ويعرفـون 

سحق احلنفي عىل االنضامم لركب الشطار لكي يوفر البنة أخته التـي إل العوز بالفتيان وقد مح
 :لغ العيش وجينبها السؤالُيتبناها ورباها ب

ـــوال  ـــة ملأل ـــدمأميم ـــن الع ـــزع م ـــمأومل  ج ـــدس الظل ـــايل حن  جـــب يف اللي
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ـــــرحم  تــــيفرعوزادين رغبــــة يف العــــيش م  ذل اليتيمـــــة جيفوهـــــا ذوو ال
ــم  يلــــم هبــــاًأحــــاذر الفقــــر يومــــا أن ــىل وض ــم ع ــن حل ــسرت ع ــك ال  فيهت

ـــرم  هتـــو حيـــايت وأهـــو موهتـــا شـــفقا ـــوت أك ـــرموامل ـــىل احل ـــزال ع َن ُ ٍ َّ 
 بقــي عليهــا مــن أذ الكلــمأكنــتف  خأة عــــم أو جفــــاءظــــاظأخــــشى ف

وقد عدل الشاعر عن اللصوصية إىل املدح واهلجاء للتأثري عىل كبار رجـال الدولـة علهـم 
 وكذلك ظهرت فئة التطفيل الـذين كـانوا يـأتون الـوالئم مـن غـري أن .اليواسونه ببعض امل

يدعوا إليها بسبب عدم حيائهم وشح األثريـاء وقعـودهم عـن مـساعدة الـضعفاء ومواسـاة 
 :حدهم حني قالأوقد عرب عن ذلك ,اجلائعني

ـــم ـــنوا بامهل ـــاس ض ـــت الن ـــا رأي  فلــم يــك فــيهم مــن العــيش إىل الفــضل  ومل
 يمـــــن إىل رشب ويـــــصبو إىل أكـــــل  ًا البـــــن فاقـــــةومل أر فـــــيهم داعيـــــ

ــــيهم ــــت ف ــــا وطوف ــــت طفيلي  م والعلــم واألصــللــكــرتث للحأومل  ًركب
 : الذي يقول"عثامن بن درج" و"طفيل بن زالل"ومن أعالم التطفيل 

ـــــــــــــي ال تر  لـــــــــذة التطفيـــــــــل دومـــــــــي ـــــــــــــييوأقيم  م
ـــــــــييل ـــــــــشفني عل ـــــــــت ت ــــــــــــــومي  أن ــــــــــــــسلني مه  وت

ن ال يميلـون إىل التلـصص عـىل النـاس ورون فقـراء جـائعون والـشطار والعيـافالطفيلي
 . بل إىل احليلة لتحصيل رزقهم,وهنبهم
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  امسالباب اخل
  أبرز أعالم الشعر
  يف العصر العباسي
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مل يكن الشعر النسائي يف و,النساء كثر الشعر الذي كتبه الرجال يف العرص العبايس وكذلك

فقد غض ذلك املجتمع بالكثري من ,رائر وحدهن دون القيان عىل احلًاملجتمع العبايس مقصورا
اجلواري الالئي سكن القصور واستولني يف كثري من احلاالت عىل قلـوب أصـحاب القـصور 

 وإذا كانت أساليب القيان يف االستيالء عىل إعجاب مواليهن قد قامـت يف وقـت مـا ,أنفسهم
 ثم أضيف إىل ذلـك عـزف بـارع ,ب الداللعىل ما متلكه اجلارية من لباقة ومجال وإظهار أسبا

 رن األمر ما لبث أن تطور فأصبح القيانون حيرصـون قـدإ ف,اذّوصوت حسن وغناء متقن أخ
 وخيرجوهن عىل اللغـة ويـدربوهن عـىل قـول ً أدبياًن يعدوا جوارهيم إعداداأاستطاعتهم عىل 

عن إىل إجـادة الـشعر  وبعض أولئك مج, فنبغ من بينهن القينات الشاعرات املوهوبات,الشعر
مجال الصوت وإتقان العزف وبراعة الرضب وحسن األداء مـع مجـال وافـر وبدهيـة حـارضة 

لقد وجد عدد غري قليل من هؤالء  .ً أو قوالًرج من فحش اللفظ سامعاونكته رسيعة يف غري حت
فـة يف الشاعرات القيان الاليت فرضن أنفسهن عىل بغداد فشغلن الناس فيهـا ابتـداء مـن اخللي

 وأكثـر هـؤالء كـن منحرفـات , إىل الفقري يف كوخهً عرب طبقات املجتمع وصوالًارقرصه مرو
 ولعل أشـهر مـن شـغل جمتمـع ,منحالت وراء ستار من التظاهر بالظرف واصطناع الفكاهة

وفضل التـي عرفـت بأهنـا  − أو النطاف −  من هؤالء القيان عنان جارية الناطفي)العباسية((
 .ونية لشدة تعلق املأمون هبا وعريب التي عرفت باسم عريب املأمجارية املتوكل

غري أن هذا السلوك املنحرف عن جادة الفضيلة مل يكن ظـاهرة عامـة بحيـث شـمل مجيـع 
 لقد وجد من بيـنهن الـصاحلات الفاضـالت مـن أمثـال سـكن ,اجلواري والقيان الشاعرات

 .وسنذكر أهم الـشعراء والـشاعرات جارية حممود بن الوراق وخنساء جارية هشام املكفوف
 . من حيث موضوعاته وأساليبه يف إطارين متباينني لفريقني خمتلفنيالعبايس  الشعرإننا نضع

 ,هو إطار البيت السهل الرتكيب يف القصيدة أو املقطوعـة الناعمـة اإلنـشاء :اإلطار األول
للعاطفـة أو ابتـداع  ولكنه يـصدر عـن اصـطناع ,وأكثر هذا الشعر ال يكاد يصدر عن عاطفة

ن نـسجل هلـذا الفريـق مـن أ وال نـستطيع , وأكثره شعر اجتامعي أو شعر مناسـبات,للظرف
 ً بـسيطاًنوثتهن سهالأ وكان شعرهن يف نطاق ,هنن عايشن جمتمعهنأ أكثر من ًالشاعرات شيئا
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فريـق ن الفريق الذي يتمثل داخل هذا اإلطـار هـو إ ,ال يف حاالت قليلةإبداع حمدود ملكة اإل
ن إ ومـن ثـم فـ,الشاعرات القيان ومن كن يف سلوكهن وعيشهن قريبات مـن سـلوك القيـان

 .تعترب واحدة من هذا الفريق بنت املهدي ةالشاعرة علي
 فهو إطـار القـصيدة النـسائية العربيـة املتامسـكة املـصقولة ذات املوضـوع :اإلطار الثاينو

الـسامت املوضـوعية واألسـلوبية مرتبطـة ن هذه أ وال شك يف ,والرونق والديباجة واألحكام
 بطبيعة هذا الفريق الثاين من الشاعرات وباملوضـوعات التـي كـن يعاجلنهـا مـن خـالل ًأيضا

 إهنن فريق احلرائر الالئي كابدن قضايا كبرية وعشن حيـاة جليلـة خطـرية دفعـت ,قصائدهن
 , عايـشنها وعاجلنهـاهبن إىل القول اجلاد الذي ارتفـع إىل مـستو األحـداث والقـضايا التـي

 ونلحـق هبـام مـن ,ونحن نعني هبذا الفريق الفارعـة بنـت طريـف الـشيبانية ووالدة املهزميـة
جاريـة حممـود )) سـكن(( وبالتايل يندرج يف نفس اإلطـار ,اجلواري من سلكن سبيل احلرائر

 .جارية هشام املكفوف)) وخنساء((الوراق 
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 اإلناث الشواعر - أ

)١(  
  علية بنت املهدي

 يف اجلاهليـة واإلسـالم وعـرص بنـي ً بليغـاً فصيحاًعرفت املرأة العربية بقول الشعر سلسا
ن طبيعـة أ غـري ,ن تنبغ شاعرات من بني النساء يف عرص بني العبـاسأ ً طبيعياًامرأوكان  ,أمية

ل البيئة العباسية التي فصلنا الكثري من جوانبها يف فصول سلفت مل تقدم لنا الشاعرة احلرة القو
 .العفيفة املشاعر النقية احلب عىل ما ألف الشعر العريب وإلفنا نحن بالنـسبة للعـصور الـسابقة
 ,صحيح أنه وجد بني الشاعرات اجلاهليات واإلسالميات من غرقن يف احلب واكتوين بلوعة

ولكن واحدة منهن مل خترج عن اجلـادة ومل تـرتخص أو تتهافـت كـام فعلـت أكثـر شـاعرات 
سـامعنا يف قـول لـيىل أ العفة تـرتنح يف دالل عـىل عتبـات وال زالت بعض أنغام) )العباسية((

 :نه أراد هبا ريبةأاألخيلية لصاحبها توبة احلمريي وقد ظنت 
ـــا ـــبح هب ـــه ال ت ـــا ل ـــة قلن  فلــــيس إليهــــا مــــا حييــــت ســــبيل  وذي حاج

 وأنـــت ألخـــر صـــاحب وخليـــل  ن نخونــــهألنــــا صــــاحب ال ينبغــــي
 ص بل إن الـشاعرات قـد تنـاق,ن هذه القيم قد انمحت أو كادتإفأما يف العرص العبايس 

ن أشهر الـشاعرات العباسـيات عـىل أعىل  . إىل عددهن يف العصور السابقاتعددهن بالنسبة
خوة هلـا كـانوا إ وثالثة ,اإلطالق كانت أمرية عباسية أبوها كان خليفة هو املهدي بن املنصور

 واألخـوان ,عـىل اإلطـالق وهـو هـارون الرشـيدحدهم أشهر خلفاء بني العبـاس أ ,خلفاء
 وهـذا األخـري ويل اخلالفـة يف بغـداد لـبعض ,اآلخران مها موسى اهلادي وإبراهيم بن املهدي

 .الوقت حني خلع املأمون
 ,وكذلك شهدت ابنني من أبناء أخيها جلسا عىل عرش بني العباس مهـا األمـني واملـأمون

ة بنت املهـدي أخـت الرشـيد واهلـادي وإبـراهيم مـن تلك هي األمرية العباسية الشاعرة علي
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 ألـف ئـة اشرتاها املهـدي يف حيـاة أبيـه بم, أما أمها فكانت جارية مغنية اسمها مكنونة,األب
 . باسم العباسةً التي تعرف أحياناةدرهم فولدت له علي

 وكان الرشـيد يـذهب , شاعرة وحسب وإنام كانت جتيد العزف وحتسن الغناءةمل تكن علي
 وكـذلك كـان , يف مدحيـه مـن إنـشائها وغنائهـاًليها لكي يطرب باالستامع إليها تغني شعراإ

 ,ً مغنيـاً عازفـاً أما أخوها إبراهيم فكان مثلها شـاعرا.يستمع إليها ابنا أخيها األمني ثم املأمون
نـه مـا اجتمـع يف أ مفـاده ًصـبهاين يـردد خـربان األأ حتى ,وكان يأخذ عنها األحلان ويرددها

وعـىل الـرغم ممـا ذاع  ,ةن إبراهيم بن املهدي وأخته عليإلسالم قط أخ وأخت أحسن غناء ما
وما ذاع من قـصائد التـشبيب ) )طل(( و))رشا(( من مغامرات يف احلب مع غالميها ةعن علي

هنا كانـت حـسنة الـدين ال إ :حد املقربني من بني العباس قولهأصبهاين ينسب إىل  فإن األ,هبام
 .ب النبيذ إال إذا كانت معتزلة الصالةتغني وال ترش

 ,ن وقراءة الكتب وال تلـذ بـيشء غـري قـول الـشعرآفإذا طهرت أقبلت عىل الصالة والقر
 ,ً إال وقد جعل فيام حلل منه عوضاً ما حرم اهللا شيئا: مجيل املعاين مثل قوهلاوينسب إليها كالم

 ال غفر اهللا يل فاحشة ارتكبتهـا :فسها أو قوهلا عن ن? واملنتهك حلرماتههفبأي يشء حيتج عاصي
 .ً وال أقول الشعر إال عبثا,قط

ن قـال أ ولقد سبق لعمر بن أيب ربيعـة ,عىل كل حال كانت ترشب وتغني وتعبث وتتغزل
 .علم بالرسائرأ واهللا ,ًو أن يكون كالمها صادقارجن هبذا فً شبيهاًكالما

ة رقيقة وكانـت ذكيـة واسـعة الثقافـة  كانت شاعرةّن عليأعىل أن األمر الذي ال شك فيه 
 يف شعرها ما كان منه يف الغزل أو يف أغراض أخر عىل قلتها وأكثرت ًاليشء الذي يبدو جليا

 وطلعت عىل النـاس منـه ,تت فيه بأفكار شتىأما قالت عليه من شعر قالته يف الغزل واحلب و
ن أكثـر أكانت فكهة مرحة ش ويبدو أهنا نفسها ,بصور عديدة فيها حلية ورقة ولطف وفكاهة

 فقـد هجـت ,ا كانت موجعة يف هجائها مرسفة فيه مريـرة يف سـباهبانه ولك,أصحاب الفنون
 ثالثة مـن أشـنع مـا ًلوشاية قامت هبا جتاه من حتب فقالت فيها أبياتا) )طغيان((جارية اسمها 

 :هتجى به امرأة نذكر منها اثنني فقط ونمسك عن الثالث
ـــني ـــذ ثالث ـــف م ـــان خ ـــةلطغي  جديـــــد فـــــال يـــــبىل وال يتحـــــرق   حج
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ــــق   خـــف هـــو الـــدهر كلـــهوكيـــف بـــال ـــــواء معل ــــدميها يف اهل ــــىل ق  ع
 :نه مر يف أطوار عدةأفإذا ما انتقلنا إىل غزهلا فإننا نلمس 

أهنا ختلو وحـدها إىل و ,الطور األول هو مرحلة التكرب واالستعالء عىل الناس أمجعني − ١
 :د الصاحب الكفء الذي يصلح ملنادمتها ومشاركتها فتقول ألهنا مل جت;الراح تنادمها

ـــــــا ـــــــالراح أناجيه ـــــــوت ب ــــــــــــــاآ  خل ــــــــــــــا وأعاطيه  منه
ـــــــاأأرضـــــــاه  نادمتهـــــــا إذ مل أجـــــــد صـــــــاحبا ـــــــرشكني فيه  ن ي

 ولكنها تلوذ بالكتامن وتتـرسبل , وتفصح عن عواطف حبها,ن تعشقأثم ال تلبث األمرية 
 :تى تنطق باسم احلبيب وتود السفر إىل بلد ناء بعيد ح,باحلياء

ـــاد ـــن العب ـــب ع ـــم احلبي ـــت اس ـــــــــؤادي  كتم ـــــــــصبابة يف ف  ورددت ال
ـــــــيل ــــــــد خ ـــــــوقي إىل بل  لعــــيل باســــم مــــن أهــــو أنــــادي  فواش

 وال القـرب , فأصبحت ال البعـد يـسليها,ويبدو أن احلب قد ملك عليها بعد زمان أمرها
 ُّ ونتيجة ولكنها قضية تنم فراحت تفلسف احلب وجتعل منه قضية منطقية ذات مقدمة,يشفيها

 :عن يأس ولوعة
ــــه ــــن حتب ــــسليك عم ــــت ال ي  تنــــاء وال يــــشفيك طـــــول تـــــالقي  إذا كن
ــــشاشة ــــستعيـر ح ــــت إال م ــــام أن ـــــس  ف ـــــة نف ـــــراقآملهج ـــــت بف  ذن

ن أومتيض الشاعرة األمرية املحبة املثقفة فتدلف باحلب إىل منعطفات فلسفية ذاتية وحتـاول 
 ما وجتري جمـر ًن أبياهتا سوف تذيع يوماأ وربام تصورت ,حلكمةتصبغ حاالته معها بصيغة ا

 فتقول هذا الشعر اللطيف الذي ربام عمدت فيه إىل التظرف أكثر مما عمـدت فيـه إىل ,األمثال
 :هنج من اجلدية

ــــوُب ــــور فل ــــىل اجل ــــب ع ــــي احل  أنــــصف املعــــشوق فيــــه لــــسمج  ن
ـــو ـــف اهل ـــسن يف وص ـــيس يستح ــــج  ل ــــأليف احلج ــــسن ت ــــق حي  عاش
ــــــب ذلــــــة ـــــبن مـــــن حم ـــــرج  ال تعي ـــــاح الف ـــــق مفت ـــــة العاش  ذل
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ـــري قـــد مـــزج   خالـــــصاًوقليـــــل احلـــــب رصفـــــا ـــك خـــري مـــن كث  ل
 أهنا تستعمل املـصطلحات الفقيهـة يف ,فقهية فيام يبدوال ثقافية دينية  ذات ذكية فطنةةّوعلي

ة تنثـال  عن نفس صافية عذبـة وشـاعرية خـصبُّشعر الغزل برشاقة حتسد عليها وأسلوب ينم
فاحلـب عنـدها مـن  − ههنا تشكو احلب وخطبـإ ,عليها املعاين ميرسة األسباب متى استدعتها

 :هبذا األسلوب الرائق الصوغ − املصائب
ــــري  لـــيس خطـــب اهلـــو بخطـــب يـــسري ــــل خب ــــه مث ــــك عن ــــيس ينبي  ل
ـــــــــــري  لـــيس أمـــر اهلـــو يـــدبر بــــالرأي ـــــــــــاس والتفك  وال بالقي

 العبـاس فتـشكو األم احلـب ولوعـة اجلـو شـكو ويلح سلطان احلب عىل شاعرة بني
ن جتامل حمبوهبا بخلع صفات أ وحتاول ,رصحية بعيدة عن االستتار واصطناع األقنعة الكالمية

 فتقـول ً له وإثارة وإشـفاقاً وال تنسى نصيبها هي األخر من إطراء نفسها ترغيبا,اجلامل عليه
 :بأسلوب يكاد يقرتب من أسلوب الصوفية

 نــسى وجهــك احلــسنُوكيــف ال كيــف ي  ك رسور ال وال حـــــــزنمل ينـــــــسني
ــــرهتن  وال خـــال منـــك ال قلبـــي وال جـــسدي ــــشغول وم ــــك م ــــيل بكل  ك
ــــزن  وحيــدة احلــسن مــا يل عنــك مــذ كلفــت ــــم واحل ــــك إال اهل ــــيس بحب  نف
ـــدن  نـــور تولـــد مـــن شـــمس ومـــن قمـــر ـــروح والب ـــه ال ـــل في ـــى تكام  حت
 وتفـصح عـن أهنـا ,ني تعلن حبها إلنسان بعينـهة حّوحيدث تطور يف شعر الغزل عند علي

 , ولكنها تعلن يف نفس الوقت أهنا تعمد إىل التعمية فتكني عنه باسـم زينـب,تقول فيه شعرها
 .ًا كثريً الذي قالت فيه شعرااومل تكن زينب هذه سو غالمها رش

ـــــــــا ـــــــــؤاد بزينب   متعبـــــــــاً شـــــــــديداًوجـــــــــدا  وجـــــــــد الف
ـــــــــــــقي  أصـــــبحت مـــــن كلمـــــي هبـــــا ـــــــــــــصباًامأدي س   من
ـــــمها ــــــن اس ـــــت ع ـــــد كني ــــــــدا  ولق ـــــــضباًعم ــــــــي ال تغ   لك
ــــــــب ســــــــرتة ــــــــت زين ــــــــرا  وجعل ــــــــت أم ــــــــاًوكتم   معجب
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ـــــال ــــــز الوص ــــــد ع ـــــت لق ــــــذهبا  قال ـــــــي م ــــــد ل ـــــــم أج  ول
ـــــــــــــودة ــــــــــــت امل ــــــــــــــا  واهللا ال نل ــــــــــــــال الكوكب  أو تن

ر  بـل كـان هنـاك فتـى آخـ,ةّالفتى الوحيد الذي استوىل عىل قلـب عليـ)) ارش((ومل يكن 
ن أويبـدو )) طـل((تى الثاين هـو  إن هذا الف, منها حبه ربام أكثر مما كان حيتله رشيصارع قلبها

 , فبعض شعرها فيه شـبيه إىل حـد مـا بـشعر العـذرينيً حقيقياًحبا)) ًطال(( كانت حتب ةعلي
  إهنا تقـول يف, ولكنها تورية عذبة لطيفة,وكانت تعمد إىل التورية حني تتغزل فيه ذاكرة اسمه
 :أبياهتا تلك الغزلية التي مجعت بني التورية والعذرية

ـــشوقي ــــال ت ـــستـان ط ـــا رسوة الب ـــل يل إىل  أي ــــك ســـبيل))طـــل((فه  لدي
ــيس يقــيض خروجــه ــى يلتقــي مــن ل  ولــــيس ملـــــا يقــــيض إليــــه دخــــول  مت

ـــسى اهللا  ـــاأع ـــة لن ـــن كرب ـــاح م ــــ  ن نرت ــــاىفيلق ــــلً اغتباط ـــــة وخلي   خل
جب عنها فرتة زمنية تطول بعض الوقت ربام خشية عىل حياته ويستبد حب علية لطل وحيت

من بطش الرشيد فيدفع الشوق باألمرية إىل أن ختاطر بالسعي إليـه عـىل ميـزاب وحتـس عليـة 
 فـام بالـك إذا ,باملخاطرة التي أقدمت عليها وهي خماطرة ال يقدم عليها العاشقون من الرجال

 إهنا عىل كـل حـال ال ختفـي مـشاعرها , أمرية خطريةكان الذي قام هبا ليس جمرد أنثى ولكنها
 :تذكرها يف هذين البيتني ونحو هذة احلادثة

ـــــا ـــــة زمن ـــــا كلفت ـــــد كـــــان م ـــي  ق ـــم يكف ـــد بك ـــن وج ـــل م ـــا ط  ي
ـــــرا ـــــك زائ ـــــى أتيت ـــــالًحت  أمـــــيش عـــــىل حتـــــف إىل حتفـــــي   عج

) ًطـال ( أال تكلـمًفينهرها ويأخذ عليها عهدا )طل(ويعلم الرشيد بقصة غرام أخته وفتاها 
 ً ثم تلعب املـصادفات الطريفـة دورا, باسمه وتستجيب األمرية لرغبة أخيها اخلليفةهوال تسمي

 حني يمر الرشيد عىل مقربة من أخته وهي تدرس آيات من سورة البقرة حتى بلغـت إىل ًفكها
تذكر  يف اآلية وتي وردذال)طل( وتفطن األمرية إىل لفظ )فإن مل يصبها وابل فطل (:قوله تعاىل

 فـإن مل يـصبها وابـل فالـذي :أهنا أقسمت أال تنطق هذه الكلمة أخذت عيل فتقرأ اآلية هكذا
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 إليها ويقبل رأسها ويقول هلا قـد وهبـت يده دمي وهنانا عنه أمري املؤمنني, وهنا يدخل الرشيد
 . تريدينهء وال أمنعك بعد ذلك من يش)ًطال(ك ل

 ميثاق حترر وانطالق وانفالت فطفقـت تقـول وكأنام أخذت علية من أخيها هبذا الترصيح
 وكأنام جعلت من نفـسها سـادنة لفـن الغـزل ,يف احلب والغزل قول من ال خيشى وال يتحرج

ن وصـلت إىل هـذه املرتبـة يف أ أسلوهبا يـرق ومعانيهـا تعـذب إىل خذأ ف,وأساليب القول فيه
 :احلديث إىل العاشقني وحضهم عىل العشق قائلة

 وكم مـن بعيـد الـدار مـستوجب القـرب  اعيـــة احلـــبن احلـــب دإب فـــبـــحت
ـــرص ـــَّتب ـــوأن حـــدثتإ ف ــاملا  ن أخـــا ه ــا س ــبًنج ــن احل ــاة م ــارج النج   ف

ـــب  إذا مل يكــن يف احلــب ســخط وال رضــا ـــائل والكت ـــالوات الرس ـــأين ح  ف
ة شاعرة كبرية ما يف ذلك شك, ولكنها شاعرة يف نطاق أنوثتها بحيث إذا مـا قـورن ّإن علي

هنا أستاذة الشاعرة األمـرية إ ,ه وخفت صوتهء الشعراء من الرجال فربام خبا ضوبشعرشعرها 
 التي ظهرت هناك بعد ذلك مما يناهز ثالثـة قـرون ,والدة بنت اخلليفة املستكفي باهللا األندليس

 مل تنس أهنا من بيت اخلالفـة ,ً كان أو باطالً ولكن علية عىل كل ما نسب إليها حقا,من الزمان
 ربـام ,ترد يف غزهلا كلمة نابية أو معنى خارج عىل حدود املألوف اللهم إال يف حاالت قليلةفلم 

 ثم إهنا حـني .مل تقصد بشعرها الذي قيل يف تلك الظروف اخلاصة إىل إذاعته وروايته وترديده
 نأ ً ولكننـا ينبغـي أيـضا,مني واملأموناء أرسهتا مثل الرشيد وولديه األمدحت مل متدح غري أبن

نحكم ربطها بالبيئة االجتامعية للدولة العباسية فهي تغني ويسمعها أخوها اخلليفة وابنا أخيها 
رصه فـال يفعـل أول  وهي تعشق وتتغزل وهتذي بمن حتب حتت سـمع اخلليفـة وبـ,اخلليفتان

 بحبـه ً هيبها الغالم الذي مألت الدنيا رصاخاأن ث ثم ال يلب,ن يزجرها بلطفأاألمر أكثر من 
 ..هنا ظاهرة اجتامعية عباسية فارسية غري عربية عىل كل حالإ ,هوهجر

 من علية هذه وأخيها إبراهيم بن املهدي كانا من السوءات التـي اسـتغلها ًولذلك فإن كال
ن ينـالوا مـن خلـق أ واسـتطاعوا ,الشعراء من أعداء بني العبـاس وبخاصـة شـعراء الـشيعة

 حيـنام كـانوا جيـرون ً خصوصا,ً كثرياً بسببهام نيالاخلالفة العباسية ومن سمعة البيت العبايس
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املقارنات بني حشمة وطهارة نساء آل البيت ورجاله وبـني جمـون وانفـالت نـساء بيـت بنـي 
 .العباس ورجاله
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  الفارعة بنت طريف

ن الفارغـة بنـت إمللك وحتت سقوف القصور املذهبـة فـإذا كانت علية قد نشأت يف بيت ا
 إن الفارعـة التـي اختلفـت املـصادر يف اسـمها ,انت عىل العكس من ذلكطريف الشيبانية ك

احلقيقي فسمتها ليىل تارة وفاطمة تارة أخر شاعرة فارسة خاضت غامر احلب ممتطية صـهوة 
هنـا أخـت إ ,جوادها البسة درعها ممسكة بجوشـنها شـاهرة سـيفها غـري هيابـة وال رعديـدة

 وهو اللقب الـذي اصـطلح , الذي لقب بالشاريالفارس اخلارجي الوليد بن طريف الشيباين
 ًللخـوارج عـىل أيـام الرشـيد مقـيام ً وكان الوليـد رأسـا,اخلوارج عىل تسمية الواحد منهم به

 ً مقـداماً جريئـا,س وصـولةأ صاحب بـً وكان شجاعا,بنصيبني واخلابور وما حوهلام من نواح
 ,ن نزوله إليهم وغارته عليهم قوي الشوكة بحيث كان سكان ضواحي بغداد ال يأمنوًجسورا

 .هـ١٧٩ كان ذلك سنة , قائده الفارس املشهور يزيد وقتل الوليدفبعث إليه الرشيد
وتعلم الفارعة بمقتل أخيها البطل املغوار فتلبس لباس احلرب وهتاجم جيش يزيـد الـذي 

حت  لقد فض,اغريب: ً ويرضب بسيفه مؤخرة فرسها قائال,يكشف أمرها فيواجهها ويطاردها
 . يريد عشرية بني شيبان التي ينتسب إليها كل من يزيد والوليد وأخته الفارعة,العشرية

 وكانت شاعرة بليغـة مالكـة , لفقد أخيها البطل الشجاعً عظيامًويبلغ التأثر بالفارعة مبلغا
 فتقول يف رثائه من جزل الـشعر مـا جيعلهـا شـبيهة باخلنـساء يف رثـاء أخيهـا ,ناصية القصيد

 فأنشأت قصيدهتا الفائية الرائعـة , وأجزل عبارةًري أن الفارعة ربام كانت أطول نفسا غ,صخر
 :يف رثاء الوليد واقفة عىل القرب يف املكان الذي رصع فيه قائله

ـــل اهللا اجلـــ ـــف أضـــمرتشُأال قات ـــوف  ا كي ـــى كـــان للمعـــروف غـــري عي  فت
ــــ ــــهإف ـــــي دون ــــة ه ــــي دمن  فقـــد طـــال تـــسليمي وطــــال وقـــويف  ال جتبن

ـــرز   تـــضمنتًوقـــد علمـــت أن ال ضـــعيفا ـــم امل ـــعيفإذا عظ ـــن ض   وال اب
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ن أنه جدير بـإ ,وهلول الفجيعة يف أخيها البطل تطلب الفارعة من الدنيا كلها أن حتزن لقتله
م إىل سـاحة َّ تقـد, فهو ثائر عىل الظلم خـارج عـىل اجلـور متعـشق للحريـة,حتزن الدنيا عليه

 :أبىل أحسن البالء وهو يقولأن املعركة التي قتل فيها بعد 
ـــف الـــشاري ـــن طري ـــد ب ـــا الولي  قـــــــسورة ال يـــــــصطىل بنـــــــاري  أن

  جـــوركم أخرجنـــي مـــن داري
 

 َّ بـل األرض التـي خـر,إن من كانت هذه شجاعته يستحق أن حيزن عليه عديد من الناس
 تؤنب  األمر الذي جيعل الفارعة, يف منطقة اخلابور اخلرضاء ذات األشجار املورقةًفيها رصيعا

 ثم متيض خالعـة أنبـل الـصفات ,الشجر عىل اخرضاره وإيراقه وتطلب إليه اجلفاف والتعري
 :عىل أخيها البطل الفارس الرصيع قائلة

ـــف  لـــك مورقــافيــا شــجر اخلــابور مــا ـــن طري ـــىل اب ـــزن ع ـــك مل حت  كأن
ـــزه ـــني هي ـــسيف ح ـــوم ال ـــى ال يل ـــاتق وصـــليف  فت ـــن ع ـــا اخـــتىل م  إذا م

ـــزاد ـــب ال ـــى ال حي ـــىفت ـــن التق ــــا  إال م ــــن قن ــــال إال م ــــيوفًوال امل   وس
ـــلدم ـــرداء ص ـــل ج ـــل إال ك  جــــرد ضــــخم املنكبــــني عطــــوفأو  وال اخلي
ـــــا ـــــع وليتن ـــــألوف  فقـــــدناه فقـــــدان الربي ـــــاداتنا ب ـــــن س ـــــديناه م  ف
ــــجا  ومـــا زال حتـــى أزهـــق املـــوت نفـــسه ـــــاًش ــــدو أو جل ــــضعيفً لع   ل
إن عاش يـرىض بـه النـد بحليـــفن مـــات الإو  حليف الند يـــرىض النـــد  
ـــد ــــن مزي ــــد ب ـــك أرداه يزي ـــإن ي ــــضها وصــــفوف  ف ــــل ف ــــا رب خي  في

 ً مولـدة ألوانـا, من احلزنًومتيض الفارعة يف قصيدهتا احلزينة اجلزلة الباهرة مصورة صنوفا
فقـد كـان يـشتمل بـصفات مـن البطولـة ,من اجلزع عىل الوليد وما أصاب قومه فيه من رزء

 : ومتيض األبيات هكذا, يف أحد من بني قومهواحلمد ال تكاد تتجمع
ــــرد ــــا لقــــومي للنوائــــب وال ـــــف  أال ي ـــــالكرام عني ـــــح ب  ودهـــــر مل
ــو ــب إذ ه ــني الكواك ــن ب ــدر م  وللــــشمس مهــــت بعــــده بكــــسوف  وللب
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 إىل حفــــــرة ملحــــــودة وســــــعوف  ملونــــه حيولليـــث فــــوق الــــنعش إذ
ـــه ـــوم وفات ـــاء ي ـــب الغلب ـــت تغل ــــرز  بك ــــصيفوأب ــــل ذات ن ــــا ك  منه
ـــور ـــدك لل ـــرزن بع ـــد أب ـــن وق ـــنوف  يقل ـــر وش ـــن ب ـــيل م ـــد ح  معاي

ــــشهد مــــصاعا ــــك مل ت ــــمًكأن ـــا   ومل تق ـــىل األًمقام ـــف ع ـــري خفي ـــداء غ  ع
ــــة ــــوغى بكتيب ــــوم ال ــــشتمل ي ـــــف  ومل ت ـــــد يف خـــــرضاء ذات رفي  ومل تب

ــــروف   مــن القنــاًدالص تــر فيهــا كــدوحا ــــا بح ــــق يعجمنه ــــن ذل  وم
ـــت م ـــد طعن ـــس ق ـــة خل ـــِرُوطعن ــــشهاب رعــــوف  ةَّش ــــىل يــــزين كال  ع

وتطرق الفارعة معاين كثرية عديدة يف رثاء أخيها وذكره والبكاء عليه وتوبخ قومـه لعـدم 
بل إهنـا تــوبخ الـسيوف التـي أصــابت ,الثبـات معـه يف احلـرب فــضيعوه وضـيعوا أنفـسهم

وهو معنـى مجيـل وتعليـل ,ًولو قد علمت من تصيبه لنبت عنه وارتدت هيبة وخوفـا,جسمه
 : جر عىل لسان الشاعرة الفارسةبارع

ــــــــه ــــــــد وأيام ــــــــرت الولي  إذ األرض مـــــن شخـــــصه بلقـــــع  ذك
ـــــــسامء ـــــــه يف ال ـــــــت أطلب  كــــــام يبتغــــــي أنفــــــه األجــــــدع  فأقبل
 إفـــــادة مثـــــل الـــــذي ضـــــيعوا  أضــــــاعك قومــــــك فليطلبــــــوا

 يــــــصيبك تعلــــــم مــــــا تــــــصنع  ن الـــــسيوف التـــــي حـــــدهاألـــــو 
ـــــة ـــــت هيب ـــــك إذ جعل ـــــت عن  قطـــــــع لـــــــصولك ال تًوخوفـــــــا  نب
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  والدة املهزمية البصرية

 وهي قريبة أليب هفان عبد اهللا بن أمحـد بـن حـرب املهزمـي ,واحدة من الشاعرات احلرائر
 فيـه فحولـة األوائـل ورصـانة ,ً فخـامً لقد رو أبو هفان لوالدة شعر جزال.الراوية املعروف

عرها ربام مل يـرق إىل مـستواه بل إن األنموذج الذي وصل إلينا من ش.املجيدين وقوة املتمكنني
 .الفني بعض شعر كثري من الشعراء الكبار

تفخـر  − وهي غري والدة بنت املستكفي بطبيعة احلال − إن والدة املهزمية البرصية املرشقية
 :بشامئلها ومكانتها وبقومها هبذه األبيات اجلليلة البناء البارعة اإلنشاء فتقول

ـــــاميال  لــــوال اتقــــاء اهللا قمــــت بمخفــــر ـــــه مق ـــــثقالن في ـــــغ ال   يبل
 ســــالممــــراء يف اإلأبــــزوا العــــال  بوة يف اجلاهليـــــــة ســـــــادةأبـــــــ

ــــانعني ــــسادوا م ــــادوا ف ــــمأج ـــــىل األ  ذاه ـــــذل ع ـــــداهم ب ـــــواملن  ق
ـــد  ـــسؤددين وأق ـــوا يف ال ـــواأنجب  عــــــاممخــــــوال واألبنجابــــــة األ  نجب

ــــدهم ــــم جم ــــكتوا تكل ــــوم إذا س ــــ  ق ــــنهم ف ــــالمأع ــــل ك  خرس دون ك
بحيث ,رونـق الـشعر العـريب وفخامتـه  حـافظ عـىل,ب من الشعر فن جزلإن هذا الرض

لعل حياء املـرأة غـري احلـرضية أو عـدم  و, بني رقة املدينة وخشونة البداوةً وسطاًيشكل نمطا
وهناك سبب آخر وجود هـذا ,احتفاهلا بنرش شعرها كان حيول بينها وبني أن تنرش ذلك الشعر

ومن ثم يكون القليل منه الـذي وصـل إلينـا ,مة الدولةالنوع من الشاعرات بعيدات عن عاص
 .ده بعض املتأدبنيَّهو بعض الذي جر عىل ألسنة الرواة فرد
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  :عنان الناطفية
   هـ٢٢٦ -  ٠٠٠

 ,كانت عنان من أشهر جواري زماهنا لفصاحتها وبالغتها ورسعة بدهيتها وحدة خاطرهـا
الشعراء يف بيته عىل موائد اخلمر فتتناشد معهم والنحراف موالها الناطفي الذي كان جيمع هلا 

 وال , وأكثـره بـذاءةًقله جـداأ أو باألحر الذي كان ,الشعر اجليد والرديء والعف والبذيء
 .))العباسية((غرابة يف ذلك فقد كانت هذه طبيعة هذا القطاع وسليقته من جمتمع 

 يف بغداد عىل عرص الرشيد مثـل هذه قد شغلت جمتمع األدباء والشعراء)) ًعنانا((املهم إن 
 واليزيدي احلمريي , حفصة والعباس بن األحنف ومروان بن أيب, ودعبل اخلزاعي,أيب نواس

 وأيب زهري رزين العرويض الـشاعر نزيـل بغـداد , وأيب النضري شاعر الربامكة,مؤدب املأمون
األحر نـادي  عن بعض األعراب الذين كانـت املـصادفات تلقـي هبـم يف نادهيـا أو بـًفضال

 .طارحتها الشعرموالها مل
 , اخلليفة نفسه الذي هم برشائها من صاحبها ذات يـومًبل لقد كان عىل رأس هؤالء مجيعا

 ,ثم ما لبث أن اشرتاها بعد عدة أعوام بعد وفـاة موالهـا النـاطفي ,هثم رأ أن يرجع عن قول
 .ني ألف درهم حلساب سيدهئتني ومخساخلادم يف املزايدة عىل رشائها مودفع فيها مرسور 

 والـرشاب ااملجتمع الذي كان الشعر واملوسيقن تشغل مثل ذلك ألقد كانت عنان جديرة ب
وطبيعتهـا   وكانت هذه باستعدادها الفطري مـن ذكـاء وموهبـة,بعض سامته واملجون يشكل

 نأ ً كـل ذلـك كـان قمينـا, وانحرافها السلوكي من جمون وخالعة,األنثوية من مجال وشباب
 وبخاصة إذا كان موالها من هؤالء الـذين يتـاجرون بالرذيلـة ويغـضون ,يلفت إليها األنظار

 .م الناس أن يغضوا الطرف عنهالكرالطرف عام ال ينبغي 
بحيث جعلت مـن )) ليس يف العشق مشورة(( عصابتها بالذهب كانت عنان تكتب عىلو

الظـن   ال حيسنّعامالناس ومراودهتم لون من حتريض  وذلك يف حد ذاته , هلاًهذا املعنى شعارا
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 هعر كـل معانيـ من الـشعراء املجـان عـىل أن يكاتبوهـا بـشً ولقد شجعت هذه احللة عددا,به
ن يطرحـوا أعـىل  وأيب نواس ل آخر مثل دعبًداكام شجعت عد وانحالل مثلام فعل أبو النضري

ية بحيـث ينـتج عـن تقطعهـا يف تفعـيالت عروضـ نأ من الشعر ويطلبـون إليهـا ًأبياتا عليها
 وهي بعد ذلـك تـستطيع ,تقطيعها ألفاظ نابية فاحشة معيبة فتضحك هي ويضحك اآلخرون

فقه طرافـة معنـى ن مل يإ بشعر , ومهام كان قائله,ي بيت من الشعر مهام كانت جودتهأن جتيز أ
 ً شعرابعد ذلك هلا من أصالة القول ما جيعلها تقول  ثم هي,ن ال يقرص دونهأأو براعة صياغة ف

 تستطيع أن تواجه به الفحول من الشعراء من غري ما تردد أو وجـل, فلقـد فعلـت ً جزالًفخام
ذلك عندما هجت أبا نواس بأبيات موجعة سلكت فيها مذهب بشار نذكر البيت األول منهـا 

 :ونعف عن بقيتها
 وجـــــرر أثـــــواب ذيلــــــك فخـــــرا  مــت متــى شــئت قــد ذكرتــك يف الــشعر

 , بـبعض شـعرهًا أفحمت العباس بن األحنف وقد طارحهـا يومـاولقد فعلت ذلك عندم
ولقد فعلت ذلك عندما مدحت حييى بن خالد الربمكي بقصيدة يضاهي هنجها وأسلوهبا هنج 

 .الفحول وأساليبهم
 من الشعراء قد نازلوهـا يف ًن بعضاأ واحلق ,بارعة يف إجازة أبيات الشعر)) عنان((كانت 

 يـدخل مـروان بـن أيب , تـرصعهمً وأحيانـا, عىل جمامع إعجـاهبمهذا امليدان فإذا هي تستويل
 تنحـدر عـىل ً ويـشهد دموعـا,حفصة بيت الناطفي وقد رضب جاريته موضوع حديثنا هـذا

 :أن يقول صفحة وجهها فال يلبث
ـــــا ـــــان فجـــــر دمعه ـــــت عن ـــــه  بك ـــــع يف خيط ـــــد توب ـــــدر ق  كال
ـــــال ـــــه يف احل ـــــرد علي ـــــا ت ــد   وإذ هب ــا عــىل ح ــربة يف حلقه  :تعبــريهوالع
 جتــــــف يمنــــــاه عــــــىل ســــــوطه  فليــــــت مــــــن يــــــرضهبا ظاملــــــا
 .هي واهللا أشعر اجلن واإلنس :فيفزع مروان هلذه العارضة القوية ويقول

 :ويقع برص أحد املتأدبني عىل هذا البيت من الشعر
 تـــــنفس مـــــن أحـــــشائه أو تكلـــــام  ومــا زال يبكــي احلــب حتــى ســمعته
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 ً ويطلب من جييزه فال جيد أحدا,هو ال يعرف قائلهفيقع البيت من نفسه موقع اإلعجاب و
 :ما تلبث أن تقول,فيذهب إىل عنان وينشدها إياه

ـــا بكـــى دمعـــا  ويبكـــــي فـــــأبكي رمحـــــة لبكائـــــه ـــاًإذا م ـــه دم   بكيـــت ل
 يا عـم جـاء :وعندها أعرايب فقالت له نه دخل عىل عنانأويذكر أبو زهري رزين العرويض 

 , ليجيـزهً هذا األعرايب يـسألني أن أقـول بيتـا: فتقول? وما هي: فيقول هلا,اهللا بك عىل حاجة
 : بالقول فقال أبو زهريَّ فابتدئ أنت عيل, االبتداءَّوقد عرس عيل

ـــــت  لقــــد قــــل العــــزاء فعيــــل صــــربي ـــــني زم ـــــوهلم للب ـــــداة مح  غ
 :فقال األعرايب

ــــــا ضــــــحيا ــــــرت إىل أواخره ــــتًوقــــد رفعــــوا هلــــا عــــصبا  نظ   فرن
 :فقالت عنان

ــــو ــــيكتمــــت ه ــــصدر من ـــــت  اهم يف ال ـــــيل نم ـــــدموع ع ـــــىل أن ال  ع
 . فكانت عنان أشعرنا:ويعلق أبو زهري عىل ذلك فيقول

ولعل أطرف ما يرو عن براعة عنان يف إجازة الـشعر أن تغنـي يف جملـس سـمر الرشـيد 
 :أبيات جرير

ــــادروا ــــك غ ــــدوا بلب ــــذين غ ــــاًوشــــال  إن ال ــــزال معين ــــا ي ــــك م   بعين
 هـل :ً ثم يلتفت إىل جلسائه قائال, ويعجب باألبيات وبالغناءًدا شديًويطرب الرشيد طربا
 فحاولوا , وكان بني يديه بدرة من دنانري?بيات بمثلهن وله هذه البدرةمنكم أحد جييز هذه األ

 .أمـري املـؤمنني  أنا هبا لـك يـا:خادم عىل رأسه  فقال, من الشعر ذي قيمةء يشفلم يوفقوا إىل
 فـدخل . فأذنت له. استأذن يل عىل عنان: فقال له,ة ثم أتى الناطفي فاحتمل البدر. شأنك:قال

 :اكتب:  فقالت له. فأنشدها إياها? وما األبيات! وحيك: فقالت.وأخربها باخلرب
ـــه ـــد قلت ـــذي ق ـــالقول ال ـــت ب ـــــا  هيج ـــــزال كمينه ـــــا ي ـــــي م  داء بقلب
 وســـقني مـــن مـــاء اهلـــو فروينـــا  قـــــد أينعـــــت ثمراتـــــه يف حينهـــــا
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ـــذين تق ـــذب ال ـــيديك ـــا س ـــوا ي ــــــاإ  ول ــــــوب إذا هــــــوين هوين  ن القل
 من قاهلـا ! وحيك: فقال له. فدفع إليها البدرة ورجع إىل هارون, دونك األبيات:فقالت له

 وعنان بعد ذلك شاعرة قديرة متمكنة إذا ما عاجلت صناعة الشعر . جارية الناطفي, عنان:قال
 ومـا كـان أكثـر مـا ,تعلق هبا فؤاده إن العباس بن األحنف كان قد .أو مارست عمل القصيد

, فأجابتـه عنـان ً ودالً أظهر فيـه عـشقاً فطارحها ذات يوم شعرا,يتعلق فؤاده بالغواين والقيان
 :قائلة

 منــــــك عــــــن هــــــذا الــــــصدود  مـــــــن تـــــــراه كـــــــان أغنـــــــى
ــــي ــــك من ــــشعر ل ـــــــــام احلـــــــــسود  بعــــد وصــــل لل ـــــــــه إرغ  في
ــــــــــد  فاختـــــــذ للهجـــــــر إن شئـــــــت ــــــــــن حدي ــــــــــؤاد م  ف

ـــــــاك ـــــــا رأين ـــــــام ـــــــىل م ـــــــــد  ع ـــــــــي بجلي ـــــــــت جتن  كن
وأما الشعر الذي عمدت فيه عنـان إىل انتهـاج األسـلوب اجلـزل مقلـدة يف ذلـك فحـول 

 :الشعراء فقصيدهتا يف مدح حييى بن خالد الربمكي حيث تقول
ــصائد ــي حــوك الق ــن عين ــوم م ــى الن ــــد  نف ــــا غــــري ناف ــــس مهه ــــال نف  وآم
ــة ــول ليل ــر ط ــي الك ــى عن ــا نف ــا ب  إذا م ــوذت منه ــدتع ــن خال ــى ب ــم حيي  اس
ــــه ــــن ل ــــؤمنني وم ــــري امل ــــر أم ـــد  وزي ـــف وتال ـــد طري ـــن مح ـــاالن م  فع
ـــد  مــــن الربمكيــــني الــــذين وجــــوههم ـــا كـــل واق ـــي نوره ـــصابيح يطف  م
ــد  عـــىل وجـــه حييـــى غـــرة هيتـــد هبـــا ــدجى بالفراق ــاري ال ــدي س ــام هيت  ك

ــــسانا ــــود إح ــــداًتع ــــلح فاس   فاســـدّكـــل ًومـــا زال حييـــى مـــصلحا   فأص
ـــــد  قــاب مــن رجــال تعطلــتوكانــت ر ـــــى كـــــرام القالئ  فقلـــــدها حيي

ـــة ـــه نعم ـــن أيادي ـــل حـــي م ـــىل ك  وآثــــــاره حممــــــودة يف املــــــشاهد  ع
ـــة ـــاس مج ـــروف للن ـــك يف املع ــــر وارد  حياض ــــا وآخ ــــادر عنه ــــن ص  فم
ــــة ــــك رمح ــــود وكف ــــك حمم ـــور ضـــو  وفعل ـــدءووجهـــك ن  ه غـــري خام
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 للمـشاركة يف األدب ً جيـداً إعـدادا اإلعـدادالجتهـاد يفاقتضت ظـاهرة كثـرة القيـان وا
والرواية والشعر والغناء أن يلمـع بيـنهن شـاعرات حمـسنات وعازفـات جميـدات ومغنيـات 

 وبرسعة غريبة تسلقن مراقي سلم املجتمع وأصبحن صاحبات منتديات يف دورهـن ,بارعات
 هلـذا الـوزير ً كبرياًة منهن أمال وأصبحت الواحد,يؤمها الوزراء والرؤساء والقواد والشعراء

 . يرىض هبا من نظرة عابرة ويقنع منها بتحية خاطفة,أو ذاك الرئيس أو ذياك الشاعر
 .لقيان الالئي عرفن بالفصاحة واللباقة وجودة الـشعراواحدة من هؤالء ) )فضل((كانت 

 ,فع هلـم تقيض حـوائج النـاس وتـش, وصاحبة نفوذ يف احلكم,وكانت ذات جاه عىل الكرباء
 ,وكانت ذات عالقة بالوزير األديب الشاعر سعيد بن محيد ولكل منهام يف اآلخـر شـعر رقيـق

فـسد أ ومـع ذلـك فـام ,ً وكـان هـو ناصـبيا,ومن الطريف أهنا كانت متشيعة إىل درجة الغلـو
 . يف تعكري العالقات بينهامً من حبهام أو كان سبباًاختالف مذهبيهام شيئا

 وبخاصـة يف إجـازة بيـت ببيـت أو ,ور البدهية ورسعة اخلاطربحض)) فضل((واشتهرت 
التـي يطلـب  هاكانت ترجتل الشعر عىل البدهية يف اللحظة نفس) )ًفضال(( بل إن ,معنى بمعنى
 كـذا يـزعم مـن بـاعني : فقالـت?أشاعرة أنـت : فقد سأهلا امللك العبايس املتوكل,إليها ذلك
 : البدهية فأنشدت عىل, أنشدينا: فقال هلا,واشرتاين

ـــــد ـــــام اهل ـــــك إم ـــــتقبل املل  عـــــــــام ثـــــــــالث وثالثينـــــــــا  اس
ــــرشينا  خالفـــــــة أفـــــــضت إىل جعفـــــــر ــــد ع ــــن ســــبع بع ــــو اب  وه
 أن متلــــــــك النــــــــاس ثامنينــــــــا  إنــــا لنرجــــو يــــا إمــــام اهلــــد

ـــــــر ـــــــدس اهللا ام ـــــــلًأال ق ــــــا   مل يق ــــــك آمين ــــــائي ل ــــــد دع  عن
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د بـن محيـد فكانـت تـذكر وقد ارتبط اسم فضل بعد ذلك باملتوكل أكثر من ارتباطه بسعي
وكانت تبعث إليه بالكثري من املدائح التـي مل تكـن جتـد لديـه ) )فضل جارية املتوكل((باسم 
ملا كان ينشد بني يديه من روائع شعر البحرتي وغـريه مـن صـفوة شـعراء ً نظراً وقبوالًصد 

 .ذلك الزمان
 إىل غري ذلك , واهلجرإن أكثر شعر فضل كان يف الغزل والشكو والغرية واللوعة والصد

 .وقليل منه كان يف املديح أو اهلجاء ,من املعاين املتعلقة بالغزل
 كان سعيد قد افتصد فبعثت إليـه .اللطيف أبيات ترتبط بقصة طريفة)) فضل((ومن شعر 

 فكتب سعيد إليها يرجوها احلـضور ليـتم ,ً بالغ األصفهاين يف وصفها كثريا,فضل هبدايا قيمة
 وتصادف أن دخـل إىل النـدوة بنـان بـن عمـرو املغنـي , فلبت دعوته,أضيافهرسوره ورسور 

 فأظهرت فضل نحوه الكثري من التودد واإلعجاب األمر الذي , حسن الغناءً وسيامًوكان شابا
ن أمـسكت بقلمهـا وكتبـت أ فام كان من فـضل إال ,ً يتميز غرية ويستشيط غضباًجعل سعيدا

 .هذه األبيات الطريفة
ــــــ ــــــن أطل ــــــا م ــــــريسي ـــــــــــــيس  ت تف ـــــــــــــه وتنف  يف وجه

ـــــــــدلل ـــــــــن مت ـــــــــديك م ــــــــس  أف ــــــــل األنف ــــــــى بقت  يزه
ـــــا أســـــأت ـــــأت وم ـــــي أس ـــــــىل  هبن ـــــــيسأب ـــــــا امل ـــــــر أن  ق
ــــــــــــارق ــــــــــــي أال أس  نظـــــــــــــــرة يف جملـــــــــــــــيس  أحلفتن
ــــــــ ــــــــرة خمط ــــــــرت نظ  تبعتهــــــــــــــا بتفــــــــــــــرسأ  ئفنظ

ـــــــت ـــــــد حلف ـــــــسيت أين ق  فـــــــام عقوبـــــــة مـــــــن نـــــــيس  ون
حـدمها إىل اآلخـر أكان كلام اشـتاق  و,ولكل من سعيد وفضل شعر كثري مليح يف صاحبه

عته من ذلك ما كتبته فـضل إىل  الشعر ما يبث من خالله وجده ولوأرسع فكتب إليه من رائق
 :سعيد يف رقعة بعثت هبا إليه وهو جالس يف دار احلسن بن خملد

 والـــــدار دانيـــــة وأنـــــت بعيـــــد  الــــصرب يــــنقص والــــسقام يزيــــد
ــــك ف ــــكو إلي ــــكوك أم أش ــــهإأش ــــــستطي  ن  ع ســــــوامها املجهــــــودال ي
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ــــسود  إين أعـــوذ بحرمتـــي بـــك يف اهلـــو ــــديك يف ح ــــاع ل ــــن أن يط  م
 لبعض حاالت العاشـقني وبخاصـة ًرق الشعر وأعذبه وأكثره تصويراأوهذه األبيات من 

 .البيت األخري فيها
 تشكو لوعـة احلـب وصـبابة العـشق ومـرارة أنوعىل عادة القيان العاشقات حتاول فضل 

 :ألبياتالكتامن هذه ا
ـــاس  ألكـــتمن الـــذي بالقلـــب مـــن حـــرق ـــه الن ـــم ب ـــوت ومل يعل ـــى أم  حت
ـــشقه ـــان يع ـــن ك ـــكا م ـــال ش ـــأس  وال يق ـــي الي ـــن هتـــو ه ـــشكاة مل  إن ال

ــــت ــــيشء كن ــــوح ب ــــهأوال أب ـــا دارت الكـــأس  كتم ـــوس إذا م ـــد اجلل  عن
ه القيان  إليُدَوتعمد فضل يف أبيات أخريات هلا يف مطارحة سعيد بن محيد اهلو إىل ما تعم

نه األثري الوحيد لدهيا فتكتب إليه هذه األبيات اخلفيفة إ ,شعار املحب املعجبأالعاشقات من 
 :السهلة

ــد  وعيشك لـو رصحـت باسـمك يف اهلـو ــزل واجل ــياء يف اهل ــن أش ــرصت ع  ألق
ـــــولكن ـــــوديتأي ن ـــــذا م ـــــدي هل ـــث والوجـــد  ب ـــك بالب ـــو في  وذاك وأخل

ـــح ـــول كاش ـــا ق ـــر بن ـــة أن يغ ـــدو  خماف ـــال إىل البعـــدع ـــسعى بالوص  في
كانت تغار عىل صديقها الوزير الوسـيم الـشاب سـعيد  ًفضالأن شك فيه  واألمر الذي ال

حد القيان إلنه عاشق أ بلغها ,ن هجرته وتعلقت باملغني بنان بن عمرو الذي مر ذكرهإحتى 
ن وخبايـا توبخـه فيهـا وحتـذره مـن القيـان وتظهـره عـىل حقيقـة أخالقهـ ًفكتبت إليه أبياتا

 ,ً ومجـاالًن فضلتهن حظاإ هي واحدة منهن و إذ, ألهنا من أهل اخلربة يف هذا الشأن;سلوكهن
 :قالت فضل يف أبياهتا لسعيد ًورجحتهن ثقافة وبيانا

ــــ ــــه س ــــسن الوج ــــا ح ـــــالم يف األدب   األدبّيئي ـــــت الغ ـــــبت وأن  ش
ــــــــرور والكــــــــذب  ن القيــان كالــرشك املنــصوبإوحيــك  ــــــــني الغ  ب

ـــــصدين ـــــبعنال تت ـــــري وال يت ــــــــــــذهب   للفق ــــــــــــع ال  إال مواض
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ــــت ــــك إذ خرج ــــشكى إلي ــــا ت ـــب  بين ـــشكو إىل الطل ـــات ال ـــن حلظ  م
ـــــــح ـــــــسب  تلحـــــــظ هـــــــذا وذاك وذا ل ـــــــني مكت ـــــــب بع  ظ حم

واستطاعت فضل أن متزج البكاء بحكمة القول حني رثت املعتز فقد رئيت صـبيحة قتلـه 
 :تبكي وتقول

ـــــا ـــــذل كـــــان يطلبن ــــه وأســــهانامــــا كــــان أغ  إن الزمـــــان ب ــــا عن  فلن
ـــا ـــه م ـــد أصـــبحت مهت ـــدهر ق ــــــــا  يل ولل ــــــــام ــــــــدهر ال كان  يل ولل
شعر إخواين ممـا يقـال يف املنتـديات يف   أكثرهتىشعر آخر كثري يف أغراض ش ))لفضل((و

 وبخاصـة حـني ,شكل مطارحات أو مساجالت, ومل تكن فـضل تتحـشم يف بعـض شـعرها
ي بـذلك املـساجلة الـشعرية التـي نـبـات, ونعتتناول أحوال النساء وصفاهتن من عذار وثي

 :جرت بينها وبني أيب دلف يف قوله
ـــــا يركـــــب  قــــالوا عــــشقت صــــغرية فــــأجبتهم  أشـــــهى املطـــــي إىل م

 



١٣٧ 

 
)٦(  

  عريب
   هـ٢٧٧ -  ١٨١

جعفـر الربمكـي مـن إحـد العـامالت يف قـصور  ة ابنـ))ًعربيـا((يذكر األصـفهاين أن 
 ,وهناؤ فعهد هبا جعفر إىل سيدة تتوىل شوهي طفلةها م هـ وماتت أ١٨١ ولدت سنة ,الربامكة

ن حلـت بالربامكـة فنهبـت قـصورهم وبيـوهتم وخـدمهم وقيـاهنم أولكن ما لبثـت النكبـة 
 ورسقت عريب الطفلة آنذاك وتداولتها أيدي النخاسني حتى اشرتاها عبـد اهللا بـن ,وأمواهلم

 .إسامعيل صاحب مراكب الرشيد
 وكانت البرصة ال تزال مركز احتكاك الثقافـات ,ىل البرصةخرج بعريب موالها واجته هبا إ
 , فأدهبا وخرجها وعلمها اخلط والنحـو والـشعر والغنـاء,ومقصد الشعراء واملغنني واملتأدبني

 , هلا فيه ما يربو عـىل ألـف صـوت برعت يف الغناء إىل احلد الذي أحيص,فربعت يف ذلك كله
 فام يمنعها من ذلك : عىل ذلكً فقال معلقا,كتابونبغت يف الكتابة وحكيت بالغتها لبعض ال

 : وكانت هي بدورها حني تذكر الفضل بن حييـى الربمكـي تقـول,وهي بنت جعفر الربمكي
 .))عمي الفضل((

لعل قينة من القيان الشاعرات مل تشغل أهـل زماهنـا مـن خلفـاء ووزراء وقـواد وعـامل و
 كانت ,هنا مجعت كل أخالق القيان وصفاهتم أل;وخدم كام شغلتهم هذه القينة املغنية الشاعرة

 واسـتطاعت أن تـستأثر ,مجيلة فصيحة شاعرة عذبة الصوت بارعة الرضب سـارحة اإليقـاع
 ثـم , ثم الواثـق, ثم املعتصم, ثم املأمون,بقلوب عدد من خلفاء بني العباس ابتداء من األمني

ل ممـا ال بـار أكثرهـا بطبيعـة احلـا وهلا مع كل واحد من هؤالء اخللفـاء أخ, ثم املعتز,املتوكل
  عن أبنـاء اخللفـاء مـن أمثـال أيب عيـسى ابـن الرشـيدً هذا فضال,ءيلتقي مع الفضيلة يف يش

نـائهم  وإن كانت قد فضلت أبا عيسى ابن الرشـيد عـىل مجيـع إخوتـه وأب,وجعفر بن املأمون
 . من اخللفاءًوكانوا مجيعا



١٣٨ 

قينة أن تفتن هذا العدد الكبـري مـن ملـوك بنـي  كيف يتسنى ملثل هذه ال:وقد يتساءل املرء
 ً ذلـك أن عريبـا, والواقع أن األمـر صـحيح?العباس الذين احتل حكمهم حقبة زمنية طويلة

 تلقي بـشباكها عـىل هـذا ,عاشت ستة وتسعني سنة مليئة باخلالعة واملجون واإلباحية املطلقة
 هنفـس عامة فتواصـله ويف الوقـت وقد تفتن بواحد من ال,وعىل ذاك من خاصة القوم وعامتهم

 .تنفر من خليفة أو رئيس
 ويبـدو ,واحلق أن األخبار التي ترتبط بعريب كلها مما يشني إذا ما وزنت بمعايري الفـضيلة

 بل كان املأمون عىل سبيل , وكان الرؤساء يتهافتون عليها,أهنا كانت تعيش يف يشء من النعمة
 وقد ذكرت هي نفسها كيف كـان يتهافـت .الروماملثال يصطحبها معه وهو ذاهب إىل حرب 

ن أ − حـد رجـال املـأمونأ − ب إليها لقد طلبت من اليزيديّاخلاصة عليها وجيتهدون يف التقر
 :ينشدها بعض الشعر يف إحد أسفارها مع املأمون فأنشدها

ـــــي مـــــن دوام اخلفـــــق ــــــــربق  مـــــاذا بقلب ــــــــت ملعــــــــان ال  إذا رأي
  أهـــــو بـــــذاك األفـــــقن مـــــنأل  مــــــن قبــــــل األردن أو دمــــــشق

 هـذا : فقال هلـا, كادت ضلوعها تقصف منهًن سمعت هذا الشعر حتى تنفست تنفساإفام 
 واهللا لقـد نظـرت نظـرة مربيـة يف ?عـشقأ أنا , اسكت يا عاجز: فقالت له,واهللا تنفس عاشق

ن إف رغم كل أخبارها مع اخللفاء والرؤساء ًعىل أن عربيا.ً ظريفاًجملس فادعاها عرشون رئيسا
 بل إن أكثـر شـعرها قالتـه يف , من شعرها الذي وصل إلينا مل تقله يف خليفة أو أمريً واحداًبيتا

 والثـاين هـو ,حدمها صالح املنذري اخلادم وكانت أحبته وتزوجتـه بعـض الوقـتأشخصني 
 .حد قواد خراسانأحممد بن حامد اخلاقاين 

 فقالـت عريـب يف , بعيد يف حاجـة لـهإىل مكان رسلهأأما املنذري اخلادم فكان املتوكل قد 
 : وصاغت حلنه قائلهًذلك شعرا

ــــــىضأ ــــــد م ــــــب فق ــــــا احلبي ــــــــي ال الرضــــــــا  م  بــــــــالرغم من
ــــــــنأخطــــــــأ ـــــــــاأمل  ت يف تركــــــــي مل ـــــــــه عوض ـــــــــق عن  ل
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 ,زرق العينـنيأأشقر أصهب الـشعر  − فيام يبدو − وأما حممد بن حامد اخلاقاين الذي كان
 : كام لو كان امرأة مجيلة فتقول تتغزل فيه ويف شقرتهٌ عريبتَّنغقد ف

ــــــــقر  بــــــــــــــاب كــــــــــــــل أزرق ــــــــون أش ــــــــهب الل  أص
ــــــــ ـــــــه ولي ـــــــي ب ـــــــن قلب ـــــــــــــر  ج ـــــــــــــوين بمنك   س جن

 :ها فتقولء إليه تشكو صبابتها ولوعتها وبكاومرة أخر تكتب
ـــــا تعـــــذر ـــــذري وم ـــــت ع  وأبليـــــت جـــــسمي ومـــــا تـــــشعر  تبين
ـــــــي ـــــــرسور وخليتن ـــــــت ال ــــرت  ألف ــــا يف ــــني م ــــن الع ــــي م  ودمع

 فـشعرها فيـه وسـامت , كانت صادقة العاطفة نحو حممـد بـن حامـد هـذاًيبارع نأويبدو 
ن تـدفع عـن نفـسها هتمـة اخليانـة أ هذا والشاعرة املحبة الغانية جتتهـد يف ,الشكو والصبابة

ن تدفع هتمة عن نفـسها مهـام أ ولو مل تكن حتمل له مودة فيها صدق واهتامم ملا حفلت ب,حياله
 .ل هذه األبيات الدفيئة وترسل هبا إىل ابن حامد إهنا تقو.كان مبلغ كذهبا

ـــــــــك ومنكـــــــــا ـــــــــيل علي  أوقعــــــــت يف احلــــــــق شــــــــكا  وي
ـــــــــورا  زعمـــــــــــــت أين خـــــــــــــؤون ـــــــــيلًج ـــــــــاإ وَّ ع  فك
ــــــا ــــــت حق ــــــا قل ــــــان م  أو كنــــــــت أزمعــــــــت تركــــــــا  إن ك
 مــــــن ذلــــــة احلــــــب نــــــسكا  فأبــــــــــــــدل اهللا مــــــــــــــا يب

 فقد ذهب عـيل بـن ,وكان لعريب شعر لطيف تقوله عىل البدهية يف بعض جمالس الرشاب
 فذكر هلا سهرة له مـع اخلليفـة اسـتمع ,حييى املنجم إىل عريب يزورها فسألته عن أخبار أمسه

 :فيها وإياه إىل املغني بنان يغني
ــــــــــق ــــــــــم تنطب ـــــــــــشوها األرق  جتــــــــــايف ث ـــــــــــون ح  جف
ـــــــا ـــــــى جزع ـــــــف بك ــــــــق  وذي كل ــــــــوم منطل ــــــــفر الق  وس

 أحبته وهجرت بـسببه سـعيد بـن وهو الذي −  إىل بنان يستدعيهًفوجهت يف احلال رسوال
 وقدمت له , فأمرت له بخلع فاخرة فخلعت عليه,فحرض من وقته وقد بلل املطر ثيابه − محيد
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 ,ن يغني الـصوت الـذي غنـاه للخليفـة بـاألمس فغناهـا إيـاهرشاب وطلبت إليه أالطعام وال
غنـاء  ودواة ورقعـة وكتبـت هـذه األبيـات يف وصـف املجلـس والًفأخذت عـىل الفـور قلـام

 :والرشاب
ــــــــدق ــــــــل الغ ـــــــرق  أجــــــــاب الواب ـــــــرجس الغ ـــــــاح الن  وص
ـــــــا ـــــــان لن ـــــــى بن ـــــــد غن  ))جفـــــــــون حـــــــــشوها األرق((  وق

ــــــــات ــــــــافه ــــــــةألك ـــــــــ  س مرتع ـــــــــدقأك ـــــــــا ح  ن حباهب
ر يف أفكارها وأقواهلا فقالت بعض الـشعر الـذي يـصور َّثأويبدو أن طول عمر عريب قد 

 ,رصوف الزمان وتغري األيام
ـــــل يشء و ـــــت إقامإوك ـــــهن طال ـــــصار  ت ـــــد أق ـــــه الب ـــــى فل  إذا انته
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)٦(  

  سكن

 وحظهـن مـن األدب ,ًن كان نصيبهن من اجلـامل وفـريامممن القيان الشاعرات تعد سكن 
 يف ا بنفـسهت عن اجلـادة وال زجـت ما انحرف,ً وقدرهن يف الغناء جليال,ًوقرض الشعر كبريا

ر بالوراق مـن أحـسن خلـق  سكن جارية الشاعر حممود بن احلسن املشهوإهنا ,مواطن الريب
 .يت باملعاين اجلياد واأللفاظ احلسانأ وأطيبهم غناء تً وأكثرهم أدبا,ًاهللا وجها

ي ألـف تـئ الـوراق مًوأعطى فيها حممودا) )ًاسكن(( أن يشرتينيلقد حاول بعض الطاهري
ها يف ني تر موالح −  ولكن يف أحيان كثرية كان الوفاء يدفع باجلارية,درهم فامتنع عن بيعها

 وقد حاولـت , أو تسعى هي نفسها إىل ذلك,ن يبيعهاأن تعرض عليه أإىل  − ضيق مايل شديد
 ولكـن املعتـصم ,ن يـشرتهياأ إىل املعتصم ًحني دست رسوال هأن تفعل اليشء نفس) )سكن((

الفرصة وبعث إليـه بقـصيدة مـن ) )سكن(( فانتهزت ,خرق رقعتها التي كانت بعثت هبا إليه
قـد  وتنت, ولكن يف لباقة ولياقة, يف األخالق الفاضلةً وتعطيه درسا,اتبه يف لطفجيد الشعر تع

 وهي يف نطاق هذا اإلطار من الشعر تسدي إليه , وحرصةبعض أساليب احلكم ولكن يف فطن
 , من املديح املنسوج بجمع من األلفاظ العذبة اإليقاع التي تشكل قافلة من املعاين الساميةًقدرا

 : غري متهافتة وال متخاذلةفبدت القصيدة
ـــاس ـــك بالي ـــاين من ـــول أت ـــا للرس  أحـــدثت بعـــد رجـــاء جفـــوة القـــايس  م

ـــك  ـــاأفهب ـــت يب ذنب ـــك يلًحلق  فــــام دعامــــك إىل العينــــني والــــراس   بظلم
ــــــاأين إ ــــــك حب ــــــشةًحب ـــاس   ال لفاح ـــن ب ـــه يف اهللا م ـــيس ب  واحلـــب ل

ـــذات صـــاحبها ـــشارك يف الل ـــل للم ــدمن  ق ــالوم ــأك ــع احل ــسوها م  ايسس حي
 سينــــــاإوىف إليــــــه بعمــــــران وأ  وىف إىل بلــــــــــدأمــــــــــام إذان اإلإ
ــاءتأ ــد ج ــرس ق ــر الغ ــا ت ــهأم ــاس  وائل ــستورق ك ــذرا م ــرض ال ــود ن  والع
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 مـــام خـــالف الـــورد واالسغـــرس اإل  س والـــورد اجلنـــى هبـــايــا غـــارس اآل
ـــه ـــالق ل ـــات ال خ ـــل ع ـــه ك  عبــل الــذراع شــديد البــاس قنعــاس  غراس

 فيعـرض , رقة حال وشدة فقر منبدو أن حال حممود يظل عىل ما هو عليهومتيض األيام وي
 : هلاًعىل سكن أن يبيعها حتى جينبها مرارة الفقر وشظف احلياة قائال

 ولـيس يب وجـالل اهللا مـا , وصـعوبة الزمـان,قد ترين يا سكن ما أنا فيه من فساد احلال((
ثـرت آن إ فـ,خفض عيشأك بأنعم حال ون أراأين أحب إ ف, ولكن ما أراه فيك,ألقاه يف نفيس

 ومـن ,ن خيرجك من هذا الـضيق إىل الـسعةأ لعل اهللا عز وجل ,ن أعرضك عىل البيع فعلتأ
 , فتنافس الناس ورغبـوا يف اقتنائهـا, فعرضها. ذلك إليك: قالت اجلارية.هذا الفقر إىل الغنى

 فلام رأ حممـود تلـك ,حرض املالأ و,ئة ألف درهمحد الطاهريني مأحد من بذل فيها أوكان 
 فلبـست ثياهبـا . يا سـكن البـيس ثيابـك واخرجـي: وقال,البدر سلس وانقاد ومال إىل البيع

 فقالـت سـكن ,معهـا − وهـي كـذلك − وخرجت عىل القوم كأهنا البدر الطالع وكان حممود
 قـال ?ئة ألـف درهـم مَّن اخرتت عيلأ هذا كان آخر أمري وأمرك , يا حممود:معهات دفوأذر
 : فقـال حممـود,صرب أنـا وتـضجر أنـتأ , نعم: قالت? فتجلسني عىل الفقر واخلسف:مودحم
 بخمـسني َّ وقد قامت عيل,ملكأين قد أصدقتها داري وهي ما أ و,كم أهنا حرة لوجه اهللاهدشأ

 أما إذ فعلت ما فعلت فاملـال لكـام : قال الطاهري. خذوا مالكم بارك اهللا لكم فيه.ألف درهم
 )). عيشطخذ حممود املال وعاش مع سكن بأغبأ ف.ته إىل ملكيوواهللا ال ردد

 وهنـاك مثـال ثـان هلـذا .بني الشعر والغناء واالسـتقامة والوفـاء) )سكن((وهكذا جتمع 
 واملثال جارية أخر ملحمود الوراق اسمها نشو كان املعتـصم ,الفريق من القيان واجلواري

 ألنه كـان هيواهـا هـي ; فامتنع حممود عن بيعهايبغي رشاءها وبذل يف ثمنها سبعة آالف دينار
ومـا إن ,ئة دينـارارية من تركته للمعتـصم بـسبعم فلام مات حممود اشرتيت هذه اجل,األخر 

 حتى  تركتك? كيف رأيت:حتى بادرها بقوله − موالها اجلديد − دخلت نشو عىل املعتصم
فأحـسن تعليمهـا ترمـق ولكـن اجلاريـة التـي علمـت ! !ئةاشرتيتك من سبعة آالف بـسبعم

خلليفـة ينتظـر لـشهواته  إذا كـان ا,جلأ : ثم تردف قائلة,املعتصم بنظرة فيها الكثري من املعاين
 .فخجل املعتصم من كالمها ,ئة عن سبعمً فضالَّ لكثري يفًن سبعني ديناراإاملواريث ف
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  الشعراء الرجال - ب

- ١ -  
  إبراهيم بن هرمة

   هـ١٥٠ - ٧٠

بـرع الـشعراء أ مـن وهـو .ق بن سلمة بن هرمة وكنيتـه أبـو إسـحن عيلواسمه إبراهيم ب
 من حيث معرفة اسـمه دون أدبـه ًولعله أوفر حظا) )العباسية(( و))األموية((املخرضمني بني 

 .ً بل من القرشيني أرومة أو انتسابا, وهو من أبناء املدينة,من زمالئه الشعراء املخرضمني
صورة صادقة للفرتة الزمنيـة التـي عاشـها  − وسكون الراءبفتح اهلاء  − وأخبار ابن هرمة

 , مدح ملـوك بنـي مـروان وبقـي إىل آخـر أيـام املنـصور.من الناحيتني االجتامعية والسياسية
 ختم الشعر بابن هرمة واحلكم اخلـرضي وابـن ميـادة : األصمعي قولهصبهاين إىلوينسب األ

 يمثـل ,ن يزيد كام مدح أبا جعفر املنـصورلقد مدح الوليد بو ,وطفيل الكناين ومكني العذري
 األمر الذي يـستدعي تطـور ,ً واجتامعياًيف شعره وسلوكه الصورة الواضحة املعامل لبيئته زمنيا

 .ً وأسلوباًالتناول الشعري معنى
 وتـأثر هبجـائهام كـام تـأثر ,لقد عارص ابن هرمة املراحل األخرية من حياة جرير والفرزدق

نـه آخـر إ ومـن ثـم ف,والقول وااللتزام باألصول الشعرية ال حييـد عنهـا يف الصوغ امبفحولته
نه معـارص البـن ميـادة واحلكـم أ عن ًالشعراء الذين حيتج بشعرهم عىل قول البغدادي فضال

شـك   ومن الناحية األخر فقد كان حيمل شهادة مـن جريـر ال,وأيب العباس األعمى وبشار
تاه ـأ كان قدم املدينـة فـًن جريراأ ذلك , يتخلف وال يسفرت يف حياته األدبية جعلته الّأهنا أث

 − يعنـي ابـن هرمـة −  القـريش أشـعرمها: فقال جرير, هلامًنشداه شعراأابن هرمة وابن أذينة ف
 .هام يعني ابن أذينةوالعريب أفصح
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 , ملدرسة جرير والفرزدق واألخطل يف ذلك وحـسبًاء بارع اهلجاء ليس امتداداّ هجوهو
ابـن هرمـة   هجـا. يف هذا املضامر يلحقه باحلطيئة أظرف اهلجـائني وأمـرهمً فنياًنسبان له إبل 

 .نفسه وأمه وأباه وقومه
ن أ عـن األعـاجم ً كل عـريب فـضالَّوكان ابن هرمة ال هيتم أن يقرتن اسمه بقريش التي ود

 .ينتسبوا إليها
 ً هيجـو أشخاصـا يف شكل مدح أو هـوً فهو هيجو أحيانا,وهجاء ابن هرمة من نوع جديد

 فقد كان عبد اهللا وحسن وإبراهيم أبنـاء احلـسن بـن احلـسن وعـدوه ,ويتظاهر بمدح أخ هلم
 فاصطحب ابن ربيح راويته واجتها إىل قصور احلـسن ابـن زيـد فـسأله عـن , ثم أخلفوه,ًشيئا

 : قال, هات: قال, أبيات قلتها:حاجته فقال
 تـــي مجعـــت يف قـــرننبـــل الـــضباب ال  أمـــا بنـــو هاشـــم حـــويل فقـــد قرعـــوا

ــــرب مــــنهم مــــن أعتا ــــهتفــــام بيث ــــد أرجــــوهن مــــن حــــسن  ب  إال عوائ
ـــيام مـــىض وهـــنهـــنعـــىل   مــــن عطيتــــهًاهللا أعطــــاك فــــضال  وهـــن ف

 وبينام هو يف طريـق عودتـه ,وانرصف ابن هرمة من لدن احلسن بن زيد بعد أن أعطاه بغيته
 أي : وقال البن هرمـة,بيه وأعاممه فغضب أل,لقيه حممد بن عبد اهللا بن حسن وقد بلغه الشعر

 : أنت القائل)ة سبابظلف(كذا 
 عىل هن وهن فيام مىض وهن

 : ولكنني الذي أقول لك, ال واهللا:فقال
ـــه نعمـــة ســـلفت ـــت من ـــذي أن ــــزمن  ال وال ــــر ال ــــا يف آخ ــــو عواقبه  نرج
ـــه ـــدت ل ـــا عم ـــأمر م ـــت ب ـــد أتي ــــــنني  لق ــــــويل وال س ــــــده ق  وال تعم
ـــ ـــر  دالفكيـــف أمـــيش مـــع األقـــوام معت ـــت ب ـــد رمي ـــااليءوق ـــود ب  بن الع

ـــــة ــــش  مـــــا غـــــريت وجهـــــه أم مهجن ــــام تغ ــــنّإذا القت ــــه اهلج  ى أوج
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ن ابـن ا وإذن فلقـد كـ. ألن أم احلـسن أم ولـد;ًذ إيالماففكان ابن هرمة يف أشد هجاء وأن
 تغريت األلفـاظ ولكـن هـدف اإليـالم ,صورة للهجاء املتطور يف عرص ما بني الدولتني هرمة
 .ع والنيل من مروءة املهجو واحدواإلجيا

 بل , حد الرشاب وابن هرمة حمب للخمرهذ عليِّ نف, يف ميدان اخلمرًوابن هرمة فارس أيضا
 :دينِّ يف الطرقـات حتـى يطـارده الـصغار مـردحلسكر إىل الدرجة التي جتعله يـرتنهو حمب ل
 : إنه يرجو ذلك من اهللا وكأهنا أمنية عزيزة,سكران سكران

ـــــويتق ســـــكرةأســـــأل اهللا ـــــل م ــــصبيان  ب ــــياح ال ــــكران:وص ــــا س  ي
 بـل إنـه يرهنهـا ليـشرتهيا لـصديق ,وزه ثمن اخلمر رهن ثيابـه ليـشرتهياعوابن هرمة إذا أ

 .يشاركه املنادمة
 إما أن يقلع عنه وهـذا , جيد نفسه بني أمرين أحالمها مر, للرشابه وهذا حب,إن ابن هرمة

 ولكنه يفكر يف حيلة تعفيه من احلـد , مع احلد الرشعيًن جيلد متشياأ وإما ,يشء صعب حتقيقه
 للملـك ً ومل يكن إمامه يف ذلك من سالح إال شعره يقدمه مدحا, عىل رشابهًبحيث يظل عاكفا

 : فيشد الرحال إىل أيب جعفر ويصب يف مسامعه هذا الشعر اجلزل الفحل,العبايس
 إذا كرهـــــا فيهـــــا عقـــــاب ونائـــــل  لـــه حلظـــات عـــن حفـــايف رسيـــره
ـــم ـــن آل هاش ـــضاء م ـــة بي ـــم طين   مـــن لـــؤم الـــرتاب القبائـــلّإذا اســـود  هل

ــيئا ــى ش ــا أت ــىًإذا م ــذي أت ــىض كال ــــلإو   ق ــــو فاع ــــل فه ــــال إين فاع  ن ق
 وجيـد , سـل حاجتـك:وما يكاد املنصور يسمع هذا الشعر الرائق حتى يقول البـن هرمـة

ال حيـده أتب إىل عامل املدينة ن يكأالفرصة سانحة فيطلب من أيب جعفر الشاعر املغرم باخلمر 
 هـذا حـد مـن حـدود اهللا تعـاىل ال جيـوز أن , وحيك: فيقول له أبو جعفر,َإذا جيء به سكران

ن أتـاك مـ ((: فيكتب املنصور إىل عامل املدينة, احتل يا أمري املؤمنني: فيقول ابن هرمة,أعطله
ال الـرشطة يمـرون بـابن فكـان رجـ) )ئة واجلد ابن هرمة ثامننيبابن هرمة سكران فاجلده م

 ?ئة بثامنني من يشرتي م: من السكر يف سكك املدينة فيقولونًهرمة مطروحا
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ويتوىل إمرة املدينة احلسن بن زيد يف فرتة حكم حممد النفس الزكية فيـدخل عليـه إبـراهيم 
  لست كمن باع لك دينه رجاء مدحتك أو خوف ذمـك, يا إبراهيم:بن هرمة فيقول له احلسن

ال أغـيض عـن أ َّن مـن حقـه عـيلإ و, املامدح وجنبني املقابحني اهللا تعاىل بوالة نبيه فقد رزق
 , للـسكرً للخمر وحداًقسم لئن أتيت بك سكران ألرضبنك حداأ وأنا ,تقصري يف حق وجب

 وال تـدعها للنـاس , وجـل تعـن عليـهّ عز فليكن تركك هلا هللا,وألزيدن موضع حرمتك مني
 : هرمة وهو يقول فينهض ابن,فتوكل إليهم

ــــــــآداب الكــــــــرام  هنــــاين ابــــن الرســــول عــــن املــــدام ــــــــي ب  وأدبن
ـــــــا ـــــــطرب ودعه ـــــــال يل اص ــــــام  وق ــــــوف األن ــــــوف اهللا ال خ  خل
ــــي ــــا وحب ــــصربي عنه ــــف ت ــــامي  وكي ــــن عظ ــــن م ــــب متك ــــا ح  هل

 وطيــــب العــــيش يف خبــــث احلــــرام   خبثــــاَّأر طيــــف اخليــــال عــــيل
 يكره بني أمية وحيمل عليهم ويؤلب النـاس  من املؤمنني بحب آل البيت ابن هرمة واحدو

 يقول يف حممد ,ذاهمأ من ً ثم هو بعد ذلك ال يرتدد يف مدح العباسيني ربام تقية أو هربا,ضدهم
 :بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل املعروف بالنفس الزكية

ــــــــىل حبــــــــه ــــــــام أالم ع ــــــة  ومه ــــــي فاطم ــــــإين أحــــــب بن  ف
ـــاملحكامت ـــاء ب ـــن ج ـــت م ـــي بن ـــــــةو  بن ـــــــسنة القائم ـــــــدين وال  ال

 مـن أذ ًن جياريه خوفـاأ عىل املنصور مل يستطع ابن هرمة حني خرج حممد النفس الزكيةو
 حتى حني ً ويقول فيه مدحيا,ن يتصل بالوليد بن يزيدأمل متنعه من لبني أمية كراهيته و ,املنصور

ت قيلت يف حياة الوليد وقبل  لعلها كانًما يكاد يسمع بقتل الوليد حتى يردد أبياتاو ,علم بقتله
 :مرصعه

فـــشد الوليـــد حــــني قـــام نظامهــــا  وكانـــت أمـــور النـــاس منبتـــة القـــو 
 رمــى عــن قنــاة الــدين حتــى أقامهــا  خليفـــــة حـــــق ال خليفـــــة باطـــــل

 : يقول فيه, رقيق عذب يف مدح عبد الواحد بن سليامن بن عبد امللكشعروله 
ــــــــر و  تــــذإذا قيــــل مــــن خــــري مــــن حي ــــــــر فه ــــــــاملعتم  حمتاجه
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ـــوغى ـــوم ال ـــل ي ـــل اخلي ـــن يعج ـــــــا قبـــــــل إرساجهـــــــا  وم  بإجلامه
ـــــك ـــــي مال ـــــساء بن ـــــارت ن  إليــــــك هبــــــا قبــــــل أزواجهــــــا  أش

 :أو قوله فيه
ــرد ــاره وال ــن املك ــلمت م ــلم س ــــت نفــــس احلــــس  فاس  دَّوعثارهــــا ووقي

ر  مـسايهنفـس  ولكنه يف الوقـت, فاطمي اهلو واحلب كاره لألموية واملروانيةيدل عىل أنه
 . لتكريمهم إياهً يف عطائهم واستهدافاً منهم وطمعاًفاوللعباسيني خ

 : ذا نغمة جديدةًن يمدح ابن هرمة أبا جعفر املنصور مدحاأ ًولذلك فليس غريبا
ــان ــه وجه ــريم ل ــد الرضــ:ك ــــق ووجــــه يف الكرهيــــة باســــل  اوجــه ل  طلي

ــ ــيس بمعط ــدرةيول ــري ق ــن غ ــق م  ويعفـــــو إذا مـــــا أمكنتـــــه املقاتـــــل   احل
 إذا كرهـــــا فيهـــــا عقـــــاب ونائـــــل  لـــه حلظـــات مــــن حفـــايف رسيــــره
ــــيلة ــــة ووس ــــي حاج ــــاك نزج  إليـــك وقـــد حتظـــى لـــديك الوســـائل  أتين

ـــــــذكر ودا ـــــــاًون ـــل   شـــــــدة اهللا بينن ـــه الغوائ ـــذبب إلي ـــدهر مل ت  عـــىل ال
ـــل  قــــسم مــــا أكبــــى زنــــادك قــــادحأف ـــاء القواب ـــك الرج ـــذبت في  وال أك

ـــ ـــه نف ـــاذل الوج ـــك الب ــل  سهوال الم في ــك املباخ ــود من ــت يف اجل  وال احتكم
ن أخيتـار املعـاين اجليـاد التـي يمكـن اح أكثر منه هجاء فهو يف مدائحـه ّوهو يف حقيقته مد

ن متد شاعريته بام جيعلهـا ختـرج أنه خيتار املواقف التي يمكن أتشكل صورة للمدح كريمة كام 
 . من حيث الشكل واملعنىً مصقوالًشعرا

 : هنج احلكمةًا عن بعض تبذله سالكً بنفسه مدافعاًمفتخرايقول ابن هرمة 
ــــة ــــت أثيل ــــاأعجب ــــي خملق ــــــك  ن رأتن ــــــك أم ــــــروعأثكلت  ي ذاك ي

ــــوع  ؤهقـــد يـــدرك الـــرشف الفتـــى وردا ــــصه مرق ــــب قمي ــــق وجي  خل
ـــــاحبا ـــــا ترينـــــي ش ــــضيع   متبـــــذالًإم ــــه في ــــق جفن ــــسيف خيل  كال

 وحرامهـــــــا بحالهلـــــــا مـــــــدفوع  فلـــــرب ليلـــــة لـــــذة قـــــد بتهـــــا
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إن ابن هرمة هنا يلبس شعره ثوب الوقار وينحو الفحولة وينهج هنج الـصنعة الفخمـة يف 
 ويظل يرسم عىل نفس املنوال طاملا كان غناؤه لنفسه كـام يف ,اختيار واحد من البحور الطويلة

 :قوله
ـــــــد األكــــــرمني ــــدا  إين وتركــــــي ن ــــي زن ــــدحي بكف ــــحاحاًوق   ش

ــــــــضا ــــــــة بي ــــــــالعراءًكتارك ــــيض   ب ــــة ب ــــاوملحف ــــر جناح  أخ
 : حدود املعامل يف قول ابن هرمةةشبيه واضحة رائعة حسنة النسج بينوتبدو قسامت الت

ــــريش ــــم ق ــــذين هب ــــن ال ـــــل  أشــــم م ـــــبن القبي ـــــا غ ـــــداوي بينه  ت
 شـــعاع الـــشمس يف الـــسيف الـــصقيل   املعـــــروف فيـــــهؤن تأللـــــأكـــــ

 بديعـة هـي ة وانطالقـمل بني ثناياه آية جديـدة عن روعته الظاهرة حيًإن التشبيه هنا فضال
وتتحـرك الـصور  دجت هلا خطرها وهكذا يةتشبيه اليشء املعنوي باليشء املادي وهي سابقة بيان
 : ويصور كالبه,أكثر رشاقة عىل لوحة ابن هرمة حني يفخر بكرمه

ـــــت فدلتـــــه عـــــيل  وإذا أتانـــــــا طــــــــارق متنــــــــور   كـــــاليبَّنبح
 يــــــرضبنه بــــــرشارش األذنــــــاب  وفــــــرحن إذ أبــــــرصنه فلقينــــــه
 : بضيفه يكاد يكلمه ويرحب به رغم أعجميتهًومرة أخر يرسم صورة لكلبه فرحا

ـــبال ـــضيف مق ـــرص ال ـــا أب  يكلمــــه مــــن حبــــه وهــــو أعجــــم  يكـــاد إذا م
ن الرجـل عمـد إىل التجديـد أابن هرمة يف خمتلف مـصادرها يعـرف ن املستقرئ ألشعار إ

 وكان للمسور مكانـة يف ,بن هرمة كان املسور بن عبد امللك املخزومي يعيب شعر ا,والصنعة
 وربام كان عيبه هلذا الشعر ما الحظه مـن صـور غريبـة جديـدة مل يألفهـا ,عامل الشعر والنسب
ن هذا الرضب اجلديد مـن أ إىل ً مشرياً مسخفاً فينربي له ابن هرمة هاجيا,الشعر نفسه من قبل

 : ولكن صياغة لسان وليس صوغ كفني,الشعر مصوغ خمطط له معتنى به
ـــم  إين امــــرؤ ال أصــــوغ احلــــيل تعلمــــه ـــساين صـــائغ الكل ـــن ل ـــاي لك  كف
  لـــذو نغـــل بـــاد وذو حلـــمًجهـــال  إن األديــــم الــــذي أمــــسيت تقرظــــه
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 أيـــــدي اخلوالـــــق إال جيـــــد األدم  وال يــــــئط بأيــــــدي اخلــــــالقني وال
 : وهو يعرب عن ذلك يف قوله, عامد إليه, خملص له, ساهر عليه,وابن هرمة منتبه لفنه

ـــائراو ـــا ع ـــقت فيه ـــد س ـــة ق ـــــال  عميم ـــــومًغف ـــــائر موس ـــــا ع   ومنه
ــــدة ــــري حدي ــــصلها بغ ــــت مف ـــوم  طبق ـــث أق ـــاي حي ـــدو غن ـــرأ الع  ف

 بـني كـل ً كبرياً وان كنا نر فرقا. من بشار وابن هرمةً مل يكن من املولدين أصوب بديعاو
 .من ابن هرمة وبشار من حيث وصف اجلاحظ لكل منهام باملولد

هرمـة وهـذه سـامت شـعره متأرجحـة بـني القـديم واجلديـد مـن حيـث إن إبراهيم بـن 
 ومن حيث متثيـل شخـصية الـشاعر نفـسه , ومن حيث اإلبداع الفني,املوضوعات والصياغة

 النتقـال ً سـهالً عريـضاًامهـم ً كل ذلك جيعل منـه معـربا,ً وسياسياً واجتامعياًلبيئة عرصه فنيا
 ً حمافظة إىل املرحلـة العباسـية بـسامهتا األكثـر تطـوراالشعر من املرحلة األموية بسامهتا األكثر

 إن ابن هرمة يمثل التجديد يف ثوب مـن وقـار اجلزالـة , بل لكي يكون األمر يف نصابه,ًوتغريا
الصنعة يف جمتمع املحـافظني وذروة التطـور يف يف  قمة وهو ,وإرشاق الديباجة ورقة األسلوب

 .بيئة عمود الشعر



١٥٠ 

 
- ٢ -  

  لعزيزآدم بن عبد ا
  بن عمر بن عبد العزيز

  هـ١٦٠ -  ...

واحد من بقايا األمراء األمويني الذين نجوا مـن  دم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزآ
بـن عبـد فأبوه عبد العزيز بن عمـر  ,بسبب صلته باخلليفة عمر بن عبد العزيز مذبحة السفاح

دم شـاعر رقيـق آو ,يـز بـن مـروانالعزيز بن مروان وأمه هي عاصم بنت سفيان بن عبد العز
 عـىل , لعطف املهدي وإكرامـهً كان حمال,عاش عيشة أمراء الشعر الذين ال يتكسبون بشعرهم

دم آ فقـد كـان ,دم حتت سياط املهدي نفسهآن هذا اإلكرام مل حيدث إال بعد جتربة أليمة مر هبا أ
 . يرشب اخلمر وينشد الشعر,بابهش يف صدر ًماجنا

 احلـدود التـي تـدخل يف  يف اخلمر جاوز يف تعبريه من خالله بعضً رقيقاًرادم شعآلقد قال 
ط حتـى يقـر ا فبعث إليـه املهـدي وأمـر بـرضبه بالـسي,ن بقائله شبهة من زندقةأروع سامعه 

 . سبيلهّ واهللا ما كفرت باهللا قط وال شككت فيه فخىل:وقال ولكنه أبى ,بالزندقة
 :دمآان فهي قول لتي كانت موضع االمتحوأما األبيات ا

 يف مـــــــد الليـــــــل الطويـــــــل  اســــــــقني واســــــــق خــــــــييل
 ســـــــبيت مـــــــن هنـــــــر بيـــــــل  قهــــــــوة صــــــــهباء رصفــــــــا

 للخطيئة عند ًن املهدي وهو يتلمس موطنا أل;والقرينة تؤكد أن هذه األبيات أموية العرص
ة  كانـت هـذه احلادثـة بدايـو,  يف املايضًالشاعر األموي فوجئ بإجابة تفيد أن ذلك كان شيئا

 .دمآرابطة مودة وصداقة بني املهدي و
 مـن أسـباب تقريبـه إىل ً ولعـل ذلـك كـان سـببا,دم مشاركة يف الظرف والدعابةوكان آل

 , فقد كان للمهدي صديق من أهل املوصل يقال له سـليامن بـن املختـار,املهدي وجمالسته إياه



١٥١ 

فوقعت حليته حتت أقدامـه  أن يركب ً فأراد يوما,وكان لسليامن هذا حلية عظيمة مفرطة الطول
 :ًدم مازحاآيف الركاب فذهبت وتقطعت فقال 

ـــــــم ـــــــتوجب يف احلك ـــــــد اس  ســـــــــليامن بـــــــــن خمتـــــــــار  ق
ـــــــي ـــــــن حل ـــــــول م ـــــــام ط ــــــــــه جــــــــــز  ب ــــــــــشارًاّت   بمن
ــــــــــــق ــــــــــــسيف أو احلل ـــــــــــــار  أو ال ـــــــــــــق بالن  أو التحري
ــــــــــار  فقـــــــد صـــــــار هبـــــــا أشـــــــهر ــــــــــة بيط ــــــــــن راي  م

 فـضحك ,ت يف حـرضة املهـديوذاعت األبيات بـني النـاس واشـتهر أمرهـا حتـى رويـ
 بـدأ وكان وافر اللحية , هو أسيد بن أسيد,حد احلارضين من ذوي املكانةأ ولكن ,لطرافتها
دم فقـال آ فبلـغ ,ن يكف هذا املاجن عن الناسأ ينبغي ألمري املؤمنني : وقالً وضجراًامتعاضا
 : أسيدًمداعبا

ـــــــــت ـــــــــت وطال ـــــــــة مت  ألســــــــــيد بــــــــــن أســــــــــيد  حلي
ــــــــدقط  كـــــــــرشاع مـــــــــن عبـــــــــاء ــــــــل الوري ــــــــت حب  ع
ـــــــــد  يعجــــــــب النــــــــاظر منهــــــــا ـــــــــب أو بعي ـــــــــن قري  م
ــــــــد  هــــــــــــي إن زادت قلــــــــــــيال ــــــــل الوري ــــــــت حب  قطع

 لشعراء اهلجاء املجسم الذي تـزعم مدرسـته ًوليس من شك أن هذه األبيات متثيل أساسا
دم فيام آابن الرومي بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان عىل أن اليشء األهم من ذلك هو جتديد 

حد قبله وهو الوقوف عىل اآلثار الدراسة وليس عـىل أ من موضوعات شعرية مل يطرقها طرق
 .األطالل والدمن كام كان يفعل الشعراء قبله وكام فعل بعضهم بعده

 تدل عىل معـاين خطـرية متزامحـة يف نفـسه ًدم يقف عىل بقايا إيوان كرس وينشد أبياتاآإن 
دم حيـنام جيـد آ ويـأمل ,مه الضائع وجمدهم السالفوعىل حرسات مكتومة يف قلبه عىل ملك قو
 . للحسانًن كانت مرتعاأ للبغال بعد ًاإليوان العظيم وقد أصبحت بقاياه مربطا

ــــول وراعنــــي إيــــوان كــــرس ــــــان أو أدر  أق ــــــرأس مع ــــــفان ب  وس



١٥٢ 

ــــــات ــــــال مربط ــــــرصت البغ  بــــه مــــن بعــــد أزمنــــة حــــسان  وأب
ـــــــذا امل   كــــرسنيعــــز عــــىل أيب ساســــا ـــــــوقفكن يف ه ـــــــانبم  ك

ـــذكر عـــيش كـــرس ـــت عـــىل ت   لونـــــــه كـــــــالزعفرانًرشابـــــــا  رشب
ـــــان  ورحـــــت كـــــأين كـــــرس إذا مـــــا ـــــوم املهرج ـــــاج ي ـــــاله الت  ع

 :ومن ثم فهو يستجلب لنفسه عزاء يف مقام كريم من التامسك واإلباء حني يقول
ـــــوىلإو ـــــد ت ـــــال ق ـــــت رج ـــــــد  ن قال ـــــــن جدي ـــــــانكم وذا زم  زم

ــــا بمجــــد ــــان لن ــــب الزم ــــام ذه ــــــر اجلــــــدودوال حــــــسب  ف   إذا ذك
 وأي النــــــاس دام لــــــه اخللــــــود  ومـــــا كنـــــا لنخلـــــد إذ ملكنـــــا

 ومـات عـىل ,ً طيب النفس متصوفاوأنه كان ,دم قد تصوف يف آخر حياتهآن أمن الثابت و
 :ر ومات عىل طريقة حممودةِّمُنه قد نسك بعدما عأتوبة ومذهب مجيل و

ــــــذاكأوآخــــــر  حبــــــــك حبــــــــني يل واحــــــــدأ ــــــل ل ــــــك أه  ن
ــــا ا ــــاعفأم ــــذي هــــو حــــب الطب ـــواك  ل ـــن س ـــه ع ـــصت ب ـــيشء خص  ف

ــــذي هــــو حــــب اجلــــامل ــــا ال ــــــــى أراك  وأم ــــــــست أر ذاك حت  فل
 لـــــــك املـــــــن يف ذا وهـــــــذا وذاك  مـــــن هـــــذا عليـــــكآولـــــست 

ل يف الـشعر الـصويف يف يـرق مـا قأ مـن وهـي ,ً مادياً األبيات غزل صويف وليست غزالاف
 املنسوبة إىل رابعة العدوية ال تكاد ختتلف مع مضمون العشق اإلهلي حتى أن األبيات املشهورة

 : فهي تقول,دم إال يف ألفاظ قليلةآأبيات 
ـــــوأ ـــــب اهل ـــــني ح ـــــك حب   ألنــــــك أهــــــل لــــــذاكاًوحبــــــا  حب

ــــو ــــو حــــب اهل ــــذي ه ــــا ال  فــــشغيل بــــذكرك عمــــن ســــواكا  فأم
 فكـــشفك يل احلجـــب حتـــى أراكـــا  وأمــــا الـــــذي أنــــت أهـــــل لـــــه
ـــــــــد يف ذا وال ذاك يل ـــــــــال احلم ــــا  ف ــــد يف ذا وذاك ــــك احلم ــــن ل  ولك

 .ًدم معنى وثوباآ قد اقتسبت أبيات  رابعة تكونوربام



١٥٣ 

مـة ه من املعـابر املًدم بن عبد العزيز عىل قلة حجم شعره الذي وصل إلينا يعترب واحداآإن 
 ً والتجديد بينـاً ويف شعره يبدو التدرج واضحا,التي انتقل الشعر إليها من األموية إىل العباسية

 . يف نطاق األسلوبمء أكان ذلك يف طبيعة املوضوع أواس



١٥٤ 

 
- ٣ -  

  مروان بن أبي حفصة
   هـ١٨٢ -  ١٠٥

 فجده الكبري أبو حفصة , من أرسة هلا يف الشعر نصيب وإسهام شاعربن أيب حفصةمروان 
 وله مقطوعات مـن جيـد ,ً وجده األول حييى بن أيب حفصة كان هو اآلخر شاعرا,ًكان شاعرا

 ويدل شعره حتى يف نطاق املديح عىل نفـس ,يف املدح والفخر والذود عن احلمىالشعر قيلت 
 .ن كثري من شعر املدائحأعالية غري متهالكة وال متخاذلة ش

 عن طريق شعره الذي وقفه عىل املـديح دون غـريه ً كثرياً شهرة واسعة وماال مروانأصاب
فأكثر األبيات التي رويت لـه  ,فصو من رثاء أو ًمن أغراض الشعر إال يف حاالت قليلة جدا

منفردة يف غزل أو وصف شيب أو طيف خيال كلها أنشئت يف األصـل يف ركـاب مدحيـة مـن 
 .مدائحه يف هذا أو ذاك من الكبار الذين كان يمدحهم مروان

 كبرية من كبار امللوك والعظامء الذين صـادفهم يف حياتـه ةبومروان مداح أصيل مدح كوك
ن يـسموا أنفـسهم ألعباس أو بني هاشم كام حيلو هلم لتي بني أمية وبني االطويلة من خالل دو

لقد مدح الوليد بن يزيد من بني أميـة ومـدح املنـصور واملهـدي واهلـادي والرشـيد مـن بنـي 
 ه ممدوحـ, كـام مـدح معـن بـن زائـدة الـشيباين, ومدح الربامكة وزراء بني العبـاس,العباس

ه فاشتهر كالمها باآلخر اشـتهار زهـري هبـرم بـن سـنان األصيل الذي توفر عىل قول الشعر في
 .واشتهار املتنبي بسيف الدولة

 :فمن ذلك قوله يف الوليد بن عبد امللك ملا بويع باخلالفة بعد موت أبيه
ـــــــا ال تغـــــــادر واحـــــــدا ـــــــ  إن املناي ـــــــه وال ذا جن ـــــــيش ببزت  هيم
ــــا ــــا مفلت ــــق للمناي ــــان خل ــــو ك ـــــا  ل ـــــة مفلت ـــــان اخلليف   منهنـــــهًك

ــــامبكــــت ا ــــات وإن ــــوم م ــــابر ي ـــــ  ملن ـــــد فارس ـــــابر فق ـــــت املن  نههبك



١٥٥ 

ــــده ــــابر بع ــــرع املن ــــريه ق ــــو غ  لنكرنـــــــه فطرحنـــــــه عنهنـــــــه  ل
 . يضعه يف مكان الصدارة مع املشهورين مـن الـبخالءً شديداً بخالًلقد كان مروان بخيالو

 بنـي  فقد كان يتقـاىض مـن,ربح من شعره ما مل يربحه شاعر عىل اإلطالق من شعراء العربيةف
 وهو أول شاعر يتقاىض عـن قـصيدة ,العباس ألف درهم عىل كل بيت من الشعر يقوله فيهم

 عن األموال الكثرية الـضخمة التـي ً هذا فضال,ئة ألف عن قصائد عديدة رقم املًواحدة فضال
 .حصل عليها من معن بن زائدة يف حياته ومن ولده رشاحيل بعد مماته

ل عليها مروان من ممدوحيه من ملوك بني هاشـم ومعـن وأخبار األموال واملنح التي حص
األمر الـذي ال يـستدعي  بن زائدة وابنه رشاحيل والربامكة كثرية حتفل هبا كتب تاريخ األدب

 .البخل املوغل يف الشدة بحيث نال من مروءة الشاعر وسمته وهيئته وسمعته
 كرايب صـنعت مـن لقد كان يصل إىل باب املهدي وعليه فرو كبش وقميص خشن وعاممة

 وخف رخيص وكساء غليظ تصدر منه رائحة تـؤذي , وهو القامش اخلشن الرديء,الكرباس
شـد مـا يكونـون أيف الوقت الذي يصل فيه الشعراء إىل جملس امللك اهلاشـمي وهـم  األنوف

عناية بلباسهم وأناقـة يف هنـدامهم تفـوح مـنهم رائحـة الطيـب وتأخـذهم العـني لنظـافتهم 
 .ً ومنحاًقل منه ماالأورونقهم وهم 

 ما فرحـت بـيشء قـط : قال ذات مرة,وكان بخل مروان يمتد إىل مأكله ومسلكه يف احلياة
 .ً فاشرتيت به حلامًيل أمري املؤمنني املهدي فوزنتها فزادت درمها ئة ألف وهبهافرحي بم

بفلـس  وأرسـل غالمـه ًن مجاعة نزلوا عىل مروان يف موطنه بالياممة فأطعمهم متـراأوروي 
 مـن فلـس : فقال الغالم, خنتني: فلام عاد الغالم بالزيت قال له مروان,ًووعاء ليشرتي له زيتا

 . أخذت الفلس لنفسك واستوهبت الزيت: قال?كيف أخونك
ئل ملاذا ال يأكـل ُ فس, فأكلهًوكان مروان إذا اشتاق إىل اللحم بعث بغالمه فاشرت له رأسا

 ,عرف سعره وال يستطيع الغالم إن يغبنـي فيـهأ الرأس :الإال الرؤوس يف الصيف والشتاء فق
 .ن يأكل منهأوليس بلحم يطبخه الغالم فيقدر 
ـــا ـــي مطرح ـــؤم يبغ ـــدا الل ـــةًغ ــــر   لرحال ــــبالد ويف البح ــــر ال ــــب يف ب  فنق
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ــــده ــــى مـــــروان خــــيم عن ــــام أت ــــرش  فل ــــام وباحل ــــينا باملق ــــال رض  وق
ـــرية ـــرس غ ـــىل الع ـــروان ع ـــيس مل ـــن مروانـــا  ول ـــاًولك  ر عـــىل القـــدر يغ

نه مل يكن يذيع القصيدة بمجـرد أوقد يكون بخله وحرصه عىل املال مها السبب الرئييس يف 
االنتهاء من إنشائها وإنام كان عىل حد قوله يقوهلا يف أربعـة أشـهر وينتخلهـا يف أربعـة أشـهر 

 ً رصحيـاً واضـحاً اجلود والعطاء عنـرصاً ثم هو بعد ذلك جيعل دائام,ويعرضها يف أربعة أشهر
 :من عنارص قصيدته مثال قوله

ـــيهام ـــف ف ـــود واحلت ـــان اجل ـــه راحت ــــــى اهللا إال  ل ــــــاأأب ــــــرضا وتنفع  ن ت
 :أو قوله
ــو ــم الق ــالوا أصــابوا ومه ــواإ إن ق  ن أعطـــوا أطـــابوا وأجزلـــواإأجـــابوا و  ن دع
 :أو قوله

ــــإهنام ــــن ف ــــي مع ــــدموا راحت ـــصور  ال تع ـــن من ـــى ب ـــا حيي ـــاجلود أفتنت  ب
ـــــ ـــــا رأ راحت ـــــدفقامل ــــزور  ي معـــــن ت ــــل مــــن عطــــاء غــــري من  بنائ

ــسها ــان يلب ــد ك ــي ق ــسوح الت ــى امل ــــري  ألق ــــشعر ذا رصــــف وحتب  وظــــل لل
 :أو قوله

ــــهأ ــــواد حلاق ــــو ج ــــام يرج ــــر ف  أبــو الفــضل ســباق اللهــاميم جعفــر  ب
 :أو قوله

ـــــد مـــــاال  كـــــان الربمكـــــي بكـــــل مـــــال ـــــداه يفي ـــــه ي  جتـــــود ب
 :أو قوله
ــــا ــــيًإن معن ــــور ويعط ــــي الثغ ـــــت كـــــذاكا   حيم ـــــه يف العـــــال وأن  مال

 س كــــام مــــن نــــداه فــــضل نــــداكا  ســـه يعـــرف البـــأألـــك مـــن فـــضل ب
 ويلـح عليـه ,ً ولـيس تلميحـاً يـذكره تـرصحيا, وهو يمدحًإن مروان كان يتمثل املال دائام

 وهو إذا بكى أو رثى فـال يرثـي وال , يف قالب من تزلف خلق املمدوح وتوريطهً شديداًإحلاحا
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 ثم تأيت بقية الـصفات األخـر التـي كـان يـتحىل هبـا الفقيـد يف ,ًمعاين النوال أواليبكي إال 
 :الدرجة الثانية

  ال نريــــــــد بــــــــه زواالًمقامــــــــا  أقمنــــــا بالياممــــــة بعــــــد معــــــن
ــــن ــــد مع ــــل بع ــــن نرح ــــا أي ــــواال  وقلن ــــوال فــــال ن ــــد ذهــــب الن  وق

 املهدي يف أول رحلة لـه ن هذه األبيات قد حالت بينه وبني امللك العبايسأواجلدير بالذكر 
 ,ر البيتـنيكـ وذ,لـست القائـلأ دخل مروان عليه قال لـه املهـدي  فحني,إليه بعد موت معن

 ثم أمـر بـه , ال يشء لك عندنا, فلم جئت تطلب نوالنا, لقد ذهب النوال فيام زعمت:وأردف
ة الشعرية  ولكن مروان املحب للامل الطامع يف العطاء يفكر يف الصيغ.خرجأفجر برجله حتى 

 وبالتـايل إجـزال ,التي يريض هبا امللك العبايس فيام لو عاد إليه حتى جيربه عـىل االسـتامع إليـه
 , إىل املهـديً فيهديه ذكاؤه إىل ناحية احلق الـسيايس يف احلكـم جيعلهـا مـدخال,عطائه وصلته

ية الكريمة مـن  ومروان يبني فكرته عىل اآل, للقرآنًة وذكاء حافظاّوكان املهدي ذا علم وملاحي
 وأولـو , فأولئـك مـنكم, وهـاجروا وجاهـدوا معكـم,منوا من بعدآوالذين ((سورة األنفال 

ن أوقد تفـرس اآليـة عـىل ) ) إن اهللا بكل يشء عليم,األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا
العباس عم الرسول وجد املهدي قد هاجر مع الرسول وجاهد يف الدعوة فأصبح أوىل بـإرث 

 ومن ثم فإن آل العبـاس أوىل باخلالفـة مـن بنـي ,سول حسب التخريج الذي شاءه مروانالر
 ويطـرق بـاب , من اللفظ الرائق واإليقـاع اجلميـلًخذاآ ً مجيالً ويلبس مروان فكرته ثوبا,أمية

املهدي يف العام التايل يف جمموعة الشعراء الذين كان امللوك العباسيون يفتحون هلم أبواهبم مرة 
 :ص يلفت نظر املهدي قائالًل عام فيستهل قصيدته استهالاليف ك

 بيـــــضاء ختلـــــط بـــــاجلامل دالهلـــــا  طرقتـــــك زائـــــرة فحـــــي خياهلـــــا
ــــا ــــتقاد ومثله ــــؤادك فاس ــــادت ف ــــا  ق ــــصبا فأماهل ــــوب إىل ال ــــاد القل  ق

 اخلليفة وينصت الناس وينطلق مروان يف إنشاده حتى يصل إىل بيت قصيده ولـب تفينص
 :ً قائالفكرته وأوج خطته

ــــــا  هـــل تطمـــسون مـــن الـــسامء نجومهـــا ــــــسرتون هالهل ــــــأكفكم أو ت  ب
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ــــم ــــن ربك ــــة ع ــــدون مقال ـــــل بل  أو جتح ـــــيّجربي ـــــا النب ـــــاَّغه   فقاهل
 بـــــــرتاثهم فـــــــأردتم إبطاهلـــــــا  يــــةآشــــهدت مــــن األنفــــال آخــــر

 بـام ً حتى صار عىل البساط إعجابـاًوهنا يزحف املهدي من صدر مصاله حيث كان جالسا
ئـة  فكانـت أول م,ئة ألف درهم فيأمر له بم,ئة بيت م: فيقول? كم هي:قول ملروان ثم ي,سمع

 .ألف أعطيها شاعر يف أيام العباسيني
لقد كان مروان عىل جانب كبري من الذكاء يف اقتناص املنح والعطايـا سـاعدته عـىل ذلـك 

 .ض ما قد حرمه يف العام الفائتَّقدرته الشعرية وصناعته املستغنية فعو
 ,ن هذه احليلة الطريفة التي جلأ إليها مروان يف قصيدته الالمية هذه تصلح ملـرة واحـدةولك

 , فهدفـه واضـح وهـو املـال,ن يوطد صلته بملوك بني العباس وبمـن حـوهلمأومروان يريد 
 فهـداه ذكـاؤه إىل الـشعر ,ً دائـامً طـويالًولذلك فقد فكر يف موضوع يربطه ببني العباس ربطا

 وكـان ,من بني أمية وتقربه إليهم هبجاء منافسيهم ضوع أحقيتهم باخلالفةالسيايس وطرق مو
ن  وأل,ن الدعوة الشيعية كانت عـىل أشـدها أل;ون شديدي احلساسية من هذه الناحيةيالعباس

 يف القـضاء عـىل  ريض اهللا عنهل عيلآالعباسيني أنفسهم كانوا قد استغلوا صلتهم بالرسول وب
 ومحاسـة عنـد املهـدي ً وقبـوالًاطة التي رسمها مروان لنفسه رضـاخل فصادفت هذه .بني أمية

 .ومن جاء بعده من امللوك العباسيني
 وإنـام كـان أمـوي اهلـو , يف والئه لبني العبـاسصن مروان بن أيب حفصة خملصامل يكو

 يـى وجـده األقـرب حي, ثم وهبه ملروان بن احلكم, فجده أبو حفصة كان موىل لعثامن,والوالء
ن مـروان ال إ و, من شـعراء الوليـد بـن يزيـدًنه كان شاعراأ كام , من عامل بني أميةًالكان عام

 : يف قولهًينكر هذا الوالء وإنام يسجله شعرا
ـــــد  عتقـــــوينأبنـــــو مـــــروان قـــــوم ـــــدهم عبي ـــــاس بع ـــــل الن  وك

 فالوالء هنا والء للامل الـذي , للنوالً للامل وانتجاعاًولكنه اصطنع الوالء للعباسيني طلبا
 عليه وحرم نفسه من طيبـات احليـاة التـي ييـرسها وجـود ًأحبه مروان وكنزه وأصبح حارسا

 .ن شعره السيايس ال تبدو فيه سامت الصدق أو آيات االنفعالإ ولذلك ف,املال



١٥٩ 

 , إال يف املديح والرثاء والتهنئة ومل يتعد هذه الفنون إال يف القليـل النـادرًمروان شعرا مل يقل
 : وحياة مروان الشعرية تنقسم إىل ثالث مراحل, وال جييد يف تلكوهو جييد يف هذه

 وعنـده محـاد ًمادحـاودخل عليه مع بني أمية فقد اتصل بالوليد بن يزيد  :املرحلـة األوىل  
ية يدله عىل مواطن الضعف والقوة يف املدائح التي تلقى بني يديه واملـصادر التـي اسـتقى واالر

 .الشعراء منها
من شعر مروان فهي عالقته بمعن بـن زائـدة الـشيباين الفـارس اجلـواد  :املرحلة الثانية 

 والـذي حـارب بـني يـدي ,الكريم ذي املكانة يف عهدي بني مروان وبني العباس عىل السواء
 ً بتقدير العباسيني له كـام كـان حمـالً فأصبح جديرا,املنصور يوم اهلاشمية حتى كتب له النرص

 .لتقدير األمويني من قبل
ة يف مروان ّن بداية اتصال مروان بمعن بن زائدة كانت بداية غري كريمة تدل عىل خسأعىل 

 فقـد ,ي طريق طاب أو خبثأي سبيل وعن أع املال واحلصول عىل النوال من والسعي إىل مج
ليست من شعره وإنام هي لرجل من بلدته الياممـة )) ًمعنا((كانت أول قصيدة مدح مروان هبا 

عدها ليمدح هبا مـروان بـن حممـد آخـر ملـوك أمجاعة من الناس وكان قد دها بني سمعه ينش
 :نه قتل قبل أن ينشده إياها وفيها يقولأاألمويني غري 

ـــذي ـــن حممـــد أنـــت ال ـــا اب ــــا  مـــروان ي ــــه رشف ــــدت ب ــــروانًزي ــــو م   بن
 ثـم أتـاه يف منزلـه ,فأعجبت القصيدة ابن أيب حفصة فأمهل صاحبها حتى قام مـن جملـسه

يامن  وبـاألً فحلفه مروان بالطالق ثالثا,ق الرجلفئة درهم فواثماءها منه بثالوعرض عليه رش
 ثم غري منها أبياتا وزاد فيها بعض اليشء وجعلها ,ال ينشدها وال يعود ينسبها لنفسهأاملحرجة 

 :يف معن وجعل استهالهلا هكذا
ـــه ــــــا  معـــن بـــن زائـــدة الـــذي زيـــدت ب ــــــيبانًرشف ــــــو ش   إىل رشف بن

 . وشهرة واسعتنيًة نال مروان رفد معن وأصاب غنىوهبذه القصيد
 مـن عيـون قـصائد املـديح يف ًنشد فيه عدداأخلص القول ملعن فأن أن مروان ما لبث أعىل 

 فلقـد دخـل معـن عـىل ,الشعر العريب كله بحيث أدخلت قصائده فيه الغرية يف قلوب امللوك
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 يا معن أعطيت ابـن :ب وتقريع مقنع فقال له بلسان ال خيلو من عت,املنصور العبايس ذات مرة
 :ئة ألف درهم عن قوله فيكأيب حفصة م

ـــه ــــــا  معـــن بـــن زائـــدة الـــذي زيـــدت ب ــــــيبانًرشف ــــــو ش   إىل رشف بن
 : ولكن لقوله, كال يا أمري املؤمنني:فقال له

 بالــــــسيف دون خليفــــــة الــــــرمحن  مــــا زلــــت يــــوم اهلاشــــمية معلــــام
 .حسنت يا معن يف فعلكأ :فاستحيا املنصور من بادرته وتبسم وقال

ن ملروان يف معن روائع ال تنسى سارت بـذكرها الركبـان لقوهتـا وجزالتهـا وحـسن أعىل 
 : فمن ذلك الميته املشهورة,سبكها رغم ما فيها من إحلاح عىل طلب العطاء
ــــه ــــى كأن ــــول حت ــــب ال يف الق ـــسأل  جتن ـــني ي ـــول ال ح ـــه ق ـــرام علي  ح
ـــــا فأشـــــكال ـــــاه علين ـــــشابه يوم   أفـــضلهي يوميـــأ نـــدريفـــال نحـــن  ت
ـــه ـــوم بؤس ـــر أم ي ـــداه الفخ ـــوم ن ـــــنهام إال  أي ـــــا م ـــــضلأوم ـــــز مف  ع

 :ويمدح مروان قوم معن يف نفس القصيدة فيقول
ــــأهنم ــــاء ك ــــوم اللق ــــر ي ــــو مط ـــبلأ  بن ـــان أش ـــن خف ـــا يف بط ـــود هل  س
 جلــــارهم بــــني الــــسامكني منــــزل  هـــم يمنعـــون اجلـــار حتـــى كـــأنام

ـــادوا ومل ـــالم س ـــاميم يف اإلس ـــنهل ــــــــــة أول   يك ــــــــــأوهلم يف اجلاهلي  ك
ــو ــم الق ــالوا أصــابوا ومه ــواإ إن ق  ن أعطـــوا أطـــابوا وأجزلـــواإأجـــابوا و  ن دع

ــــاهلم ــــاعلون فع ــــستطيع الف ــــا ي ــــواإو  وم ــــات وأمجل ــــسنوا يف النائب  ن أح
 وأحالمهــم منهــا لــد الــوزن أثقــل  بــــاهمجالث بأمثــــال اجلبــــالثــــ

صوغ فخمة األسلوب تطرب لسامعها األذن أكثر من وملروان يف معن قصيدة عينية جزلة ال
ن معانيهـا حمـدودة بوصـف معـن بالـشجاعة ووسـمه  ذلـك أل,ترحيب العقل والوجدان هبا

 وهو جيري فيها عىل السنن التقليدي من استهالل بالنسيب ووصـف الرحلـة ,بصفات الكرم
 :قصيدة بقوله وتبدأ ال, بال حسابً ثم إسباغ صفات الفضل عليه كيال,إىل املمدوح
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ــاإو  أر القلــب أمـــسى بـــاألوانس مولعـــا ــد متتع ــصبا ق ــد ال ــن عه ــان م  ن ك
 :ًوفيها يصف رحلته إىل املمدوح قائال

ــــه ــــب قريت ــــم الغري ــــا رس اهل  قـــر مـــن أزال الـــشك عنـــه وأزمعـــا  ومل
ـــت فع ـــنجعزم ـــل ومل أك ـــت الرحي ـــا  ل ـــم مطلع ـــع اهل ـــة ال يطل ـــذي لوث  ك

ـــايب ـــت رك ـــزلأفأم ـــن ومل ت  رض معــــن حيــــثام كــــان نزعــــاأإىل  رض مع
ـــا   نجائـــب لـــوال أهنـــا ســـخرت لنـــا ـــن جهله ـــزة م ـــت ع ـــاأأب  ن توزع
ــــا   تـــدارك معـــن قبـــة الـــدين بعـــدما ــــىل أوتاده ــــشينا ع ــــاأخ  ن تنزع
ـــة ـــك بقي ـــداء عن ـــم األع ـــا أحج  عليـــك ولكـــن مل يـــروا فيـــك مطمعـــا  وم

ــــاينواًرأوا خمــــدرا ــــوه وع ــــد جرب ـــرا   ق ـــنهم جم ـــه م ـــد غيل ـــرصًل  عا وم
ــــد ــــه إذا ش ــــيس بثاني ــــرأول ــــد نحــــره زرق األســــنة رشعــــا  ن ي  ل

ـــيهام ـــث ف ـــف والغي ـــان احلت ـــه راحت ــــــى اهللا إال  ل ــــــاأأب ــــــرضا وتنفع  ن ت
 مـع جـودة ً وهـي مجيعـا,وحني يموت معن بن زائدة تتواىل مرثيات ابن أيب حفصة عليـه

فإننا نكاد نحس ببكاء مروان  ,إنشائها وروح ألفاظ مروان اجلزلة التي ينسج خيوطها يف براعة
 : فهو يف مرثيته الدالية يقول,عىل عطايا معن وليس عىل معن نفسه

ــــردود  يـــا مـــن بمطلـــع شـــمس ثـــم مغرهبـــا ــــري م ــــيكم غ ــــاء عل  إن العط
ــب ــن طل ــيس م ــوا الع ــاة أرحي ــل للعف  مــا بعــد معــن حليــف اجلــود مــن جــود  ق

ـــت   بقــــي عــــىل أحــــدُ ال تةّقــــل للمنيــــ ـــام مي ـــن ف ـــات مع ـــودإذ م  بمفق
 :وكذلك يقول

ـــــى ـــــن وأبق ـــــسبيلـه مع ـــــىض ل ــــاال  م ــــن تن ــــد ول ــــن تبي ــــارم ل  مك
ـــن ـــيب مع ـــوم أص ـــشمس ي ـــأن ال ـــــسة جـــــالال  ك ـــــالم ملب ـــــن اإلظ  م
ــــزار  هتـــــد مـــــن العـــــدو بـــــه جبـــــاال  هــــو اجلبــــل الــــذي كانــــت ن
ـــــد معـــــن ـــــت الثغـــــور لفق  وقـــد يـــروي هبـــا األســـل النهـــاال  تعطل
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ــــــا ــــــراق وأورثته ــــــت الع ـــــــصيبته  وأظلم ـــــــتالالم ـــــــة اخ  املجلل
  ومــــاالىلــــركن العــــز حــــني وهــــ  وظـــــل الـــــشام يزحـــــف جانبـــــاه

ــــل ــــة ك ــــن هتام ــــادت م ـــــزول غـــــداة زاال  رضأوك  ومـــــن نجـــــد ت
ـــا ـــوم أصـــاب معن ـــوت ي  مـــــن األحيـــــاء أكـــــرمهم فعـــــاال  أصـــاب امل
ـــــن ـــــم ملع ـــــاس كله ـــــان الن  إىل أن زار حفرتــــــــــه عيــــــــــاال  وك

 مل يكن له عمل ًن معناأك و,بة والعطاء يف معنويظل مروان يعدد مناقب الكرم واجلود واهل
 :ن يقف الشعراء ببابه سائلني مستمنحني ويقولأن يعطي الناس وإال أيف احلياة إال 
ــــــاففلهــــــ ــــــك إذ العطاي ــــتالال   أيب علي ــــواذب واع ــــى ك ــــن من  جعل

ــــــامى ــــــك إذ اليت ــــــف أيب علي  ن هبــــم ســــالالأ كــــًغــــدوا شــــعثا  وهل
ــــا ــــل هيج ــــك لك ــــف أيب علي  ت تلقـــي حواضـــنها الـــسخاالغـــد  وهل
ــــــوايف ــــــك إذ الق ــــــف أيب إلي ـــــالال  وهل ـــــت ض ـــــا ذهب ـــــدح هب  ملمت
ــــــا  أقمنــــــــا بالياممــــــــة إذ يئــــــــسنا ــــــاالًمقام ــــــه زي ــــــد ل   ال نري
ــــن ــــد مع ــــل بع ــــن نرح ــــا أي ــــواال  وقلن ــــوال فــــال ن ــــد ذهــــب الن  وق

 هـذه ,هي إذن معان مكررة تسري عىل نسق واحد ورضب من القول غري متنوع وال متباين
 ,ً ممتاحاً مع املهدي حني دخل عليه مادحاسبب ملروان موقفني متباينني موقفالقصيدة بذاهتا ت

فام كاد امللك العبايس يراه ويسمع استهالل مدحيته حتى يأمر بطرده عىل ما مر بنا يف صدر هذا 
 عـىل  فقد دخـل مـروان, ويدعو إىل الطرافةً وأما املوقف الثاين فهو عىل النقيض متاما,احلديث

 وكان مروان يتخـري ممدوحيـه مـن بـني الـذين يـسفحون املـال عـىل ,جعفر الربمكي يمدحه
 ً وما كـاد مـروان ينـشد جعفـرا,قها يف نفسه حب املالّ وكان له يف هؤالء فراسة عم,مادحيهم

 :نشد مرثيتك يف معنأ , وحيك:ًبيتني من قصيدة رائية حتى سارع جعفر قائال
ـــــن ـــــم ملع ـــــاس كله ـــــان الن  ىل أن زار حفرتــــــــــه عيــــــــــاالإ  وك
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حـد أ هل أثابـك : فلام سكن قال,نشدها إياه حتى أتى عىل آخرها وجعفر يرسل دموعهأف
 كم كـان , وسمعها منكً فلو كان معن حيا: قال جعفر,ال: قال?ًمن ولده وأهله عىل هذه شيئا

 وقـد ,اكنه كان ال يـرىض لـك بـذأ لكني أظن : قال جعفر,ئة دينار أربعم: قال?يثيبك عليها
ئة  وسـتمً فـاقبض مـن اخلـازن ألفـا,أمرنا لك عن معن بضعف ما قلت وزدنا نحن مثل ذلك

 .دينار قبل أن تنرصف إىل رحلك
نغمة السياسة وأحقية العباسيني باخلالفة ن يف هذه املرحلة روايستخدم م :املرحلة الثالثة 

من األلفـاظ حـرضي ويف  ب يصب مدحيته خلليفة بغداد يف قالحيثدون غريهم من املطالبني 
اجلانب الشعري الفنـي فيتمثـل يف اسـتهالل رقيـق ومن حيث  ,ثوب من األقوال مرتف رقيق
 ً يقـول مـروان مـستهال. ثم يف توجيه صـفات املـديح إىل املهـدي,بالغزل ورحلة إىل املمدوح

 :قصيدته
ـــــاء دالهلـــــا  طرقتـــــك زائـــــرة فحـــــي خياهلـــــا ـــــط باحلي ـــــضاء ختل  بي

مه مروان لقـصيدته ال شـك مطلـع رائـق يف نطـاق املعـايري اإليقاعيـة إن املطلع الذي رس
 أو بـاألحر زيـارة , كلف به شعراء زمانه وهو وصـف اخليـالً فهو يطرق موضوعا,للشعر

 ألنـه يـشكل قـضية ; بل إن املرصاع األول من املطلع ذاته يـدعو إىل االلتفـاف,خيال احلبيب
 :بذاته
ن هـذا املطلـع الـذي مل يعجـب اليزيـدي قـد أريـف ومن الط)طرقتك زائرة فحي خياهلا(

شـعر مـن أنـه أ من شيوخ األدب هو خلف األمحر الـذي حكـم ملـروان بـسببه ًأعجب شيخا
 من مطالع القصائد كانت تثـري ًواحلق أن كثريا) رحلت سمية غدوة أمجاهلا (:األعشى يف قوله

 .بعض أسباب احلرج للشعراء
حكم نـسج وشـائج أ ثم يثني ببيت قد ,مطلعة اجلميلن مروان بن أيب حفصة ينشد أاملهم 

رقته يف تالعب حمبب باختيار اللفظ املونق واملعنى الندي يف ظالل قافية رضـية تـريح الـسمع 
 :واخلاطر

ــــا ــــتقاد ومثله ــــؤادك فاس ــــادت ف ــــا  ق ــــصبا فأماهل ــــوب إىل ال ــــاد القل  ق
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 :ويف رواية
ــــا ــــتقاد ومثله ــــك فاس ــــت بقلب ــــصبا  مال ــــوب إىل ال ــــاد القل ــــاق   فأماهل
ــــة ــــة روض ــــت بنفح ــــأنام طرق  ســـحت هبـــا ديـــم الربيـــع ظالهلـــا  وك
ــــا ــــام معرس ــــسائل يف املن ــــت ت ــــؤاهلا  بات ــــل س ــــعث ال يم ــــد أش  بالبي

 ســـئموا مراعـــشة الـــرس ومطاهلـــا   بعــــدماًيف فتيــــة هجعــــوا غــــرارا
ـــــ ـــــةأفك ـــــاهبم هندي ـــــشو ثي  نحلـــت وأغفلـــت العيـــون صـــقاهلا  ن ح

ن أ كعادته يف طلب النوال فهو يريـد  مدح رقيق مل يلحف فيهثم ينطلق مروان بعد ذلك إىل
الل الطيبة التـي يطـرب هلـا وإنام يذكر بعض اخل,رس قلب حممد املهدي بطريق ما أول األمرأي

 :يقول مروان,ومتى طرب أجزل الصلة وجاد بالعطاء,املمدوح
ـــــا أمـــــري املـــــؤمنني حممـــــد  ســــنن النبــــي حرامهــــا وحالهلــــا  أحي

ــــرع نب ــــك تف ــــن هاشــــممل ــــة م ــــا  ع ــــام ظالهل ــــىل األن ــــه ع ــــد اإلل  م
ـــا ـــضل نواهل ـــت ف ـــديك جعل ـــا ي ـــــا  كلت ـــــدو وباهل ـــــسلمني, ويف الع  للم
ــــس ــــوك أنف ــــا بعف ـــــا  وقعــــت مواقعه ـــــة أوجاهل ـــــد خماف ـــــت بع  أذهب
ــــا  أمنـــــت غـــــري معاقـــــب طرادهـــــا ــــا أغالهل ــــن أرسائه ــــت م  وفكك
ــــا  ونـــصبت نفـــسك خـــري نفـــس دوهنـــا ــــك واقي ــــت مال ــــاًوجعل   أمواهل

 هالـسيايس نفـس ويميض مروان يف مدح املهدي يف قصائد أخر عديدة ولكن عىل الدرب
 هـو إىل ً فيقـول كالمـا, عن رشعيتهاً للخالفة العباسية مدافعاًن جيعل من نفسه حمامياأ ًحماوال
 :قرب منه إىل الشعرأالنظم 

ـــدا ـــي حمم ـــذي ورث النب ـــن ال ـــا اب ــــام  ي ــــن ذوي األرح ــــارب م  دون األق
ـــ ـــوحي ب ـــنكمال ـــات وبي ـــي البن  قطـــع اخلـــصام فـــالت حـــني خـــصام  ني بن

ـــال فريـــضة ـــساء مـــع الرج ـــا للن  نزلـــــت بـــــذلك ســـــورة األنعـــــام  م
ــــائن ــــيس ذاك بك ــــون ول ــــى يك ـــــامم  أن ـــــة األع ـــــات وراث ـــــي البن  لبن
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 ً وهـم مجيعـا,ن الشعراء يدخلون يف جدل حول من هم أحق بمرياث النبيأومن الطريف 
 وحتـى لـو تـصورنا , فتـورثً وليست النبوة ملكـا,بياء ال يورثونن األن أل;منافقون كاذبون

 فالوالية الطبيعية هي عن طريق الشور واختيار ,املستحيل وكان هنا حكم حيتاج إىل من يليه
 .مجهور املسلمني

ن عىل هذين املوضوعني ِّرُ وقد م,إن مروان ال يكاد خيرج يف شعره عن نطاق املدح أو الرثاء
نـه قـد امتلـك إ ,ً أو إطرابـاً فإذا خرج عن نطاقهام ال نكاد نلمـس لـه إبـداعا,من فنون الشعر

 :حديقة وهبها له املهدي فقال يصفها
ـــا ـــوارض غلب ـــدانت رًن ـــد ت   حتـــى مـــا يطـــري غراهبـــاتمـــن النبـــ  وســـهاؤ ق

ـــم ـــقات الع ـــر الباس ـــاَّت ـــا كأهن ــــا   فيه ــــا قباهب ــــرضوب عليه ــــائن م  ظع
 نخــــل فــــأغلق باهبــــا أينعــــتإذا  فعا لكــــل مــــدًتــــر باهبــــا ســــهال

ـــي مـــن ثامرهـــا ـــا نجتن ـــا م ــــا  يكـــون لن ــــحاهباًربيع ــــل س ــــاق ق   إذا اآلف
 خــذ الــديات اكتــساهباأومل يــك مــن  حظـــــائر مل خيلـــــط بأثامهنـــــا الربـــــا
ـــة ـــل مدح ـــن ك ـــاء اهللا م ـــن عط ــــا  ولك ــــستخلفني ثواهب ــــن امل ــــل م  جزي

ئلهام ويتفـوق يف انتهـاج  جييـد وسـا,نه شاعر أصيل ولكن يف فـن الـسؤال واالسـتجداءإ
 وبالرغم من الفرتة القـصرية التـي عاشـها مـروان يف عهـد بنـي أميـة ,الطريق املوصول إليهام

ن مروان بن إ ف, والتي امتدت إىل عهد املأمون,والفرتة الطويلة التي عاشها يف عهد بني العباس
 . الدولتني لشعراء املرحلة املتوسطة من املخرضمني بنيًنموذجاأيب حفصة يعترب 
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- ٤ -  

  احلسني بن مطري
   هـ١٦٩ -  ٠٠٠

  :حياته ونشأته - أ
ن أالـدولتني األمويـة والعباسـية إال سدي عـاش يف زمـن واحلسني بن مطري بن مكمل األ

من أهل اجلزيـرة العربيـة مـن قريـة يقـال هلـا زبالـة يف طريـق هو و,أخباره مع األمويني قليلة
ن هذا الشاعر مدح هذا وذاك من بني أمية وهذا أ تذكر لنا األخبارو ,احلجاج بني الكوفة ومكة

ما ذلك الـذي أ وً ونجد الشعر الذي قيل يف بني العباس بني أيدينا وفريا,وذاك من بني العباس
 .قيل يف بني أمية فهو نادر أو قليل أو غري مسجل

احلسني بـن  فقد لقي ,ن احلسني بن مطري قد دخل عىل الوليد بن يزيد ومدحهأفمن املؤكد 
 :ًنشده مادحاأ املهدي العبايس فًمطري يوما

ـــود  أضــحت يمينــك مــن جــود مــصورة ـــور اجل ـــا ص ـــك منه ـــل يمين  ال ب
 ألحد بعد قولك يف معن بن ً وهل تركت من شعرك موضعا, كذبت يا فاسق:فقال املهدي

 :زائدة
ـــم مربعـــاًســـقتك الغـــوادي مربعـــا  أملــــا بمعــــن ثــــم قــــوال لقــــربه   ث

 . يف مواجهة الشاعر حتى أمتهاً بيتاًدة كلها بيتانشد القصيأو
 وقـد مـر ,حـد عاملـهأإن امللك العبايس قد صدمته الغرية من قصيدة قاهلا الشاعر يف رثـاء 

 فمن باب أوىل ,موقف مماثل له من مروان بن أيب حفصة مع نفس املمدوح وهو معن بن زائدة
 وهـي بالتـايل سـوف تكـون مثـرية ,ًحياسوف تكون القصيدة أكثر إثارة للغرية إذا كانـت مـد

ن أ وإذن فلـيس ببعيـد علينـا ,للغضب واحلفيظة والكراهية لو أهنا قيلـت يف عـدو أو خـصم
 ,خفاء شعرهم ذي اللون الـسيايس األمـويإون عىل لمن هؤالء املخرضمني كانوا يعأنتصور 

 .ن يذاعأ يعملون عىل احليلولة بينه وبني ضعف اإليامن كانواأويف 
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  :شخصيته الشعرية - ب
 وهي ملكة قلام توفرت إال للقليل ,احلسني بن مطري شاعر كبري متقدم يف الرجز والقصيدو

 ,إن البداوة والصحراء تشدانه إليهام يف كثري من طرق تعبريه وشحطات خيالـهو ,من الشعراء
 وموضـوعات , ثقف نفـسه وراد شـعره عـىل معـان ابتكرهـاً طموحاًولكن الشاعر كان ذكيا

 كام سـوف ً رائعاً وخياالت بارعة صاغ من خالهلا شعرا,ستحدثها وأساليب جديدة ابتدعهاا
 .يستبني لنا من نامذج شعره التي سوف نقدمها بعد قليل

  :موضوعات شعره - ج
 ثم أسهم بعد ذلك يف احلكمـة , وبني الغزل والوصف,لقد متاوج شعره بني املديح والرثاء

ني النهج التقليـدي القـديم يف إنـشاء القـصيدة واألسـلوب  وهو يف كل ذلك جيمع ب,بنصيب
 ومن , أو بعبارة أدق األسلوب الذي استحدثه يف نطاق النزعة إىل التجديد,املستحدث اجلديد

 عنـد كثـري اديدة ومعان حديثة وقعت موقع الرضصور جتبني خالل النبوغ الذي دفع به إىل 
تعجب مـن كثـرة ال من شعره اليشء بعد اليشء فيكثر نه ليقعوإ .من النقاد واملتأدبني عىل أيامه

يعد من الفحول  وحكام رصني,إ بل نظم الدر يف حسن وصف و, كأنه الديباجهشعروبدائعه, 
 :وهو من الشعراء القليلني الذين أجادوا القول يف الرجز والقصيد

ــــربه ــــوال لق ــــن وق ــــىل مع ــــا ع ـــم مربعـــاًســـقتك الغـــوادي مربعـــا  أمل   ث
ــضجعا  أنــــت أول حفــــرةفيــــا قــــرب معــــن ــسامحة م ــن األرض خطــت لل  م

ــا ــودة وي ــت ج ــف واري ــن كي ــرب مع  وقــد كــان منــه الــرب والبحــر مرتعــا  ق
ــت ــود مي ــود واجل ــعت اجل ــد وس ــىل ق ــا  ب ــان حي ــو ك ــصدعاًول ــى ت   ضــقت حت
ـــه ـــد موت ـــه بع ـــيش يف معروف ـــى ع  كـــام كـــان بعـــد الـــسيل جمـــراه مرتعـــا  فت
ــن مــىض اجلــود فانقــىض ــا مــىض مع  جــــدعاأوأصــــبح عــــرنني املكــــارم   ومل

 :رس عاطفة السامع ويشدها إليه من زاويتني أساسيتنيأد استطاع أن يولعل الشاعر ق
ن أ وأنى له ,نه جعل رثاءه من خالل خطابه القرب الذي توسده معنأ :الزاوية األوىل  - ١

 .يسع خلقه وفضله وجوده
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لبـسها كلامتـه يف أو ,هنها الشاعر معاني الوافر التي ضمهي العاطفة :والزاوية الثانية  - ٢
 القصيدة كأننا نستمع إىل أوسيقية احلزينة فأصبحنا ونحن نقرأطار من القول األرس والقافية امل

 ابن مطري قد ذهب ينتجع النوال والـشهرة عنـد معـن بـن إن . احلزينةاطعة رائعة من املوسيقق
 فاسـتعد للقـاء ثـان رسيـع , عند أول لقـاءً ألنه مل يلق قبوال; ولكنه يمر بتجربة طريفة,زائدة

 .يصل من خالله إىل مبتغاه عىل ما سوف نفصل بعد قليل
 من أعيـان ً كريامًكان معن فارساو ,لكن لعل أوىل مدائحه كانت يف معن :مدائحه - أوالً

 الـشاعر نجـد هذه األبيات ملعايري النقد التقليدية تبني شيبان ومن أجود العرب وإذا أخضع
لعـة ورحابـة  ثـم وصـفه باملجـد واألدب ومجـال الط,هل قـصيدته بالرحلـة إىل املمـدوحاست

 ملعـايري الـذوق الفنـي وجـدنا ت وأما إذا أخضع,قدام واهليبة والعفةاألخالق والشجاعة واإل
 ً يـصدم الـسمع وال تعـسفاً وال نحس فيه تصنعا, بوفرةا تنساب فيه املوسيقً رقيقاً سلساًشعرا

ن مل تكن جديدة اخللق فهي جديـدة الـصوغ بارعـة إن املعاين التي طرقها وأام  ك,يقلق اخلاطر
 وليس كل مـن يـأيت , فليس كل الشعراء يأتون باجلديد من املعاين,التجميع مسرتحية الرتتيب

 صيغ صياغة رقيقة سمحة خري ألـف ً ولعل معنى مألوفا,بمعنى جديد حيسن صوغه وتقديمه
 . مريضة سمجةمرة من معنى جديد صيغ صياغة

عر لذلك فإن املهدي وقد طرب إىل مدحه طربه إىل عذوبة الشعر الذي سمعه فإنه أمر للشا
وللحسني بن مطري يف املهـدي قـصيدة مـن عيـون الـشعر  .بسبعني ألف درهم وحصان جواد

 اعتمد فيها املبالغة يف خماطبة العواطـف مـع احتـشاد للمعـاين ,توفرت هلا كل سامت الفحولة
 اسـتحقت ً يف النسج مع التطرف يف املقابلة بني املعاين بحيث جعل من أبياته بناء شاخماوإتقان

 يقـول ,ن هذه مدحية واألخر مرثيـةأ تقل عن شهرة أبياته يف معن مع ن تنال شهرة ربام مل أبه
 :احلسني يف مدح املهدي

ــــاس   لـــه يـــوم بـــؤس فيـــه للنـــاس أبـــوس ــــه للن ــــوم نعــــيم في  نعــــمأوي
ــوم ا ــر ي ــدفيمط ــه الن ــن كف ــود م  س مــن كفــه الــدمألبــاويقطــر يــوم  جل

ـــو  ـــومأول ـــان ي ـــىلألب ـــهَّس خ  عــىل النــاس مل يــصبح عــىل األرض جمــرم   عقاب
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 ىل األرض معـدمعـعىل النـاس مل يـصبح   يمينـــهَّولـــو أن يـــوم اجلـــود خـــىل
 . بارع جتميعاية متمكن من القصيد رائع املوسيق فحل الصياغة خصب الشاعرإنه
  :غزله - ياًثان
 من القصائد وجمموعات من املقاطع التي نلمس من ً عرض لنا منها ألوانا فقد غزلياتهوأما

 ومـن ثـم ,ن يتهتـك أو يتهافـتأ أخالقية حتول بينه وبني ً وروحا,مجلتها عفة تتمشى يف أردنه
مـن  بطابع غزل أهل البداوة الـذين ال يستـسيغون مـا يتقبلـه أهـل احلـرض ًفإنه يبدو مطبوعا

 ظـل ذلـك البـدوي وقد , عن مألوف األسامع وتند عن متعارف األذواقًعبارات خترج أحيانا
 ًإن البـن مطـري أحيانـاو .ه وأسـلوهبم يف احليـاة والكـالماملستمسك بعادات قومه وزي أهلـ

 وهو من ناحية أخـر لـه ,ات غزلية عمد فيها إىل التقعر يف األلفاظ والتوعر يف القوايفحطش
دة وطرافة خترج به عن النطاق التقليدي من الشعر اجليد إىل مدرسـة التجديـد يف صور فيها ج

 عميـق , وشاعرنا بعد ذلك كله فياض العاطفة حني يعرب عـن نفـسه.ًنطاق الشعر اجليد أيضا
يقول ابن مطري من غزليه طريفة عمد فيها إىل بساطة التعبـري ويـرس الرتمجـة  . يف غزلياتهالتأثري

 :من بني عمرو) )سهمة((خوايف مشاعره نحو صاحبته عن كوامن حبه و
  بــــني لينــــة واحلبــــلًلــــسهمة دارا  خلــــييل مــــن عمــــرو قفــــا فتعرفــــا
ـــدل  وفــــيهن مقــــالق الوشــــاحني طفلــــة ـــو خ ـــراف ذات ش ـــة األط  مبتل
ـــان جـــون وواضـــح ـــا لون ــن عــسل  حـــصان هل ــف وم ــن لطي ــان يشء م  وخلق
ــــسنـا ــــضاء واضــــحة ال ـــسودة  وســــنتها بي ـــا م ـــلوذروهت ــــرع واألص   الف

 كــــأين أجازيــــه املــــودة عــــن قــــتيل   منـــي ومـــن حـــب قـــاتيلًفيـــا عجبـــا
ـــيل  ومـــن غنيـــات احلـــب أن كـــان أهلهـــا ـــن أه ـــي م ـــي وعين  أحـــب إىل قلب

 وهو يربط بني تـرصير ,والبن مطري طاقة فريدة عىل تصوير وجدانه املهتاج وصبابته احلارة
هتا وخيلع عليها نفحات مـن اجلـامل بحيـث عشقه وبني وصف املحبوبة التي جييد رسم صور

 :نشأ يف هذا السبيل قولهأرق ما أ ومن ,يبدو االنسجام بني وصفه احلبيبة ووجده هبا
ــدا ــوًلقــد كنــت جل ــد الن ــل أن توق   مخودهـــاً بطيئـــاًعـــىل كبـــدي نـــارا   قب
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ـــرضمت ـــار اهلـــو لت ـــو تركـــت ن   كـــل يـــوم يزيـــدهاًولكـــن شـــوقا  ول
ــت ــد كن ــوأوق ــوت أرج ــبابتين مت ــــــا وعودهــــــا  ص ــــــدمت أيامه  إذا ق

ــشا ــب واحل ــه القل ــت يف حب ــد جعل ـــدها  فق ـــشوق يعي ـــويل ب ـــاد اهلـــو ت  عه
ـــدودها  كفهـــــاأوصـــــفر تراقيهـــــا ومحـــــر ـــيض خ ـــيها وب ـــود نواص  وس

ـــرضة األوســـاط زانـــت عقودهـــا  بأحـــــسن ممـــــا زينتهـــــا عقودهـــــا  حم
ـــــا ـــــرف قلوبن ـــــى ت ـــــا حت  رفيـــف اخلزامـــى بـــات طـــل جيودهـــا  يمنينن
ــــا ــــاح كأهن ــــالق الوش ــــيهن مق  مهــــاة برتبــــان طويــــل عمودهـــــا  وف
ـــه أذودهـــا  وكنــــت أذود العــــني إن تــــرد البكــــا  فقـــد وردت مـــا كنـــت عن
ـــدها  خلـــييل مـــا بـــالعيش عيـــب لـــو أننـــا ـــن يعي ـــصبا م ـــام ال ـــدنا ألي  وج
ـــدها  ويل نظــرة بعــد الــصدود مــن اجلــو ـــد أصـــيب ولي ـــىل ق ـــرة ثك  كنظ
ـــــدها  تهـــل اهللا عـــاف عـــن ذنـــوب تـــسلف ـــــا معي ـــــف عنه  أم اهللا إن مل يع

 روح اجلزالـة  حيـثمـنمدرسة جرير وأيب حية النمريي يف الغـزل هي من  وهذه األبيات
 املوشاة بالرقة والصدق التي اتسم هبا شعر الشاعرين العظيمني السابقني

 .عىل أن األمر مل يقف باحلسني يف غزله عند حد اإلجادة وانتزاع اإلعجاب
 :عىل درب التجديدسني احلو خيطو 

ـــدودها  كفهـــــاأوصـــــفر تراقيهـــــا ومحـــــر ـــيض خ ـــيها وب ـــود نواص  وس
 وربام كان , يف غزله عىل أن جيعل ملعاين العفة مكان الصدارةًواحلسني بن مطري حيرص دائام

 وهو يفعل ذلك دون أن ينال من رقـة ,ظهار هذه املعاينإ عىل ًحرص الشعراء العاشقني مجيعاأ
 يقول احلسني من قـصيدة حـب ,لنيذو حرقة اللوعة أو االهتامم بالعاة الشوق أالقول أو حرار

 :طويلة
ـــةأ ـــا ســـلمى عـــىل غـــري ريب  س يف حــــب تعــــف رسائــــرهأوال بــــ  حبـــك ي

ــــوال نفاســــة حبهــــا ــــا عــــاذيل ل  نــــك خــــابرهأعليــــك ملــــا باليــــت  وي
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ـــــد أين هـــــاجره  ومــن أنــا يف امليــسور والعــرس ذاكــره  بنفـــــيس مـــــن الب
ــ ــد حل ــن ق ــاهموم ــى اتق ــاس حت  ببعـــــيض إال مـــــا تكـــــن ضـــــامئره  اه الن

ــــاأ ــــك حب ــــنًحب ــــدهأ ل ــــف بع ـــــا  عن ـــــاذرهًحمب ـــــيم ع ـــــي إذا ل   ولكن
  أضـحى احلـب قـد مـات آخـرهّمتولو  لقــد مــات قــبيل أول احلــب فانقــىض

 بني ما ًن يشطح يف بعض قصيده فتبدو منه بدوات جتعل البون شاسعا أال يلبث ابن مطربو
 إن احلب معنى رقيـق وإحـساس رفيـق , وما سعى إليه من وسائل التعبري,حبقصد إليه من 

ولكنه  ,ن يصاغا صياغة سهلة سمحة عذبةأن ال شك إىل اوهذا املعنى وذاك اإلحساس حيتاج
 :هنا كان بدوي األلفاظ

ـــدنينك مـــن ســـلمى وجريهتـــا  رحبيــــــات حــــــراجيجأقالئــــــص  هـــل ي
ـــــــــ  هـــــدل املـــــشافر, أيـــــدهيا موثقـــــة ـــــــــزاليجزج, وأرجله  ا زل ه
, غـراب إذا أرادن لـه قـدرة عـىل اإلأ حتى يثبت ًولعل الشاعر كان قد عمد إىل ذلك عمدا

وإذا كان لنا إن نشري إىل بعض املعاين املستحدثة التي تضع ابن مطري يف طبقة املؤسسني األوائل 
 :الجتاهات التجديد فعلينا هبذه األبيات الغزلية الرقيقة

ـــــد ـــــاب بال ـــــل القب ـــــن أه ـــــىل األ  هناءأي ـــــا ع ـــــن جريانن  حـــــساءأي
ـــــور ـــــسة ن ـــــا واألرض ملب  األقــــــــاحي جتــــــــاد بــــــــاألنواء  جاورون
ـــــد ـــــأقحوان جدي ـــــوم ب ـــــل ي ـــسامء  ك ـــاء ال ـــن بك ـــضحك األرض م  ت

 فهي رضب جديد رقيق من وصف الطبيعـة مل يعمـد ,ىتوهذه األبيات حمدثة من وجوه ش
 وهـي ,تعارات الرائقة من الناحية البيانيـة ثم هي تعتمد عىل الكثري من االس,إليه الشعراء قبله

تضحك األرض مـن بكـاء ((إىل ذلك قد متخضت عن صنعه بديعية باكرة يف املطابقة اللطيفة 
 ولكنـه كـان , يف هذا الرضب من القولًسبق من املحدثني مجيعاألقد كان ابن مطري  .))السامء
 :ذين عجبوا من قوله دعبل عند كثري من النقاد الًمغمورا

ــــى  ال تعجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك امل  ض
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 وهي بـدون شـك ,واملعنى مأخوذ كام هو واضح من أبيات احلسني بن مطري سالفة الذكر
 ,خذ معنى احلـسني بـن مطـريأ ومل يكن دعبل الشاعر الوحيد الذي ,رق صياغةأأوفر صنعة و

خذ هذا املعنـى أدثني من الشعراء قد ن مسلم بن الوليد الذي يلقبه بعض النقاد بإمام املحإبل 
 :من قوله

 ورأســــه يــــضحك فيــــه املــــشيب  مـــــستعرب يبكـــــي عـــــىل دمنـــــة
 : يف قولههخذ ابن املعتز املعنى نفسأو

ــر  أحلـــت عليـــه كـــل طخيـــاء ديمـــة ــحك الزه ــا ض ــت أجفاهن ــا بك  إذا م
ها كل وللحسني أكثر من صورة طريفة مستحدثة تبدو الصناعة البديعة الباكرة واضحة في

 : مثل ذلك قوله,الوضوح
ـــا ـــام فرعه ـــن قي ـــسحب م ـــضاء ت ـــحم  بي ـــد أس ـــو جع ـــه وه ـــب في  وتغي
ــــــه هنــــــار مــــــرشق  وكأنــــــه ليــــــل عليهــــــا مظلــــــم  فكأهنــــــا من

فاملقابلة بني النهار املرشق والليل املظلم يف نطاق املعاين الرقيقة التي تضمنها البيتان ظاهرة 
غـرب ابـن أ فلـئن ًوإذا.قـل تقـديرأ مطري عىل جديدة يف صناعة الشعر حتى عرص احلسني بن

فلقد عوضنا عن تـوعره ذاك مـا  ,مطري يف باب الغزل بقصيدته اجليمية احلوشية التي مر نصها
 ويف صور الصناعة اجلديدة املبكـرة التـي ,قد أرىض أذواقنا يف قصائده الغزلية العفة األخالقية

 .ر منها بعد قليلمرت يف األبيات السابقة والتي سوف نعرض لصور أخ
  :احلكمة - ثالثاً

نه أوكان للحسني بن مطري مشاركة طيبة يف قول احلكمة جتري عىل قلمه مطواعة لينة لوال 
 : يقول احلسني,شطرهاأوخربته هبا وجتريبه إياها وحلبه يأيت هبا ترمجة لتعامله مع احلياة 

ــــي ــــن يبيعن ــــة م ــــد مقروح   ليـــست بــــذات قــــروحًهبـــا كبــــدا  ويل كب
ــــيلأ ــــا ع ــــشرتوهناَّباه ــــاس ال ي ـــصحيح   الن ــــة ب ـــشرتي ذا عل ـــن ال ي  وم

وابن مطري يقدم حكمته األصيلة يف ثوب أنيق من اإليقاع وإطار رائق من األلفاظ بحيـث 
 وإنام تدخل لكي تستقر يف العقل وتنغمس يف الوجـدان ,ذن وخترج من األخرأال تدخل من 
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 يقول ,خوانواقعية لرصوف الزمان ومعامالت اإل  كحصيلة دراسة عميقةًوتبقى معهام طويال
 :احلسني بن مطري احلكيم

ـــت يف اإل ـــرفتهمتقلب ـــى ع ـــوان حت  خــــوان إال خبريهــــاوال يعــــرف اإل  خ
ـــصارمواأفـــال   وحتــــى يــــسريوا ســــرية ال أســــريها  حـــرم اخلـــالن حتـــى ي

ـــت واجـــدإف ــــيال  نـــك بعـــد الـــرش مـــا أن ــــديامًخل ــــديرهاً م ــــيمة ال ي   ش
ـــ   األخـــــالء عـــــاملنـــــك يف غـــــريإو ـــأب ـــذي خيف ـــك ضـــمريهاىن ال   علي

 مـــن الـــود ال تـــدري عـــالم مـــصريها   بمـــسحة صـــاحبًفـــال تـــك مغـــرورا
ــــا  ومــا اجلــود عــن فقــر الرجــال وال الغنــى ــــال وخريه ــــيم الرج ــــه خ  ولكن
ـــا ـــضحى غنيه ـــدنيا في ـــدر ال ـــد تغ ـــريا  وق ـــًفق ـــاى ويغن ـــؤس فقريه ـــد ب   بع
ــريت ــا تغ ــال دني ــن ح ــر م ــائن ت ـــ  وك ـــدوح ـــدإال صـــفا بع ـــديرهااك  ر غ
ـــا ـــن يناهل ـــة ل ـــامع يف حاج ـــن ط  ومــــن يــــائس منهــــا أتــــاه بــــشريها  وم
ــزل ــنفس ال ي ــا يعجــب ال ــع م ــن يتب   هلــــا يف فعــــل يشء يــــضريهاًمطيعــــا  وم
ـــرية ـــور كث ـــن أم ـــرم ع ـــسك أك ـــستعريها  فنف ـــدها ت ـــس بع ـــك نف ـــام ل  ف

يف العقل والوجـدان فينـشغل بيات احلكمة التي يقوهلا احلسني تدخل إىل األذن وتستقر وأ
 يف تسهيد ملـك كبـري جتمعـت لـه كـل ً ولقد كانت بعض هذه األبيات سببا,ًالعاقل هبا كثريا

أسباب السعادة املادية واملعنوية واالستقرار السيايس واهلناء النفيس املهدي العبايس الذي قـال 
 ومـا هـي : قال,سديأللبارحة أبيات احلسني بن مطري اي ان أسهرت:للمفضل الضبي ذات يوم

 ?يا أمري املؤمنني
 : قوله:قال

ـــا ـــضحى غنيه ـــدنيا في ـــدر ال ـــد تغ ـــريا  وق ـــاًفق ـــؤس فقريه ـــد ب ـــى بع   ويغن
ــــا  فــــال تقــــرب األمــــر احلــــرام فإنــــه ــــى مريره ــــى ويبق ــــه تفن  حالوت

ـــري ـــن تغ ـــا م ـــد رأين ـــم ق ـــشةّوك  ر غـــديرهااكـــدإوأخـــر صـــفا بعـــد   عي
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 مثل هذا فليـسهرك يـا أمـري : إجابة العلامء, منافقة إجابة عاقلة غرييفأجابه املفضل الضب
 .املؤمنني
  :لوصفا - رابعاً

 ً مـستحدثاً جمـدداً مبدعا,ه ثابت القدم راسخ البناءناجد و,وإذا عرض ابن مطري للوصف
ضحك األرض فيهـا ألقد مرت أبياته اهلمزية التي .من املعاين والصور والصيغ ما مل يسبق إليه

مر أيضا بيتاه يف وصف الفتاة احلسناء التي بدا وجهها بني شـعرها كالنهـار  و,من بكاء السامء
للحـسني تـصوير جديـد للمطـر مل و , وشعرها بالقياس إىل وجهها كالليل األسـحم,املرشق

 مـن صـور البيـان والبـديع مـن ًيسبق إليه ضمنه قصيدة طويلة بعض اليشء مجع فيهـا ألوانـا
 , هلـاةفسد معانيه ومل جيعل األلفـاظ سـيديومل  ,وتشطريتشبيهات واستعارات وطباق ومقابلة 

 :يقول ابن مطري يف املطر
ـــــ ـــــيأوك ـــــق يلتق ـــــة حري ـــــــه وعـــــــرفج وأالء  ن بارق ـــــــح علي  ري
ــــــ ــــــلّن ريأوك ــــــا حيتف ــــــه ومل  ودق الــــــسامء عجاجــــــة كــــــدراء  ق

ـــــستعرب ـــــع, م ـــــضحك بلوام ـــــــذاء  مست ـــــــا األق ـــــــدامع مل متره  بم
ـــــرسة ـــــزن وال بم ـــــال ح ـــــه ب ـــــف بي  فل ـــــاءضـــــحك يؤل ـــــه وبك  ن
ـــــوده ـــــباه تق ـــــع ص ـــــريان متب ـــــاء  ح ـــــه ووع ـــــف ل ـــــه كن  وجنوب
ـــــى إذا ـــــاؤه حت ـــــه نكب ـــــت ل ـــاء  ودن ـــه النكب ـــت ب ـــا لعب ـــول م ـــن ط  م
ــــه ــــر كل ــــو بح ــــسحاب فه  وعـــىل البحـــور مـــن الـــسحاب ســـامء  ذاب ال
ــــن م  ثقلــــت كــــاله فنهــــرت أصــــالبه ــــت م ــــاوتبعج ــــشاءهئ   األح
ـــــا ـــــاطح فرق ـــــتج باألب ـــــدق ين ــــ  غ ــــا هل ــــسيول وم ــــد ال ــــالءأا تل  س
ـــــج ضـــــمنت ـــــة دوال ـــــر حمجل ـــــذراء  غ ـــــا ع ـــــاح وكله  محـــــل اللق
ــــواحم ــــن ف ــــن إذا كظم  ســــود وهــــن إذا ضــــحكن وضــــاء  ســــحم فه
ـــق مـــن جلـــج الـــسواحل مـــاء  لــو كــان مــن جلــج الــسواحل مــاؤه   مل يب
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 إىل الصورة اجلديدة والصنعة املبتكرة والغرض املتجدد يف رحـاب الطبـع  الشاعر نزعلقد
ن بـدا إ وً فعاالًسهم فيه إسهاماأ و,لشعر يف مستهل العهد العبايس خطاهل رسم ولقد ,األصيل

 .يف ثوب من التواضع وإطار من البعد عن الصخب والتضجيج
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- ٥ -  

  منصور بن الزبرقان
 بن سلمة النمري

  :حياته ونشأته - أ
وكـان  ,يف اجلزيـرة) )رأس العني((منصور النمري شاعر وافد عىل بغداد منحدر من بلده 

سكان اجلزيرة حيسبون لفرتة طويلة من الزمان عىل أهل الشام عريب صليبة من النمر بن قاسط 
بن رشيـك  −  ابن سلمة بن الزبرقان:وقيل − منصور بن الزبرقان بن سلمة − ًكامال − واسمه

 .بن مطعم الكبش الرخم بن ربيعة بن نزار
  :شخصيته الشعرية - ب

 ,العبقري املثقف احلكيم كلثوم بن عمرو العتـايب وروايتـهومنصور النمري تلميذ الشاعر 
خـذ أ و,ن انقلب عىل أستاذه أولكنه مل يلبث.  وبمذهبه الفني تشبه,خذ ومن بحره استقىأعنه 

ن إىل أ − العتـايب −  األمر الذي اضطر الرجـل الوقـور,يكيد له عند الرشيد حتى كاد يفتك به
 وروي لـه بعـض ,ن سمم فكر الرشيد جتاه منـصورأإال يقابل سوء الصنيع بمثله فام كان منه 

 . يؤلب فيه الناس عىل ملك العباسينيً شديداًشعره الذي كان يتشيع فيه آلل البيت تشيعا
ن خصومة منصور للعتايب قد نبعت من نخوته العربية وعـصبيته يف الغـرية الـشديدة أعىل 

 .ت يف الوالدةعىل أهل بيته حني سخر العتايب بمنصور وزوجه وقد تعثر
 فإنـه ,ولكن مهام كان األمر يف هناية العالقة بني منصور وأستاذه عىل هذه الصورة املحزنـة

أفاد من صلته بالعتايب ورواية شعره والتلميذة عليه فائدة جليلة جعلته يواجـه كبـار الـشعراء 
 .فيام بعد وينتزع منهم مكان الصدارة عند الرشيد

غم من مدحه الرشيد ونزوعه إىل الصيغة السياسية يف ذلـك وهذا ومنصور النمري عىل الر
 ً آلل البيت متحمـساًوحماولة ترجيح حق العباسيني يف اخلالفة عىل حق اهلاشميني كان متشيعا

 ملا أصاهبم من تعذيب واضطهاد عىل يـد العباسـيني واألمـويني بحيـث يقـول ابـن ً باكيا,هلم
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 وهي من أجود ما مدحوا بـه ,ًليهم السالم كثرية جدا إن أشعار النمري يف آل الرسول ع:املعتز
 .كام يصفه بأنه من فحول املحدثني

ن كان قـد مـدح وزراءهـم إ و, من اخللفاء غري الرشيدً النمري مل يمدح أحداًإن منصوراو
 .من الربامكة وبعض قوادهم مثل يزيد بن مزيد الشيباين
نـشد منـصور أ فقـد ,فذ إليه شـاعر آخـرإن النمري قد نفذ شعره إىل قلب الرشيد بام مل ين

 :الرشيد قصيدته الرائية التي مطلعها
ـــــك خـــــضنا ـــــؤمنني إلي ـــــري امل ــــطري  أم ــــد ش ــــن بل ــــول م ــــامر اهل  غ

 .رق شعرهأوهي من 
ـــــــبلغهم أذاةإو ـــــــث ت ـــــــك حي  ن ظلمــــــوا ملحــــــرتق الــــــضمريإو  ن

 كـان ء يش? مـا هـذا, وحيك: واإلعجاب وقال لهافض الرشيد يف جملسه انتفاضة الرضانت
 ثم قال الرشيد للفـضل بـن .قدر عىل إظهاره فأظهرته هبذا البيتأيف نفيس منذ عرشين سنة مل 

 فأدخلني الفضل : يقول الشاعر.دخله بيت املال ودعه يأخذ ما يشاءأ خذ بيد النمري ف:الربيع
 .ًإىل بيت املال وليس فيه إال سبع وعرشون بدورة فاحتملتها مجيعا

 فقد كانـت أثـرية لديـه ,م بالرقة يف فصل الصيف وأطال املكث فيهاإن الرشيد كان قد أقا
 وفكرت يف حيلة تستعجل هبا الرشـيد , فاشتاقت زبيدة إىل بغداد,لطيب هوائها ورقة اتسامها
صف مدينة الـسالم وطيبهـا ي من : فجمعت الشعراء وقالت هلم,يف العودة إىل عاصمة اخلالفة

 ومـن , فتسابق الـشعراء إىل القـول يف فـضل بغـداد,ا أغنيتهيف أبيات يشوق أمري املؤمنني إليه
 : يف هذا املقام أوهلاًبينهم النمري قال أبياتا

ــــدين  مــــاذا ببغــــداد مــــن طيــــب أفــــانني ــــدنيا ولل ــــب لل ــــن عجائ  وم
 فحرشـــت بـــني أغـــصان الريـــاحني  إذ الــــصبا نفحــــت والليــــل معتكــــر

ما اجلائزة التي أ ,النحدار إىل بغدادفوقعت أبيات النمري يف قلب الرشيد بحيث أرسع يف ا
 دست إليه من اشرتاها منـه  ثم,حصل عليها النمري من زبيدة فكانت جوهرة ثمينة وهبتها له

 .ة ألف درهمئبثالثم
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ثارمهـا النمـري يف قلـب الرشـيد أفإذا ما انتقلنا إىل تـسجيل الـسخط والغـضب اللـذين 
 .عر آخربأسلوب وطراز من الفكرة الشعرية ملا تسنحا لشا

ن أفأما األوىل التي تشري إىل نبل يف سلوك الرشيد قبل أبناء عمومته من العلويـة فتتمثـل يف 
 فضجر الرشيد وغـضب , وقف ينشد الرشيد قصيدة مدحة هبا وهجا آل عيل وثلبهمًمنصورا
جاء  هبَّنك تتقرب إيلأ أتظن : يا ابن اللخناء: حديثه للشاعرً موجهاً وأردف قائالً شديداًغضبا

 يف نفاقه أو ً فقال الشاعر ممعنا? وأصلهم وفرعهم أصيل وفرعي,قوم أبوهم أيب ونسبهم نسبي
 وهنـا اسـتبد الغـضب بالرشـيد وأمـر . ما شهدنا إال بـام علمنـا:اسرتضاء للخليفة الغاضب

 .خرجأبه ف  ثم أمر, يف عنقهأ فوج السيافًمرسورا
ثر اخلرب الـذي أوردنـاه يف صـدر أ وبني العتايب خلالف الشديد بينهوأما الثانية فإنه يف غامر ا

يته حـني تعـرست زوجتـه يف الـوالدة فأشـار عليـه اوا احلديث حول سخرية العتايب من رهذ
 : بيته عىل مكان ما من جسمهاة بكتابًساخرا

ـــهأإن  ـــف خمايل ـــث مل ختل ـــف الغي  أو ضـــــاق أمـــــر ذكرنـــــاه فيتـــــسع  خل
 وقد سـارع الـشاعر بـشكو ,ايب إىل الرشيدنذر النمري لئن سلمت زوجته ليشكون العت

 األمر الذي جعل هذا األخـري يتـوار , من العتايبًالعتايب إىل اخلليفة مما جعله يستشيط غضبا
ذن له باملثول بني يديـه سـأله أة ون هدأت ثورة اخلليفأ فلام ,لفرتة طويلة عند الفضل بن الربيع

 واهللا :ً فأجاب العتايب قـائال,ًه وباخلليفة مجيعابالنمري وبزوجأ ن هيز أعن السبب الذي دفع به
 فإن شاء أمري املؤمنني , إال وقويف عىل ميله إىل العلويةَّب عيلييا أمري املؤمنني ما محله عىل التكذ

 :نشده قصيدة النمريأ ف: فقال أنشدين,نشده شعره يف مدحيهم فعلتأن أ
ــــل ــــع هام ــــاس رات ــــن الن  يعللـــــــون النفـــــــوس بالباطـــــــل  شــــاء م

 :حتى بلغ إىل قوله
ـــــــا ـــــــضبون هل ـــــــساعري يغ  بــــسلة البــــيض أو القنــــا الــــذابل  أال م
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 فبعـث ,ن حيـرضه الـساعةأ وأمـر الفـضل بـن الربيـع ,ً شديداًثار الرشيد وغضب غضبا
 فأمر بنبش قربه , والناس منرصفون من تشييع جنازته,الفضل يف طلبه يف الرقة فوجده قد تويف

 .طلبهيلطف له حتى كف من  ولكن مازال الفضل ,ليحرقه
 ولكنـه مل ,للنمري جمموعة من القصائد واملقطوعات مدح هبا الرشيد يف مناسـبات خمتلفـة

 وهو األمر الذي حرص عىل التزامه يف الكثري من شعره كوسـيلة ,حيفل فيها باجلانب السيايس
 .حتى ال ينكشف أمر تشيعه للرشيد))للتقية((

ه ويفتتحها بالغزل الرقيق الذي يـستويل عـىل عواطـف  حيسن استهالل قصائدًإن منصورا
 من القـصيد ميميتـه  فمن هذا اللون.األدباء والفنانني بحيث كان الكثري من شعره مما يتعنى به

 :ً والتي يقول يف مستهلها متغزال,االتي يتغنى هب
 حيـــــــــــــاكام اهللا بالـــــــــــــسالم  يــــــا زائرينــــــا مــــــن اخليــــــام
ــــــــــــالل  مل تطرقــــــــــــاين ويب حــــــــــــراك ــــــــــــرامإىل ح   وال ح
ـــــــصايب ـــــــو والت ـــــــات لله ـــــــــــــدام  هيه ـــــــــــــواين وللم  وللغ

ـــــاب حلمـــــيأ ـــــي  قـــــرص جهـــــيل وت ـــــن عرام ـــــشيب م ـــــه ال  وهنن
وبعد هذا االستهالل الرقيق من الغزل والشكو الذي يطيل فيه بعـض الـيشء ينتقـل إىل 

 :ًمدح الرشيد قائال
ــــــورك هــــــارون مــــــن إمــــــام ـــــــــــصام  ب ـــــــــــة اهللا ذو اعت  بطاع

ــــــاممأ  مــــــة متنــــــىأيــــــسعى عــــــىل ــــــن احل ــــــه م ــــــو تقي  ن ل
ـــــــمته ـــــــتطاعت لقاس ـــــــو اس  أعامرهــــــــا قــــــــسمة الــــــــسهام  ل
 مــــــــن النبيــــــــني يف األنــــــــام  يــــا خــــري مــــاض وخــــري بــــاق

 األمر الذي جعل املغنـني يتغنـون بأبياتـه , بأسلوب خفيف رقيق مطرب النمري جاءلقد
تنغيم والتلـوين وحـسن  من الرتديد والي بحيث متكن املغن,ً وخفتها إيقاعا,ًهذه التساقها نغام

 .األداء
  :موضوعات شعره - ج
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  :املديح الشخصي - ١
 فيمزح املعنـى اجليـد ًملنصور النمري أبيات أخر يف مدح الرشيد ينحت فيها املديح نحتا

 :بالصورة املهتزة كام يف قوله
جــــر ومــــن بــــرأكنــــزين مــــن  إن هلــــــــارون إمــــــــام اهلــــــــد 
ـــــايل وال ـــــربي اللي ـــــا ت ـــــريش م  ن مــــــا يــــــربيتــــــريش أيــــــدهي  ي
ــــــه ــــــىل رحل ــــــدر ع ــــــأنام الب  ترميــــــك منــــــه مقلتــــــا صــــــقر  ك

 وهـو يف , ولـيس الرشـيد نفـسهًإن النمري كان يعني يف مدائحه للرشيد أمري املؤمنني عليا
 ومما يؤيد مـن ذهـب إىل )عيل مني بمنزله هارون من موسى( :ذلك يستلهم احلديث الرشيف

 :هذا الرأي قول النمري
 وخــــــري آل رســــــول اهللا هــــــارون  نــــاس كلهــــمآل الرســــول خيــــار ال
ـــــرون  بغـــي بـــه بـــدالأرضـــيت حكمـــك ال ـــــالتوفيق مق ـــــك ب  ألن حكم

رعـة الـصنع ذائعـة وأما يف نطاق املدائح السياسية فلمنصور النمري أكثـر مـن قـصيدة با
 وأشهر هـذه القـصائد عـىل اإلطـالق ,لسنة املتأدبني باإلطراء واإلعجابأالصيت جتري عىل 

 :لتي مطلعهاعينيته ا
ـــي وال جـــزع ـــيض حـــرسة من ـــا تنق ــــباباإذا  م ــــرت س ــــعًذك ــــيس يرجت   ل

 ,ن هذه القصيدة هي أول شعر يمدح له النمـري الرشـيدأوقد ذهب الرشيف املرتىض إىل 
ن أ ويـذكر املرتـىض .نشدها الرشيد يف مجع من قومه ربيعة حني أوقـع الرشـيد هبـمأصنعها و

 قـل : − بملـل −  من مطلع قصيدته حتى قـال لـه الرشـيدالشاعر ما كاد ينشد املرصاع األول
 حتـى إذا انتهـى ً معجبـاًوما زال النمري ينشد واخلليفة يستمتع طربـا. حاجتك وعد عن هذا

 . برفع السيف عن ربيعةمنصور من اإلنشاد أمر الرشيد
ن النمري كان عىل علـم بدرايـة الرشـيد أ فال شك ,والقصيدة ذات فكرة ومنهج وصناعة

 ومن ثم فقد استهل قصيدته بالشكو من ذهـاب الـشباب ,شعر ومتييزه اجليد من الرديءبال
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ن عنـه الـشباب ايدة يف التعبري عن إحساس كل من بوإبداء اجلزع عىل فراقه هبذه األبيات الفر
 : ذلك بيشء من التشبيب وذلك يف قولهًمردفا
ـــ ـــزعام ـــي وال ج ـــيض حـــرسة من ــــبابا   تنق ــــرت س ــــعًإذا ذك ــــيس يرجت   ل

ـــــرشته ـــــاتتني ب ـــــشباب وف ــــدع  أود ال ــــا خ ــــام هل ــــر وأي  رصوف ده
ـــه ـــه غرت ـــبايب كن ـــت أويف ش ـــا كن ـــع  م ـــه تب ـــدنيا ل ـــإذا ال ـــى انقـــىض ف  حت
ــــبيبته ــــسلوب ش ــــت أول م ــــا كن ــك اجلــزع  م ــذهب ب ــال ي  مكــسو شــيب ف

ــت مل ــشباب وملِإن كن ــل ال ــي ثك ــــع   تطعم ــــذر ال يق ــــصته فالع ــــشجي بغ  ت
نه أقام القيامة يقول عن منصور أ − من منطلق ذوقه اخلاص − املعتز مثل ابن ً كبرياًإن ناقدا

 .يف تشبيبه وذكر الشباب يف هذه القصيدة
  :املديح السياسي - ٢

وحني يقصد النمري إىل مدح الرشيد من باب السياسة فإنه يطرق الباب من خـالل تقريـر 
إن  .لرشـيد يفعلـون ذلـك وقد كان أكثـر شـعراء ا,أحقية بني العباس باخلالفة دون بني عيل

 ويسبقه يف خلقها , يف بعض املعاينغريه ولكنه يفوق ,هنفس  النمري برضب عىل الوترًمنصورا
 :وطرقها فيقول
ــن األ ــا اب ــاي ــي وي ــد النب ــن بع ــة م ــــواأاألوصــــياء  بنائم ــــاس أم دفع ــــر الن  ق

ـــيم مل تكـــن وصـــلت ـــوال عـــدي وت ـــــــضع  ل ـــــــا وترت ـــــــة مترهي  إىل أمي
ــــسع  ث والـــــدكمرإإن اخلالفـــــة كانـــــت ــــو اهللا مت ــــيم وعف ــــن دون ت  م

 حــــق ومــــا هلــــم يف إرثكــــم طمــــع  ومـــــــا آلل عـــــــيل يف إمـــــــارتكم
ـــولكم ـــاس ال تعـــزب عق ـــا أهيـــا الن ـــــدع  ي ـــــا الب ـــــضفكم إىل أكنافه  وال ت
ـــستمع  العـــم أوىل مـــن ابـــن العـــم فاســـتمعوا ـــق ي ـــإن احل ـــصيح ف ـــول الن  ق

 :بن أيب حفصة يف بيته املشهور الذي طرقه مروان ه يطرق املعنى نفسًإن منصورا
ــــ ــــائنىأن ــــيس ذاك بك ــــون ول ـــــامم   يك ـــــة األع ـــــات وراث ـــــي البن  لبن
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وليس بـصيغة , ألنه واجه قارئه بقـضية مقـررة:برع وأذكىأفجاء النمري وصاغه صياغة 
 .استغراب واستنكار

 نه استحوذ عىل إعجاب الرشيد ورضاه يف تلك املرحلة الثانيـةأأما وقد اطمأن منصور إىل 
 عـىل ًنه ينتقل إىل املرحلة الثالثة التي يطلب إليه فيها العفو عن بني قومه مركزاإ ف,من قصيدته

 يف شعر جيمع بني فحولة القول وترف الصوغ وجـالل ,اخلليفة بمدح مكثف غمره به كالسيل
 : وذلك يف قوله,املعنى

ــــح األ  عـاذوا بـابن عمهـم))النمـر((ركب من   زمل اجلــــذعمــــن هاشــــم إذ أل
ـــا ـــك تعرفه ـــر من ـــك بق ـــوا إلي  هلــــم هبــــا يف ســــنام املجــــد مطلــــع  مت

ــاأ ــرئ ب ــخطتي ام ــارون يف س ــن ه ـــع   م ـــس ينتف ـــصلوات اخلم ـــيس بال  فل
ــــــة ــــــروف أودي  أحلــــك اهللا منهــــا حيــــث تتــــسع  إن املكــــــارم واملع

ـــــر ـــــت ام ـــــهًأإذا رفع ـــــاهللا يرفع  ومـــن وضـــعت مـــن األقـــوام متـــضع   ف
ــــداؤك واألبطــــال معلمــــة  وم الــــوغى واملنايــــا بينهــــا قــــرعيــــ  نفــــيس ف

 .ومن مشهورات املدائح التي قاهلا منصور النمري يف الرشيد قصيدته الرائية التي مطلعها
ـــــك خـــــضنا ـــــؤمنني إلي ـــــري امل ــــطري  أم ــــد ش ــــن بل ــــول م ــــامر اهل  غ

وكانت هذه القصيدة أول شعر ينشده منصور يف مدح الرشـيد بحـضور شـاعره املفـضل 
ن مروان قد جزع حني عرف بأمر إنشاد منصور وقال أكر الروايات  وتذ,مروان بن أيب حفصة

 .شعر مني ودخله من ذلك غم وحسدأفرتاه يكون أ , هذا شامي وأنا حجازي:يف نفسه
بلغـه أ و,ًا ومـن ألينـه إيقاعـ,رق شعر املديح الـسيايسأواحلق إن هذه القصيدة الرائية من 

نـي عـيل بـام ال باملكر واحلصافة بحيث عرض بيه من  وكان الشاعر ف, وأقربه إىل اهلدف,معنى
وكـان  − ن يوقـع هبـمأك إىل احليلولـة بـني الرشـيد وبـني جيرحهم حتى خيلص من خالل ذل

 .ً متحمساًالشاعر عىل ما مر بنا متشيعا
 : فقال,نشد الرشيد يف مجع من احلضور يتقدمهم مروان بن أيب حفصةأوقف منصور و
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ـــــك خـــــضنا ـــــؤمنني إلي ـــــري امل ــــام  أم ــــطريغ ــــد ش ــــن بل ــــول م  ر اهل
ــــــات ــــــة خافق ــــــوص كاألهل ـــري  بخ ـــىل اهلج ـــرس وع ـــىل ال ـــني ع  تل

 ومثـــــل الـــــصخر والـــــدر النثـــــري   ثقـــــاالًمحلـــــن إليـــــك أمحـــــاال
ـــــاه ـــــديح بمنته ـــــف امل ـــــد وق ـــــــصري  فق ـــــــه وصـــــــار إىل امل  وغايت
ـــــــشري إىل ســـــــواه ـــــــن ال ي ـــــشري  إىل م ـــــد كـــــف امل  إذا ذكـــــر الن

 :ت الذي يعترب من عيون معاين املديح حتى يقـول مـروانوما إن يصل منصور إىل هذا البي
 .خذ جائزيت وسكتأنه أوددت واهللا 

 يبدي احلملة عليهم وهيـدف إىل الرمحـة ً بارعاًاققي رًويطرق منصور موضوع الشيعة طرقا
 : ويذكر يف القصيدة حييى بن عبد اهللا بن حسن فيقول,هبم

 األمـــــورعلـــــيكم بالـــــسداد مـــــن   بنــــي حــــسن وقــــل لبنــــي حــــسني
ــــــا  أمطيــــوا عــــنكم كــــذب األمــــاين ــــــدات زورًوأحالم ــــــدن ع   يع

 :ً الرحيم بيحيى بن عبد اهللا وقومه قائاله صنيعًوخياطب الشاعر الرشيد ممجدا
 وكـــان مـــن احلتـــوف عـــىل شـــفري  مننــــت عــــىل ابــــن عبــــد اهللا حييــــى
ـــــور  ولـــو جاريـــت مـــا اقرتفـــت يـــداه ـــــه بقاصـــــمة الظه ـــــت ل  دلف

ــــد ــــٌي ــــاب بن ــــك يف رق ــــيل ل ـــــن لـــــيس بـــــاملن الـــــصغري  ي ع  وم
ـــــــبلعهمإو ـــــــني ت ـــــــك ح  ن ظلمــــــوا ملحــــــرتق الــــــضمريإو  ذاةأن

 :وما إن ينتهي الشاعر من ذكر هذا البيت حتى يقول الرشيد قولته النبيلة التـي مـر ذكرهـا
 !! عىل إظهاره فأظهرته هبذا البيتر مل أقدً يشء كان يف نفيس منذ عرشين عاما? ما هذا!وحيك

 يميض الـشاعر ,ظهار الرشيد العطف عليهمإن النمري عىل آل البيت من خالل ئوإذ يطم
 فعل غريه مـن الـشعراء يف هـذا الـسبيل ً ببعض املعاين القرآنية مقلداًيف التعريض هبم مستعينا

 :فيقول
ـــــــــــــيلأ ـــــــــــــي ع ـــــــري  ال هللا در بن ـــــــالتهم كب ـــــــن مق  وزور م
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ــــطور   ويــــــأبىًيــــــسمون النبــــــي أبــــــا ــــطر يف س ــــزاب س ــــن األح  م
 ))حد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبينيأما كان حممد أبا ((:يريد قوله عز وجل

 كام فعـل مـروان بـن أيب ً متاما,نه يلوي عنق اآلية ليلبسها هذا املعنىأ يعلم حق العلم وهو
 :نشده قصيدته اهلائية التي قال فيهاأحفصة مع املهدي حني 

ــــة ــــدون مقال ــــمًأو جتح ــــن ربك ـــــل بل   م ـــــاّجربي ـــــي فقاهل ـــــا النب  غه
 بطاهلـــــــاإ ُمتبـــــــرتاثهم فـــــــأرد  آخـــر آيـــة))األنفـــال((شـــهدت مـــن

منـوا مـن بعـد آوالـذين ((ن مروان قصد بقولة اآلية الكريمة من سورة األنفال أوواضح 
 إن , وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا,وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم

 ))اهللا بكل يشء عليم
 عىل أحقيـة بنـي العبـاس ً عىل هذا املعنى السيايس مركزاًيض النمري يف قصيدته ملحاويم

 وإنام يسعى إىل توثيـق دعـواه بـالزبور كتـاب ,ية سورة األحزابآ غري قانع ب,دون بني فاطمة
كـل ) )الزبـور(( مـع القافيـة التـي تـستجيب هلـا لفظـه ًمتشيا)) الزبور(( ولعله ذكر ,اليهود

 :االستجابة فقال
ـــ ـــيهمإف ـــت ف ـــد أنعم ـــكروا فق ـــــــــــور  ن ش ـــــــــــة للكف  وإال فالندام
ـــــقإو ـــــت فح ـــــو بن ـــــالوا بن  وردوا مــــــا يناســــــب للــــــذكور  ن ق

ــــراث ــــن ت ــــات م ــــي بن ــــا لبن ــــــور  وم ــــــامم يف ورق الزب ــــــع األع  م
لقد كان اإلطار العام الذي نسج منصور النمري من خالله مدائحـه يف الرشـيد هـو إطـار 

 .ية عىل احلكم العبايس وحماولة إسباغ الرشع,السياسة
 وهـي , وبخاصة الفضل وجعفـر ابنـي حييـى الربمكـي,وللنمري مدائح يف رجال الرشيد

 إن الفـضل بـن حييـى . ومتصلة بمناسبات سياسـية أو عـسكرية,مدائح سياسية عىل األغلب
املوافقة عىل جعل والية عهـد الرشـيد لولـده )) مرو((ن ينتزع من الفرس يف منطقة أيستطيع 
ن امرأ كهذا يـدخل الـرسور دون شـك إىل أ وير منصور النمري , الذي عرف باألمنيحممد

 : فيمدح الفضل هبذه األبيات التقليدية,قلب الرشيد
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 عىل يـد الفـضل أيـدي العجـم والعـرب  أمـست بمـرو عــىل التوفيـق قـد صــفقت
ــــة ـــــدٍببيع ـــــي العه ــــاأ لول ــــه وباإلشـــفاق واحلـــدب  حكمه  بالنـــصح من

 ملــصطفى مــن بنــي العبــاس منتخــب   لــهضاقــ ال انتًضل عهــداقــد وكــد الفــ
فعقـد  ,ئـة وثامنيـة عندما تثبت فتنة يف الـشام سـنة مويف مدحيه جلعفر حيلق يف سامء الشعر

 ,ً واهتم الرشيد لذلك مها شـديدا,خرج أناأن خترج أنت أو أ إما :الرشيد جلعفر عليها وقال له
 وخرج ثم دخل الكوفة وجلس إىل هـشام بـن , املؤمنني بل أقيك بنفيس يا أمري:فقال له جعفر

ر َّ وتوف,ي إىل مذهب الشيعةأ , واقتنع بكالمه فانتقل إىل الرفض,احلكم الرافيض واستمع إليه
 إن أشـعاره : حتى قال عنه ابن املعتز, وينشد األشعار فيهم, يزور قبورهم,عىل مدح آل البيت

 .دحوا بهَ ميف آل الرسول عليهم السالم من أجود ما
 : عىل الثورة والثأرً حاضا, بخصومهم العباسينيً آل البيت معرضاًيقول النمري باكيا

ــــــــبهم ــــــــن حي ــــــــي وم ــــــــل  آل النب  يتطــــــــامنون خمافــــــــة القت
ــــمأ ــــود وه ــــصار واليه ــــن الن ـــــــن  م ـــــــد يف أزلأم ـــــــة التوحي  م

الـشجعان  جنـدها الرجـال , ثورة مسلحة,هنا دعوة رصحية إىل ثورة دامية عىل العباسينيإ
 إن هذه األبيـات هـي التـي أثـارت حفيظـة . وعدهتا السيوف الصوارم والرماح احلادة,الكامة

ذ حكـم اخلليفـة فيـه فوجـده قـد ِّ لينفني وأرسل رسوله إىل رأس الع,الرشيد عليه فأمر بقتله
 .مات
  :حب آل البيت عنده - ٣

 , كـل النـاس, النـاسالميته التـي حيمـل فيهـا عـىل − آل لبيت − ومن قصائد الشهرية يف
ويعرض باحلكم العبايس الذي يعمل القتل يف ذرية النبـي يف وقـت يتظـاهر أولـو األمـر فيـه 

ويعلن ما يف , ويرتجم عن سخريته, ويصوغ غضبه, ويسوق النمري أفكاره الشيعية,بالتقو 
 .نفس من مرارة عىل مقتل احلسني واستكانة الناس وخذالهنم له عىل هذا النحو

ــــن ــــلشــــاء م ــــع هام ــــاس رات  يعللـــــــون النفـــــــوس بالباطـــــــل   الن
ــــــر ــــــي وي ــــــة النب ــــــل ذري ـــــل  تقت ـــــود للقات ـــــان اخلل  جـــــون جن
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ــــد ــــل احلــــسني لق ــــا قات ــــك ي ـــــوء باحلامـــــل  ويل ـــــؤت بحمـــــل ين  ب
ـــــل  محـــــــد يفأي حبـــــــاء حبـــــــوتأ ـــــرارة الثاك ـــــن ح ـــــه م  حفرت

ــــد ــــي وق ــــى النب ــــه تلق ــــأي وج  دخلـــــت يف قتلـــــه مـــــع الـــــداخل  ب
ـــــدا ـــــب غ ـــــم فاطل ـــــفاعًهل ــــ  ته ش ــــلْدِرَأو ال ف ــــع الناه ــــه م   حوض

ـــه ـــال قاتل ـــدي يف ح ـــشك عن ـــا ال ـــــد  م ـــــي ق  شـــــك يف اخلـــــاذلألكنن
 إىل املنايــــــــا غــــــــدو ال قافــــــــل  نفــــيس فــــداء احلــــسني يــــوم غــــدا
ــــل  ذلـــــك يـــــوم أخنـــــى بـــــشفرته ــــالم والكاه ــــنام اإلس ــــىل س  ع

ذهبـه الـسابق  مً ذاكرا,ظهار تشبثه بحب آل البيت رغم عذل العاذلنيإويميض منصور يف 
 , وهو هنا ال يقصد العباسـية أو األمويـة بطبيعـة احلـال,الذي كان يدعوه إىل جفوة آل البيت

لـه آ وًولكنه يسري دون ترصيح واضح إىل سابق اعتناقه مـذهب الـرشاة الـذين ناصـبوا عليـا
 : فيقول هذا القول املايض عىل هنج من املرارة غري قليل,العداء

 محــــد, فــــالرتب يف فــــم العــــاذلأ  وعــــــاذيل أننــــــي أحــــــب بنــــــي
ـــام ـــه ف ـــنكم علي ـــا دي ـــت م ـــد دن ــــل  ق ــــنكم إىل طائ ــــن دي ــــلت م  وص
ـــايف ـــا اجل ـــي وم ـــوة النب ـــنكم جف ــــــــــــي كالواصــــــــــــل  دي  آلل النب
ـــــــدها ـــــــي وال ـــــــة والنب  تـــــدير أرجـــــاء مقلـــــة حافـــــل  مظلوم
ـــــذابل  إال مــــــصاليت يغــــــضبون هلــــــا ـــــا ال ـــــيض والقن ـــــسلة الب  ب

ان ايب يف جمال الدفاع عن نفسه أمام الرشـيد مـن شـكو كـن العتألقد سبقت اإلشارة إىل 
 فام كاد يصل إىل البيـت األخـري حتـى أمـر ,نشد هذه القصيدةأالنمري قد وجهها إىل اخلليفة 

 ذلـك , من يذهب إىل الرقة لقتله عىل النحو الذي سبق ذكره فيام سلف من صـفحات,اخلليفة
 دون مـستو شـعر الـشاعر مـن حيـث ن كانـتإ و, من العواطفًن القصيدة حتوي حشداأ

 .الصوغ والديباجة
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 عىل قرب احلسني بكربالء ينشد بكائية موجعة مـن بكائياتـه فيـه ًاولقد شوهد النمري واقف
 ال يفـرون وال يولـون , يصف فيها آل البيـت بالـشجاعة والـصمود يف القتـال,ويف آل البيت

 ,هم كلها جتري يف احلجورَ ودماء,وجوهن جراحاهتم وإصاباهتم كلها يف الأية ذلك آ و,األدبار
مـام  ويف هـذه القـصيدة يبكـي الـشاعر اإل.قفـائهمأثار عىل أكتـافهم أو آوليس للسيوف من 
 وما حل بجدثـه الطـاهر عـىل , ويذكر ما حل به عىل يد عبيد اهللا بن زياد,ًاحلسني بكاء موجعا

 ممـن أوقـع ًالرسـول متربئـا ً مسرتمحا, األرض واجلدثً ويميض النمري مناجيا.رض كربالءأ
 : ويقول منصور النمري يف قصيدته هذه,له األطهارآاألذ ب

ـــنهم ـــاف م ـــىل األكت ـــدت ع ـــام وج  قفـــــــاء آثـــــــار النـــــــصولوال األ  ف
ـــــوم ـــــا كل ـــــود هب ـــــن الوج ـــر الـــسيول  ولك ـــورهم جم ـــوق حج  وف
ــــــوا ــــــق دم احلــــــسني ومل يراع  حيــــــاء أمــــــوات العقــــــولويف األ  أري
ـــ ـــن حب ـــك م ـــيس جبين ـــدت نف ــــيل  نيف ــــد أس ــــىل خ ــــه ع ــــر دم  ج

ــــــن ــــــب ذي ورع ودي ــــــو قل ــــــل  أخيل ــــــزان واألمل الطوي ــــــن األح  م
ــــي الرســــول  وقــــد رشقــــت رمــــاح بنــــي زيــــاد ــــاء بن ــــن دم ــــري م  ب
ــــــار ــــــم دي ــــــربالء هل ــــــة ك ـــــول  برتب ـــــام األهـــــل دارســـــة الطل  ني
 مالعـــــــب للـــــــدبور وللقبـــــــول  فأوصـــــال احلـــــسني بـــــبطن قـــــاع
ـــــــــــرة وروح ـــــــــــات ومغف ـــــك امل  حتي ـــــىل تل ـــــولع ـــــة واحلل  حل
ــــــا رســــــول اهللا ممــــــن ــــــا ي ــــــذحول  برئن ــــــة وال ــــــابك باألذي  أص

 .ً وأعمقه انفعاال, وأوفره عاطفة,ً وأصدقه إحساسا,هذه القصيدة من أطيب الشعر
  :املراسالت الشعرية - ٤

 وكانت هنـاك مناسـبات مـن ,نه رواية العتايب وتلميذهإ بل ,كان والعتايب صديقني محيمني
تــدخل يف بــاب أو الــشوق تــدفع بالــشاعر إىل مراســلة صــديقه بأبيــات الفــرح أو الــضيق 

 ثم يسارع إىل اإلجابة عليها من البحـر والقافيـة ,هاأن يقر أثالصديق ما يلبن  أل,املطارحات
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ن يكتب لتلميذه وروايتـه هـذه أ لقد حلت بالعتايب ذات يوم ساعة ضيق فرأ .هنفس والروي
 :األبيات

ـــــشيب ـــــات والح م ـــــضت لبان   عــىل شــمس النهــار غــروبىشــفأو  تق
ـــيس ـــع جمل ـــدماين موض ـــني ن ـــال ب  ومل يبــــق عنــــدي للوصــــال نــــصيب  خ

ـــت  ـــرصمتإوودع ـــصبا وت ـــوان ال ـــروب  خ ـــو ط ـــان وه ـــب ك ـــة قل  غواي
ـــــريده ـــــشوق يل ف ـــــا هيـــــيج ال ــخوب  ومم ــان ص ــدي القي ــىل أي ــف ع  خفي
ــــرت ــــستهش إذا ج ــــرئ ال ي ـــــضيب  وأي ام ـــــن خ ـــــان كفه ـــــه بن  علي

يتسلم هذه األبيات املفرطة الرقة حتى سارع إىل الـرد عـىل أسـتاذه هبـذه وال يكاد منصور 
 : فأجابه النمري وقال,األبيات

ــــربام ــــدمانيك تبكــــي? ف ــــم  أوحــــشة ن ــــيهام واحلل ــــزوبعتالق ــــك ع  ن
ـــا ـــر خلف ـــروةًت ـــل وث ـــــب   مـــن كـــل ني ـــــودهن قري ـــــان ع  ســـــامع قي

ــــب  يغنيــك يــا بنتــي فتستــصحب النهــى ــــني أغي ــــات ح ــــازك اآلف  وحتت
ــــــرإو ــــــهًأن ام ــــــسامع بلب ـــالح ســـليب   أود ال ـــوب الف ـــن ث ـــان م  لعري

 :يف هذه األبيات ,لنمري نصيب من قول احلكمةول
ــــنم  لــو كنــت أخــشى معــادي حــق خــشيته ــــدنيا ومل ت ــــي إىل ال ــــسم عين  مل ت
ـــل ـــدين حمتب ـــالب ال ـــن ط ـــي ع ــدم  لكنن ــل كالع ــى واجله ــل الغن ــم مث  والعل
 طـــافوا بـــصدع غـــري ملتـــئملقـــد أ  حيــــــاولون دخــــــويل يف ســــــوادهم
 حـــب القلـــوب وال العبـــاد للـــصنم  مـــا يغلبـــون النـــصار واليهـــود عـــىل

  :الوصف - ٥
  ومـن ذلـك وصـفه,وميزان لقدرته الـشعريةالوصف حمك ألصالة الشعر وبراعة الشاعر 

 كان الرشيد قد اصطحب النمري إىل معركة يف بالد الروم بني مـن فقد ,لفرس الرشيد وسيفه
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 فقد تعـرض يف وقـت مـا لـشدة ,وعىل الرغم من النرص الذي حازه الرشيد ,حبهمكان اصط
 : كيف رأيت فريس فأجاب عىل الفور: فقال الرشيد للنمري,كادت تعطبه

ــــــه ــــــأس اللجــــــام كأن  إذا مـــا اشـــتكت أيـــدي اللجـــام يطـــري  عــــــىل ف
ــارشت ــوم تب ــصاف ي ــىل الصف ــل ع ـــــسور  فظ ـــــه ون ـــــان ب ـــــياع وذؤب  ض

 إذا قــــسمت بــــني العبــــاد أجــــور   أجرهــــافاقــــسم ال ينــــسى لــــك اهللا
 وامـتالك لناصـية املعـاين ,والوصف هنا عىل قرصه وإجيازه ينم عن متلكه يف صيغة الـشعر

 .يرصفها الشاعر كيف شاء
 يف السيف ربام مل يتكـرر عنـد شـاعر قبلـه وهـو ً فريداً بارعاًن ملنصور النمري وصفاأغري 
 :قوله

ـــــأنام ـــــدماء ك ـــــه ال ـــــر برونق  لــــو الرجــــال بــــأرجوان نــــاقعيع  ذك
ــــفرتيه كأهنــــا ــــساقط ش ــــر م ـــــدارع  وت ـــــن وراء ال ـــــد م ـــــح تب  مل

ـــاقع   إذا جردتــــــــهًوتــــــــراه معــــــــتام ـــم الف ـــىل األدي ـــال ع ـــدم الرج  ب
ــــ ــــىأوك ــــة الفت ــــه بجمجم ــــاجع  ن وقعت ــــاس اهل ــــة أو نع ــــدر املدام  خ
  :ومكانته مذهبه يف الشعر - د

 وهـو الـشامي ,بخاصة بني شـعراء الرشـيد و,مكانه رفيعة بني شعراء زمانهمنصور  حيتل
 : ومل يكن هناك سبب هلذا التقديم والتفضيل إال,اجلزري الوافد عىل أصحاب الدار غري املقيم

 . بهً خاصاًومذاقا نكهة غريبة يف شعره - ١
عرضـها عـىل  هيتم بصناعة قصيدته وجتويدها قبل فهو ، بـصنعته   واضحاً واحتفاالً - ٢
 .ن خيرجه للناسأ وهيتم بعمله قبل ,لفنان األصيل الذي حيتفل بفنه يتصف بصفات ا,الناس
وهـذا  ,)وإنام الشعر عقل املـرء يظهـره( :قوله احتفال الشاعر بالفكرة الـشعرية    - ٣
نه بذلك تلميذ أمني ألستاذه العتـايب صـاحب مدرسـة أ احتفال الشاعر بالفكرة الشعرية يعني

 .الفكرة الشعرية يف األدب العريب
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 صـاحب وهـونه بذلك تلميذ أمني ألسـتاذه العتـايب إ ،احتفاله بالصورة البيانيـة    - ٤
وأمـا  , والذي قال هبذا الرأي هو الناقد الكبـري أبـو هـالل العـسكري,مدح بيت قاله حمدثأ

 :البيت فهو قوله يف الرشيد يف العينية املشهورة
ــــــة ــــــروف أودي ــــع  إن املكــــــارم واملع ــــث جتتم ــــا حي ــــك اهللا منه  أحل

 . صاحب أجود بيت قيل يف الفراقوهو
 :وذلك قوله

ـــــــد ـــــــراق لواح ـــــــة والف  مـــــــان تراضـــــــعا بلبـــــــانءأو تو  إن املني
 قصيدة يف مـدح املـأمون وهـو ويل ًتهال وذلك قوله مس,أشهر مطلع لقصيدة صاحب وهو

 :عهد
ــــذرا ــــا ع ــــل هل ــــومًلع ــــت تل  وكــــم الئــــم قــــد الم وهــــو ملــــيم   وأن

 :وأخذ املتنبي عن النمري
ــــدا  ن مـــىضإام املـــشيب ورضـــيت بأيـــ ــــبايب محي ــــوفًش ــــريم أل  , والك

 :أخذه املتنبي فقال بيته الذي استفاض شهرة ورواية
ــت ألوفــا ــو رجعــت إىل الــصباًخلق ــا   ل ــب باكي ــع القل ــيبي موج ــت ش  لفارق
 :وقال النمري

ــــا  وإذا عفــــوت عــــن الكــــريم ملكتــــه ــــيم جترم ــــن اللئ ــــوت ع  وإذا عف
 :أخذه املتنبي فقال

ــــرداإو  أكرمــــت الكــــريم ملكتــــهإذا أنــــت  ــــيم مت ــــت اللئ ــــت أكرم  ن أن
 :ولقد مر بنا قبل قليل الوصف الرائع الذي صنعه النمري للسيف فأخذه املتنبي وقال

 مــــن غمــــده وكــــأنام هــــو مغمــــد  يــــبس النجيــــع عليــــه فهــــو جمــــرد
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 الـشعر :له وقد مر بنا قو, جيمع بني الرباعة يف تقديم الفكرة الشعرية والديباجة الشعريةإنه
نه عنـد منـصور إ ف,نه عطاء العاطفة وفيضهاأن كان من املسلم به إ فالشعر و,عقل املرء يظهره

 . وعطاء من الوجدان املنفعل,فيض من العقل املتأين
 استوىل عىل إعجاب الرشيد يف املواقف الكثرية التي مر ذكرها بالفكرة الشعرية ًإن منصورا

ن نـردد مـرة أ ونـستطيع يف هـذا الـسبيل ,لقول وناصع البيانمصبوبة يف قالب أنيق من بارع ا
 .أخر قول منصور يف الرشيد

ــرأ ــخطئي ام ــارون يف س ــن ه ــات م ـــع   ب ـــس ينتف ـــصلوات اخلم ـــيس بال  فل
ــــــة ــــــروف أودي ــــع  إن املكــــــارم واملع ــــث جتتم ــــا حي ــــك اهللا منه  أحل

لديباجة الصورة ىل وضاءة اإيف قد أضاف إىل الفكرة الشعرية ون النمري يف وصفه السوإ
 .الشعرية

ومن األبيات التي جرت عىل لسان النمري فجمع فيها بـني الفكـرة والـصورة والديباجـة 
 :والصنعة قوله يف الرشيد

ــه ــأن حتت ــوم احلــرب يظم ــل ي ــر اخلي ــــه واملناضــــل  ت ــــا يف كف ــــرو القن  وي
 حــــرام عليــــه منــــه مــــتن وكاهــــل  حــــالل ألطــــراف األســــنة نحـــــره

 ما إثقال عىل املعنى بتغليب الصورة امالبيانية والبديعية يف خفة وبراعة دونالصنعة إىل يعمد 
 : وهو سيد من سادة صناع التشبيه املتقن املعجب,اللفظية عليه

ـــــأنام ـــــدماء ك ـــــه ال ـــــر برونق  يعلــــو الرجــــال بــــأرجوان نــــاقع  ذك
ــــفرتيه كأهنــــا ــــساقط ش ــــر م  ملـــــح تبـــــدد مـــــن وراء الـــــدارع  وت

ــــ ــــه بجأوك ــــة المن وقعت ــــىجم ــــاجع  فت ــــاس اهل ــــة أو نع ــــدر املدام  خ
 : معجبني بوصفه الفرس وما صاغ فيه من تشبيه يف قولهًويمكن أن نقف أيضا

 إذا مـــا اشـــتكت أيـــدي اللجـــام يطـــري  مــــضز عــــىل فــــأس اللجــــام كأنــــه
 :نه قيل يف غري اخلليفةأبرع التشبيهات لو أن يكون من أأو هذا التشبيه الذي يمكن 
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ــــــىل ر ــــــدر ع ــــــأنام الب ــــــهك  ترميــــــك منــــــه مقلتــــــا صــــــقر  حل
 ولكنـه ال , إىل ألوان مـن املقابلـة والطبـاق واجلنـاسًلنمري عمداا ويف نطاق البديع يعمد

 فلنقرأ له هذا الطـراز مـن , بل يدعها وكأهنا تأتيه عفو اخلاطر,يكثر منها وال يسف يف رصفها
 مـن ًلة القول بحراالشعر الذي مجع أكثر من سبب من أسباب التجديد من حيث تضمني فحو

 :البحور القصرية
ــــــــاحلمى ـــــــــك ب ــــــــازل ل  وهبـــــــــا اخللـــــــــيط نــــــــــزول  ومن

ـــــــــــــل  قـــــــــــــــصريةأيـــــــــــــــامهن ـــــــــــــن طوي  ورسوره
ـــــــــــــع  ونحوســـــــــــــهن أفـــــــــــــول  وســـــــــــــعودهن طوال

ن أ ونـستطيع . وقد سبقها طباق يف البيـت الـسابق هلـا, املقابلة واضحة يف البيت األخريو
 الربمكـي ًاجعفـرصيدة النمري التي مـدح هبـاج يف ق آخر من املحسنات البديعية ًنلمس طرفا

 : وتقع أعيننا عىل مقابلة يتلوها طباق يف هذين البيتني,وهو يف طريقه إىل الشام
ـــة ـــك غامم ـــشام من ـــشأت بال ـــد ن  يؤمــــل جــــدواها وخيــــشى دمارهــــا  لق
 أتاهــــا حياهــــا أم أتاهــــا بوارهــــا  فطــوبى ألهــل الــشام يــا ويــل أمهــا

 ولكنـه يكـون مـن النعومـة ,ي البيت من شعر منصور النمـريوقد جيري اجلناس بني دفت
 عـىل ً بل هدف الـشاعر ينـصب دائـام, يف حد ذاتهً ألنه مل يكن هدفا,بحيث ال نكاد نلتفت إليه

 :الفكرة الساطعة والنغمة الصادعة والعبارة اجلزلة
ـــاأوب  لنـــا منـــك أرحـــام ونعمـــد طاعـــة ـــلًس ـــا والقناب ـــطك القن   إذا اص

ن رنـني البيـت مـن إفـ) )القنابـل(( و))االقن((ن اجلناس الواضح بني لفظي فعىل الرغم م
ديعية جتيء يف مرتبة خالل بكارة الفكرة وفحولة التقديم وجالل الصوغ قد جعلت الصنعة الب

ن ترسي هذه األحكام عىل أبيـات أخـر مكملـة ملعنـى البيـت الـسابق أويمكن  ,غري سباقة
 : مثل قوله,م الرشيدوردت يف قصيدة النمري يف اسرتحا

ـــل  ومـــا حيفـــظ األنـــساب مثلـــك حـــافظ ـــك واص ـــام مثل ـــصل األرح  وال ي
 تطــــامن خــــوف واســــتقرت بالبــــل  وأنــــت إذا عــــاذت بوجهــــك عــــوذ
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- ٧ -  

 أشجع السليمي
   هـ١٩٥ -  ٠٠٠

 .مي واحد من الشعراء الفحوللي أشجع بن عمر السهو :حياته وشعره - أ
 من عناية الدارسني عىل الرغم ً وافراًمي حظاليمر السمل ينل أشجع بن ع :شخـصيته  - ب

 ه بـل إن شـعر,مما حيمله شعرة من سامت أدبية أصيلة متثل الفرتة الزمنية التي عاشها أدق متثيل
 بام سوف يؤول إليه فن الشعر يف املرحلـة العباسـية مـن التـزام اجتاهـات بعينهـا ًكان إرهاصا

بـني املحافظـة والتجديـد  يمثلـون مدرسـة وسـطىومدارس بـذاهتا إنـه مـن هـؤالء الـذين 
 املتلفع بالفكر الرحيبـة ًة املرشقة واألسلوب املونق حيناجاالنطالق يتشح شعره برونق الديباو

 .ً ثالثاً حيناً وثقافياً وسياسياًعيا آخر املصور لطبيعة البيئة اجتامًواخلاطرة املتوهجة حينا
تقي يف يرس سلم الشهرة الذي ال يـتم الـصعود الطريق معبدة أمام أشجع حتى بر ومل تكن

إليه إال عن طريق اخللفاء والوزراء يف ظرف كانت فيه بعض مؤهالته غري مشجعة عـىل ذلـك 
 الوسـامة التـي تيـرس ً ومن ثم فقد كـان فاقـدا, عورهن رديء املنظر قبيح الوجه يف عينفقد كا

ل الـروح غـري مقبـول املـصاحبة ن ثقينه كاأ ً ويبدو أيضا,الطريق ومتهدها إىل ساحات الكبار
ن أ وقـوة عارضـته حتـى ه وتقديره من منطلق براعـة شـعر استطاع أن يفرض احرتامههولكن

 : قصيدته امليميةهأسمعالرشيد قال له ذات يوم بعد أن 
ـــــ   حتيــــــة وســــــالمهقــــــرص عليــــــ ـــــرشت علي ـــــامهن ـــــا األي   مجاهل
ج من عندي وأنت أحـب النـاس نك لتخرإناس عىل قلبي و وأنت أثقل الَّلقد دخلت عيل

حد الشعراء املفـضلني لـد الرشـيد كـام كـان أد صار أشجع بفضل شاعريته اخلصبة لق .َّإيل
 وكـان حـسبام ذكرنـا يف مـستهل هـذا , وبجعفر بن حييى بصفة خاصـةً بالربامكة أيضاًخمتصا

  آخرً حينا ومدرسة الفكرة واخلاطرةًاحلديث سفري الشعر لد مدرسة اللفظ والديباجة حينا
  :أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر - ج
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يف أكثـر  أمـر حيـرض أشـجع ً وسالسة وانسياباً وإرشاقاًكانت الديباجة الشعرية وضوحا
 فإن امللوك واخللفـاء يطربـون هلـذا اللـون , وبخاصة ذلك الشعر الذي يمدح به الرشيدهشعر

حواشـيه إن وجـدت  معـة تـرسي يف وال بأس من الفكـرة الال,املحافظ من الشعر ويفضلونه
 يتذوق الشعر وينقده وحيفظ الكثـري منـه مثـل هـرون ً وبخاصة إذا كان املمدوح أديبا,السبيل
نق الديباجة مع ترصف حسن يف املعاين ووفرة موسيقي ؤمن الشعر امل  فمن هذا اللون,الرشيد

 :ورقة إيقاع قول أشجع يف الرشيد
ـــــة   حتيــــــة وســــــالمهقــــــرص عليــــــ ـــــرت علي ـــــامونث ـــــا األي   مجاهل

ـــدنيا اخللي ـــه اجـــتىل ال ـــفي ـــــه ســـــالمة وســـــالم  ة والتقـــتف ـــــك في  للمل
ـــــالم  قـــرص ســــقوف املـــزن دون ســــقوفه ـــــد أع ـــــالم اهل ـــــه ألع  في

ـــ ـــرشت علي ـــيهن ــــع وزخــــرف األوهــــام   األرض كـــسوهتا الت ــــسج الربي  ن
ــــام  أدنتــــك مــــن ظــــل النبــــي وصــــية ــــا األرح ــــجعت هب ــــة وش  وقراب

ـــدو ـــامؤك يف الع ـــت س ـــرتبرق ــــا  وأمط ــــاممًهام ــــسيوف غ ــــا ظــــل ال   هل
ـــدا ـــام الع ـــيوفك صـــافحت ه ـــر  وإذا س ـــن ال ـــن ع ـــارت هل ـــامؤط  وس اهل
ــــــشاهدان احلــــــل واإلحــــــرام  أثنــــــى عــــــىل أيامــــــك األيــــــام  وال
ـــد ـــم حمم ـــن ع ـــا اب ـــدوك ي ـــىل ع ـــالم  وع ـــصبح واإلظ ـــوء ال ـــدان ض  رص

ــــ  عتــــــه وإذا غفــــــاُفــــــإذا تنبــــــه ر ــــلت علي ــــيوفك األحهس ــــا س  مك
رق أبيات القصيدة معنـى أ األخريين مها ن البيتنيأ النقاد املعارصون ألشجع عىل مجعألقد 
 :وبناء

 ثم يعود ليقيض آخر شهر رمـضان وعيـد , يف هرقلة ببالد الروموويذهب الرشيد إىل الغز
 وجيلـس للـشعراء يـستمع إىل مـدائحهم وإذ ً مفـضالً وكان يتخذ منها مصيفا,الفطر يف الرقة

 :ًنشدابأشجع يتقدمهم م
ــــادا ــــرش أعي ــــت تن ــــاًالزل ــــا   وتطوهي ــــام وتثنيه ــــك أي ــــا ل ــــيض هب  مت
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ــــستقبال ــــاًم ــــدنيا وهبجته ــــة ال ـــــا   زين ـــــى وتفنيه ـــــزل ال تفن ـــــام ع  أي
ـــدنيا وال برحـــت ـــك ال ـــضت ب ـــا  وال تق ـــدهر أيام ـــك ال   وتطوهيـــاًيطـــوي ل
ــــة ــــام مقبل ــــتح واألي ــــك الف   نواصــــيهاًإليــــك بالنــــرص معقــــودا  وليهن

 ونــــــارص اهللا واإلســــــالم يرميهــــــا   مـــن جوانبهـــاأمـــست هرقلـــة هتـــوي
 بنــرص مــن يملــك الــدنيا ومــا فيهـــا  ملكتهـــــا وقتلـــــت النـــــاكثني هبـــــا
ــدم ــىل ق ــدنيا ع ــدين وال ــي ال ــا روع  بمثـــــل هـــــرون راعيـــــه وراعيهـــــا  م
علـه جيـزل صـلته  يف سـمع الرشـيد وخـاطرة مـا جًلقد كان هلذه القصيدة ديباجة وإيقاعا

ن أ والطريف يف األمر ,حد بعد أشجعأال ينشده يومذاك أ بًار أمرصدأويطرح ويطرب بحيث 
 مـن َّحد بعـدي أحـب إيلأ ينشد الأ واهللا ألمره ب:ًأشجع ال يكاد يسمع ذلك حتى يقول معلقا

قـصيدته ي رتإن هذه القصيدة ببحرها وقافيتها ورقتها هي يف نظرنـا املوحيـة إىل البحـ .صلته
جع عديد من القصائد التي يتسامق فيها عمود الشعر وتتألق فيه وألش ,املامثلة يف بركة املتوكل

قاهلا بـني يـدي  ولعل يف مقدمتها قصيدته التي ,سيديباجة وضاءة وحبكة من نسج القول النف
 :ثم رصفه عنه لشكو الناس منه مطلعها ,ًاله عمالّن وأجعفر الربمكي بعد 

ـــــيل ـــــعاد ع ـــــسفدة س ـــــيَّأم ـــــــــني   دين ـــــــــول احلن ـــــــــىل ط  ع
ـــــ ــف  دري ســـــعاد إذا ختلـــــتومـــــا ت ــن األشــجان كي  خــو الــشجونأم

جة الصافية والتـزام ويف مقام الرثاء مل يتخلف أشجع عن مدرسة اجلزالة واالحتفال بالديبا
 : وفيها يقولً واضحاً يف ابن سعيد متثل هذا النهج متثيالتهيثن مرإعمود الشعر و

ــرشق ــق م ــعيد حــني مل يب ــن س  ه مـــــادحوال مغـــــرب إال لـــــه فيـــــ  مــىض اب
ـــت ـــا كن ـــهأوم ـــا فواضـــل كف ـــعـــىل النـــاس حتـــى غيب  دري م ـــصفائحت  ه ال

ــا  فأصـــبح يف حلـــد مـــن األرض ميتـــا ــه حي ــت ل ــضيق الــصحاصحًوكان   ت
 حــــد إال عليــــك النــــوائحأعــــىل  كـــأن مل يمـــت ميــت ســـواك ومل تقـــم
ــدائح  لـــئن حـــسنت فيـــك املراثـــي وذكرهـــا ــك امل ــل في ــن قب ــسنت م ــد ح  لق
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ـــف  ن تفـضإت دمـوعي فـسأبكيك ما فاضـ ـــيح ـــاسبك من ـــوانحم ـــن اجل  تك
لعله ليس يف القصيدة من جديد من ناحية املعاين فكلها عيال عىل قصيدة احلسني بن مطـري 

 ,ن للقصيدة مستواها من حيث االستواء والصوغ واإلتقـانأ العينية يف رثاء معن بن زائد غري
 .ة الوضاءة ووقار الشعروارتباطها باملدرسة املحافظة التي تعني بالديباج

  :عنده مدرسة الفكرة الشعرية - د
ليس معنى جتويد أشجع لقصائده من الديباجة واإليقـاع انـرصافه عـن اإلتيـان باألفكـار 

 وإنـام كـان لـشاعرنا , فلم يكن األمر كذلك عـىل اإلطـالق,الرفيعة واملعاين الرهيفة يف شعره
 وحيتشد من خالله باألفكار العظام يصوغها شـعر هنجه اآلخر الذي حيتفل فيه باملعاين اجلسام

 بالربامكة وأكثر اختصاصه ًلقد ذكرنا أن أشجع كان خمتصا .م به سيد مدرسة الفكر أبا متاماهل
 وجعفر هو من نعرف سعة ثقافة وعمـق معرفـة ودهـاء سياسـة وبراعـة ىكان بجعفر بن حيي

 :نه يقولإ فامذا يقول له أشجع حني يمدحه ,أدب
ــــ ــــه متذهب ــــر وفعال ــــارم جعف ــــــشمس  ك ــــــذهب ال ــــــاس م  يف الن

 والعقــــل خــــري سياســــة الــــنفس  ملـــك تـــسوس لـــه املعـــايل نفـــسه
 جهـــــر الكـــــالم بمنطـــــق مهـــــس  ه امللـــــوك تراجعـــــواتـــــفـــــإذا تراء

 نـــــسبعـــــد اخلالئـــــف ســـــادة األ  ســــاد الربامــــك جعفــــر وهــــم األىل
ــــنحس   راغبــاىمــا رض مــن قــصد ابــن حييــ ــــام ال ــــل ب ه ــــسعد ح  بال

 بحيـث يعجـب ً وصـوغاًعر فكـرالـش من شك يف أن أشجع كان حيسن اختيار هنج اليس
ن ذاك الطراز من فن القول ديباجة وخطابة يعجـب ألقد كان من الفطنة بحيث يعلم  ,ممدوحه

ن هذا الـنهج مـن الـشعر رقـة إيقـاع إة امللك ويطربه فيعزف عىل وتره واخللفية املتشح بجالل
والفكر الصائب فيعمـد إىل النـسج الـذي ينتـزع  بالرأي الثاقبوعمق يعجب الوزير املتحيل 

 ومن هنا كان أشجع وبعض أترابه من الـشعراء يمثلـون مفـرتق الطريـق بـني شـعر ,إعجابه
 .الديباجة واإلرشاق وشعر الفكر واألعامق
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 نـه ولـدأ ألشجع فإننا نستحرض يف خواطرنا  عن النشأة الثقافيةًا كثريًذا كنا ال نعلم شيئاإو
 يف البرصة حيـث موجـات الفكـر أ ثم نش,بالياممة يف نجد حيث اللسان القوم واملنطق السليم

 فكان لشاعرنا من ذلك حصيلة شـعرية ثقافيـة ,ترغي وتزيد ومدارس الثقافة تتقابل وتتصادم
 ألنه كان من ; فكان الشاعر الذي يرىض مادحيه,تعهدها ونامها حتى حطت به درب الفحولة

 .يتحسس املدخل الذي يعجب املمدوح فليج إليه يف براعة ورشاقةالفطنة بحيث 
ن أشجع يف الوقت الذي يملك فيه زمام الفكـرة الـشعرية  أللمألذي يدعو إىل التواألمر ا

ن إومع ذلك فـ ,ن ربام ظهرا متناقضنيا عن املطالع التقليدية ومها أمركان ال يستطيع أن يتخىل
 :عثامن بن هنيك بأبيات تقليدية يف قولهأشجع يستهل مدحيه يف إبراهيم بن 

ــــدم  ملــــن املنــــازل مثــــل ظهــــر األرقــــم ــــسها مل يق ــــد أني ــــدمت وعه  ق
 باملعــــصفات وكــــل أســــحم مــــرزم  فتكـــــت هبـــــا ســـــنتان تعتوراهنـــــا

 ثم ال يلبث أن يـرضب يف أكنـاف درب مونـق مـن املعـاين ,وفيها يذكر األطالل املتقادمة
 بحلل من األفكار الراقية يف دنيـا املـديح التـي سـوف يقـول املنبثقة عن ثقافة العرص املتشحة

 :أشجع وقد انتقى ألفاظه ومعانية بحذف وبراعة
ــــع ــــراهيم خــــوف واق ـــ  يف ســــيف إب ـــاق وفي ـــذوي النف ـــسلمه أل ـــن امل  م

ــــويب ــــألي ــــون هواجــــعت يك  مــــال املــــضيع ومهجــــة املــــستلم   والعي
ـــــاره ـــــضوء هن ـــــله ب ـــــل يواص  يقظـــان لـــيس يـــذوق نـــوم النـــوم  لي
ـــم  شـــد اخلطـــام بـــأنف كـــل خمـــالف ـــذي مل خيط ـــه ال ـــتقام ل ـــى اس  حت
ــرم  ال يــــــصلح الــــــسلطان إال شــــــدة ــب املج ــضل ذن ــربيء بف ــشى ال  تغ
ـــديثها ـــوس ح ـــك النف ـــت مهابت ــــــه و  منع ــــــيشء تكره ــــــمإبال  ن مل تعل
ـــسلكا ـــسياسة م ـــبل ال ـــت يف س ــــذي مل يفهــــم  وهنج ــــذهبها ال  ففهمــــت م

 فعمد إىل هـذا الـرضب ,ر فيه جذوة فكره وملاحية فطنتهاحلق أننا أمام مديح استغل الشاع
اجلديد من معاين املديح املستحدثة التي تتمشى مع طبيعة املجتمع والبيئـة مـن حيـث الزمـان 

 .واملكان
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 ًومن الشعر املبني عىل الفكرة الرحيبة املتزامحة املعاين قول أشجع يف الفضل الربمكي مادحا
 :لشاعروكان املديح هو حمك شاعرية ا

ــــــــواء ــــــــه س ــــــــه وفكرت  إذا مــــــا نابــــــه الفكــــــر الكبــــــري  بدهيت
ـــــــشري  حــــزم مــــا يكــــون الــــدهر رأيــــاأو ـــــــشاور وامل ـــــــي امل  إذا عي

ــــإذا ضــــاقت  وصــــــدر فيــــــه للهــــــم اتــــــساع ــــصدورب ــــوي ال  ام حت
وعىل نفس هذا الدرب املمهد من شعر الفكرة يقول أشجع يف مناسـبة قـدوم جعفـر ابـن 

 .:حييى الربمكي إىل الشام
ــــا ــــت قادم ــــذا أن ــــشامًحب ــــرد ال ـــــني   ت ـــــال ب ـــــريكأفتحت ـــــل ع  رح

ــا ــطاعتًإن أرض ــو اس ــا ل ــرسي إليه ـــسارت إليـــك مـــن قبـــل ســـريك   ت  ل
 :إن هذين البيتني مها اللذان أوحيا أليب متام فيام بعد افتتاحية قصيدته البائية الشهرية

ــــروب  ديمــــة ســــمحة القيــــاد ســــكوب ــــر املك ــــا الث ــــستغيث هب  م
ــــديب  ام نعمــــــىلــــــو بقعــــــة إلعظــــــ ــــان اجل ــــا املك ــــسعى نحوه  ل

نه كان عىل نفس الشاكلة يف كثـري إع احليلة رحب الفكرة يف مدائحه فوكام كان أشجع واس
ًمحـد ملـام يـستعذب إنـشاده تأسـياأ ولعل أبياتـه يف رثـاء أخيـه ,من أغراض الشعر األخر, 

 : يقول أشجع. وحزن وحترس, وحكمة وتعز, ففيها عمق وتأمل,ويستحب ترديده معاين
ــــا ــــا انتظرمت ــــستبعدا م ــــييل ال ت  فغـــري بعيـــد كـــل مـــا كـــان آتيـــا  خل
ــوء النهــار كيــف يطــوي اللياليــا  أال تريــــان الليــــل يطــــوي هنــــاره  وض
ــــيا  مهــــا الفتيــــان املرديــــان إذا انقــــضت ــــر ناش ــــاد آخ ــــوم ع ــــبيبة ي  ش
ـــي ـــيش أنن ـــذة الع ـــن ل ـــي م   يرانيــــــاًأراه إذا قارفــــــت هلــــــوا  ويمنعن

ــــامليا  محـــداأينـــي يـــوم فارقـــتكـــان يم ــــا ش ــــقيقي فارقته ــــي وش  أخ
 :لقد سبق مسلم إىل هذا املعنى يف قوله

ــــــهإو ــــــوم وداع ــــــامعيل ي  لكالغمــد يــوم الــروع فارقــه النــصل  ين وإس
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وهو معنى بليغ ولكن املعنى الذي قصد إليه أشجع أعمق وأكثر مالءمة لطبيعة الصلة بني 
 .الراثي واملرثي

  :ره شعموضوعات - ـه
 خـالط فيهـا مجـوع الـشعراء , أشجع التي عاش يف أكنافها بيئة حرضية خالصةةكانت بيئ

 ولقد أخذت حاشية الشعر ترق وصـناعته ,التي كانت تقف عىل باب الرشيد وأبنائه ووزرائه
 : يفً وكانت الصناعة البديعية أكثر ما تكون شيوعا,تعذب وألوان البديع تتمشى فيه

 ومل يقـرص أشـجع يف .صف عامـة وجانـب الطبيعـة منـه بخاصـةالو :الوصف عنده − ١
ن يصف له قرص الصاحلية وبساتينها أ فام إن طلب منه جعفر الربمكي ,املشاركة يف هذا السبيل

 :ًحتى هب قائال
ـــــرس  قــــــصور الــــــصاحلية كالعــــــذار ـــــوم ع ـــــاهبن لي ـــــسن ثي  لب
ـــــسته ـــــن ك ـــــىل بط ـــــالت ع   نـــسج غـــرسًأيـــادي املـــاء وشـــيا  مط

ــــــراهأطــــــلإذا مــــــا ال ــــــر يف ث ــــس  ث ــــري نف ــــن غ ــــوره م ــــنفس ن  ت
ــــــصبغ ورس ــــــسامء ب ــــــه ال ــــأكؤس عــــني شــــمس  فتغبق ــــصبحه ب  وت

ومهام  ,فاألبيات مرتعة بالصناعة البيانية والبديعية من استعارات وجناس وطباق وترصيع
كان األمر يف أشجع السلمي فهو واحد من كبار شعراء املرحلـة العباسـية الـذين أسـهموا يف 

 وشـارك يف , أسـهم يف االجتـاه املحـافظ إنـشاء وديباجـة,أكثر من اجتاه يف دنيا الشعرتكريس 
 ومل يتخلف عن صوغ الشعر الـذي صـور احليـاة االجتامعيـة يف ,ً وأسلوباًاالجتاه املجدد فكرا

 .حميطها العام
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- ٨ -  

  دعبل اخلزاعي
   هـ٢٤٦ -  ١٤٨

  :حياته ونشأته - أ
 يف ه ونـسب,ي البعـري املـسن أو الـيشء القـديمأقبه دعبل  وكنيته أبو جعفر ول,اسمه حممد

 ثم شاعر عقبة بن األشـعث اخلزاعـي ,خزاعة التي أنجبت ابن عمه أبا الشيص شاعر الرشيد
 عـن أن طـاهر ابـن احلـسني ً فـضال, آخر من الـشعراء املغمـورينًا كام أنجبت عدد,يف الرقة
وكان دعبـل بـن عـيل تلميـذ ملـسلم بـن  .من مواليها − ساسة أدباء شعراءوكلهم  − وأوالده

 ما يشارك يف جمالس املجون والقـصف التـي ً وكان كثريا, عنهً به متلقياً له معجباًالوليد مالزما
 يتناشدون فيها أشعارهم ,يشرتك فيها كل من مسلم وأيب الشيص وغريهم من الشعراء املجان

شعر العبـايس بـصورة جعلتـه عىل الرشاب يمثل دعبل اخلزاعي مرحلة من مراحل مـسرية الـ
 ولعـل , عن صفوة اخلاصة يف زمانـهً وحيتل االهتامم من مجهرة العامة فضال,يطفو عىل السطح

 , وجرأته يف اهلجـاء وشـغفه بـه,مرد ذلك راجع إىل عدة أسباب يتخلص أمهها يف طول عمره
 مـع أعـالم  واندماجـه يف حيـاة اللهـو,وتشيعه وكراهيته لبني العباس وخلفائهم ورجاالهتم

 . ثم إسهامه يف الشعر بصور جديدة ومعان جديدة وصيغ جديدة,الشعر املعارصين له
 : أنا ابن قويل:فكان دعبل يقول هلم

ــــى  ال تعجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك امل  ض
 ومعروف أن هذا البيت قد نال شـهرة واسـعة عنـد مجهـرة ,ي اشتهرت بقويل هذا البيتأ

ن كان يف حقيقة أمـره مـأخوذ مـن إ و, من هبرجة الصنعة البديعية واللمسة البيانيةالنقاد ملا فيه
 :قول أستاذه مسلم حني وصف الربيع

ـــــد ـــــأقحوان جدي ـــــوم ب ـــــل ي ـــسامء  ك ـــاء ال ـــن بك ـــضحك األرض م  ت
 .ولكن حظ بيت دعبل من الشهرة كان أوفر من حظ بيت أستاذه
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  :شعرهيف شخصيته وأثرها  - ب
 بحيث أن نخبة من أعالم األدب والفكر كانوا يقدمونه ويـضعونه ًال فحًكان دعبل شاعرا

شـعر أبـن عـيل  دعبـل : فالبحرتي يقول عنهصعىل رأس الشعراء غري مستثنني أستاذه مسلام
دخـل يف كـالم أإن كـالم دعبـل ( : ويعلل البحرتي حكمه بقولـه,عندي من مسلم بن الوليد

ن ذوقه يف الشعر وتفضيله شـعر الديباجـة وحكم البحرتي صادر ع ,)العرب من كالم مسلم
 خـتم : وهذا ابن مهرويه يقـول. به من أستاذهًامللتزم عمود الشعر الذي كان دعبل أكثر متسكا

الشعر بدعبل واملأمون اخلليفة املثقف األديب كان يتلذذ بسامع شـعر دعبـل عـىل الـرغم مـن 
يطلب من جلسائه واملقربني إليـه أن  ما ً وكان كثريا,سالطة لسانه عىل بني العباس ورجاالهتم

 : وكان كثري الرتديد ألبيات مجيلة أنشأها دعبل يف سفره طويلة قال فيها, لدعبلًينشدوه شعرا
ـــــــوع  وقائلـــه ملـــا اســـتمرت هبـــا النـــو ـــــــه دم ودم  وحمجرهـــــــا في
 إىل وطــــن قبــــل املــــامت رجــــوع  امل يـــــأن للـــــسفر الـــــذين حتملـــــوا

ــــت ومل ــــربةأفقل ــــوابق ع ــــك س ـــلوعن  مل ـــه ض ـــمت علي ـــام ض ـــن ب  طق
ـــع  تبـــــني فكـــــم دار تفـــــرق شـــــملها ـــو مجي ـــاد وه ـــتيت ع ـــمل ش  وش
ـــر ـــام ت ـــن ك ـــايل رصفه ـــذاك اللي ـــــع  ك ـــــة وربي ـــــاس جدب ـــــل أن  لك

 ,رقه وأجزلـهأ فهي من أجود الشعر و,ه األبياتن يغرم برتديد هذأ بًلقد كان املأمون حريا
 ما سافرت قـط إال وكانـت هـذه :ون يقول كان املأم.فهام بمجامع الوجدان واألًوأكثره أخذا

 . ومسليتي حتى أعود,األبيات نصب عيني يف سفري وهجريي
  :مالمح يف حياة دعبل - ج

 .يف حياة دعبل بعض مالمح بارزة فيها عنوان شخصيته ومفتاح شاعريته
نـه كـان أ ذلـك ,لقد نشأ دعبل نشأة غريبة فيها رش كثـري وخـري قليـل :امللمـح األول   - ١

 واشـرتك يف الـرتبص لـرصاف يف الكوفـة وقتلـه يف , الشطار ويشاركهم جرائمهميصطحب
 ولشد ما كانـت خيبـة أملـه حـني اكتـشف أن ,الطريق بقصد االستيالء عىل املال الذي حيمله

 إن هـذه الشخـصية . وإنام كان حيمل ثـالث رمانـات,كيسه الرصاف القتيل مل يكن حيمل معه
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 ملـك عـىل ًلتصعلك واألسفار الطويلة التي صورها تصويراالرشيرة قد دفعت بصاحبها إىل ا
 .املأمون إعجابه حسبام مر بنا قبل قليل

 بـل كـانوا يؤاكلونـه ,ويف هذه األسفار كان دعبل يقابل الرشاة والـصعاليك فـال يؤذونـه
 وكان إذا لقيهم وضع طعامه ورشابه ودعاهم إليـه ودعـا بغالميـه ثقيـف ,ونهّويشاربونه ويرب

 فكان الـصعاليك , فأقعدمها يغنيان وسقاهم ورشب معهم وأنشدهم,وكانا مغنيني ,وشغيف
 يـذكر أسـفاره ًن دعـبالإ و,ن ينهبـوا أموالـه ويـصادروا متاعـهأ من ًيواصلونه ويصلونه بدال

 يف املفـاوز أو يلتقـي فيهـا مـع ًة اجلريئة التي كان يعارش فيها الشطار والصعاليك بعيـدابيالغر
 فبينام هو يف األهواز وخراسـان ,ً وأمصاراً لقد جاب دعبل أقطارا,ار البعيدةاألعالم يف األمص

 : وهو يصور رحالته بقوله, ثم إذ هو يف أقىص جنوب مرص يف أسوان,إذ به يف مكة واحلجاز
 بأســـوان مل يـــرتك لـــه احلـــرص معلـــام   أمــــست مــــساقط رحلــــهًأن امــــرإو

ـــال ـــت حم ـــهًحلل ـــربق دون ـــرص ال  ف أن يتجــــشامويعجــــز عنــــه الطيــــ   يق
 يف تطاولـه عـىل ً فعـاالًغلب الظن أن هذه احلياة الرشسة التي عاشها دعبل كانـت عـامالأ

 وذلـك , يستوي يف ذلك الكبري والصغري, واخلليفـة واحلقـري,ً وهجائهم هجاء مقذعا,الناس
 .يشكل امللمح األول يف حياة شاعرنا

 هبـم ً هلـم متعلقـاً آلل البيـت حمبـاًتشيعانه كان مأم يف حياة دعبل هامل :وامللمح الثاني  - ٢
 يف زمن كـان التعلـق فيـه ,ية ذلك شعره فيهم وهو شعر رائع مفعم بالعاطفةآ و,ً شديداًتعلقا

 قـصيدته ئ ينـشً ولكـن دعـبال,ل بيت الرسول يعترب جريمة كبرية من وجهة نظر احلاكمنيآب
 هـذا الثـوب ًم حيـرم مرتـديا ثـ,ويكتبها عىل ثوب) )مدارس آيات خلت من تالوة((اجلليلة 

 .املزين هبذه القصيدة اخلالدة
 مـن ًنـشأ فـيهم عـدداأ وإنـام ,ومل يكن حظ آل البيت من شعر دعبل قصيدة أو قـصيدتني

 : التالية الكربًن أشهرها مجيعاأ غري , وكلها عذب رقيق,القصائد
ـــالوة ـــن ت ـــت م ـــات خل ـــدارس آي ــــر العرصــــات  م ــــزل وحــــي مقف  ومن
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 يف حمـافلهم ًيـداد وترً واهتموا هبا حفظـاً شديداًعة هبذه القصيدة إعجاباولقد أعجب الشي
 بل إن بعـض أدبـائهم قـد أضـافوا إليهـا ,واملناسبات واملواسم التي حييون فيها ذكر آل البيت

 يزور اإلمام ًبل إن دعبال , عديدة تناهز التسعني مل يقلها دعبل ومل ختطر معانيها له عىل بالًأبياتا
 فيخلع اإلمام جبة كانت عليـه , قد لبسه ليتربك به وجيعله يف أكفانهًلرضا ويستوهبه ثوبا اًعليا

 فسألوه ,وكانوا متطرفني يف تشيعهم آلل البيت)) قم(( ويصل خرب اجلبة إىل أهل ,ويعطيها له
 فخرجـوا يف الطريـق وأخـذوها منـه , ولكنه رفض ذلـك,ن يبيعهم إياها بثالثني ألف درهمأ

 مـن ً فأعطوه الثالثني ألف درهـم وكـام واحـدا,مامن يشكوهم إىل اإلأنه هددهم ب ولك,ًغصبا
 الـشطارة والـصعلكة والعـدوان عـىل , وهكذا جيمع دعبل يف سلوكه بـني النقيـضني.بطانتها

أرواح الناس وسب أعراضهم وهجائهم وبني التشيع آلل البيـت وحـبهم األمـر الـذي كـان 
 .ح وسبيل الرشادينبغي أن يؤدي به إىل جادة الصال

 تقلـد ً ذلك أن دعـبال,يف حياة دعبل خرب يدعو إىل الطرافة والضحك :امللمح الثالـث   - ٣
 مـا ًي أن هـذا اإلنـسان الـذي قطـع الطريـق يومـاأ ,والية أسوان بمرص العليا بعض الوقت

 , حكـام مـرص,وتصعلك لفرتات متطاولة يف حياته قد أصبح بني عشية وضحاها من احلكـام
 ولكـن ألنـه , هبذا املنصبً حكم أسوان لعبقرية سياسية أو إدارية جعلته جديراَّمل يتولولكنه 

 : إياه بقولهًوفد عىل املطلب بن عبد اهللا بن مالك وايل مرص مادحا
ـــــبأ ـــــد مطل ـــــرص وبع ـــــد م ــــى إن ذا مــــن العجــــب  بع  نرجــــو الغن

ـــــــه ـــــــا بأرست ـــــــا جئن ــــــب  إن كاثرون ــــــا بمطل ــــــدونا جئن  أو واح
 ألنه خزاعي مثلـه ولـسبب مـا ; وفيه يفتخر دعبل باملطلب,من عيون الشعروالبيت الثاين 

 : اهلجاء وأقذعه بقصيدة طويلة يقول يف بعضهاَّينقلب دعبل عىل املطلب وهيجوه أمر
ـــــات ـــــك املخزي ـــــرص ب ـــــق م ــــــصق يف وجهــــــك املوصــــــل  تلع  وتب

ـــــا ـــــت قوم ـــــمًوعادي ـــــام رضه ـــــا   ف ـــــت قوم ـــــواًورشف ـــــم ينبل   فل
ــــــشل  نجــــاشــــعارك عنــــد احلــــروب ال  وصــــــاحبك األخــــــور األف

ـــــــــــوا أول  فأنــــــت إذا مــــــا التقــــــوا آخــــــر ـــــــــــت إذا اهنزم  وأن
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 ويبلغ املطلب خرب هذه القصيدة وقصائد أخـر قاهلـا دعبـل يف ,وهو هجاء مرير موجع
 ًنه جيعـل العـزل مـصحوباإ يف صدره فً ولكن لكي يشفي أملا,ن يعزلهأ من ً فال جيد بدا,هجائه

 انتظره حتـى يـصعد املنـرب :رسل إليه كتاب العزل مع موىل له وقال له فقد أ,بحركة مرسحية
 .نزله عن املنرب واصعد مكانهأ و, فإذا عاله فأوصل الكتاب إليه وامنعه من اخلطبة,يوم اجلمعة

خطـب أ دعني : فقال له دعبل,ن عال دعبل املنرب وتنحنح ليخطب ناوله الرسول الكتابأفلام 
نزله عـن أه وأ فقر,هأد أمرين أن أمنعك اخلطبة حتى تقر فق, ال:لرسول فقال ا,فإذا نزلت قرأته
 .ًاملنرب معزوال

 ولكـن روايتـه , رو احلـديث والـشعر, راويـةً كان ناقـداًإن دعبال :وامللمح الرابـع   - ٤
ن كتـب الـرتاجم إء املعـارصين لـه فـ وأما روايتـه للـشعر وأخبـار الـشعرا,حةَّللحديث جمر

)) الورقـة((ن مـن ينظـر يف كتـاب إ و, من مصادر روايتها إليهًترد كثرياوالطبقات حتفل هبا و
البن اجلراح جيد أن أكثر مصادر األخبار واألشعار مروية عن طريق دعبل حتـى ليكـاد املـرء 

 .ال دعبل وأيب هفانإنه ليس من رواة للشعر أيظن 
 ًنـه هيـتم اهتاممـاإ بـل , ال يروي للشعراء املشهورين وحـسبًوالطريف يف األمر أن دعبال

ت طرافة وعالمـات تطـور  ويف فنهم سام, لشعرهم قيمة فنية رفيعة, بشعراء مغمورينًظاهرا
 ,ن قلة من الدارسني هم الذين يعرفون أسامءهم مـن أمثـال أيب العـذافر الكنـديأبالرغم من 

  وأيب, وحممـد بـن أميـة البـرصي, وزرزر, وأيب خالد الغنـوي,وأيب الفيض القصايف البرصي
 مل حيـظ ً متطـوراً رفيعـاً رقيقـاً وغريهم من هؤالء الذين تركوا شـعرا,فرعون السايس التيمي

 , من مسرية الشعر العريب يف تلك الفرتة الزمنيةًامهم ًبشهرة أو ذيوع وهو يف حقيقته يمثل جانبا
 .ولعلنا نوفق يف املستقبل إىل كتابة دراسة عن هذا النفر املغمور من الشعراء

 , وله عليه تعليقات ومالحظات تدخل يف باب النقدًد حفظ دعبل شعر هؤالء مجيعاأما وق
نه من الطبيعي أن يؤثر هذا الشعر بأشكاله وأفكاره يف تطور شعر دعبل بحيث جعله يقـول إف

 ً األمر الذي جعل بعـض الدارسـني القـدامى جيعلـون دعـبال, فيه جدة وفيه تطورً جيداًشعرا
 هذا إن مل يكن الرائد األول الذي ترجع كفته كفه أسـتاذه ,د الشعر العبايس من رواً كبرياًرائدا

 .مسلم حسب رأي البحري
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هو غرامه باهلجاء حتى لكانت  − برز مالحمهأوهو  − يف حياة دعبل :وامللمح اخلـامس   - ٥
وف نعـرض  وسـ, لقد مر بنا طرف من هجائه املطلب, كل الناس,قد خلق لكي هيجو الناس

 حـد أنه قد هجا مالك ابن طـوق أ ولكن الذي نقصد إليه هنا ,من هجائه الفريدلصور أخر
 يف هجائـه وأقـذع يف النيـل مـن عرضـه َّ ولـج,كبار رجال الدولة العباسية وقوادها املظفرين

 : مثال قوله,وعرض أهله
ــــ ــــكأس ــــي مال ــــا بن ــــنكم ي ــــــه  لت ع ــــــني والداني ــــــازح األرض  يف ن

ــــرا ــــسبةًط ــــم ن ــــرف لك ــــم تع ـــــى إذا   فل ـــــةحت ـــــي الزاني ـــــت بن   قل
ـــــدع دارا ـــــالوا ف ـــــًق ـــــىل يمن ــــــــة  ٍة ع ــــــــم ثاني ــــــــا داره  وتلكه

 , ترفعنـا عـن التمثيـل هبـاً هذه األبيات وأبيات أخر أكثر منهـا فحـشاًلقد بلغت مالكا
 فاغتالـه ,فأرسل إىل دعبل من ظل يتتبع آثاره حتى عثر عليه يف األهواز يف قرية يقال هلا سوس

 وموطن اإلثارة هنـا لـيس جمـرد قتـل , مسموم فامت بتلك القريةن رضب ظهر قدمه بعكازأب
قدمة التي وقفت بـه  وإذن فلم تستطع سن دعبل املت, وإنام قتله وهو يف الثامنة والتسعني,دعبل

ن تكف من غربة أو أن حتد من شهوة التعريض باألعراض األمر الذي جعلـه أعىل أعتاب املئة 
 .يموت غيلة يف هذه السن املتقدمة

  شاعرية دعبل - د
 األمر الذي جعل املـأمون يفـتن بـشعره بـرغم ,إن لدعبل مكانة رفيعة القدر يف دنيا الشعر

 واألمر الذي جعل البحرتي يفضله عىل مسلم عـىل الـرغم مـن هجائـه أليب متـام ,هجائه إياه
 ولـوال. ئّأستاذ البحرتي وصاحب الفضل الكبري عليه بأبيـات طعـن فيهـا يف نـسبته إىل طيـ

ن له من الـشعر إ مع ذلك ف,تطرف دعبل يف اهلجاء ونيله من أعراض الكرام لكان له شأن آخر
 إن ,لسنة صفوة املتـأدبني جمـر اإلعجـاب والتمثيـلأ ال زالت جتري عىل ًالرصني املتني أبياتا

 : هو صاحب البيتًدعبال
ــه ــل أهل ــن قب ــشعر م ــوت رديء ال  ن مـــــات قائلـــــهإ حييـــــا وهوجيـــــد  يم
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 هـذين ً ودعبـل هـو القائـل أيـضا,سديد ينطبق عىل الشعر يف كل زمان ومكانوهو قول 
 البيتني الرقيقني
 :احلكيمني

ـــــــــيهإو ـــــــــوايل إن تواس  عنـــد الـــرسور ملـــن واســـاك يف احلـــزن  ن أوىل امل
ـــزل اخلـــشن  إن الكــــرام إذا مــــا أســــهلوا ذكــــروا ـــألفهم يف املن  مـــن كـــان ي

  :شعره يف آل البيت - ـه
 :ة اخلالدة يف متجيد آل البيت واألسى ألحواهلميدعبل صاحب التائ

ـــالوة ـــن ت ـــت م ـــات خل ـــدارس آي ــــر العرصــــات  م ــــزل وحــــي مقف  ومن
وهي من أمجل وأمتع الشعر العريب الـذي قيـل يف آل بيـت الرسـول رقـة عاطفـة وإرشاق 

 وقـد , يف آل الرسـول ً كان يذوب حباً ليس ثمة شك يف أن دعبال.ديباجة وصدق إحساس
 :ن له قصيدة أخر فيهم رقيقة غري مشهورة يقول فيهاإ إذ ,لقوايف التائيةآثرهم با

ــــا  طرقتـــــك طارقـــــة املنـــــى ببيـــــات ــــري جزع ــــداتًال تظه ــــت ب   فأن
ـــــية ـــــصطفى ووص ـــــب آل امل ــــات  يف ح ــــذات والقين ــــن الل ــــغل ع  ش
 نفــــع يل مــــن القينــــاتأأزكــــى و  إن النــــــشيد بحــــــب آل حممــــــد

ـــاح ـــيهمُشْف ـــرغ ف ـــصيد هبـــم وف   حــــشوت هــــواه باللــــذاتًاقلبــــ   الق
 ذلـك , عن لذاته وقنياتهً يف قول دعبل حني جيعل حب آل املصطفى شغالًإننا نحس صدقا

 :نه صور قبل ذلك مذهب اللذة يف مقصورة يقول يف بعضهاأ
ـــــالال  إنـــــام العـــــيش خـــــالل مخـــــسة ــــــك خ ـــــذا تل ـــــذاًحب   حب
ـــــــــا  خدمـــــة الـــــضيف وكـــــاس لـــــذة ـــــــــاة وغن ـــــــــديم وفت  ون

ــــو  واحــــــــدوإذا فاتــــــــك منهــــــــا ــــصان اهل ــــيش بنق ــــص الع  نق
 وشـاعر , شاعر حني جيد وشاعر حـني هيـزل, شاعر بكل معنى الشعر ومفهومهًإن دعبال

 غري أن الذي نريد الوقوف عليـه مـن شـعر دعبـل هـو تلـك ,حني يمدح وشاعر حني هيجو
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عر  والتي أثرت بشكل مبـارش يف املدرسـة الوسـيطة للـش,الظواهر التي أعلنت عن نفسها فيه
 والتـي يمكـن التعـرف عليهـا ,العبايس التي متثلت يف مدارس شعرية تالية له قادمة من بعـده

 . يف الصنعة والصورة الشعريةً وفنيا, يف اهلجاءًموضوعيا
  :دعبل اهلجاء - و

سطى بني بـشار  وهو يمثل املرحلة الو,دعبل شاعر هجاء فيه قسوة وعنف وشطط ومرارة
نه يدين بمذهب بـشار ومبدئـه يف إ ,ى من بشار ودون ابن الرومينه أقسأوابن الرومي بمعنى 

 إذا ًن كان جميـداإعىل املوهبة وال يبايل بالشاعر و إن أكثر الناس ال ينتفع هبم إال :اهلجاء ويقول
خذ بـضبع الـشاعر مـن آ − ويف رواية املفزع −  إن اهلجاء املقذع:ً ويستطرد قائال,مل خيف رشه

ن يقتص منه أ دمه وحياته ملن يريد ً كان عارضا, فلم يكن يكرتث بيشءدعبلو. املديح املرضع
محل خشبتي عـىل كتفـي منـذ مخـسني سـنة ال أجـد مـن أأنا  ((: قولته الشهريةً مرددا,إذا أراد

لوغـه يف  ونه مل جيد مـن يقـتص منـه عـىلإصدق دعبل بعض الصدق إذ لقد ) )يصلبني عليها
كان ال يزال أفحش ما يكون هجـاء  و, والتسعني من العمرأعراض الناس إال حينام بلغ الثامنة

ن يشرتك كل مـن دعبـل وبـشار يف بعـض أ وليس من قبيل املصادفات ,ً ما يكون لساناّحدأو
 بشار كان أعمى ودعبل كان أطرش ولـه , فكالمها ضخم اجلثة طويل ذو آفة خلقية,الصفات

ى عند األول وآفة الطرش عند الثاين قـد ن آفة العمأ وليس خياجلنا أدنى شك يف ,سلعة يف قفاه
 . وعىل الناس فتجسم ذلك احلنق يف ظاهرة اهلجاء, عىل احلياةًمألهتام حنقا

 أمام غلـو دعبـل ًإن الصورة الغالية التي وقرت يف أذهان الناس عن احلطيئة تتضاءل كثريا
ا دعبل فقـد ختـصص مأ و, ثم انتهى هبجاء نفسه,لقد هجا احلطيئة كثريين من بينهم أمه وأبوه
واملعتـصم وإبـراهيم بـن   هجا الرشـيد واملـأمون,أول ما ختصص يف هجاء ملوك بني العباس

 الواثق واملتوكل ً كام هجا أيضا,املهدي الذي ويل امللك لفرتة قصرية يف بغداد خلع فيها املأمون
احلـسن بـن  وحممد بن عبد امللـك الزيـات, و,محد بن أيب دؤادأوهجا من كبار رجال دولتهم 

 ومالك بن طوق الـذي , وبني طاهر بن احلسني, وأبا نصري الطويس, واحلسن بن رجاء,سهل
 كثريين من رجـاالت الدولـة غـري ًلقد هجا رجاال,بعث إليه من اغتاله حسبام مر بنا قبل قليل

 . حتى اجلواري مل يسلمن من هجاء دعبل,هؤالء الذين ذكرنا
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ومـي الـشاعر املجيـد واشـتدت املعركـة بيـنهام حتـى لقد هتاجى دعبل مع أيب سعد املخز
 القبيلـة ,خذ يشدد احلملة عىل بنـي خمـزومأ وكان دعبل قد ,أخذت شكل النقائض أو كادت

إال إن  −  عىل أعراضهم مـن لـسان دعبـلًحفاظا −  فام كان من بني خمزوم,التي منها أبو سعد
با سعد  أنأ مع , للناسً ذلك إعالمانه جمهول النسب وأصدروا يفأعوا ّوا من أيب سعد وادتربؤ

 :هذا مل يفعل مع دعبل أكثر من أن رد عليه حني تعرض دعبل لقومه باهلجاء بقوله
ـــسحاة يف الطـــني  عـــصابة مـــن بنـــي خمـــزوم بـــت هبـــم ـــع امل ـــث ال تطم  بحي

ن يتـربأ هـو اآلخـر مـنهم أ رأ , وقد شعر باملرارة إزاء قرار قومه, سعدباالطريف أومن 
 )) من بني خمروميءبن العبد براأبو سعد العبد  ((:قاش نقش عىل خامته هذه العبارةفجاء بن

 نالـت اهـتامم النـاس ,وقصة مهاجاة دعبل وأيب سعد املخزومي قصة طويلة مريـرة فكهـة
ن كـان أ وذلـك بـ, فيهاًن يدخل الصبيان الصغار طرفاأبل بشعوذته  بل لقد استطاع دع,ًمجيعا

 ثـم يطلـب ,ًعاين شعبية الصياغة وجيمع الصبيان حوله ويعطـيهم جـوزا سوقية املًيؤلف أبياتا
 .إليهم أن يرددوا األبيات اهلجائية التي صنعها يف النيل من أيب سعد
 إذ لـو كـان أمـر مهاجـاة ,وليس أبو سعد املخزومي هو الشاعر الوحيد الذي هجاه دعبل

 هجـا مـسلم بـن ,عرين يف عرصهكرب شاأ ولكنه هجا ,الشعراء وقف عند أيب سعد هلان األمر
 وعليـه تـدرب عـىل , وهو أسـتاذهً ومن الغريب أن هيجو دعبل مسلام,الوليد وأبا متام الطائي

 كـام ًن مسلامأ غري .ن يطلع بشعره عىل الناسأحتى إذا استو عوده فيه رصح له ب ,قول الشعر
سلم قد بعد عن أسـباب  وكان م, فذهب دعبل للقائه هناك,مر بنا كان قد ويل إمارة طربستان

ن أ فـام كـان مـن دعبـل إال , ملصافاتهًاللهو التي كان دعبل يتعشقها ويعيشها فلم ينشط كثريا
 : موجعة عىل براعة فن القول فيها استهلها بالبيت,هجاه بقصيدة مريرة عىل بالغتها

ــــودة ــــي م ــــا حليف ــــد كن ــــا خمل ــــا مجيعــــا  أب  ً معــــاً معــــاًهوانــــا وقلبان
 :وفيها يقول

ــداعت أصــولهغشــش ــى ت  بنـــا وابتـــذلت الوصـــل حتـــى تقطعـــا  ت اهلــو حت
 ذخـــــرية ود طاملـــــا قـــــد متنعـــــا  وأنزلـــت مـــن بـــني اجلـــوانح واحلـــشا
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ـــة ـــك حيل ـــد في ـــي مل أج ـــال تلحين ـــا  ف ـــك مرقع ـــى مل أجـــد في  خترقـــت حت
ـــشمت قلبـــي قطعهـــا فتـــشجعا  فهبـــك يمينـــي اســـتأكلت فاحتـــسبتها  وج

 وشـكك يف ه ألنـه طعـن يف نـسب;ً من هجائـه مـسلامًر إيالماما هجاؤه أبا متتم فكان أكثأو
 :طائيته حني قال يف استخفاف

ــــــــه ــــــــه وإىل ظرف ــــــــر إلي ــــف  انظ ــــا((كي ــــشور))تطاي ــــو من  وه
ــــــك ــــــسبة!!ويل ــــــن دالك يف ن ـــــذعور  م ـــــدهر م ـــــا ال ـــــك منه  قلب

ـــرت ـــو ذك ـــي((ل ـــىل فرســـخ))ط ــــــــورأ  ع ــــــــاظرك الن  ظلــــــــم يف ن
 للهجـاء عـرج عـىل قبيلتـه ًجاء من وجـدهم أهـالويف آخر املطاف حني فرغ دعبل من ه

 .خزاعة فهجاها
 , يف اهلجـاءً لقـد كـان يكتـب شـعرا,لقد كان دعبل يعيش اهلجاء كام يعيش املـرء احليـاة

ك  فإذا ما ظهـر ذلـ,نه مستحق لهأناسب وللشخص الذي يظهر فيام بعد وحيتفظ به للوقت امل
ىل األبيات بحيث تنسجم مـع بحـر الـشعر ن يضيف اسمه إأاملسكني ال يفعل دعبل أكثر من 

 .ووزنه
 بحكـي ً إن دعـبال,إن جمرد ذكر اسم دعبل يف ندوة ما كان يدخل الفزع إىل قلـوب النـاس

 مـع ً كنـت جالـسا:ً من ذلك قـائالً فقد حكى هو نفسه للمربد شيئا,بنفسه بعض هذه النوادر
 , هـذا دعبـل: فقالوا,ا عنيل رجل مل يعرفني أصحابنأ س, فلام قمت,بعض أصحابنا ذات يوم

 قـد أصـابه اجلنـون فـصحت يف ً إن رجال:ً يقول دعبل أيضا.!!ًا قولوا يف جليسكم خري:فقال
 . فأفاق,ثالث مرات) )دعبل((ذنه أ

 فقد , ما كان هيجو األموات من كرام الناسً بل كثريا,حياء هبجاء األومل يكن دعبل يكتفي
 قضه يف القصيدة النونيةسدي شاعر آل البيت وناهجا الكميت األ

 مدينا ال حييت عنا ياأ
 :وعرض به بقصيدة مطلعها

ــــا ــــا ظعين ــــك ي ــــن مالم ــــي م ـــــا  أفيق ـــــر األربعين ـــــوم م ـــــاك الل  كف
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 , هذه القصيدة بدعبل ونالت من شعبيته عند خاصة األدبـاء ومجهـره الـشيعةتَّرضأوقد 
 .ذين كانوا حيملون له التقديرالت من قدره عند َّوحط

 بل لقد أرسل يف طلبه بعد سـامع شـعره وأجلـسه يف ,نه أساء إىل دعبلأالرشيد ومل يعرف 
ن الرشيد مل يسلم من هجائه بعد موته فقد هجـاه إ ومع ذلك ف,حرضته ووصلة بصالت سنية

 :وذلك يف قوله − مدارس آيات − يف قصيدته التائية
ــوس ــربان يف ط ــم:ق ــاس كله ــري الن  وقــــرب رشهــــم, هــــذا مــــن العــــرب  خ

ــن رضر  وال))الزكـي((نفع الرجس من قربما ي ــرجس م ــرب ال ــي بق  عــىل الزك
ــر ــل ام ــات ك ــسبتئهيه ــام ك ــن ب ـــذر   ره ـــا شـــئت أو ف ـــداه فخـــذ م ـــه ي  ل

ن املعتصم كـان سـيف أم شديد احلملة عليه يف حياته مع  دعبل كثري اهلجاء للمعتصانوك
 وقـد ,عتدين عىل ديار اإلسـالمدولة بني العباس وفارسها وفاتح بالد الروم وموقع اهلزائم بامل

مدح بام مل يمدح به خليفة عبايس هلمته يف احلرب وفروسيته يف الفتح حسبام سوف يمـر علينـا 
 ولكن ما كاد يموت املعتصم وييل الواثـق أمـر اململكـة حتـى ينـشط ,فيام يستقبل من فصول

 عىل البدهية ًدعبل قائال
ــــــد اهللا ال ــــــداحلم ــــزاء إذا  صــــــرب وال جل ــــدواوال ع ــــبال رق ــــل ال   أه

ــــه   حــــدأخليفــــة مــــات مل حيــــزن لــــه ــــرح ب ــــام مل يف ــــر ق ــــدأوآخ  ح
 إن جاز هذا التغـري ًنه يقول اهلجاء هواية ويصنعه احرتافاأ هجاء وحمرتف بمعنى ًإن دعبال

 عـن نـامذج مـن هجائيـات ذكـر فيـه ًدلف إىل صور من هجائياته املوجعة ضاربني صفحانفل
ن نضمنها كتابنا هذا طاملا كان يف نامذجـه األخـر أ ال جيمل بنا ًاألعراض والعورات وألفاظا

 .ما يفي بالغرض
  :شعره يف اهلجاء - ز

 ولكنـه إذا قـال يف ,نقول ليس ثمة نزاع يف شاعرية دعبل وخصوبتها يف خمتلف األغـراض
 اهلجاء أحس قارئه وكأهنا فيض قرحيته وعفو خاطره حيسن الصوغ ويتقن توليد املعاين ويمنع

نفس الشاعر هيجـو ال ويطرف مع اإلجياع إىل احلد الذي جيعل املهجو يطرب حني يسمع شعر
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 كان قد هجا املأمون فام زال املـأمون يف طلبـه حتـى حتايـل ًن دعبالأية ذلك آبه فريسة أخر و
دعبل ودس إليه قوله يف عمه إبراهيم بن املهدي الذي كان خرج عليـه وبايعـه النـاس خلفيـة 

 :حيث يقول هـ٢٠٣ − ٢٠١ بني سنتي عىل بغداد
ــــضطلعا ــــراهيم م ــــان إب ــــاًإن ك ــــارق   هب ــــده ملخ ــــن بع ــــصلحن م  فلت

 ولتــــصلحن مــــن بعــــده للــــامرق  ذاك لزلــــزلبعــــدولتــــصلحن مــــن
ــــن ــــون ومل يك ــــون وال يك ــــى يك  لينــــال ذلــــك فاســــق عــــن فاســــق  أن
رن إبـراهيم ذ قـ إ قد صفحت عن كل ما هجانـا بـه:فلام قرأ املأمون األبيات ضحك وقال

د كان إبراهيم بن املهدي قلقد كان دعبل من اخلبث بمكان يف أبياته هذه فبمخارق يف اخلالفة ل
ــ وهـذه   دام إبراهيم فام ملخارق املغنيًا وكان زلزل صاحلًرق مغنياا وكان خمً جميداًاف عازًمغنيا

 .طبالوزلزل ال يفإهنا وال شك صاحلة ملخارق املغنم اخلالفة ّلصفته ـ قد تس
وكان إبراهيم بن املهدي قد بويع باخلالفة يف بغداد عىل النحـو الـذي مـر بنـا وكـان مـال 

ن بعث إليهم من أعلـن أ ث ثم مل يلب,فهمِّخالفته قد قل فحبس العطاء عن الناس وجعل يسو
لينا خليفتنا ليغني ألصحاب العطـاء إ فقال بعض غوغاء بغداد اخرجوا ,مامهم اآلمال عندهأ

  هيجو إبراهيمه دعبل هذا القول وينطلق من مضمون ويقتنص,صوات فتكون عطاء هلمثالثة أ
 :هبذه األبيات الساخرة املوجعة

ــــر ــــاد ال تقنط ــــرش األجن ــــا مع ــــام كــــان وال  اوي ــــسخ وارضــــوا ب  واطت
 ها األمـــــــرد واألشـــــــمطذيلتـــــــ  فـــــــسوف تعطـــــــون حنينيـــــــة
ــــــربط  واملعبــــــــــــديات لقــــــــــــوادكم ــــــدخل الكــــــيس وال ت  ال ت

ــــــــذا ــــــــوادةوهك ــــــــرزق ق ـــــــرببط  ي ـــــــصحفه ال ـــــــة م  خليف
أما هجاؤه املأمون فكان هجاء خنا به من مقام امللك اخلطـري وعـرض بـه وبأخيـه األمـني 

ن سـيوف اخلـزاعيني هـي التـي إ وبالتايل فـ,الذي قتله جيش طاهر بن احلسني اخلزاعي والء
 :يقول هيجو دعبل املأمون من هذا املنفذ ف,أقعدت املأمون عىل كريس اخلالفة

ــــل ــــأمون خطــــة جاه ــــسومني امل ـــــد  أي ـــــاألمس رأس حمم ـــــا رأ ب  أوم
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ــــيوفهم ــــذين س ــــوم ال ــــن الق ــــد  إين م ــــوك بمقع ــــاك ورشف ــــت أخ  قتل
ـــه ـــول مخول ـــد ط ـــك بع ـــوا حمل  واســـتنقذوك مـــن احلـــضيض األوهـــد  رفع

 ه ال يلبـث أن تـصفو نفـسه ويـردد شـعر ولكـن, ليوقـع بـهًلقد كان املأمون يطلب دعبال
ء نه كان يردد أبياته اجلميلة العينية القافية كام كان يضحك لسامع هجاأد مر بنا ق و,ويستحسنه

 . عباد الكاتببندعبل يف إبراهيم بن املهدي وا
 بالرشـيد وثنـى أعباس هيجـوهم الواحـد تلـو اآلخـر بـد ملوك بني الًويظل دعبل مستلام

 سـلك ملـوك بنـي ه الثـامن يف ثم يأيت دور املعتصم وترتيب,بإبراهيم بن املهدي وثلث باملأمون
 : دعبل حقه يف امللك ويقول هذه األبيات اهلجائية املوجعةهالعباس فينكر علي

ــبعة ــب س ــاس يف الكت ــي العب ــوك بن  ومل تأتنــــا عــــن ثــــامن هلــــم كتــــب  مل
ــــب  كــذلك أهــل الكهــف يف الكهــف ســبعة ــــامنهم كل ــــدوا وث ــــرام إذا ع  ك

ــــةُين ألإو ــــك رفع ــــبهم عن ــــيل كل ـــب  ع ـــك ذو ذن ـــيس ألن ـــه  ول ـــبل  ذن
ــد عظــم الكــربأوصــيف و  لقد ضاع ملـك النـاس إذ سـاس ملكهـم  شــناس وق
 بل لسنوات ويـدعي ,رت أليامت يفر ويسه ليقتله ولكنًوكالعادة يطلب اخللفية املهجو دعبال

قع به ولكن وبها إليه حتى يحد أعدائه ونسأ وإنام قاهلا ,ن هذه القصيدة ليست لهأيف هذا املقام 
 .لك أمر بعيد االحتاملتصديق ذ

 لسان دعبل أن يعترب املعتصم رغم موتـه صـورة  منويموت املعتصم فال يسلم وهو ميت
للطاغية املستبد الرشير ويطلب له العذاب يف نـار جـنهم التـي يـستحقها الـشياطني والطغـاة 

 :والظاملون فيقول
ــــرصفوا ــــوه وان ــــت إذ غيب ــــد قل  يف رش قـــــــرب لـــــــرش مـــــــدفون  ق

ــــب إىل وال ــــاماذه ــــذاب ف ــــار والع ـــــــشياطني  ن ـــــــك إال مـــــــن ال  خلت
 رض باملــــــــــسلمني والــــــــــدينأ  مـــا زلـــت حتـــى عقـــدت بيعـــة مـــن

 ألنه ينال من ; ولكنه بيت قاس موجع, هيجوه ببيت واحدًن دعبالإفإذا جاء دور املتوكل ف
 :همروءة اخلليفة األنيق املرتف ويعرض برجولته وذلك بقول
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ـــــذعا ـــــل ق ـــــست بقائ ــــــ   ولكـــــنًول ــــــر م ــــــدألم ــــــدك العبي  ا تعب
 وقد فعـل ذلـك ه, وهجاه يعطه جائزة يرضاها انقلب علي ملعل دعبل يمدح الرجل فإذالف

 :ً مراً موجعاًالذي قال فيه قوال مع عدة رجال منهم أبو نصري بن محيد الطويس
 ن فيـــك ملـــن جـــاراك منتقـــصاإفـــ  أبـــا نـــصري حتلحـــل عـــن جمالـــسنا

ـــا ـــامر حرون ـــت احل ـــهًأن ـــت ب   قمــــصاه قــــصدت إىل معروفــــنإو   إن رفق
ــــــك ال ــــــداآإين هززت ــــــوك جمته ـــصا  ل ـــززت ع ـــي ه ـــت ولكن ـــو كن  ل

 إليـه ًإن أبا نصري وقد أوجعته هذه األبيات مل جيد أمامه غري أيب متـام الـشاعر فـشكا دعـبال
 : فهجاه بقصيدة يقول يف بعضها,واستعان به عليه

ــــــايل ــــــت اللي ــــــل إن تطاول  ةن شـــعري ســـم ســـاعإعليـــك فـــ  أدعب
ــــــدناءة والرضــــــاع   املـــــشيب عليـــــك إالَدَفـــــَمـــــا وو ــــــأخالق ال  ةب

ــــديام ــــه ن ــــيت ب ــــك إن رض  ةفأنــــت نــــسيج وحــــدك يف الرقاعــــ  ووجه
 .وهي أبيات ركيكة متخاذلة إذا ما قيست هبجاء دعبل

 من األعالم دفعة واحـدة جمتمعـني غـري ةة دعبل يف اهلجاء حني هيجو جمموعوتتجىل براع
 ىحييـ بن عبد اهللا وأخيه  هجا جمموعة من الناس مكونة من دينار لقد فعل ذلك حني,متفرقني

 :واحلسن بن سهل واحلسن بن رجاء وأبيه فقال
ــــوك املخــــرم ــــي مل   بـدرهم" وابنـي رجـاء ""ًحسنا"أبع  أال فاشــــرتوا من

ـــط  ـــاء"وأع ـــادة" رج ـــوق ذاك زي ــــدينار"وأســــمح   ف ــــدم" ب ــــري تن   بغ
ـــــيل مجـــــيعهم ـــــب ع ـــــإذا رد عي  " حييــى بــن أكــثم"رد العيــبفلــيس يــ  ف

جنـا  غريها من هجائيات دعبل التي حترإن هذه الصور اهلجائية التي قدمناها وجتاوزنا عن
من التمثيل هبا عىل الرغم مما فيها من براعة ورشاقة تعتـرب مرحلـة وسـطى يف اهلجـاء حـسبام 

 كل صـورة مـن صـور يكاد يسرت خلف , بني بشار وابن الرومي بل إن ابن الروميًذكرنا قبال
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سيته ن طبيعتـه ونفـإ فـًد فرض نفسه عـىل موضـوع اهلجـاء فرضـاق ً إن دعبال,دعبل اهلجائية
 . اإلنساينه وبخاصة شعرهن حيتل مكانة يف شعرواستعداده كل ذلك قد هيأه أل

  :الصنعة والتجديد يف شعر دعبل - ح
ن إ فـ,د يف الشعر العـريبحيجب فنه اجلدي  يكادًعىل الرغم من تورط دعبل يف اهلجاء تورطا

اخرتاعها تعلن عـن نفـسها بـصوت إىل ة التي عمد جيعة الصناعة الصارخة والصور البهطبي
 .عال مسموع

 :لقد مر بنا قبل قليل قول دعبل وهو يقدم شخصيته الشعرية أنا ابن قويل
ــــى  ال تعجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك امل  ض

 : متاما كام كان أبو متام يقول أنا ابن قويل,أي أنه عرف هبذا القول واشتهر
ــن ــوق ــن اهل ــئت م ــث ش ــؤادك حي  مــــــا احلــــــب إال للحبيــــــب األول  ل ف

عر يأيت بمعنى جديد أو صوغ طريق يشيع بـني النـاس كـان يعـرف هبـذا شاأذلك أن كل 
 . ويذكر البيت,أنا ابن قويل قويل كذا:  ومن ثم يقول,القول

املجيـدات لفـرتة  غنيـات كل لسان وغنته أكثـر القيـان املعىلسار واحلق أن بيت دعبل قد 
يسوقون بـه يـسمع املكـاري مـن   كانوا يتغنون به وهم" املكارية " بل إن ,طويلة من الزمان

َّرسَف − ال تعجبي يا سلم − خلفه يتغنى بالبيت  املكاري بحـديث ن يشغل دعبل لذلك وأراد أُ
 وتوقـع ? أتعرف ملن هذا الشعر يا فتـى: فقال له,يرصفه عن حث البغل عىل الرسعة يف املسري

 ولكن املكاري كـان مـن ,ن يسمع اسمه عىل شفتي املكاريأ وأو يرضيه ًدعبل أن يلقى جوابا
 هـذا :فأجـاب −  سـليقة املكاريـةأعنـي −  أو باألحر كان سليقته يف القول,سالطة اللسان

 .أمه.... .الشعر ملن
 فقد غنى ابن جامع املقطوعة التي تـضم , بالرشيدًعبالن هذا البيت هو الذي أوصل دإبل 

 دعبـل بـن عـيل : فقيـل لـه, وسأل عن قائـل الـشعرًهذا البيت بني يدي الرشيد فطرب كثريا
 مـن خاصـته ً فأمر الرشيد بإحضار عرشة آالف درهم وخلعة من ثيابه ووجه خادما,اخلزاعي
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 لـه إعجـاب اخلليفـة بـه اها وأبـدل عن دعبل وأعطاه إيأ فس,عىل مركب مراكبه إىل خزاعة
 .ن يراه متى يشاءأورغبته يف 
 باخلليفـة يف قـرصه وانتهـاء ً أو مقطوعة تـذيع وتـشيع بـني طبقـات املجتمـع بـدءاًإن بيتا

 فام هـي هـذه املقطوعـة ,باملكارية وراء بغاهلم ومحريهم يف الطرقات ليشء يبعث عىل االهتامم
 وإحـساس شـاعري ,هنا مقطوعة تنم عن رقة متناهيةإ ?الشعرية التي أثارت كل هذا االهتامم

 مـن الزينـات ً مجعـت ألوانـا, ومداعبة بديعية لصيغة القول, وتالعب باملعاين طريف,رهيف
اللفظية من جناس وطباق إىل نكـت بيانيـة متثلـت يف االسـتعارات احلـرضية التـي تـضمنتها 

ي العدد إال عدد قليل من أمثال مـسلم  والتي مل ينجح يف ابتكارها من الشعراء الكثري,األبيات
 : يقول دعبل يف مقطوعته الرقيقة,بن الوليد وأيب نواس

ـــــلكا? ـــــة س ـــــشباب وأي ـــــن ال ـــا  أي ـــل هلك ـــل ب ـــب? ض ـــن يطل  ال أي
ــــى  ال تعجبنـــي يـــا ســـلم مـــن رجـــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك امل  ض
ـــــي ســـــفكا  يــــا ليــــت شــــعري كيــــف نــــومكام ـــــا صـــــاحبي إذا دم  ي
ــــرتكا  داال تأخــــــذوا بظالمتــــــي أحــــــ ــــي اش ــــريف يف دم ــــي وط  قلب

 صدور مثل هذا القول املتناهي يف رقته من شاعر عمل بعض الوقـت قـاطع ًقد يبدو غريبا
 ولكـن , ونـذر نفـسه للهجـاء, وعايش فرتات طويلة من عمره الـصعاليك والـشطار,طريق

 ,طـاءة وملكة سخية مع, خصبةة شاعرً فالرجل يملك روحا,تعليل ذلك يف غاية من البساطة
جريا هذا التحول املنحرف أد  فيها ودور املجتمع الذي عاش فيه قأولكن طبيعة احلياة التي نش

 .يف سلوكه وبالتايل يف قوله وشعره
ومع ذلك فقد كان دعبل يرتاح وهو يف شيخوخته لسامع هـذه النـربة الناعمـة املرتفـة مـن 

 فـسمع جاريـة ,زور يف بلـدة شـهر من دعاه إىل منزلـه عىلً فلقد حل ضيفا.شعر شبابه الباكر
 . قد قلت الشعر منذ سبعني سنة:األبيات فارتاح دعبل وقال..... . أين الشباب:حمسنة تغني

 فهو مـن ناحيـة يمثـل الطبيعـة , يمثل مدرستني أو باألحر طبيعتنيًن دعبالأال شك يف 
س وهجـائهم وطـول الناشزة النافرة غري املستأنسة التي تتمثل يف خشونته وتطاولـه عـىل النـا
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 ولكنه من ناحية أخر متأثر بالبيئة احلرضية الناعمـة ,اهلروب من املدينة ومعارشة الصعاليك
 .التي تعجب بالشعر السهل املرتف الذي متثل يف األبيات السابقة

 حني شـارك أبـا نـواس يف رفـض ً طويالً قطع يف التأثر بالبيئة البغدادية شوطاًبل إن دعبال
ألطالل واستبداله ذكر اخلمر بالوقوف عىل الربوع حتى نكاد نقع يف لـبس جتـاه الوقوف عىل ا

 رفـض الوقـوف عـىل ً املهـم أن دعـبال, وأهيام كان البادئ يف هذا االجتـاه,الشاعرين الكبريين
 : الساقيً زياداًالربوع والطلل يف قوله خماطبا

ـــرة ـــصحبك م ـــف ب ـــاد ق ـــول زي  بــععــىل الربــع, مــايل والوقــوف عــىل الر  يق
 رشبـــت عـــىل نـــاي األحبـــة والفجـــع  أدرهــــا عــــىل فقــــد احلبيــــب فــــربام

ــــي ــــام بلغتن ــــااف ــــاس إال رشبته ــدمع  لك ــن ال ــا م ــقيت األرض كأس  وإال س
با نواس هو أول مـن  أنأعزع من الفكرة التي تذهب إىل ليس من شك يف أن هذا القول يز

 ينازعـه ًن دعبالفإ − ل حسبام مر بنان كان يف حقيقة أمره مل يفعوإ − ترك الوقوف عىل األطالل
 .ن فارق املولد بينهام عامان اثنان ال غرييف ذلك خاصة وأ

ينها بحيـث ومن نامذج الصيغ الشعرية البهيجة التي تألق دعبل يف نسجها وزركشتها وتلو
 تلك األبيات التـي مـزج , رخية اإليقاع أنيقة التشبيهات بارعة االستعاراتبدت عذبة الرنني

 :ا شاعرنا بني الطبيعة واملديح يف قولهفيه
ــــــــة ــــــــاء خــــــــرضاء زربي ــــن  وميث ــــل ف ــــع يف ك ــــور يلم ــــا الن  هب

ــــــحوكا ــــــاحًض ــــــه الري ـــيمن   إذا العبت ـــصب ال ـــشارب وع ـــأود كـال  ت
ـــــا ـــــنا نوره ـــــحبي س ـــــشبه ص  بــــديباج كــــرس وعــــصب الــــيمن  ف
ــــــــاب احلـــــــسـن  فقلــــــــت بعــــــــدتم ولكننــــــــي  أشـــــــبهه بجن
 وال الكنــــــز إال اعتقــــــاد املــــــنن  فتــــى ال يــــر املــــال إال العطــــاء

وعىل نفس النهج الذي سارت فيه مدرسـة الـشعر املجـددة املعـارصة التـي التـزم دعبـل 
 .اجتاهاهتا يف شبابه ال نستطيع أن نخفي إعجابنا بقوله يف الكأس واخلمر



٢١٨ 

ــــا ــــحبتي يوم ــــت وص ــــرًرشب ــــا   بغم ــــواءًرشاب ــــن لطــــف ه ــــان م   ك
ـــــ  ا الكـــــأس فارغـــــة ومـــــألّوزنـــــ ـــــان ال ـــــواءفك ـــــنهام س  وزن بي

 وقد سلك نفسه يف هذا النهج من القول إنام جيـري يف املـضامر الـذي جـر فيـه ًإن دعبال
 . ومن قبلهم احلسني بن مطري وبشار, ثم أبو متام,مسلم وأبو نواس

ومن فنون الصناعة والتالعب باللفظ الواحد واستخدامه قافية للقصيدة بحيث جعل منـه 
 قوله يف الفضل بن مروان , آخرً ومن قبيل التورية حينا,ً حيناً رصحيا,ت يف كل بيًمعنى مستقال
 :كل مرة) )الفضل(( لفظ ً مكررا,وزير املعتصم

ــضل ــصيحة للف ــصت الن ــصحت فأخل ـــضل  ن ـــة يف الف ـــسريت املقال ـــت ف  وقل
ـــربة ـــهل لع ـــن س ـــضل ب ــضل  أال إن يف الف ــروان بالف ــن م ــضل ب ــرب الف  إن اعت

ــع الفــضل لل ــن الربي  إذا ازدجــر الفــضل بــن مــروان بالفــضل  فــضل زاجــرويف اب
ــواعظ ــى م ــن حيي ــروان يف الفــضل  وللفــضل يف الفــضل ب ــن م  إذا فكــر الفــضل ب

ـــابق مجـــيال ـــهًف ـــز ب ـــن حـــديث تف  وال تــدع اإلحــسان واألخــذ بالفــضل   م
ـــيامإف ـــك ق ـــبحت للمل ـــد أص ـــك ق  ورصت مكان الفضل والفـضل والفـضل  ن

ــضل  بلهــــا مــــن الــــشعر قًومل أر أبياتــــا ــضل والف ــىل الف ــا ع ــع قوافيه  مجي
ـــشدت ـــب إذا هـــي أن ـــا عي ـــيس هل  سو أن نصحي الفضل كان من الفـضل  ول

 حسب تعبـريه − وهكذا يكد دعبل قرحيته لكي يقدم قافية متميزة غري مسبوق إليها مجيعها
  فتارة هـو الفـضل,بمعنى)) فضل((ن يكون كل أوقد اجتهد يف ) )عىل الفضل والفضل(( −

 ورابعة هـو الفـضل بـن , هو الفضل بن الربيعة وأخر هو الفضل بن سهل وثالث,بن مروان
 وسادسة بمعنى اإلحسان وسـابعة بمعنـى ,ًحييى بن خالد الربمكي وخامسة هم هؤالء مجيعا

نـه إ ف, من التجديدً ولئن اعترب بعض الناقدين هذا النسق من القول رضبا.فضل القول وهكذا
 ألنه كد للقرحية يف غري ما طائل يلوي فيه الشاعر أعنـاق األلفـاظ ;وغري هبيججتديد غري مفيد 

 مـن ًقل كثـرياأ خمايل اإلبداع والبهجة فيه ,ً واحداًبشدة وجيرها بحبال متينة حتى يرصها صفا
 .املجهود الذي بذل يف سبيله
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 ذا قيمـة ًن جانبـاأ غـري ,هذا ما كان من أمر الزينات اللفظيـة والتـشبيهات واالسـتعارات
 إن هـذا اجلانـب هـو جانـب الـصورة الـشعرية التـي ,وخطر ال زال يكمن يف شاعرية دعبل

 .ازدهت وازدهرت فيام بعد عند كل من ابن الرومي وابن املعتز
ل عـىل  ما خلع دعبـلفرط −  يرسم لوحة لكالبه وهي ترحب بضيفه بحيث نكادًإن دعبال

 : من خالل األبيات التي يقول فيهاً وترحاباًذناهبا رسوراأنحس بالكالب حترك  − لوحته
ــر ــىل الق ــالم ع ــيفي يف الظ ــدل ض ــــــاح كــــــاليب  وي ــــــاري أو نب  إرشاق ن
ـــــــه ـــــــه ولقين ـــــــى إذا واجهن  حيينـــــــه ببـــــــصابص األذنـــــــاب  حت
 مــــن ذاك أن يفــــصحن بالرتحــــاب  فتكـــاد مـــن عرفـــان مـــا قـــد عـــودت

ا حركـة رشـيقة بحيـث بـدت ن خيلع عليهـأا صورة رائعة بارعة استطاع دعبل الواقع أهن
 .وكأهنا رشيط سينامئي قصري

 لـشاعر ًن هذه الصور عىل رشاقتها ودقتها ورقتها ليـست يف واقـع أمرهـا إال تقليـداأ عىل
نه إ من رواد التجديد ذوي األصالة ًاسابق من خمرضمي الدولتني اعتربناه عند دراستنا له واحد

 :قولهإبراهيم بن هرمة الذي يصور كلبه بضيوفه يف 
ـــبال ـــضيف مق ـــرص ال ـــا أب  يكلمــــه مــــن حبــــه وهــــو أعجــــم  يكـــاد إذا م

بل إن ابن هرمة قد قدم صورة أخر لكالبـه وهـي هتـش ملقـدم ضـيوفه يف نفـس البحـر 
 :والروي والقافية التي التزمها دعبل يقول ابن هرمة يف الصورة الباكرة التي قدمها لكالبه

ـــــت فدلتـــــه عـــــيل  وإذا أتانـــــــا طــــــــارق متنــــــــور   كـــــاليبنبح
 يــــــرضبنه بــــــرشارش األذنــــــاب  وفــــــرحن إذ أبــــــرصنه فلقينــــــه
صـورة مجعـت بـني اجلـدة  −  ابـن هرمـةًمقلـدا − إن الصورة التي رسمها دعبـل لكالبـه

 . فيها رشاقة وسخرية وخفة روح,ر متحركة فكهة ولكن لدعبل صور شعرية أخ,والطرافة
 صـالح بـن عـيل القيـيس وكـان طار ذات يوم ديك من بيت دعبل يف بغداد فسقط يف بيت

 , هـذا صـيد سـمني: مـنهم حتـى قـالواً وما أن رأوا الديك قريبـا,عنده مجاعة من األصدقاء
 عـن ًنه قد أرسع إىل دار صـالح سـائالإ أما دعبل ف.فذبحوه وشوه وجعلوه عىل مائدة رشاهبم
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هب دعبل إىل املسجد  فلام كانت الغداة ذ.ن القوم أنكروا معرفة يشء عنهأ غري , بهًديكه مطالبا
ا يؤثرون الصالة يف هذا املسجد وصىل ثم جلس بني صفوة العلامء ومجهرة املصلني الذين كانو

 :مع جاره −  باملؤذنن يصفهالذي آثر أ − نشد هذه األبيات التي متثل قصة الديكأو
ــــــؤذن صــــــالح وضــــــيوفهأ ــــاقطأ  رس امل ــــالل امل ــــا خ ــــي هف  رس الكم

ـــــاهتم ـــــيهم وبن ـــــه بن ـــــوا علي ــــامط  بعث ــــر س ــــة وآخ ــــني ناتف ــــن ب  م
ــــاعط  يتنـــــازعون كـــــأهنم قـــــد أوثقـــــوا ــــب ن ــــان أو هزمــــوا كتائ  خاق
 قفــــــاؤهم باحلــــــائطأوهتــــــشمت  هنــــشوه فانتزعــــت لــــه أســــناهنم

نه نال من جاره وشهر به يف املسجد أ ذلك ,لقد أصاب دعبل بأبياته هدفني وحقق غرضني
 ,عر هـذه الـصورة املتحركـة املـضحكةدنيا الشنه أهد إىل أ عن ً فضال,هبذه األبيات الفكهة

وهناك صورة أخر فكهة ضاحكة مرة بارعة رسمها دعبل لبني بسام من خالل هجائـه هلـم 
 : إىل التورية والطباقًبسبب إمهال نرص بن منصور بن بسام يف قضاء طلب للشاعر فقال عامدا

ــــــا آل  ــــــسام((ي ــــــسؤال  يف املخــــــازي))ب ــــــه يف ال ــــــيس الوج  وعاب
ـــــــودحوا ـــــــال س ـــــــب كاحلب  إىل عثانــــــــــــني كــــــــــــاملخايل  ج

ــــــــالظ ــــــــة غ ــــــــه جهم ـــــامل  وأوج ـــــسن واجل ـــــن احل ـــــل م  عط
بل إن الصور الشعرية املرسومة بدقة وكأهنا ريشة فنان قد اكتملت أسـباب نـضجها عنـد 

 وليس ابن الرومي وابن املعتز إال مكملني هلذا اللون الذي ألح عليـه دعبـل مـن واقـع ,دعبل
نـه أويبـدو )) غـزل((ن له جارية اسـمها  لقد كا. املتمردة حتى عىل القريبني منهنفسيته الثائرة
 : عليها فرسم هلا هذه الصورة الطريفة الفكهة الساخرةًكان حانقا

ـــــزاال ـــــت غ ـــــتًرأي ــــــد أقبل ـــــصق   وق ـــــن مب ـــــي ع ـــــدت لعين  ةفأب
ـــــــة ـــــــق دحداح ـــــــصرية اخلل ــــــيش كالبند  ق ــــــدحرج يف امل ــــــت  ةق

ــــــ ــــــاأك ــــــاًن ذراع ــــــال كفه ـــــــةإذا حـــــــ   ع ـــــــب امللعق  رست ذن
ـــــــربط يف عجزهـــــــا مرفقـــــــ  ختطــــــــط حاجبهــــــــا باملــــــــداد  ةوت
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ـــــصقأو ـــــف عـــــىل وجههـــــا مل ـــــــستق  ن ـــــــاخر كالف ـــــــصري املن  ةق
 ةوآخـــــــر كالقربــــــــة املدهقــــــــ  ثـــــــدي كبلوطـــــــة:وثـــــــديان

 ةتقعقـــــع مـــــن فوقـــــه املخنقـــــ  وصــــدر نحيــــف كثــــري العظــــام
ـــــــــة  وثغـــــــر إذا كـــــــرشت خلتـــــــه ـــــــــة معلق  ختـــــــــالج فاني

لـشعرية الـساخرة تـشكل األسـاس الرئيـيس ملدرسـة الـصورة الـشعرية إن هذه الصور ا
 ً كبرياًن فضالأ والواقع ,الساخرة التي ازدهرت عند ابن الرومي بحيث عرفت به ونسبت إليه

 .يف أصلها يرجع إىل دعبل الشاعر الرسام الساخر اهلجاء الفنان
يفـضله عـىل  − العربية الكبريشاعر  −  وكان البحرتي,ً مرموقاً كبرياًلقد كان دعبل شاعرا

ن إ فـ, وعىل الرغم من العداوة التي كانت بـني دعبـل وأيب متـام,مر بنامسلم بن الوليد حسبام 
مجع بني الـشاعرين الكبـريين يف مرثيتـه لـدعبل الـذي  −  وهو تلميذ أيب متام وقريبه,البحرتي

 :مات بعد أيب متام بخمس عرشة سنة وفيها يقول
ــــوعتيقــــد زاد يف كلفــــي وأ ـــل  وقــــد ل ـــات ودعب ـــوم م ـــب ي ـــو حبي  مث

ـــــسامء مـــــزن مـــــسبل   ال تـــــزل الـــــسامء خميلـــــةَّخـــــويأ  تغـــــشاكام ب
ـــه ـــد دون ـــواز يبع ـــىل األه ـــدث ع ــــل  ج ــــة باملوص ــــي ورم ــــرس النع  م

نـه احللقـة إ , دعبل وموقعه يف الشعر العبـايسةآلن يف غري ما جهد أن نتفهم مكاننستطيع ا
 وهـذه ,ر املرحلة العباسية البـاكرة ومرحلـة مـا قبـل الـدويالتالواسعة املتينة التي تربط شع

 األول اجتاه شعر اهلجاء وربطـة بـني بـشار وابـن الرومـي ,نيياحللقة تستوعب اجتاهني أساس
 ويف , ومعنى الذي مثله أبو متام فـيام بعـدًواالجتاه الثاين يتمثل يف التجديد يف شكل الشعر لفظا

رت عند كل من ابن الرومي وابن املعتز يف النصف الثاين مـن خلق الصورة الشعرية التي ازده
 .القرن الثالث اهلجري
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- ٩ -  
  الديلمي مهيار

  حياته وشعره - أ
  ر مهياشعر - ب

مهيار يستعني عىل شعره بثقافة وال فلسفة, وكان أجنبيا عن اللغة, وحاول أن يطيل  مل يكن
 .ً تلفيقه مكشوفايف قصائده, فظهر

 واسع يف صناعة الشعر عنده; إذ كان يضل التعبري عن املعاين الدقيقة, فيسقط لذلك تأثريو
. إىل ألوان من اإلسفاف تذيع رس املهنة عنده, ولذلك كان ال حيسن التعبري احلاد عـام يف نفـسه

قد سلمت له نشأة فارسية جموسية; ولذلك كانت قصائده متتلئ بنوافذ يرشف منها اإلنـسان و
أنه أخذ نفسه باألسلوب العريب وخترج عىل يد شـاعر عـريب أصـيل; وهـو عىل فارس, ولوال 

ولعـل ذلـك مـا جعلـه . الرشيف الريض; لكان لفارسيته وأجنبيته عن اللغة العربية أثر أوسع
 :يقول يف وصف أشعاره

ِحــــىل مــــن املعــــدن الــــرصيح إذا ِ َغــــش جتــــار األشــــعار مــــا جلبــــوا  ً ِ ُ َّ 
ُتــــشكرها الفــــرس يف مــــدحيك للـــــ ــــربم  ُ ــــساهنا الع ــــرىض ل ــــى وت ُعن ََ َ 

ًفمهيار كان يشعر شعورا عميقا بفارسيته, وكان ير أن هلذه الفارسـية سـامت خاصـة يف  ً
 الـروح وهـيشعره, وهو يرجع هذه السامت إىل ما يسميه املعنى; ولكن كلمة املعنى واسعة, 

ًر يف شـعر مهيـار تـأثريا ِّكان يـؤثو. الفارسية; فليس يف معاين مهيار ما يمكن أن نسميه فارسيا
دماثة وليونة ما يزال ينترش يف مجيع و َّاص, وهو مزاج فيه رقة وحدة يف احلس,اخل هًواسعا مزاج
 .أطراف شعره

  :لقصائده هتطويلو لشعره تَلْفِيقُ مِهْيَار - ج
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 وهو تلفيـق ,كان مهيار أجنبيا عن اللغة; يلفق قصائده عىل طريقة الشعراء الذين عارصوه
 إذ نر الشعراء عاجزين عن التجديـد إال يف ,يعتمد عنده عىل الثقافة ; إنام هو تلفيق داخيلال 

حدود ما سبقهم من أفكار وخواطر, وهم لذلك ما يزالون يتناقلوهنا فيام بينهم, حتـى حيـدثوا 
ألنفسهم تلك النامذج التي كانوا يسموهنا قصائد, ومن السهل أن يقرأ اإلنسان ألي شـاعر يف 

ك العصور ويرد ما يقرؤه إىل من سبقه من الشعراء, قد يستعني بعـضهم عـىل إخفـاء هـذا تل
اجلانب عنده بام حيققه لنفسه من األسلوب العريب األصيل كـام نجـد عنـد الـرشيف الـريض; 
ًولكنا ال ننتقل إىل تلميذه مهيار حتى يكشف لنا كشفا واضحا عن تلك املهارة احلديثة يف الفن  ً

ك أنه كان يعمد إىل تطويل نامذجه, فانبسطت األبيات واتضح التلفيق, وانظـر إىل العريب, وذل
 :هذه الفكرة عند املتنبي

ـــالفؤاد مـــن الـــصىل َّأثـــاف هبـــا مـــا ب َ ِ ِ ٍُ ِ ِ ُورســــم كجــــسمي ناحــــل متهــــدم  َ ُ ٌ َِّ ََ ٌ ِ ِ َ َ 
 :حتولت هذه الفكرة عند مهيار إىل تلك األبيات

ــــد هــــذا الطلــــل املاحــــل ِهــــل عن ِِ َ ــــن ج  َّ ــــائلَم ــــىل س ــــدي ع ــــد جي ِل ُ ٍ َ 
ُأصــــــم, بــــــل يــــــسمع; لكنــــــه َُّ ـــــاغل  ُّ ـــــغل ش ـــــبىل يف ش ـــــن ال ِم ٍ ُ ُ 
ًوقفــــــت فيــــــه شــــــبحا مــــــاثال ــــــل  ُ ِمرتفــــــدا مــــــن شــــــبح ماث ِ ً 
ٍوال تـــــر أعجـــــب مـــــن ناحـــــل ــــل  َ ــــسم إىل ناح ــــنا اجل ــــشكو ض ِي ِ 
ُهلفـــــك يـــــا دار وهلفـــــي عـــــىل ِ ـــــــل  َ ـــــــل الزائ ـــــــك املحتم ِقطين َّ ِ ِ َ 

ـــــد ـــــي لألحـــــزان بع ِقلب ْ َ َـــــو ـــــــل  َّالن ـــــــسايف وللناخ ـــــــت لل ِوأن َّ َّ ِ 
ــــــضلة ــــــسقم ويل ف ــــــك يف ال ٌمثل ِ ُّ ِ ــــل  ُ ــــىل العاق ــــو ع ــــل والبل ِبالعق ِِ َ َ 

ًأساس الفكرة يف هذه األبيات هو أنه رسم يبكي رسام, وهي فكرة املتنبي  بل هي فكرة أيب ,ْ
  أسلوبهأصبحو; متام من قبله, وكل ما جاء به مهيار من جديد أنه عمد إىل التطويل والتفصيل

تكرار لأللفاظ, يـدنو بـه إىل حـال مـن  و.كأنه أسلوب نثر; فهو يعتمد عىل املقارنة والتفصيل
 . شعره برضوب من الركاكة واإلسفافتصيب االبتذال
 : مهياريقول
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ِنــــــشدتك يــــــا بانــــــة األجــــــرع ْ َ َ ِ ِمتــــى رفــــع احلــــي مــــن لعلــــع  ُ َ َْ َُّ 
ــــــ ـــــي يف التابعي ـــــر قلب ـــــل م َوه ـــــار ضـــــ  َّ ـــــعَن أم خ ـــــم يتب ِعفا فل َ ْ َ ً 
ـــــام ـــــي يف املق ـــــد كـــــان يطمعن ُلق ُ ــــــــــة   ُ ــــــــــه ني ُونيت َّ ُّ ــــــــــعْاملزُ  ِم

ــــــا وراء ــــــا مجيع ًورسن ْ ــــــولِ ُاحلم ِولكـــــــن رجعـــــــت ومل يرجـــــــع  ُ ِ ُ 
ــــــوب ــــــني القل ــــــك ب ــــــه ل ِفأنت ِ ُ ُ ـــــــع  ّ ـــــــة املوج ـــــــتبهت أن ِإذا اش َ ُ َّ 
ـــــقمه ـــــىل س ـــــدل ع ـــــكو ت ِوش ِ ْ ُ ــــمعي  ُّ ــــرصي فاس ــــت مل تب ــــإن أن ُف ِ 

 الفكرة ودار حوهلا هذا الدوران الذي يبعدها عن طبيعة األفكار الغنائيـة; فقد أطال مهيار
إنه يريد أن جيدد فال جيد عنده ثروة فكرية يستعني هبا عىل ما يريد, ومـا أشـبه أسـلوب مهيـار 

ْفإذا بك متله وتسأمه ملا فيه من تكرار وعدم تنوع,بالسهل املنبسط  "إذا اشتبهت"وهل كلمة . ُّ
وهل نسرتيح إىل التعبري عن االرحتال باالرتفاع كام يقول يف البيت األول? وهل كلمة شعرية? 

 .نسرتيح لكلمة النية? أال نحس يف ذلك كله برضوب من خبو العاطفة وضعف األسلوب
 ألنه أجنبي دخيل عىل اللغة, وهو مل ينـزح إىل ;مل يكن يعرف العبارة احلادة يف الشعر العريب

َّ أبو نواس, وال تعلم الفصاحة من شيوخ بني عقيل كام تعلمها بشار; فلم البادية كام نزح إليها
ٍّتتعمق فيه السليقة العربية, وصار إذا أراد التعبري عن فكرة جاءها من بعيد وبعد لـف طويـل; 

 .فانكشفت عيوبه يف التلفيق
 .واقرأ له هذه القطعة

ــــ  ُلـــواة الـــديون هـــل يف قـــضايا الــــ يـــا َحــــسن أن يمطــــل الغن ُ ْ ــــرياَ  ُّي الفق
ـــــيكم عهـــــد أغـــــري عليـــــه ِيل ف َ ُ ِّيـــــوم ســـــلع وال أســـــمي املغـــــريا  ٌ ٍَ 
ُاحـــذروا العـــار فيـــه, والعـــار أن يمــــ ــــــورا  َِ ــــــه خمف ــــــامي يف رعي  ِيس ذم
َأو فــــردوا عــــىل حــــريان أعــــشى ْ ـــــصريا  َُّ ـــــد أخـــــذمتوه ب ـــــاظرا فق ِن َ ً 

ــــي و ــــدت قلب ــــا ذاك اعتب ـــــأُأن ِت دمــــــوعي علــــــيكم تبــــــذيرا  نفق ْ ُ ُ ُ 
ــــ ــــىف ــــا متن ــــار قلب َّاحفظوا يف اإلس ً ْ َ ــــريا  ِ ــــيكم أس ــــوت ف ــــغفا أن يم ِش َ َ ً َ َ 
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ــــــشتكيكم ــــــم وال ي ــــــيال لك ْوقت ُ ِ  ًهــــل رأيــــتم قــــبيل قتــــيال شــــكورا  ً
ولعل القارئ شعر بغرابة هذه العهود التي يغار عليها وتسلب; فـنحن نعـرف أن العهـود 

ف; ولكن مهيار يريد التجديد يف تنقض, أما أن يغار عليها وتسلب فهذا تعبري جديد غري مألو
ل يف أفكـاره يعمـد إىل التفـصي فالتعبري, بل هو فاريس قـد ينـسى الكلمـة األصـيلة يف اللغـة

 .واالتساع يف عباراته
ًراح حياول إدخال مراسيم الرسائل يف قصائده, حتى يستطيع أن يطيل فيها طوال شديداو ً .

ًوإن اإلنسان ليشعر شعورا واضحا إزاء كثري م  : بأهنا قد ألفت كام تؤلف الرسائلن نامذجهً
ـــــصال ـــــة وتن ـــــا وهواهـــــا حلف ُّأم َ ً َلقــــد نقــــل الــــوايش إليهــــا فــــأحمال  َ ْ َ َ 

 :وما أحىل ما قال بعده
ـــده ـــاوز ح ـــن جت ـــده لك ـــعى جه ُس َُّ َ َّوكثـــر فارتابـــت ولـــو شـــاء قلـــال  ْ ْ َّ 

مط ما يـصنع الكتـاب ومهيار كام يبدأ قصائده برباعة االستهالل نراه خيتمها بالدعاء عىل ن
 :برسائلهم, وانظر إليه يقول يف هناية إحد قصائده

ِّفـــال قلـــصت عنـــي ســـحائب ظلكـــم َُ ْ ـــــرذ  َ ـــــا م ٌّفمنه ِ ـــــكوبُ ـــــارة وس ُ ت ُ َ 
ْوال عـــدمت ْكم نعمـــة خلقـــت لكـــمِ ُ ُودنيــــا لكــــم فيهــــا احليــــاة تطيــــب  ٌ ُ 

ــــصبا ــــل ال ــــريوز مقتب ــــزوركم الن ِّي ََ ُ َّ ــــ  ُ ــــان م ــــد دب يف رأس الزم َوق ِ َّ ِ ُشيبَّ ِ 
ُتـــصوح أغـــصان األعـــادي وغـــصنكم ُ ُ َّ ـــب  َ ـــات رطي ـــان النب ـــسعد ري ـــن ال ُم ِ ُ َّ َّ 
ــــه ألــــف مــــؤمن ــــايل في ٍدعــــاء حي ِّ ُ ِ ُتوافـــــق مـــــنهم ألـــــسن وقلـــــوب  ٌ ٌ ُ َ 

ًمل يضف للشعر مجاال, بل أضاف إليه هلهلـة وإسـفافا; وتطويله  ْحلـشو وكثـرة التكـرار ابً َّ
 :واالعرتاض

ُأقــــول وقــــد تعــــرم جــــرح حــــ ُ َ َّ ُوســـــد عـــــىل مطـــــالعي الـــــرساح  ايلُ َّ َ َ ُِ َّ 
ــــــامال يل ــــــان جم ــــــفني وك ـــاح  ًوكاش ـــي وق ـــن زمن ـــه م ـــوس الوج ُعب َ ُ َِ 
ــــت ــــضارهتا وجف ــــت غ ــــد منع َّوق ــــشحاح  َ ــــدي ال ُعــــىل أخالقهــــا األي ِّ 
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ًغــــدا يــــا نفــــس فــــانتظري أناســــا ُ ُهـــــم فـــــرج لـــــصدرك وانـــــرشاح  ً ٌ ُِ َ ُ 
  :امليوعةُ يف غَزَلِ مِهْيَار - د
ًرضب من امليوعة والليونة وخاصة يف غزله; إذ حيس اإلنسان دائـام بـأن فيـه ار  مهي شعريف ِّ

َإفراطا يف احلس والشعور والرقة, بل إنه لتنساب منه ألوان من الذلة والرضاعة, فقـد خلـق ِ ُ ً − 
ه يفقد مـا ُرْعِ يتكلف الليونة والدماثة واحلس احلاد والشعور املفرط; فإذا شوهورقيق القلب, 

 ولعـل ,إنه شعر يمتلئ بامليوعة والرقة املفرطـة. ن يكون يف العواطف من حرارة وقوةيمكن أ
 :ذلك ما جعله يقول يف وصف قصائده

ُيف كــــــل نــــــاد نــــــازح غائــــــب ٌ ٍ ُهلــــــا حــــــديث بكــــــم حــــــارض  ِّ ٌ 
ُمــــا تعــــرض املعــــشوقة العــــاطر  ّتعــــــرض أيــــــام التهــــــاين هبــــــا ُ 
ُخــــــــاطرة يتبعهــــــــا اخلــــــــاطر  ُمتــــــيس منهــــــا بــــــني أيــــــامكم ٌ 
ــــن غــــريكم ــــا التحــــصني ع ـــــافر  َّلثمه ـــــوابكم س ـــــىل أب ـــــي ع  ُوه

  :لبدَوِيِّاغزلُ مِهْيَار  - ـه
 بالعنارص البدوية يف قصائده, بحيث ال يمر غزل يف قصيدة دون أن نحس بأنه حيشد مهيار

ًيف احلجاز; فدائام صاحبته أمامه أو الربـاب أو مليـاء أو سـعد, ودائـام  لشاعر يقيم يف نجد أو ًَّ
ْمنى أو اخليف أو قباء أو سلع, وهو لذلك يكثر من ذكـر األمـاكن احلجازيـة : هي من سكان َ ِ َِ

ُحد ومجع وسلم ونعامن واآلُأ: والنجدية من مثل َ َ َ ٍّل واملحصب وإضم وزمزم, إىل جم من هـذه ُ َ َّ
َاألمكنة التي تنرش يف مطالع قصائده, وهو إىل ذلك ما يزال يعنى باحلديث عن األطالل ع ْ نايـة ُ

 .شديدة
وقد يعجب اإلنسان ملزاوجة مهيار بني ميوعته يف غزله وبني ارتفاعه هبذا الغزل عن حياتـه 
املتحرضة إىل احلياة املبتدية وما فيها من شظف العيش وخشونة احليـاة, وأكـرب الظـن أن هـذه 

 عة واملتـصوفة يفاحلال من التبدي يف الغـزل تـرسبت للـشعراء مـن تـأثرهم بأسـاليب املتـشي
 كان هؤالء ينحون بغزهلم منحى بدويا, يعـربون فيـه باألمـاكن النجديـة شعرهم اخلاص, إذ

ًواحلجازية, وكأهنم يريدون أن يعطوه بذلك رضبا من العبادة والقداسة, وهم لذلك يتـشبثون 
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 بل كان من غالة الرافـضة, وقـد ,ً متشيعاوقد كان مهيار. خاصة باألماكن املقدسة يف احلجاز
زله هذا املنحى الذي يعرب فيه هذا التعبري الواسع عن حبه, عىل الرغم مما قـد يظـن بـأن نحا بغ

واحلق أهنا أعطـت للغـزل عنـد مهيـار وعنـد . هذه العنارص البدوية تقيد يف خواطره وأفكاره
 . يف التعبري عن الوجدان والعاطفةًغريه من الشعراء رضبا من االتساع

العنارص البدوية يف شعره, سواء منها مـا يتـصل بأسـامء عىل كل حال كان مهيار يكثر من 
ما يف هذه األماكن من النباتات واألشـجار واألوديـة والريـاح, كـأن  صواحبه أو أماكنهن أو

 :يقول يف مطلع إحد قصائده
ــــامى ــــدوه النع ــــارض حت ــــر الع َبك َُّ ُ ُ َِ ـــــا  َ ـــــا دار أمام ـــــري ي ـــــسقاك ال ُف َ ََّّ ِ 
ــــــصبا ــــــك أرواح ال ــــــشت في َّومت ُ ْ َيتـــــــأرجن بأنفـــــــاس اخلزامـــــــى  َّ َُّ ِ َ 
ــضا ــن وادي الغ ــيس م ــق الع ــل طري ِس َ ُّكيــــف أغــــسقت لنــــا رأد الــــضحى  َ َ ْ َ َ 
ــــــا ــــــا جريانن ــــــري م ــــــيشء غ ــــا  ٍأل ــــوا األبطح ــــدا وحل ــــضوا نج َنف ّ َ ً 
ــــصبح مــــن كاظمــــة ــــسيم ال ــــا ن ٍي ِ ُّ ـــا  َ ـــو والربح ـــت اجل ـــا هج ـــد م َش ُ َ َ َِّ 
ـــــصبا ـــــد ال ـــــان الب ـــــصبا إن ك َّال ـــــت  ََّّ ـــــا كان ـــــاْإهن ـــــي أروح َ لقلب ْ ْ َ ِ 
ـــــل أر ـــــسلع ه ـــــداماي ب ـــــا ن ٍي ـــــــصطبحا  ْ ـــــــق وامل ـــــــك املغب َذل ْ ََ َ ْ 
ـــــا عهـــــدكم ـــــا قـــــد ذكرن ُاذكرون َُ َ َرب ذكــــر قربــــت مــــن نزحــــا  ْ َْ َ َّ َ َّ 
َرشب الــــــدمع وعــــــاف القــــــدحا  واذكـــــروا صـــــبا إذا غنـــــى بكـــــم ََ َ ََّ 

  :دِيحُ عندَ مِهْيَارامل - و
يتحـول كـام وأصـباغه احلـسية, واغه العقلية القديمة  يفقد أصبعند مهيارشعر املديح إن 

 إىل رضب من املديح الباهت; بل إن الغزل مل يـسقط عنـد مهيـار كـام سـقط  لديهحتول الغزل
املديح; ألنه عرف كيف يستعني عليه بالعنارص البدوية القديمة, أمـا املـديح فلـم يـستطع أن 

نـوع يف معـاين املـديح; إذ كانـت تنقـصه مل يـستطع مهيـارأن ي و.حيول بينه وبني هذا السقوط
الثقافة, وكان ينقصه العمق, وهو كذلك مل يستطع أن حيتفظ للعبارة بمنطق العرب األصـيل, 

مل يكن مهيار حيكم التعبري يف قصيدة املديح; إذ كان ال يزال يطيل فيها هذا الطول اململ الذي و
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أ برباعـة االسـتهالل, وتنتهـي بالـدعاء, ينتهي هبا إىل ما يشبه الرسالة من الرسائل; فهـي تبـد
ومتتلئ بينهام باحلشو وما يطو من تفكك وتلفيق, وكأنام أجدبت احلضارة العربية أو أجدب 
التفكري الفني; فليس هناك من جديد سو هذا األسلوب املنبسط الذي ينرش الفكرة املطويـة 

 .يف أبيات كثرية
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- ١٠ -  

  مسلم بن الوليد
  :حياته وشعره - أ
  التصنيع يف شعر مسلم بين الوليد - ب

فقد مىض الشعراء يف القرن الثالث يقفون يف صفني متقابلني, منهم من يفهم الشعر عىل أنه 
تصنيع وزخرف وتنميق مثل أيب متام وابن املعتز, ومنهم من ال يبعد يف فهمه كـل هـذا البعـد, 

مثاهلام من أصحاب مذهب الصنعة مثل البحرتي وابن الرومي, وإن كنا نالحظ عندمها وعند أ
يف القرن الثالث أهنم كانوا يستخدمون زخارف التصنيع يف صورة أقو وأوضـح منهـا عنـد 

َّأسالفهم يف القرن الثاين, ومن ثم أخذ مذهبهم يف التعقد َ ولعل يف ذلك ما جعلنـا نـؤمن بـأن . ِ
ذ مـا تـزال تتـداخل وتتـشابك إجياد احلواجز والفوارق املطلقة بني املذاهب الفنية أمر عسري; إ

ًعىل هيئات خمتلفة, وهذا يشء طبيعي فإن الشعراء حينئذ كانوا يلتقون كثريا يف جمالس اخللفاء 
 .الوزراء والنوادي األدبية العامةو

ًوكانوا دائام يعلقون عىل مـا يـسمعون مـن شـعر باستحـساناهتم, وبـذلك تبـادلوا التـأثر 
ل أصحاب التـصنيع والـصنعة جيتمعـون يف بغـداد, ظو: ًبعضهم ببعض, ونسوق لذلك مثال

أ هذا االجتامع ليشء من التداخل بني املذهبني العامني يف حرفة الـشعر حينئـذ, وأصـبحنا ّوهي
ًنجد عند الصانعني حمسنات املصنعني وزخارفهم; ولكنهم ال يستخدموهنا مذهبا, بل تـسقط  ِّ

 واملذهبني, يوجـد اخـتالط; ولكـن ال وهذا هو فرق ما بني العملني. يف نامذجهم وقصائدهم
 ولكـن ال يوجـد ,يوجد احتاد, ويوجد عند الـصانعني حليـات التـصنيع مـن حـني إىل حـني

 .استمرار التطبيق
 :الميته املشهورة وبلغ قولهمسلم  ملا أنشد

ُّوتغــدو رصيــع الكــأس واألعــني النجــل  هــل العــيش إال أن تــروح مــع الــصبا ِ َ 
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ْ بذلك حتى صار ال يعرف إال بهيِّين; فسمأنت رصيع الغوا: ل لهيق  وتدلنا أخباره عىل أن .ُ
الرشيد كان يعجب به, ويف رأينا أن مصدر هذا اإلعجـاب مل يكـن مدحيـه لـه فحـسب; فقـد 

 وكـان ذلـك ,وجده يشيد بقائده يزيد بن مزيد الشيباين حني قىض عىل ثورة اخلوارج يف عهده
 .شادة كل مبلغ; حتى جعله عز اخلالفةئة, وبلغ من هذه اإلسنة تسع وسبعني وم

ـــا ـــت هل ـــت أن ـــدت كن ـــة ع َإذا اخلالف َّ ـــا  ُ ـــاس حكام ـــو العب ـــان بن ـــزا وك  ع
بل جعله سداد امللك العبايس وصامم أمانـه يف حـروب اخلـوارج وعـىل حافـات الثغـور, 

 :يقول
ــول  ُلــوال يزيــد ألضـــحى امللــك مطرحـــا ــسرتخي الط ــسمك أو م ــل ال  ُّأو مائ

ـــام ـــاب اإلم ِن ـــه إذاُ ـــرت عن ـــذي يف ُمــا افــرتت احلــرب عــىل أنياهبــا العــصل  ُّ ال َّ 
ًمريات, ومسلم يف شعره يعتمد اعتامدا شـديدا اخلغزليات ووالديح املوأكثر شعر مسلم يف  ً

عىل اإلطار التقليدي, وما يرتبط به من جزالة األسلوب ومتانتـه ورصـانته ونـصاعته وقوتـه, 
ام أصحاب مذهب الصنعة وجتديداهتم يف البحور الـشعرية, حتى يف غزله ومخرياته; جار فيه

ومها عىل كل حال شذوذ يف عمله, أما بعدمها فـشعره يغلـب أن يكـون مـن األوزان الطويلـة 
وهو مـن هـذه . حتى تتالءم مع ما يريد من جرس قوي, ومن ضخامة البناء يف اللفظ والتعبري

سيني إىل التمسك باألسـلوب اجلـزل املـصقول; ُّالناحية يعد يف طليعة من دفعوا الشعراء العبا
أول من دفع الشعراء يف هذا االجتاه; فقد كان الشعر العريب عند أيب نـواس وأيب العتاهيـة وهو 

عىل وشك أن يزايل هذا األسلوب إىل األسلوب الشعبي اليومي, فأمسك به مـسلم دون هـذه 
ًالغاية ورده يف قوة إىل جزالته القديمة وجعلها مقوم ا أساسيا من مقوماتـه, بـل جعلهـا املقـوم َّ

 .األسايس األول بني هذه املقومات
 وهـذا ,عنـد أصـحاب مـذهب الـصنعة وَّوعم هذا الذوق عند أصحاب مذهب التصنيع

ًاألسلوب اجلزل القوي مل يكن يكلف مسلام مـشقة; بـل لقـد كـان يكلفـه عنـاء أي عنـاء يف 
فظة يف اجلرس, حتى يتم له ما يريد من ضخامة البناء اصطفاء اللفظ واملالءمة بني اللفظة والل

وهو بناء يقام عىل أعمدة هي األبيات, وكل بيت كسابقه يف الضبط واإلحكام, وكل . وروعته
مـسلم صـاحب  وقصيدة بل كل مقطوعة كمثيلتها يف هذا النمط الـذي ال يتفـاوت نـسيجه,
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ًروية, ال يرجتل وال يقول الشعر عفو َّ بـد فيهـا مـن الرتيـث  صـناعة جمهـدة, الا; فالشعر عندهَ
الزخرف اجلديـد الـذي كـان يـأيت عـىل قلـة يف وبد فيها من الصقل والتجويد, لتمهل, والوا

 :عىل شعرهمسلم الشعر القديم, يطبقه 
ــزل ــصبا غ ــع يف ال ــل خلي ــررت حب ِأج َ ُ ْ ِ  ِوشــــمرت مهــــم العــــذال يف العــــذل  ْ
ِهــاج البكــاء عــىل العــني الطمــوح هــو ِ ـــــرق  ُ ـــــلٌمف ـــــع وحمتم ـــــني تودي ِب َ َ ْ ُ ٍ 
ــــبال ــــب راح خمت ــــسلو لقل ــــف ال ًكي ُّ ـــل  ُّ ـــصاحب قلـــب غـــري خمتب  ِهيـــذي ب

واجلهد واضح يف األبيات سواء من حيث اختيار األلفاظ, أو من حيـث إضـافة زخـارف 
اجلناس والطباق; فهو جيانس بني العذال والعذل, وهو يطابق بني املختبل وغري املختبـل, ويف 

 طباق دقيق بني اهلو املقسم بني التوديـع واالحـتامل أو االرحتـال, فـإن التوديـع البيت الثاين
ونمـيض معـه إىل املـديح فنـراه كلـه عـىل هـذا . يتضمن اإلقامة القليلة, وهو عكس االرحتال

 .الطراز
ِيغــشى الــوغى وشــهاب املــوت يف يديــه ـــشعل  ُ  َيرمـــي الفـــوارس واألبطـــال بال

ـــرب مب ـــرتار احل ـــد اف ـــرت عن ـــسامُّيف ــــل  ت ــــارس البط ــــه الف ــــري وج ِإذا تغ ِ َّ 
ـــه ـــا الرجـــال ب ـــالرفق مـــا يعي ـــال ب ِكـــاملوت مـــستعجال يـــأيت عـــىل مهـــل  ُين ً 
ـــه ـــو حجرت ـــاس إال نح ـــل الن ِال يرح ُ ِكالبيـــت يفـــيض إىل ملتقـــى الـــسبل  ُ ُّ ِ 

وأنت تراه يعتمد عىل النحت وقوة البناء, كام يعتمد عىل الزخرف والتصنيع; حتى يـصبغ 
 .ديباج أو النسيج املتني باأللوان واألطيافهذا ال

ًولعلك الحظت يف أثناء قراءة أبياته السالفة دقة تفكريه, وهي دقة كانت تفتح له أبوابا من 
 :ِّاملعاين اخلفية, التي تروع السامع بغرابتها وطرافتها من مثل قوله يف الغزل

ــقيني ــراح فاس ــري ال ــسقني غ ــت ت ُّكأســـا ألـــذ هبـــا مـــن ف  إن كن  ِيـــك تـــشفينيً
ـــاك راحـــي, ورحيـــاين حـــديثك يل ُولـــون خـــديك لـــون الـــورد يكفينـــي  ُعين َُّ 

 :وقوله
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ـــرق  ًيـــا واشـــيا حـــسنت فينـــا إســـاءته ـــن الغ ـــساين م  نجـــي حـــذارك إن
 :وقوله يف اخلمر

ـــا فأســـبلت ـــدن عين ـــا يف ال ًشـــققنا هل ِكألـــسنة احليـــات خافـــت مـــن القتـــل  َِّّ َّ ِ 
 :وقوله يف الساقي

ٍحلــــاظ كــــأس صــــبابةيــــسقيك باأل ـــــاال  َِ ـــــه جري ـــــن كف ـــــديرها م ْوي ِ ِّ 
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- ١١ -  

  الشافعياإلمام 
  :حياته وشعره -أ 
  :شخصيته - ب

 فقد بدأ بعد مـا خـتم القـرآن الكـريم ,نبغ أدباء اللغة وكتاهبا وشعرائهاأيعد الشافعي من 
ب عـىل  ويتـدر,بحفظ الشعر وروايته وشافه العرب يف البادية ويـسمع مـنهم وحيفـظ لغـتهم

 ً راحـالً وقـد بقـي يف قبيلـة هـذيل سـبعة عـرش عامـا,أساليبهم حتى غدا أفصح أهل عرصه
 وقـد كـان حيـرض , بنزوهلم يتعلم أشعار العرب وآداهبم وأخبـارهم يف مكـةًبرحلتهم ونازال

 ً وقـد ربحتـه العربيـة أديبـا,جمالس الشافعي أهل العربية لإلفادة من لغتـه وأسـلوبه وبالغتـه
 بدالالهتا وعللهـا بجزالـة ًرسارها خبرياأ بً عن السنة النبوية عليامً مدافعاً جمتهداًاملا وعًمشهورا

 ولذلك كان حجة يف اللغة والنحو حيـتج بكالمـه ,ً وتعمقاًبيانه إلتقانه لكتاب اهللا تعاىل حفظا
 وقد شهد بذلك علامء اللغة والنحـو كموسـى بـن أيب ,كام حيتج بالبطن من العرب الفصحاء

 . عبيد ثعلب وعبد امللك بن هشام النحويمحد بن حنبل وأيوب بن سويد وأيبأارود واجل
وقد مجع الشافعي بني موهبة الفطرة وملكة االكتساب من تعلمه يف قبيلة هذيل التـي نبـغ 

 وقد كان يقصد إىل الشافعي لتلقي شعر اهلذليني أو تصحيحه كام ,ًفيها أكثر من سبعني شاعرا
 ئة شاعر جمنون باإلضافة إىل ما صـححهروي لثالثمأ كان الشافعي يقول  وقد.فعل األصمعي

 غلـب عليـه االجتهـاد ً وقد كان الشافعي يف أول أمـره متفقهـا,نفرياألصمعي من شعر الش
 . ولقد شهد للشافعي ريض اهللا عنه زعيم البيان اجلاحظ,األدب والفقه

 ولـو شـاء لكـان مـن ,وم عـرصهلقد التقت يف الشافعي املوهبة واالكتساب يف خمتلف عل
 ولذلك تـرك , ولكنه رصف مواهبه وعقله وقلبه إىل السنة والفقه واالجتهاد,املجلني يف شعره

 وقد كان جييش , ارتفع عن شعر الفقهاء ومل يبلغ مكانه شعر املجيدين من الفحولً جيداًشعرا
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رو عنـه ُنـه مل يـألـشعر مـع ه املناسبة وهزته لقول اصدره بقول الشعر بني احلني واحلني إن دعت
 . ألنه مل يتخذ الشعر هواية أو غاية;قصائد طويلة كالتي قاهلا املشهورون

  :موضوعات شعره - ج
 لذلك نجد أكثر ,متليها مناسبة عابرة أو حكمة اجتامعية أو دينية أو جتربة حياتية مع الناس

 .شعره يتمثل به
 :ه رافيضم بأنّنه يعلن حبه آلل البيت ولو اهتأومن ذلك 

ـــاهض  ًيـــا راكبـــا قـــف باملحـــصد مـــن فتـــى ـــا والن ـــساكن خيفه ـــف ب  واهت
ـــ ـــيج إىل من ـــاض احلج ـــحرا إذا ف  ًفيـــضا كملـــتطم الفـــرات الفـــائض  ىًس

ــــد ــــب آل حمم ــــضا ح ــــان رف ــــــثقالن  ًإن ك ــــــشهد ال ــــــيضأفلي  ين راف
 :ًويف اشتياقه إىل وطنه غزة قائال

ـــــــــشتاق إىلإو ــــد الت  رض غـــــــــزةأين مل ــــوإن خــــانني بع ــــتامينف  رق ك
 كحلــت بــه مــن شــعره الــشوق أجفــاين  ًســـقى اهللا أرضـــا لـــو ظفـــرت برتهبـــا

 :وقال يف حشو الكالم وبالغته
ـــــــالم ـــــــشو الك ـــــــري يف ح ـــــــــــه  ال خ ـــــــــــديت إىل عيون  إذا اهت
ـــــــالفتى ـــــــل ب ـــــــصمت أمج  مــــــن منطــــــق يف غــــــري حينــــــه  وال
ــــــه  وعــــــــىل الفتــــــــى لطباعــــــــه ــــــىل جبين ــــــوح ع  ســــــمة تل

 :ومن جتاربه يف احلياة
ـــــاس  صــــديق لــــيس ينفــــع يــــوم بــــاس  قريـــــب مـــــن عـــــدو يف القي
ـــرص ـــل ع ـــصديق بك ـــى ال ـــا يبق ـــــــــــآيس  وم ـــــــــــوان إال للت  وال اخل
  الــــــتاميسهلــــــاينة فأ ثقــــــأخــــــا  ًعمـــرت الــــدهر ملتمــــسا بجهــــدي
ـــــيل حتـــــى ـــــرت الـــــباله ع ـــــايس  تنك ـــــسوا أن ـــــها لي ـــــأن أناس  ك

 :أما ما يتمناه من األصدقاء فهو
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ـــ ـــل م ـــوان ك ـــن اإلخ ـــب م ــرات  واتُأح ــن عث ــرف ع ــضيض الط ــل غ  وك
ـــــايت  يـــــصاحبني يف كـــــل أمـــــر أحبـــــه ـــــد مم ـــــا وبع ـــــي حي  ًوحيفظن

 فقاســـــمته مـــــايل مـــــع احلـــــسنات   إين أصــــبتهليــــت أينفمــــن يل هبــــذا
 :ًوطلب الشاعر عباس بن األزرق الشافعي أن جييزه يف أبيات قاهلا متحديا

 :قال عباس بن األزرق
ـــــدا ـــــة الع ـــــي إال مقارع ـــــا مهت  زمـــــان ومهتـــــي مل ختلـــــقخلـــــق ال  م
ـــى ـــليب الغن ـــنهم إىل س ـــاس أعي ــــسألون عــــن اجلحــــاد األ  والن ــــقال ي  ول
ـــدتني ـــى لوج ـــل الغن ـــان باحلي ـــو ك  بنجــــوم أقطــــار الــــسامء تعلقــــي  ل

 :فأجابه الشافعي
ـــصب ـــم ي ـــسار فل ـــذي رزق الي َأجـــــرا وال محـــــدا ل  إن ال ً ـــــريً ـــــقُغ   موف
ـــو ـــدودا ح ـــأن جم ـــمعت ب ـــإذا س ــــأثمر كــــل  ًف ــــقًعــــودا ف ــــاب مغل  ب

ــــمعت ــــأنوإذا س ــــى ب ــــدودا أت ـــــا  ً جم ـــــرشبه فغ ـــــاء لي ـــــق صًم  فحق
ـــه ـــدليل عـــىل القـــضاء وكون ــق  ومـــن ال ــيش األمح ــب ع ــب وطي ــؤس اللبي  ب
ـــــيق  وأمحـــــق خلـــــق اهللا بـــــاهلم امـــــرؤ ـــــيش ض ـــــبىل بع ـــــة ي  ذو مه

ة األولياء وتاريخ بغـداد وطبقـات  يف معاجم األدباء وحليًوتاثب مًوقد كتب الشافعي شعرا
 .لشافعيةا
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- ١٢ -  

  عبد اهلل بن املعتز
  اخلليفة الشاعر

  والناقد
  :حياته ونشأته - أ

 ة من تسع وأربعني سن أكثررَّ تبني أنه مل يعمهـ٢٤٧ ة سنعبد اهللا بن املعتز ولد
بن اخلليفـة ا اسمه عبد اهللا ويكنى أبا العباس وأبوه اخلليفة املعتز باهللا ,ارتقى اخلالفة ليومو

بـن اخلليفـة ابـن اخلليفـة املهـدي ابـن اخلليفـة هـارون الرشـيد ا اخلليفة املعتصم بنااملتوكل 
 .نه يف حقيقة أمره ملك من نسل ستة ملوك عباسينيأي أ ,املنصور
ص يف أن مجاعة مـن القـواد الـذين كـان هلـم احلـول خل قصة توليه امللك ليوم وليلة فتتأما

 ,ة الزمنية قد تآمروا عىل خلع اخلليفة املقتدروالطول يف مصري خلفاء بني العباس يف تلك احلقب
 املنـصف : وقيـل,ووضعوا ابن املعتز مكانه وبايعوه باخلالفة وأطلقوا عليه لقب املرتىض بـاهللا

ن القواد ما لبثوا  أل;مه كريس اخلالفة مل يمتد ألكثر من يوم واحدّن تسلإ ما كان لقبه فًباهللا وأيا
 وكان ذلـك .مه إىل من قتلهّاملقتدر الذي ظفر بابن املعتز وسلن اختلفوا عىل أنفسهم وأعادوا أ

 . هـ٢٦٩ من عام يف الشهر األول
 وهـو عمـر قـصري بالنـسبة لـشاعر ة,سن تبني أنه مل يعمر من تسع وأربعني ٢٤٧ ةولد سن

 . جنية طيبةًاعبقري لو كتب له فسحة يف األجل لتصورنا كم كان الشعر العريب يصيب ثامر
 ًثقفـه تثقيفـاي وكـان عهـد بـه إىل مـن , ببيئته امللكيةً متأثراًان ابن املعتز شاعراوإذن فلقد ك

 الـذي رو أدبـه ,, فنقول ذلك أمحد بن صالح سعيد الدمشقيً شأن أبناء اخللفاء مجيعاًواسعا
 وأبـو العبـاس , أبو العبـاس حممـد بـن يزيـد املـربدً كام كان من أهم أساتذته أيضا,بعد مقتله

سدي صـاحب  وحممد بن هبرية األ,سن بن عليل العنزي املحدث آل عن األديب واحل,ثعلب
 .بن صالح املعروف بابن أيب فنن وأمحد الفراء,
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 األمر الذي وضح يف كثري مـن , لعباسيته ضد أبناء عمه الطالبينيًوكان ابن املعتز متحمسا
 األمـر الـذي , القصور كام أن نشأته املرتفة طبعت شعره بطابع الغنى وتصوير حمتويات,شعره

 كام أغرم بالصيد والرشاب فقدم لنـا طرديـات بارعـة اإلنـشاء , يف شعره وتشبيهاتهًظهر جليا
ديوانـه يف  عن أن ملحات حزينة كثرية احتلـت أكثـر مـن مكـان ً فضال,ومخريات رقيقة اخليال

صور ومهام كان األمـر وإذا كانـت شـهرة ابـن املعتـز يف شـعره قامـت عـىل التـشبيهات والـ
ن جوانـب الـشعر األخـر مثـل اخلمـر إ فـ,واللوحات التي تستوقف القارئ وتثري إعجابـه

والغزل والوصف واملدح والشكو والتأمل والسياسة نامية عنده مـستكملة أسـباب النبـوغ 
 وينتهي , ينحدر من تسلسل ملكي يبدأ من أبيه املعتز باهللا, ابن املعتز أمري ثم خليفة,والنضوج
 ثم يمتد نسبة إىل العباس بن عبد املطلب عم رسـول اهللا صـىل اهللا ,يب جعفر املنصورباخلليفة أ

 .عليه وسلم
  :شخصيته - ب

 نسيج وحده فيام قـدم لنـا وهويمثل عبد اهللا بن املعتز واحة أنيقة من واحات الشعر العريب 
 مل يـسبقه  بحيث,من صور شعرية بارعة أخاذة ومن تشبيهات خمملية أنيقة أو هي بلغة العرص

 ومن ثم فهو يشكل مرحلة مـن مراحـل تطـور ,إليها شاعر عريب ومل يلحق به بعده شاعر آخر
 .الشعر العريب مرحلة الصورة الشعرية

 واسع الثقافة عميق الفكرة كاتب مرتسل رقيق العبارة أنيق التناول عميق املعنى ًوهو أيضا
 املوضـوعات بقلـم مـتمكن ودبـج  فقد عالج بعض,بحيث يدخل يف عداد الكتاب املرموقني

ة يف زمانه مـن بنـي ئمة الكتابة العربي ألً وصديقاً كان معارصا,بعض الرسائل بأسلوب وفطنة
 .ةوهب وبني ثواب

اقة نقـادة مطلـع عـىل تـاريخ َّ ذو,وابن املعتز عامل بأرسار اللغة خبري بفنون الشعر وصناعته
 ومن ثـم فقـد طـرق بـاب , صايف الذهن مرتب الفكر,األدب وطرائفه موهوب ملكة التعبري

 ألهنا كانت ;ً وخلوداً بعضها صادف نجاحاًالتأليف وصنف للمكتبة العربية بضعة عرش كتابا
 .))البديع((وكتاب ) )طبقات الشعراء(رائدة يف موضوعاهتا وأمهها كتاب 
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دة بطرافـة مجعوا عىل اإلعجاب به واإلشاأ وقد , من الدارسنيًشغل عبد اهللا بن املعتز كثريا
 قريـب , عىل الشعرً مقتدرا,ً مطبوعاً شاعرا,ً بليغاًنه كان أديباإ : فابن خلكان يقول عنه,شعره

 ويـصفه العبـايس , يف مجلـتهمً للعلامء واألدباء معـدوداًاملأخذ سهل اللفظ جيد القرحية خمالطا
نه مـن إ :واينويقول عنه احلرصي القري) )شعر الناس يف األوصاف والتشبيهاتأنه إ( (:بقوله

املنصب العايل من الشعر والنثر ويف النهاية يف إرشاق ديباجة البيـان والغايـة مـن رقـة حاشـية 
 .اللسان
 مـن يـر إن الـشعر العـريب ًومـنهم أيـضا. .عامل حيسن وضع املصطلحات الفنيةن فناإنه 

ام من نفـس رستقراطية ورشف وقد اشتقهأ إىل أرقى وأمجل ما وصل إليه من وصل بابن املعتز
 وال ًنـه مطبـوع لـيس متكلفـاإ ,رسـتقراطية ورشفأ وانتزعهام من كيانه مـن ًصاحبه اشتقاقا

وهو شغوف بفن الوصف عامة واملادي بصفة خاصة حتى تفوق فيه عىل ... . يف شعرهًمتعمال
 .حمدثني و واملعجبون بابن املعتز كثريون من قدامى,سائر الشعراء

  :شعره - ج
  :املدح - ١

فارق بينه وبني غـريه وال ,ن غريه من مجهور شعراء العربيةأ ش املديحابن املعتز يف فن أسهم
نـه مل يتكـسب بـه ومل إ و,ً وليس احرتافـاًروا عىل عالج هذا الفن تقليداَّمن الشعراء الذين توف

ن نحـصيهم وهـم املعتمـد واملكتفـي أ اخللفاء والوزراء الذين نستطيع نه مل يمدح إالأ و,يكتد
عتضد من اخللفاء وعبيد اهللا بن سليامن بن وهب وابنه القاسـم بـن عبيـد اهللا مـن الـوزراء وامل

 وكانـت األرسة التـي إليهـا انتهـت مقاليـد , وربام يكون قد مدح بعض بني ثوابـة,والكتاب
 يضاف إىل ذلك كلـه أن ابـن املعتـز مل يتبـذل ومل يتهالـك يف مدائحـه إال يف ,الكتابة عىل زمانه

ن يقـول يف ممدوحيـه أ إمـا : ولذلك كله فقد كان يف هذا املجال بني أمـرين,ًلة جداحاالت قلي
 وذلك هو الطابع العام الذي يشيع يف مدائحه مثل مدح اخلليفـة , ليس فيه جديدً تقليدياًشعرا

 :وهتنئته بإبالله من مرض
ـــــيس ـــــدتك نف ـــــؤمنني ف ـــــري امل ــــرا  أم ــــت أج ــــالمة وربح ــــت س  لقي

 :ير عبد اهللا بن سليامن بن وهبأو رائيته يف مدح الوز
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ــة ــل حال ــىل ك ــى ع ــل النعم ــا موص ــــا  أي ــــدارًإيل قريب ــــازح ال ــــت أو ن   كن
وإما أن يعمد إىل اإلغراب ويقدح زناد فكره ليأيت بجديد حتى يتفرد بني شعراء املديح بـام 

خلشن غراب أو اجلديد هو الذي حياول تقديم أمثله له وهو خيفق ويأيت با وهذا اإل,يميزه عنهم
 فمن املحـاوالت التـي عمـد فيهـا إىل . آخرً ويوفق ويأيت باحلسن الطريف حينا,ًالصعب حينا

 :اإلغراب الفكري وعدم الرتفق بشاعريته قوله يمدح القاسم بن عبيد اهللا
ـــدا ـــا حاس ـــهًأي ـــف قلب ـــوي التله ــــا   يك ــــا رآه غازي ــــسكرًإذا م ــــط ع   وس

 جتهـــد وتفكـــرينظـــري تـــر ثـــم ا  تـــصفح بنـــي الـــدنيا فهـــل فـــيهم لـــه
ـــ ـــنفسإف ـــدثتك ال ـــهأن ح ـــك مثل ــضمر  ن ــك م ــني جنبي ــالل ب ــو ض  بنج

ــد و ــاأفج ــد رأي ــداًج ــىل الع ــدم ع  ربصـــاوشـــد عـــن اإلثـــم املـــآزر و   وأق
ــن ــارع ال ــشباب وق  وائـــب وارفـــع رصعـــة الـــرض واجـــرب  وعــاص شــياطني ال

ــ ــدهر واعــرتفإف ــذر ال  ألحكامــــــه واســــــتغفر اهللا يغفــــــر  ن مل تطــق ذا فاع
تـى أ بصورة غريبة يف املديح فشق عىل نفسه ومل يرتفق بـشاعريته ويأيت أنابن املعتز أراد إن 

 .بيشء غريب غري معجب
ق كـل التوفيـق ِّفـُنـه وإولكنه حني مدح عبيد اهللا بن سليامن والد القاسم وحاول اإلبداع ف

 : فنه وأدبه فقال ذا مكانة يفً وكان كاتبا,حني استمد معنى املدح من طبيعة املمدوح وثقافته
ـــر  علـــــيم بأعقـــــاب األمـــــور كأنـــــه ـــسمع أو ي ـــن ي ـــسات الظ  بمختل

 م جـــــوهراَّ أو تـــــنظًتفـــــتح نـــــورا  خــــذ القرطــــاس خلــــت يمينــــهأإذا 
 األمر الذي عـرف بـه ابـن ,وهي صورة هبيجة مجعت بني الوصف اجلميل واملديح الرقيق

 .املعتز وصار سمة من سامته
املعتز يف جمال املديح حماولته التي مدح فيها املعتضد وعرج فيها ومن املحاوالت الناجحة البن 

 نسيقه وغرس بستان أنيق حوله الذي أبدع الفنانون يف بنائه وت) )الثريا((عىل هتنئته بقرص 
 ًهنار صغرية جيري املـاء فيهـا عـذباأوشق 
ً

ـــا  ـــا باقي ـــت فين ـــرًوال زل   واســـع العم
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ــــزل ــــري دار ومن ــــا خ ــــت الثري   وبــورك مــن قــرصًفــال زال معمــورا  حلل
ال يلبث ابن املعتز أن يلفت من موقف املديح التقليدي الكريـه عـىل نفـسه لـيخلص إىل و

 : وفيه يتخلص من مأزقه ويبدع يف الصور التي يأيت هبا يف هذا السبيل,وصف القرص اجلديد
 األثامر والـــورق اخلـــرضفـــأورقن بـــ  جنـــان وأشـــجار تالقـــت غـــصوهنا
ــــر  تــــر الطــــري يف أغــــصاهنن هواتفــــا ــــر هلــــن إىل وك ــــن وك ــــل م  تنق
ــــاهلجر  هجــــرت ســــواها كــــل دار عرفتهــــا ــــري دارك ب ــــدار غ ــــق ل  وح
ـــه ـــت رشفات ـــد عل ـــرص ق ـــان ق ـــربعن يف األزر  وبني ـــد ت ـــساء ق ـــصف ن  ك

 لرتضـــــع أوالد الريـــــاحني والزهـــــر  هنــــار مــــاء كالــــسالسل فجــــرتأو
ــدان وخــش ــل وســطهومي ــركض اخلي ـــدر   ت ـــشاء عـــىل ق ـــا ي  فيؤخـــذ منهـــا م

ــصقر  إذا مـــــا رأت مـــــاء الثريـــــا ونبتـــــه ــيهن وال ــب ف ــوب الكل ــسري وث  ي
ــــا  ــــاإعطاي ــــان عامل ــــنعم ك ــــه م  بأنـــك أوىف النـــاس فـــيهن بالـــشكر  ل

  :شعره السياسي - ٢
مـريهم  املدافع احلقيقي عن العباسـيني يف وجـه الطـالبيني هـو شـاعرهم وأابن املعتز يعد

 املـدافع عـن حقهـم يف اخلالفـة , لقد كان ابن املعتز شاعر بني العباس األول,عبداهللا بن املعتز
 آخر حجج اجلناح اآلخر من األرسة اهلاشمية وهو جنـاح ً ويف عنف حينا,ًاملجادل يف لني حينا

 .الطالبيني
 من تارخيهم ً هلم جانباً ذاكرا, القول إىل الطالبينيً موجها,يقول ابن املعتز يف إحد قصائده

 أهنم مل يستطيعوا اسـرتجاع اخلالفـة مـنهم حتـى سـالت دمـاؤهم فـنهض ً مبينا,مع بني أمية
 ً وهزموا بني أمية وقضوا عىل ملكهم وبالتايل أصبحت اخلالفة حقـا,العباسيون لآلخذ بثأرهم

 .هلم
ـــب  أبــــى اهللا إال مــــا تــــرون فــــام لكــــم ـــا آل طال ـــدار ي ـــىل األق ـــاب ع  عت

ــــا والقواضــــب   فهـــــال أخـــــذتمًاكم حينـــــاتركنـــــ ــــي بالقن ــــراث النب  ت
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ـــ  زمـــان بنـــي حـــرب ومـــروان ممـــسكو ـــك جـــائر احلكـــم غاصـــبّأعن  ة مل
ــــام  مــن الــرضب يف اهلامــات محــر الــذوائب  أال رب يــــوم قــــد كــــسوكم عامئ
ــــاءكم ــــسيوف دم ــــوا بال ــــام أراق ــــارب  فل ــــني األق ــــك حن ــــا ومل نمل  أبين
ـــار احلباحـــب  فحـــني أخـــذتم ثـــأركم مـــن عـــدوكم ـــورون ن ـــا ت ـــدتم لن  قع
ـــتم ـــد علم ـــتكم ق ـــي أعي ـــا الت ــا  وحزن ــام ذنبن ــل ســالب??ف ــل مث  هــل قات

ــــــل املواهــــــب  انــــا بفــــضلهبعطيــــة ملــــك قــــد ح ــــــدرة رب جزي  وق
ـــادب  ولـــيس يريـــد النـــاس أن متلكـــوهم ـــوب اجلن ـــيهم وث ـــوا ف ـــال تثب  ف

 وقد غاب عنه , بإرثه من بني بنته العباس وهو عم النبي أوىلبنين أ ً ابن املعتز زاعامويقول
 ولكـن ابـن , ال إىل هـؤالء وال إىل أولئـك,ن اخلالفة نفسها ال تورثأأن األنبياء ال يورثون و

 :ًاملعتز حمامي العباسيني والناطق بلساهنم يردد هذه احلجج وغريها قائال
ـــــــــا ــــــــة يف داره ـــــــــا أمي  ونحــــــــن أحــــــــق بأســــــــالهبا  قتلن
  بأكواهبــــــــاًالفــــــــة صــــــــابااخل  وكــــم عــــصبة قــــد ســــقت مــــنكم
ــــــــم ــــــــم تلقتك ــــــــا دنوت ــــــــا  إذا م ــــــــرت بحالهبــــــــاًزبون   وق
ــــــــى اهللا أن متلكــــــــوا ــــــا  وملــــــــا أب ــــــا هب ــــــا وقمن ــــــضنا إليه  هن
ــــــــدا  لنــــــــا إذ وقفنــــــــا بأبواهبـــــــــا  ومــــــــا رد حجاهبــــــــا واف
ــــا ــــت أخته ــــب الرحــــى وافق ــــــا  كقط ــــــا هب ــــــا وغلبن ــــــا هب  دعون
ـــــي ـــــاب النب ـــــا ثي ـــــن ورثن ـــــــداهب  ونح ـــــــذبون بأه ـــــــم جت  ا?فك
ـــــه ـــــي بنت ـــــا بن ـــــم ي ـــــم رح   بنـــــو العـــــم أوىل هبـــــاْولكـــــن  لك

 :إىل أن يقول
ــــــال ــــــاًفمه ــــــا إهن ــــــي عمن ــــــــا   بن ــــــــا هب ــــــــة رب حبان  عطي

ــــــــشدت  وكانـــــــت تزلـــــــزل يف العـــــــاملني ــــــــاإف ــــــــا بأطناهب  لين
 نـــــــا هلـــــــا خـــــــري أرباهبـــــــاأب  قــــــــسم أنكــــــــم تعلمــــــــونأو
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 غـري ًدة حـني يتـورط تورطـاويستبد احلامس بابن املعتز لبني قومه فيخرجه محاسه عن اجلا
با طالب يف النـار  أنأ ويلمح إىل ,كريم يف إجراء مقارنة بني أيب طالب والعباس عمي الرسول

 فاهللا وحده يعلم أين الرجل العظيم الـذي , وأعطى لنفسه ما ليس من حقه,والعباس يف اجلنة
 :سوب إليه قوله واملنً ومحى رسالته نبياً اليتيم من بعد جده ورعاه شاباًكفل حممدا

ــــا  ن ديــــن حممــــدأولقــــد علمــــت بــــ ــــة دين ــــان الربي ــــري أدي ــــو خ  ه
ولكنها السياسة وجاه امللك واحلـرص عليـه تـدفع بعـض النـاس إىل التهـاون يف حقـوق 

 .العظامء والتعريض هبم من حيث يستحقون اإلجالل واإلعظام
يرات دامية إىل بني عمه  ثم يندفع يف توجيه هتديدات وحتذ,إن ابن املعتز يستغل هذه الثغرة

 : يف السعي إىل اقتناص اخلالفة قائالاالطالبيني إذا هم استمرو
ــــ ــــي عم ــــا بن ــــىيي ــــم وحت ـــــستقيم   إىل ك ـــــه ي ـــــا تطلبون ـــــيس م  ل

ــــضل ــــل أيب الف ــــب كمث ــــو طال ــــــيم?  أأب ــــــذا عل ــــــنكم هب ــــــا م  أم
ــــيم  ســــائلوا مالكــــا ورضــــوان عــــن ذا ــــذا مق ــــن ه ــــذا? وأي ــــن ه  أي
ـــــيمو  وعــــــيل فكابنــــــه غــــــري شــــــك ـــــا عظ ـــــه علين ـــــب حق  اج
ــــذاك اخلــــصوم  فــــدعوا امللــــك نحــــن بامللــــك أوىل ــــا ب  قــــد أقــــرت لن

  :هغزل - ٣
 وبالغ يف صوره التي رسـمها مبالغـة واضـحة سـواء أكـان غـزال ,كلف ابن املعتز بالغزل
قتنع بصدق ابن تكاد تمتطلبات الغزل من مكابدة ولوعة وصبابة ال  و,وصفيا أو غزل شكو

 ولكنه غـزل املرتفـني الـذين ,بالتايل فنحن ال نستطيع أن ننظمه يف سلك العاشقنياملعتز فيها و
 وإذا كنـا ال نلمـس ,ينتقلون بني قلوب الغانيات يصورون مشاعر طارئة أو مغامرات متكررة

 فمن ,صدقا يف غزل ابن املعتز فإننا ال نعدم فيه مواطن لطف تناول وحسن تعليل ودقة تصوير
 . ينال إعجابا عابرا قولهغزله الذي يمكن إن

ــــــر ــــــسارقني النظ ــــــن ي ــــــا م  وإذا نظـــــــــرت إليـــــــــه فـــــــــر  ي
 عنــــــــــــــدنا ال تــــــــــــــستقر  مـــــــا يل أر حلظـــــــات عينـــــــك
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ـــــــالكالم ـــــــل ب ـــــــت تبخ ـــــــال  إن كن ـــــــن النظـــــــرأف ـــــــل م  ق
ــــــــسقمه ــــــــول ب  عنــــــدي مــــــن احلــــــب اخلــــــرب  جــــــــسمي يق

ف ولكـن يف ويصور ابن املعتز الغرية التي هي دليل احلب وخدينه بيشء من الغلو والتطـر
 :معنى رقيق يف قوله

ــــي ــــن أحلــــاظ قلب ــــه م ــــار علي   فكـــــرياركــــأفإذا مــــا صــــورته  أغ
ـــــر ـــــف ت ـــــه إكـــــونأفكي ــــاس يف أضــــحى وفطــــر  ذا رأت ــــون الن  عي

وكان البن املعتز حمبوبة يردد اسمها كثريا يف شعره تارة باسـم رشة وأخـر باسـم رشيـر 
 :ق من الطرافة وأسلوب املداعبة حني يقول وهو يذكرها يف نطا,شد التعلقأوكان متعلقا هبا 

ــــدر ــــا الب ــــا أخ ــــه رشة ي ــــا وج  أرضــــــيت بــــــاألعراض واهلجــــــر  ي
 طــــوبى لــــركن البيــــت واحلجــــر  وتركتنـــــي وحججـــــت معتمــــــرا

 :ويرق ابن املعتز ويطرف حني يتعلل لشبيه باألعذار فيقول
 وصــــــغت ضــــــامئرها إىل الغــــــدر  صــــدت رشيــــر وأزمعــــت هجــــري

ـــت ـــاكـــربت وشـــبت,: قال ـــت هل  هــــــذا غبــــــار وقــــــائع الــــــدهر  قل
 :حني يقولعن الليل  يعربابن املعتز بصورة جديدة فريدةو

ــــوم  تـــر الـــشمس قـــد مـــسخت كوكبـــا ــــداد النج ــــت يف ع ــــد طلع  وق
ىل مزج الغزل بالشكو فيصيب رقة يف القول خفيفة عىل الـسمع إويعمد ابن املعتز أحيانا 

 :حني يقول
ــــك  ملتنـــي يـــا مـــيسء والـــذنب ذنبـــك ــــسبك اهللا رب ــــيس ح ــــح نف  وي
ــــاول بحــــبس كتبــــك قــــتيل ـــسبك  ال حت ـــتىل فح ـــراق ق ـــوىل الف ـــد ت  ق

رق شـعره وعـذب أسـلوبه وقربـت معانيـه إىل )) رشة((وإذا ما ذكر ابن املعتز صـاحبته 
 : فلنقرأ له هذه األبيات الرقيقة,اخلاطر وكأهنا صادرة عفوه

ــــ  عبــــق الكــــالم بمــــسكة نفحــــت ــــن يعاتب ــــريض م ــــه ت ــــن في  هم



٢٤٤ 

ــــــه واحلــــــي قــــــد رقــــــدوا ـــــــضاربه  نبهت ـــــــضبا م ـــــــستبطنا ع  م
ـــــــــه  فكــــــأين روعــــــت ظبــــــي نفــــــا ـــــــــه ســـــــــنة تغالب  يف عين

 :ومن معاين احلب املتسمة بالعزة واإلباء عند ابن املعتز مع تالعب مجيل باأللفاظ قوله
 عبــــد شــــوق ال عبــــد رق لــــدهيا  إن عينــــي قــــادت فــــؤادي إليهــــا

ـــــا  وفقـــفهـــو بـــني الفـــراق واهلجـــر مو ـــــزن عليه ـــــا وح ـــــزن فيه  بح
ن غزل ابن املعتز صورة دقيقة لشخصيته رقة وشاعرية مع هتتك سـافر حينـا مقنعـا حينـا إ
 سـطحي متـصنع يف عواطفـه , وهو يف كـل أحوالـه معجـب مطـرب صـوغا وصـورة,آخر

 ,وصبابته
  :احلكمة والتشاؤم - ٤

 وليس ببعيد عىل مقدرته ,شاعرنا أسباب احلكمة إذا ما عمد إىل التفكريمل متنع حياة الرتف 
القول احلكيم املزود برصني الفكر الصايف وأبعاد اإلحساس الواقعي العميق يف فرتة صـحو أو 

 . إذ مل تكن حياة شاعرنا سوءا كلها,ساعة تدبر
 :يقول ابن املعتز يف فلسفة األيام وصنوف البرش وحكمة اخلالق

 وكــــــأين لكــــــل نجــــــم غــــــريم  طــــال لــــييل وســــاورتني اهلمــــوم
ــــقيم  ســـــاهرا هـــــاجرا لنـــــومي حتـــــى ــــر س ــــالم فج ــــت الظ  الح حت
ـــــو ـــــل حمث ـــــار واللي ـــــر النه ــــــيم  دام ك ــــــه وهــــــذا من ــــــني ذا منب  ث
 كــــل مــــرء فيهــــا طحــــني هــــشيم  ورحـــــى حتتنـــــا وأخـــــر علينـــــا
 وبريـــــــق كزخـــــــوف ال يـــــــدوم  ورسور وكربـــــــــــة وافتقـــــــــــار
ـــــــاىف وذو ســـــــقام وحـــــــي  وحبــــيس حتــــت الــــرتاب مقــــيم  ومع

ــــــذموم   تقــــــيوغــــــوي عــــــاص وبــــــر ــــــود وامل ــــــتبان املحم  واس
ــــــوال ــــــخاء ول ــــــل وذو س ـــريم  وبخي ـــذا ك ـــل ه ـــا قي ـــذا م ـــل ه  بخ
ــــا ــــن خ ــــرب ع ــــنعه خت ــــر ص ــــــا  وت ــــــيمإلقن ــــــف حك ــــــه لطي  ن
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وتـستعرض يف ثقـة  إهنا نظرات فاحصة عميقة متـدبرة تـنفحص يف عمـق طبـائع النـاس
 الق احلكيمسلوكهم ثم تنتهي هذه النظرات املجرية بالوصول إىل اخل وأخالقهم

ومتر بشاعرنا فرتات ضيق كتلك التي يتعرض هلا كل إنسان يف هذه احلياة فال يأبـه حلـسبه 
 ,وال هيتم ألدبه وال يلتفت إىل عبقريته وإنام يتمنى أن يكون واحدا من اخلاملني يف ظل األمـان

  فيعرب عن ذلك أدق تعبري بقوله,أو صاحب حظ يف ظل اجلهل
ـــ ـــأمن مخ ـــسبي ب ـــشرتي ح ـــن ي ــــول  ولم ــــظ جه ــــشرتي أديب بح ــــن ي  م

ـــل  ســـاء الزمــــان وأوجعتــــك رصوفــــه ـــد قلي ـــرس بع ـــان ي ـــسى الزم  وع
 وهو متشائم يف بعض األحيان استجابة ملشاعر مقبضة ,وابن املعتز يؤمن بقضاء اهللا وقدره

 : فيعرب عن ذات نفسه يف صدق وعمق وتسليم, بهُّكسيفة تلم
  أنيـــــاب وأفـــــواهعـــــضته للـــــدهر  مــــــسهد يف ظــــــالم الليــــــل أواه

ـــا ـــمعي م ـــئ س ـــان خيط ـــدرهأإن ك ــــدر اهللا  ق ــــد ق ــــا ق ــــيس خيطــــئ م  فل
ويشكو ابن املعتز من الدهر واملشيب وهناية احلياة وفقد األحباب وسكناهم بطـن األرض 

 :فيقول
ـــــدرا ـــــدهر مقت ـــــك ال  م غالـــــــب ظفـــــــراوالـــــــدهر أأل  آخـــــى علي
ــــ ــــل حادث ــــي ك ــــت تلق ــــا زل  حتـــــى حنـــــاك وبـــــيض الـــــشعرا  ةم

ـــــــــــــدهتمهللا إ ـــــــــــــوان فق ـــــرا  خ ـــــون األرض واحلف  ســـــكنوا بط
ـــــنهم  أيـــــــن الـــــــسبيل إىل لقـــــــائهم ـــــدث ع ـــــن حي ـــــرباُأم م   خ

 ً إىل املتـاب معرتفـاًويشغل التفكري يف املوت شاعرية ابن املعتز فيرتجم عن مشاعره نازعـا
 : يف العفو فيقولًبالذنب طامعا

ـــه  ي حـــني كنـــت يف صـــبوة الالهـــيأإىل  ـــت ب ـــك يف يشء وعظ ـــا ل ـــاهأم   ن
ــــــني إىل اهللا   يرجـــو مـــن اهللا عفـــوهًويـــا مـــذنبا ــــــسبق املتق ــــــرىض ب  أت



٢٤٦ 

 فيذكر ,ر عىل تفكريه وتستبد به فكرة التوبةطي وتسً طويالًويفكر ابن املعتز يف املوت تفكريا
 : باآلخرةً باملوت وتذكرياً اعتبارا,سكان القبور واستحالة تزاورهم عىل قرب املحلة والدار

ــــــ ــــــكان دار ال ت ــــــنهموس  عــىل قــرب بعــض يف املحلــة مــن بعــض  زاور بي
ـــ ـــواتيامأك ـــوقهمًن خ ـــني ف ـــن الط  فلــيس هلــا حتـــى القيامــة مــن فـــض   م
  :هفخر - ٥

 أو حمامد اتصفت هلا يف جمتمعها ,تنزع النفس إىل الفخر بام تراه مآثر انفردت هبا دون غريها
 .ً وامتيازاًأو صفات خاصة استأثرت هبا ورأت فيها فضال

عـرف ي مل مع أنـهر ابن املعتز بفروسية وبطولة يف احلرب لغلبة تصورها يف حلم يقظة يفخو
 :ً يقول ابن املعتز مفتخرا, أو شارك يف معركةً حرباضنه خاأ

ـــــاء  ويل صــــارم فيـــــه املنايــــا كـــــوامن ـــــسفك دم ـــــىض إال ل ـــــام ينت  ف
ـــــــامء  تــــر فــــوق متنيــــه الفــــرن دكانــــه ـــــــيم رق دون س ـــــــة غ  بقي

 :ًيقول مفتخراو
ــهو ــضت ظالم ــني خ ــل الع ــل ككح ـــــاع و  لي ـــــأزرق مل ـــــيض صـــــارمأب  ب

ـــا ـــرف كأهن ـــضاء ح ـــضبورة األع  تــــصافح ررضاض احلــــىص بمناســــم  وم
 :ويف جمال الفخر بالكرم والعفة يطرق ابن املعتز هذا املعنى

 غنــاي لغــريي وافتقــاري عــىل نفــيس  وما زلت مـذ شـدت يـدي عقـد مئـزري
ــــي ــام  ودل عــــيل احلمــــد جمــــدي وعفت ــشمسك ــىل ال ــصباح ع  دل إرشاق ال

يه إذا مـا متثـل نفـسه ضـمن واقعـة  فال عل,وابن املعتز هاشمي عبايس أمري من بيت امللك
 يطلـق لنفـسه عنـان , ويدل من خالهلـا بـالغنى والعـزة, طويلة يتيه فيها بالنعمىًنشد أبياتاأو

 ًوقـد امتطـى جـوادا إذا حتـرك ً جـراراًالفخر املتطرف بفروسيته التي جعلت منه وحده جيشا
 :ًكميتا

ــــار  هاشـــــمي إذا نـــــسيت وخمـــــصوص ــــري ع ــــم غ ــــن هاش ــــت م  ببي
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 حــــــل اجلبــــــار دار الــــــصغارأو  خـــزن الغـــيظ يف قلـــوب األعـــاديأ
ـــــــرار  ويل الـــــصافنات تـــــردي إىل املـــــوت ـــــــبيل الف ـــــــدي س  وال هتت
ــــــار  وســـــيوف كأهنـــــا حـــــني هـــــزت ــــــقوط القط ــــــا س  ورق هزه
ــــدا ــــدوت وحي ــــيش إذا غ ــــا ج ــــــد  أن ــــــرارووحي ــــــل اجل  يف اجلحف

  :عنده الصيد والطرد - ٦
 ينـشئ طرديـات حمبوكـة الـسبك جيـدة , من الذين اغرموا بالـصيدً ابن املعتز واحداكان

ن شعر الطرد يعتـرب مـن أدق أسـاليب إ ,الصنع مليئة بالصور واحلركات واملعاين والتشبيهات
الطبيعـة يف نطـاق و , وفر فيه حركة وتلوين وإمجال وختصيص وكر,الوصف يف الشعر العريب

 عن وصـف اخليـل ً هذا فضال, فيهًالليل والفخر والنور والسامء والنجوم تدخل بدورها طرفا
 وهـا هـو ابـن املعتـز ,والكالب والفهود والصقور والبزاة والطرائد من ظباء ومها ووحـوش

 كـام ًديرا قـً دقيقـاًيقدم لنا واحدة من أمجل طردياته يصف فيها خيول الـصيد وكالبـه وصـفا
يصف مطاردهتا للظباء الرتع يف املراعي وشكل املطاردة يف ميدان املعركـة بـني كلـب الـصيد 

 دون ًتقانـاإوفـرة و إىل رسم الصور وخلق التشبيهات العديدة التي انفرد هبا ً عامدا,وضحاياه
 : بوصف الفجر واخليلً يقول ابن املعتز مبتدئا,غريه من شعراء عرصه

ـــــاء  بالـــــضياءملـــــا تعـــــر األفـــــق ـــــشفة اللمي ـــــسام ال ـــــل ابت  مث
ـــــاء  وشــــــمطت ذوائــــــب الظلــــــامء ـــــل باإلعف ـــــم اللي ـــــم نج  وه
ــــــــاء  قـــــدنا بعـــــني الـــــوحش والظبـــــاء ــــــــذورة اللق ــــــــة حم  داهي
ــــــسمراء ــــــالعقرب ال ــــــائلة ك ـــــــشاء  ش ـــــــة األح ـــــــة مطلق  مرهف
ــــــوداء ــــــم س ــــــن قل ــــــدة م ـــــرداء  كم ـــــرف ال ـــــن ط ـــــة م  أو هدب
ــــــــواء ــــــــا أجنحــــــــة اهل ـــــو  حتمله ـــــستلب اخلط ـــــاءت ـــــال إبط  ب

 :ً وكأنام يرسم له صورة ملونة قائالً دقيقاًصف كلب الصيد وصفايثم 
ـــــــق األعـــــــضاء  خالفهــــــــا بجلــــــــده بيــــــــضاء  وخمطـــــــف موث
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ـــــــسامء ـــــــشهاب يف ال ـــــــأثر ال ـــــدعاء  ك  ويعـــــرف الزجـــــر مـــــن ال
ــــــــإذن ســــــــاقطة اإلرجــــــــاء  كــــــوردة الــــــسوسنة الــــــشهالء  ب
ـــــــذاء ـــــــف احل ـــــــرثن كمثق ــــــــذاء  ذا ب ــــــــة األق ــــــــة قليل  ومقل
ــــــاء  تنـــــساب بـــــني أكـــــم الـــــصحراء  صــــــافية كقطــــــرة مــــــن م
ـــــاء ـــــة رقط ـــــسياب حي ـــــل ان ـــــضاء  مث ـــــسفح والف ـــــني ال ـــــس ب  آن

 :الظباء وبيئتها ًويستطرد الشاعر واصفا
ــــــــور خــــــــالء  رسب ظبـــــــاء رتـــــــع األطـــــــالء  يف عــــــــازب من
ــــرضاء ــــة اخل ــــبطن احلي ــــو ك ـــــشاء  أح ـــــة الرق ـــــنقش احلي ـــــه ك  في
ـــــل  كأهنـــــــا ضـــــــفائر الـــــــشمطاء ـــــصطاد قب ـــــاءي ـــــن والعن  األي
ـــــصاء ـــــنقص يف اإلح ـــــسني ال ت ـــــــدماء  مخ ـــــــوم بال ـــــــا اللح  وباعن
ــــا نــــارص اليــــأس عــــىل الرجــــاء  رميــــت بــــاألرض عــــىل الــــسامء  ي

 فحـــــسبنا مـــــن كثـــــري العنـــــاء   إىل اهلـــــــواءًومل تـــــــصب شـــــــيئا
ــاء ــن امل ــا اب ــي ي ــذا الرم ــاك ه   هن

 

  :صنعة عبد اهلل بن املعتز - د
فيه أشياء كثرية جتـري يف  و,ية وغزل الظرفاء وهلهلة املحدثني رقة امللوكابن املعتز شعريف 

قـد كـان ل,ُأسلوب املجيدين وال تقرص عن مد السابقني, وأشياء ظريفة مـن أشـعار امللوك
ًشاعرا حمسنا ْأمريا مرتفا, مل يتح له ترفه أن يتعمـق الثقافـة والفلـسفة ً ِ ُ ً  وهـو كـذلك مل يتعمـق ,ً

 مل يعرف العمق يف يشء; إنام عرف اللهو والنعيم, وعرب عن ذلك وسائل التصنيع احلديثة, فإنه
 :أمجل تعبري بقوله

ـــــــصغري ـــــــالكبري وبال ـــــــا ب ِرشبن ــــــدهور  ِ ِومل نحفــــــل بأحــــــداث ال ِ 
ـــي ـــل املاله ـــا خي ـــضت بن ـــد رك ُلق ِوقـــــد طرنـــــا بأجنحـــــة الـــــرسور  ْ ِ 
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 ومهـا كـذلك ِّابن املعتز كان من ذوق املصنعني, فالتصنيع والزخرف أساسيان يف حياتـه,و
ه بـاجلامل كـام َّ ضـاعفت حـسااء واملوسـيقبدت فيه منذ نشأته نزعة إىل الغنـ. أساسيان يف فنه

ًيح رضبـا معقـدا مـن التـصنيع يف شـضاعفها ترفه ونعيمه, فالرتف يتـ  واحلـق أن  احليـاةونؤً
حياته التصنيع كان مادة أصلية يف حياته, ورس منها إىل فنه; فهو يعيش يف شعره كام يعيش يف 

 .معيشة تعتمد عىل التأنق والتنميق
ًكان ابن املعتز شاعرا مصنعا من أصحاب مذهب التصنيع, وكـان يعجـب هبـذا املـذهب  ً

ًإعجابا شديدا د  وهو يـشهد لـه بأنـه كـان "البديع" كتابه ةعاه إىل أن يكتب يف أدواته وزخرفً
ًِفنانا عاملا حيسن وضع املصطلحات الفنية,  َ فهـم ,ةزخرفـالجوانب التصنيع و يتعمق يف فهم ملً ِ

زخرف اجلناس والطبـاق والتـصوير واملـشاكلة, ولكنـه مل يفهـم الزخـرف : الزخرف احليس
. العقيل, ولذلك مل يسقط يف كتابه أي تعريف بلون من ألوانه سو ما سامه باملذهب الكالمـي

ًمـا واسـعا بـالزخرف هو الذي انحاز بالبديع العريب إىل الزخرف املادي, وجعله ال هيتم اهتامف ً
 .العقيل أو املعنوي

ُكان ابن املعتز يو عنى بزخرف التصوير يف شعره عناية شديدة, ولكن أي تصوير? إنه ليس ُ
ًهذا التصوير الفلسفي الذي يمزج بنوافر األضداد, وهو أيـضا لـيس التـصوير احلـيس الـذي 

ج وتشخيص; إنام هـو تـصوير مـن حيلله أبو متام إىل أصباغه التي حتدثنا عنها من جتسيم وتدبي
ًنوع آخر ال حيتاج تأمال عميقا, أو هو بعبارة أدق صبغ آخر من أصباغ التصوير; ولكنـه لـيس  ً

ًصبغا معقدا وال مركبا, ونقصد ً ًصبغ التشبيه, فقد شغف به شغفا شـديدا كـاد ال يبقـى فيـه : ً ً
 .بقية لزخرف آخر من زخارف املدرسة
ة خاصة, فإنه استطاع أن حيول هـذا الـصبغ املحـدود إىل وكان لذلك الزخرف عنده طراف

ًصبغ له طاقة واسعة, بل لقد خرج عن نطاقه القديم وأصبح صبغا مستقال له أوضاعه التي ال  ً
ًحتىص, ويف هذا الوعاء من أوعية التصوير يظهـر تـصنيعه ويظهـر أيـضا تفوقـه عـىل شـعراء 

ن ألوان التصنيع, ولكن عرف كيـف عرصه; فقد اختص بصبغ واحد من أصباغ لون واحد م
وكـان النقـاد القـدماء .  ويستخرج منه ما ال حيىص من صـور وأوضـاع,حيوله إىل صبغ واسع
 ويقـول ,"إن ابـن املعتـز يغلـب عليـه التـشبيه": يقول ابـن رشـيق. يعرفون له هذا اجلانب
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  وامـتألت كتـب,"هو أشعر الناس يف األوصاف والتـشبيهات": صاحب معاهد التنصيص
 .النقد والبالغة بأوصافه, وأشاد به عبد القاهر اجلرجاين يف غري موضع من كتاباته

ًوطبيعي أن يعدل ابن املعتز بتصنيعه إىل التشبيه; ألنه ال حيتاج بعدا يف اخليـال وال عمقـا يف  ً
ِّدعني أبدل قيثاريت بلوحة األلوان, ولكنه حـني انتقـل هـذه النقلـة مل: التصوير, وكأين به قال ْ َ 

حيسن استخدام مجيع األلوان التي تركها أبو متام, بل مل حيسن استخدام لـون التـصوير نفـسه; 
فقد انحاز إىل صبغ واحد من أصباغه وهو صبغ التشبيه, وترك األصباغ األخر مـن تـدبيج 
َّوجتسيم وتشخيص; غري أن من احلق أن نحمد البن املعتز صنيعه هبذا الصبغ, فقـد حولـه إىل 

ِّ وراح يستخرج منه أوضاعا ال حتىص يزين هبا شعره وجيملهصبغ واسع  وهنـا يـأيت تـصنيعه, ,ً
 .ًفصبغ التشبيه أصبح عنده صبغا ثريا بأوضاعه املتضاربة

وليس من شك يف أن هذه مقدرة ممتازة, تلك التي استطاع هبـا ابـن املعتـز أن حيـول صـبغ 
ة; فإذا هو عىل رضوب وأوضاع خمتلفـة, وإذا ًالتشبيه إىل ما يشبه اللون األخرض مثال يف الطبيع

وإهنا ملهارة تلك التي يستطيع صاحبها أن يؤلـف لوحـة مـن . لكل رضب ووضع روعة فاتنة
ٍ فإذا هو زاه أو باهت يف بعض اجلوانب, وإذ هو يرتاوح بني هذين الصبغني إىل مـا ,لون واحد

ز أظهر مهارة واسعة يف هذا الصبغ ن ابن املعتإًوحقا . أصباغ يف اجلوانب األخرال حيىص من 
ًمن أصباغ التصوير; إذ عرف كيف حيول صبغا حمدودا إىل صبغ واسع, ثم أخذ يستخرج منـه  ً

 حتى ال حيس قارئه بتكرار يف املنظر; فهو لون واحـد, بـل هـو صـبغ واحـد, ,ًأوضاعا خمتلفة
ًن أننا نر لونا واسعا لـه ِّولكن الشاعر املصنع بارع; إذ جيعلنا نخطئ يف احلس والتقدير, ونظ ً

واقرأ هذه األبيـات إذ يقـول . أوضاعه الكثرية التي تنقلنا من عاملنا احليس إىل عامل خيايل واهم
 :يف النرجس

َكـــأن أحـــداقها يف حـــسن صـــورهتا ِ ِ َ ـــــافور  َ ـــــرب يف أوراق ك ـــــداهن الت ِم ِ ِ ُ 
 :أو يقول فيه

ِّكــأن عيــون النــرجس الغــض حوهلــا ِ ــــــشوه  َ ــــــداهن در ح ٍّم ــــــقُ  ُن عقي
 :أو يقول يف النارنج
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َوأشـــــجار نـــــارنج كـــــأن ثامرهـــــا َ ِّحقـــاق عقيـــق قـــد ملـــئن مـــن الـــدر  ُ ُ ٍ ُ 
 :أو يقول يف اآلذريون

 ُوالــــــــشمس فيــــــــه كاليــــــــه  َّكـــــــــــــــأن آذريوهنـــــــــــــــا
ـــــــــب ـــــــــن ذه ـــــــــداهن م ٍم ــــــــــه  ٌ ــــــــــا غالي  فيهــــــــــا بقاي

 :أو يقول يف اهلالل
ــــضة ــــه كــــزورق مــــن ف َّانظــــر إلي ٍ ــــ  ْ ــــن عن ــــة م ــــه محول ــــد أثقلت  ِربٌق

 :ويقول فيه
ـــــدا ـــــالل ب ـــــسن ه ـــــر إىل ح ٍانظ ِ ـــــا  ْ ـــــواره احلندس ـــــن أن ـــــك م ِهيت ِ ِ ُ 
ــــضة ــــن ف ــــد صــــيغ م ٍكمنجــــل ق َ ـــسا  ٍ ـــدجى نرج ـــر ال ـــن زه ـــصد م ِحي ُ 

; فقد استطاع ابن املعتز هبذه األوضـاع "كأنه جمرفة العطر": أو يقول يف قمر مرشق نصفه
. واخليال حتكي قصور ألف ليلة وليلـةمن التشبيه ونظائرها أن يطوف بنا يف قصور من الوهم 

ويف هذه القصور اخليالية يعيش من يقرأ يف ديوان ابن املعتز; فإذا هو ير مداهن من تـرب, كـام 
َّير كثريا من أواين الذهب والفضة املرصعة بأنواع اجلواهر والآللئ  ,إن التشبيه صبغ واحـد. ً

 .ًه أوضاعا ال حتىصِّولكن ابن املعتز عرف كيف حيلله وكيف يستخرج من
ِّوهذا هو سبب ما نزعمه من أنه شاعر مصنع; بل هو شاعر يعقد يف التـصنيع, فقـد أخـذ 
ًصبغا واحدا من أصباغه وذهب يعقده ويستنبط منه ما ال حيىص من أوضاع رائعة, وهل هناك  ً

 ًأروع من هذا اهلالل الذي يشبه منجال من فضة?
ًالصور والتشبيهات يف شعره, ويفرط فيهـا إفراطـا ذهب ابن املعتز يكثر من أوضاع هذه و

 ًشديدا, حتى لتظهر يف قصائده عىل هيئة صفوف متالحقة; ففي كـل جانـب منهـا صـورة أو
تشبيه, وهي صور وتشبيهات ما يزال ابن املعتز حياول أن حيدث هبا طرافة يف شعره; فهي كـل 

 يف إحداث تنويع واسع يف زخرف شعره; َّمل يضع ابن املعتز مهه. ما يقدمه للفن من زينة ومجال
فقد رفض الزخرف العقيل أو بعبارة أدق مل يستطع أن يـستخدمه, وهـو كـذلك مل يـستطع أن 
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يستخدم مجيع أوعية الزخرف احليس; فقد انحاز إىل التشبيه, وذهب يطرز به قصائده, ويويش 
ْوأظهر يف براعة مل تتح لشاعر من قبله, وهل هناك أ. به أبياته َ  :برع من هذا التشبيه; إذ يقولُ

ـــــورته ـــــسن ص ـــــه بح ـــــم يتي ِري ِ ِ ُ ـــــه  ٌ ـــــظ مقلت ـــــؤاد بلح ـــــث الف ِعب ِ ِ َ 
ــــت ــــدغه وقف ــــرب ص ــــأن عق ُوك ـــــه  َّ ـــــار وجنت ـــــت مـــــن ن ِملـــــا دن ِ 

فهذه صورة رائعة روعة شديدة ملا أشاعه فيها مجال وبعث من نار, هـي نـار الوجنـات أو 
التي كان يلقيها الساقي يف أقداح مجاعته; إذ هي نار الفن, وما أشبهها هبذه القطع من الشمس 

 :يقول
ــــــــسم يف ــــــــه تق ــــــــأن كفي ِأقـــــداحنا قطعـــــا مـــــن الـــــشمس  وك ً 

ًكان ابن املعتز بارعا يف صنع الصور والتشبيهات, وهي براعة نر آثارها يف كل مكان مـن 
ديوانه, ومن الصعب أن نجمعها يف حيز حمدود يف صحيفة أو صحف, ومع ذلك فمن املحقق 

ه كلام مجع ناقد منها طائفة خرجت إليه أصباغ حتكي أصباغ الطيـف أصـباغ للـون واحـد; أن
ًولكنه لون معقد يعقده ابن املعتز, ويستخرج منه أوضاعا متضاربة يشيع فيهـا النـور واجلـامل 

 :واحلياة, وانظر إىل قوله
ـــــاح ـــــات الري ـــــن بن ـــــة م ِوزوبع ِ  ًتريـــك عـــىل األرض شـــيئا عجــــب  ٍ

ـــــــد إىل ـــــــضم الطري ـــــــاُّت ـــــب   نحره ـــــن ال حي ـــــة م ـــــضم املحب ّك ّ 
بد هلا من خيال فنان حتى يعرضها عىل  الأرأيت إىل هذه الصورة? إهنا صورة خيالية رائعة

 :وانظر إىل قوله. أنظارنا; فإذا هذا العناق الغريب
ٍزرقـــــاء تنظـــــر يف نقـــــاب أســـــود  َّودنـــــا إيل الفرقـــــدان كـــــام دنـــــت ُ 
هـي . ف قارئه بالصور الغريبـة وإهنـا لـصور نـادرةفإنك تر ابن املعتز يعرف كيف يطر

ًليست صورا جامدة من تلك التي تواضع عليها الـشعراء وأصـبحت متحجـرة يف اللغـة, إذا 
فقدت نرضهتا وهبجتها; بل هي حية نارضة وكأنام نقشت رسومها باألمس, نقشها شاعر كان 

وانه كأنه يعيش يف دار مـن دور صبا ببعث احلياة واحلركة يف صوره حتى ليحس من يقرأ يف دي
وهي وجـوه مـستعارة, . ًالصور املتحركة, فام يزال ير مناظر وأشكاال من شخوص ووجوه
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وانظر إىل صورة الليـل وهـذا . ولكنها تعرب عن روعة الفن بأمجل مما تعرب عنه الوجوه احلقيقية
 .الوجه احلبيش

ِكاحلبـــــيش مـــــال عـــــن أصـــــحاب  ُقـــــد أغتـــــدي والليـــــل يف إهابـــــه  ِهَ
ـــه ـــن أنياب ـــشف ع ـــد ك ـــصبح ق ِوال ِ َّ  ِكأنـــــه يـــــضحك مـــــن ذهابـــــه  ُ

فإنك ما تلبث أن تستغرق يف الضحك من هذا احلبيش أو هذا الوجه املستعار; بل إنه لوجه 
حقيقي يعرب عن حقيقة مظلمة وراءه, ولكن رسعان ما خيلفه وجه آخر ضـاحك, وهـو وجـه 

 .الصباح اجلميل
يف شعر ابن املعتز صورا متحركة قد أعطاها أوضـاعا تؤكـد وعىل هذا النمط ما نزال نر ً ً

حقيقتها وجتعلنا كأننا نلمسها ونشاهدها, وهل هناك صورة تثبت يف الـذهن كهـذه الـصورة 
 :التي أخرج فيها الصبح بعد املشرتي

ــــه ــــشرتي فكأن ــــو امل ــــصبح يتل  ُعريــــان يمــــيش يف الــــدجى بــــرساج  وال
 العري; ولكنا ال نرتاب يف أنه يثبت الـصورة يف عقولنـا, إهنا صورة عارية, وقد يؤذينا هذا

ومن ينسى هذا الصبح الذي ذكره ابن املعتز? من ينسى هذا العريان ورساجه الذي كان حيمله 
 :يف الدجى فيكشف عن نيته ويفصح عن عزيمته? وانظر إليه يعود إىل تصوير الصبح فيقول

ــا وضــوء الــصبح يــستعجل الــدجى ـــــ  كأن ـــــري غراب ًنط ـــــونُ ـــــوادم ج  ِا ذا ق
 :ًوكذلك صور اختالط الظالم بالضياء قائال
ِغــــراب الليــــل مقــــصوص اجلنــــاح  ُّوكابـــــدنا الـــــرس حتـــــى رأينـــــا َ 

فأنت تراه جينح يف هذا البيت إىل التفـصيل يف صـورة الغـراب بـأكثر ممـا صـنع يف البيـت 
ِّالسابق; إذ عرب عن القرص الذي يصيب أطراف الليل هبـذا القـص الغ َ ريـب جلنـاح الغـراب, ِ

ًوكل ذلك ليضبط الصورة ضبطا دقيقا إن ابـن املعتـز كـان حيـسن اسـتخدام صـبغ التـشبيه  .ً
ًإحسانا شديدا; فإذا هو يستخرج منه تلـك الـصور واألوضـاع الكثـرية  وانظـر إليـه يـصف ,ً

 :; إذ يقول"ّذم الصبوح"الرياض يف منظومته 
ـــــور  َّأال تــــر البــــستان كيــــف نــــورا ـــــرش املنث ـــــرا أصـــــفراَون  ً زه
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َواعتنــــق القطــــر اعتنــــاق وامــــق  ُوضــــــحك الــــــورد إىل الــــــشقائق َ 
ــــــروس ــــــل الع ــــــة كحل ـــــــا  يف روض ـــــــة الط ـــــــرم كهام  سوَّوخ

ـــــــــمني يف ذر ـــــــــصاناوياس ِمنــــــــتظم كقطــــــــع العقيــــــــان   األغ َ ْ ِ 
ــــد ــــضب الزبرج ــــل ق ــــرسو مث ِوال  قـــد اســـتمد العـــيش مـــن تـــرب نـــد  َّ
ـــــــاملربد ا  عــــــىل ريــــــاض وثــــــر ثــــــري ـــــــدول ك ـــــــيلِوج  ملج
ْوأخــــرج اخلــــشخاش جيبــــا وفتــــق ــــورق  ً ــــيض ال ــــصاحف ب ــــه م ُكأن ٌ 
ـــــور ـــــن البل ـــــداح م ـــــل أق  َّختاهلــــــا جتــــــسمت مــــــن نــــــور  ٍأو مث
ـــــه ـــــن أثواب ـــــان م ـــــضها عري ُوبع ـــحابه  ُ ـــن أص ـــائس م ـــل الب ـــد خج  ِق
ـــــورد ـــــشار ال ـــــد انت ـــــرصه بع ِتب ِمثـــــل الـــــدبابيس بأيـــــدي اجلنـــــد  ُِ ُْ 
ـــل ـــشور احلل ـــيض من ـــسوسن األب ُوال  ٍطــــن قــــد مــــسه بعــــض البلــــلكق  ُ
ــــر ــــامر الكنك ــــه ث ــــدت من ــــد ب ِوق َ ــــــرب  َْ ــــــن عن ــــــاجم م ــــــه مج ِكأن ٌ 
ـــــــني اآلس ـــــــار ب ـــــــق البه ِوحل ـــــــشامس  ِ ـــــــة ال ـــــــة كهام َّمججم َّ ِ ٌ 
ِّوجلنــــــــار كــــــــامحرار اخلــــــــد ِ ٌ ِأو مثـــــل أعـــــراف ديـــــوك اهلنـــــد  َّ ِ ِ 

 



٢٥٥ 

 
- ١٢ -  

  كلثوم بن عمرو العتابي
   هـ٢٢٠ -

  :حياته ونشأته - أ
 وهو مـن ولـد عمـرو بـن ,التعايب من أهل قنرسين غري بعيد من حلب و وكلثوم بن عمر

 وليس ببعيد أن يكون العتـايب ,كلثوم الشاعر الفارس صاحب املعلقة وسيد تغلب يف اجلاهلية
 , ألزمنـة متتابعـةً ذلك أن حبل الشعر فيهم ظل موصـوال,قد ورث ملكة الشعر من بني قومه

 واألخطل والقطامي ومتيم بـن مجيـل ,عمرية ابنا جعيلفمن شعراء تغلب يف اإلسالم كعب و
 احلـارث بـن أيب العـالء وعىل رأسـهم الـشاعر األمـري −  شعراءًوكانوا مجيعا − ثم بنو محدان
ن إ و,بنسبه هذا الذي ينتهي به إىل عمرو بن كلثـومايب يعتز  وقد كان العت.يب فراساملعروف بأ

 للفارق الشديد بينه وبني جده األعىل يتجىل ذلـك كان يذكر ذلك يف إطار من الشعور باحلرسة
 :يف قوله

ــــأثريت ــــار م ــــدم اإلقت ــــرؤ ه ــري  إين ام ــن خط ــام م ــت األي ــا بن ــاح م  واجت
 ا ربيعـــة واألفنـــاء مـــن مـــرضّحيـــ  أيــــام عمــــرو بــــن كلثــــوم يــــسوده

ــــة عط ــــاّأروم ــــن مكارمه ــــي م  لهــا الرامــي مــن الــوترّكــالقوس عط  لتن
  :شخصيته - ب

مرو املعروف بالعتايب يمثل قمة من قمم الشعر والكتابـة وهـو واحـد مـن إن كلثوم بن ع
 ,البلغاء القالئل

 بل ربام كانت هـذه الـصفة ,والعتايب شخصية فريدة ليس فقط بني شعراء املرحلة العباسية
 .تالزمه وتقترص عليه بني شعراء العربية أمجعني
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ن املعرفة فاغرتف من معينها الـصايف ايب سعى إىل كل ألوان الثقافة وسارع إىل كل فنوتعفال
 , بـني الكتـابً ناهبـاً كاتبـا, بني البلغـاءً بارزاً ومن ثم فقد عد بالغيا,وهنل من بحرها الدافق

 بل إن شعره النابغ مـن , مرموق القدر حممود الذكر بني الشعراءً شاعرا, ثقة بني املؤلفنيًمؤلفا
ارعـة األمـر الـذي جيعلنـا ال نـرتدد يف أن نعتـربه ثقافته قد متيز بالفكرة العميقـة والـصورة الب

 .))الفكرة الشعرية((صاحب 
نه يذكر الشيب ويقدم لنا ما يدل عىل إ ف,ويبدو أن العتايب قال هذه األبيات وهو كبري السن

 : وذلك يف قوله,نه كان قصري القامةأ
 ما يفجـأ العـني مـن شـيبي ومـن قـرصي  هنــى طــراف الغــواين عــن مواصــلتي

نه شاعر حمسن وكاتب يف الرسائل جميد مجع بـني إ ,ًتقاناإ بني فني الشعر والنثر إجادة ومجع
 وأشعاره كلها عيون ليس فيها بيت ساقط مرتسل بليـغ مطبـوع متـرصف يف ,الكتابة والشعر
 .شخصية نادرة مل تقدر قدرها الالئق هبافهو  ,فنون الشعر

 الشعر ورداءتـه حـني يقـف الـشعراء عـىل  تقاس عليه جودةًلقد كان شعر العتايب معيارا
 فقـال هلـم , وقد ذكر صاحب األغاين إن الشعراء اجتمعوا عـىل بـاب املـأمون,أبواب املأمون

 :ن يقول كام قال أخوكم العتايبأ هل منكم من حيسن :حاجبه عيل بن صالح
ــد ــك وق ــي علي ــادح يثن ــسى م ــاذا ع ـــري  م ـــديس وتطه ـــوحي تق  ناجـــاك يف ال

ــــضامئري   أن ألـــــــسننافـــــــت املـــــــدائح إال ــــام حتــــوي ال  مــــستنطقات ب
 .ن يدخل عىل اخلليفة يمدحهأفانرصفوا ومل حياول واحد منهم 

 , بل شعره ذو رقة ورشاقة وجودة: وقال البعض اآلخر, تكلف شعره يف:قال بعضهموقد 
 : وهو القائلً أيقال إن يف شعره تكلفا, وحيكم: وقالًفانرب شيخ كان حارضا
ـــــضمري ـــــرترســـــل ال ـــــك ت  بالـــــــشوق ظالعـــــــة وحـــــــرس  إلي

ـــــــــني ـــــــــا ين ـــــــــات م  عــــىل الــــوجى مــــن بعــــد مــــرس  متزجي
 يــــــا قريــــــر العــــــني جمــــــر  مــــــا جــــــف للعينــــــني بعــــــدك
ــــــــربأ ــــــــلمت م ــــــــلم س   معــــــرًمــــــن صــــــبويت أبــــــدا  فاس
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ـــــــــــــدع ـــــــــــــصبابة مل ت  ّمنــــــي ســــــو عظــــــم مــــــرب  إن ال
ـــــر  ومــــــــدامع عــــــــرب عــــــــىل ـــــدهر ح ـــــك ال ـــــد علي  كب

  :صاحتهثقافة العتابي وف - ج
 العتايب األديب الوحيد الذي مجع أسباب اإلجادة واإلبداع يف فرعي األدب مـن شـعر يعد

 وعـىل األدب العـريب ,ً وهـضامً وعىل تراث قومه التهاما,ًونثر, فقد توفر عىل لغته دراسة وفهام
لتـي  وكانـت اللغـة ا,تعلم لغة من لغات احلضارة املعـارصة ,ً وحفظاًوالثقافة اإلسالمية تعلام

م عن أفـق واسـع ن وللعتايب فلسفة حكيمة وتعليالت عاقلة ت,هداه تفكريه إليها هي الفارسية
 .رحيب وفكر منظم رتيب
 ً كـان يـؤمن بالثقافـة يف نطاقهـا اإلنـساين خمالفـا,ً التغلبي نجـارا,إن العتايب العريب صليبة

 ومن ثم مل ,ني وشعوبينيالكثريين من أهل زمانه الذين كانوا عىل األغلب منقسمني بني عروبي
 هذه الثقافـة ,يكن جيد غضاضة يف تعلم لغة العجم واالعرتاف بعراقة ثقافتهم وفيض عملهم

كـان النمـري و , بحر ال ينزففهو ,ً متميزاً وطعامً خاصاً آلثاره األدبية والفكرية مذاقاتجعل
 .جيل العتايب ويعظمه لقناعته وديانته ولعلمه وسعة أدبه

 فلقـد كـان يف زيـادة , غـريهً ربام مل يعامل به شـاعراًأمون للعتايب قد بلغ مبلغاإن احرتام امل
  واعتمد العتـايب عـىل اخللفيـة فـامزال,للمأمون وقد أسن فلام أراد القيام قام املأمون فأخذ بيده

 . حتى أقله فنهضً رويداًينهض رويدا
 , يف قول أسـلوكً وال متعسفاًق احرتامه مل يكن متزمتالوالعتايب يف نطاق فصاحته ومن منط

 .بل إن له طرائف وفكهات تريح القلب ومتسح متاعب املهموم
يـذكر أن و, ًحد البلغاء الذين عرفوا البالغة برشوطها ومارسوها إنشاء وحتريـراأوالعتايب 

 . إظهار ما غمض من احلـق وتـصوير الباطـل يف صـورة احلـق: فقال?ايب سئل ما البالغةقعال
 كل من بلغك حاجتك وأفهمـك معنـاه بـال إعـادة وال حبـسة وال :غ فأجابوسئل عن البلي

ن يقول عنـد أ : قال? فام معنى االستعانة, قد فهمنا اإلعادة واحلبسة: قيل له.استعانة فهو بليغ
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  أو, أو يكثر التفاته من غـري موجـب, أو يفتل أصابعه, وافهم عني, اسمع مني,مقاطع كالمه
 .يف كالمه ينبهر أو ,ل من غري سعلةءيتسا

ن العتـايب حيـسب لـذلك إفـوإذا كانت البالغة مرتبطة باللسان ارتباطها بالعقـل واجلنـان 
 .خارجامل إذا حبس اللسان عن االستعامل اشتدت عليه :حسابه يف قوله
 بل لعله كان إذا أمسك بالقلم تتـزاحم , يعوقه أو حبسة توقفهًايب يصادف عياتعومل يكن ال
 إن احلرصي يـروي هـذه احلادثـة , فتسبب له من الربكة ما يسببه اجلذب للغبياملعاين يف ذهنه
 :الطريفة فيقول

 −  ولعل عنـاوين كتبـه,والعتايب بعد ذلك كله له مشاركة يف التأليف وإثراء املكتبة العربية
 فلـه ,تسهم يف التعبري عن شخصيته واإلفصاح عن تفكريه وثقافتـه − التي ضاعت بكل أسف

 وكتـاب ,خلليـل وكتـاب ا, وكتاب فنـون احلكـم, وكتاب اآلداب, كتاب املنطق:من الكتب
 .األلفاظ

 .إن كبار مؤرخي األدب ورواته قد انتفعوا بكتب العتايب
  :ابيتشعر الع - د

 يف إطـار ,تتميز نامذج شـعره بطعـم خـاص وذوق متفـرد ومـذاق متميـز وفكـر متعمـق
 : لقد مر بنا قوله,ملتناغماألسلوب الشاعري املوقع وهنج الصوغ البياين ا

 وخـــربت مـــا وصـــلوا مـــن األســـباب  إين بلـــــوت النـــــاس يف حـــــاالهتم
ــــــودة  فــــإذا القرابــــة ال تقــــرب قاطعــــا ــــــسابأوإذا امل ــــــرب األن  ق

 ومن هنـا جعـل النقـاد القـدامى مـن التعـايب ,نه مذاق غريب حبيب لشعر عذب جديدإ
وجديـد العتـايب يـستقطب الـصوغ واملعنـى  , والبديع هنا هو اجلديد, من رواد البديعًواحدا

 .واللفظ واإليقاع عىل حد سواء
ن املعنى العميق إ وهذا و, ورث ملكه الشعر من بني قومه التغلبيني,ًلقد ولد العتايب شاعرا

والقول السديد واألسلوب الرفيع والتعبري األنيق والصوغ املرتب كل ذلك مل يبعد عـن شـعر 
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 احلكمـة أو ً مـصطنعا,ً أو متغنيـاً حمباً أو شاكياً معتذرا,ً أو هاجياًدحاالعتايب يف مجيع حاالته ما
 .ًواصفا
 مـدح الربامكـة ,ن كل شعراء زمانـهأنه يف ذلك شأ ش,العتايب إىل املديح عمد :املـديح  - ١
ن استغـضب الرشـيد أ ثم مـا لبـث ,ً ثم مدح الرشيد بعد ذلك فنال لديه حظوة وتكريام,ًأوال

ن مهدوا له عند اخلليفة العبـايس فعفـا عنـه ورده إىل سـالف أامكة ما لبثوا  غري أن الرب,فهرب
 قاهلا العتايب يف الرشـيد هـي قـصيدته الرائيـة التـي ةولعل أشهر مدحي ,مكانته وسابق حظوته

 وقـد اسـتهلها ,تقرب هبا إليه بعد فتور كان سببه خروج الوليد بن طريف عىل احلكم العبايس
 :بقوله

ـــو ـــجاك بح ـــاذا ش ـــلم ـــن طل ــــ  ارين م   كــــشفت عنهــــا األعاصــــريةودمن
ــشرتك ــب م ــمري القل ــى ض ــجاك حت ــــور  ش ــــاء مغم ــــساهنا بامل ــــني إن  والع

 , واإلشـادة باخلليفـة مـدحيا,ًويف هذه القصيدة الرائية جيمع العتايب بني رقـة القـول غـزال
ب عـذب  مـع أسـلو,ً وابتداع احلكمـة تقربـا,ً واصطناع احليلة فخرا,ًوخفض اجلناح اعتذارا

رق شـعر أالقـصيدة مـن و , حكيمـةٍمعـان  أبياهتا ذات, وهي من أشهر قصائده,وإيقاع مجيل
دخل فيهـا الـشاعر عامـل أ إهنا قصيدة خمططة الفكر منسوجة املنهج .املديح جمملة أو مفصلة

 وإذا مل تكن القصيدة كاملة الرتتيب والبنيـة قـد وصـلت إلينـا ,املنطق العقيل واحلجاج القويل
 : بعض أبياهتافتلك

 مــــاق تقــــصريويف اجلفــــون عــــن اآل  يف نـــاظري انقبـــاض عـــن جفـــوهنام
ـــأ  لــو كنــت تــدرين مــا شــوقي إذا جعلــت ـــدورتن ـــان وال ـــك األوط ـــا وب   بن
 مـــن بيـــت نجـــران والغـــورين تغريـــر  علمـــــت أن رس لـــــييل ومطلعـــــي
ـــــا ـــــسوف نواظره ـــــب خم ــــوارير  إذ الركائ ــــدهن الق ــــضمنت ال ــــام ت  ك

ـــ ـــك أرحامن ـــانادت ـــت هب ـــاليت نم  كــــام تنــــادي جــــالد اجللــــة اخلــــور  ا ال
ـــــور  مـــستنبط عزمـــات القلـــب مـــن فكـــر ـــــني اهللا معم ـــــنهن وب ـــــا بي  م
ــــضامئري  فـــــــت املـــــــدائح إال أن ألـــــــسننا ــــام حتــــوي ال  مــــستنطقات ب
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ــد ــك وق ــي علي ــادح يثن ــسى م ــاذا ع ـــري  م ـــديس وتطه ـــوحي تق ـــاداك يف ال  .ن
ن خـروج الوليـد بـن أ ذلـك ,قومـه يف هـذا املجـالن يكون حمامي أن العتايب مل ينس أغري 

 لـيس األمـر , عليهةن كل تغلب خارجأعىل الرشيد ال يعني  − ًاوكان تغلبي − طريف الشاري
 النـرص للرشـيد مثـل القائـد ًن منهم من يسيطر عىل املعركة وهو خيوضها جالبـاإ بل ,كذلك

ائع النرص حلساب الرشيد ومـن الفارس يزيد بن مزيد الشيباين الذي خاض معارك الظفر ووق
 − اخلارج املدحور والظافر املنـصور −  وكالمها,بني هذه املعارك معركته مع الوليد بن طريف

 :ً إن العتايب يصوغ هذا الدفاع يف رشاقة ومنطق وإجياز قائال.ينتمي إىل قبيلة العتايب
ــــة ــــك ومارق ــــا ذوو إف ــــان من ــــزور  إن ك  وعــــصبة دينهــــا العــــدوان وال

ــــ ــــستحث إذان مإف ــــذي ال ي ــــا ال ــــضامري  ن ــــا امل ــــاد وحازهت  حــــث اجلي
وتضم هذه القصيدة البيتني الـشهريين اللـذين أشـاد هبـام حاجـب املـأمون عنـدما جتمـع 

 : هل فيكم من يقول مثل العتايب:الشعراء عىل بابه فقال هلم
ــ ــل يثن ــسى قائ ــاذا ع ــديم ــك وق ـــري   علي ـــديس وتطه ـــوحي تق  ناجـــاك يف ال
ــــضامئري  ن ألـــــــسنناأفـــــــت املـــــــدائح إال ــــي ال ــــام ختف ــــستنطقات ب  م

 من ابتداع الفكـرة , وسار هبا يف أثري دربه, هنجهِّللشاعر قصيدة دالية عمد فيها إىل خاصو
 فيحار القارئ بني جالل الفكـرة ومجـال ,ً ذلوالًوتذليل متن الشعر الرقيق هلا حتى تعتليه عذبا

 : يقول العتايب يف أبياته الدالية,الصيغة
  مــن الــربي عودهــاًعــصا الــدين ممنوعــا  مــــام لــــه كــــف تــــضم بناهتــــاإ

ـــــا ـــــة طرفه ـــــني حمـــــيط بالربي  ســـــواء عليهـــــا قرهبـــــا وبعيـــــدها  وع
ــــا ــــت مناجي ــــان يبي ــــمع يقظ ـــدها  وأص ـــستودعات يكي ـــشا م ـــه يف احل  ل
ـــــدها  ســــميع إذا نــــاداه يف قعــــر كربــــة ـــــه دعـــــوة ال يعي ـــــاد كفت  من

 ومل يكـن العتـايب ,أهل زمانه وبخاصة الرشيد نفسهنسب إليه بعض الزالت يف حق كبار ي
 ومـن تكـن ,رجل جالد ونضال وإنام كان يفضل احلياة اهلادئة دون كدر أو صخب أو خصام

 .هذه طبيعته يكثر االعتذار عىل لسانه
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 وقـد كـان ,العتايب جلعفـر الربمكـي قالهعرف العتايب احلكمة يف شعره ومما  :احلكمة - ٢
 .الرشيد كي يعفو عنهواسطة خري له عند 

ــييل  رحــاّمــا زلــت يف غمــرات املــوت مط ــن ح ــرأي م ــيع ال ــي وس ــضيق عن  ي
ـــا ـــزل دائب ـــم ت ـــك يلًفل ـــسعى بلطف  جــيلأحتــى اختلــست حيــايت مــن يــدي    ت

 وتقرير صنيع منقذه غـري كـاف فيعمـد إىل هن هذا الذي قاله يف تصوير حالأوير العتايب 
 :تأكيد شكره وعرفانه بحسن الصنيع فيقولاستغالل موهبته الشعرية والفكرية ل

ـــني ـــخص يب ـــشكر ش ـــان لل ـــو ك ـــــــــاظر  فل ـــــــــه الن ـــــــــا تأمل  إذا م
ــــــــرؤ شــــــــاكر  ملثلتــــــه لــــــك حتــــــى تــــــراه ــــــــتعلم إين ام  ل
ن داللـة ذلـك تفـصح عـن مذهبـه يف احليـاة إ فـ,أما وشاعرنا كثري االعتذار كثري الـشكر

 ومن ثـم فهـو غـري مـستعد ,ال القليلنه غري مقبل إليها ال يتجشم يف سبيلها إإ ,ومسلكه فيها
لتقاعسه وانـرصافه  − هلةاوكانت من ب −  لقد المته زوجته.للمغامرة أو االقتحام أو اجلسارة

خذ األموال ويقتني الضياع ويـشرتي احلـيل ألهـل عن مجع املال بينام تلميذه منصور النمري يأ
 : قناعتهًنشأ يقول مصوراأ وإنام , لرغبتهاً فلم ينشط مستجيبا,بيته

ــــةاتلــــوم عــــىل تــــرك الغنــــى ب ــد  هلي ــرف وتال ــل ط ــا ك ــدهر عنه  رو ال
ــسا ــرفلن يف الك ــسوان ي ــا الن ـــــــد  رأت حوهل ـــــــا بالقالئ ـــــــدة أجياده  مقل
ـــا  تقـــول أمـــا حتـــدوك للمجـــد مهـــة ـــك وجه ـــدًتنيل ـــن وجـــوه الفوائ   م

ــــرأأرسك  ــــال جعف ــــا ن ــــت م ــ  ين نل ــال حيي ــا ن ــدىمــن امللــك أو م ــن خال   ب
ــــــإو ــــــري امل ــــــصن أم ــــــص  نيَّؤمنني أغ ــــــواردَّمغ ــــــات الب  هام باملرهف

ــــوارد  ذرينـــــي جتئنـــــي ميتتـــــي مطمئنـــــة ــــك امل ــــول تل ــــشم ه  ومل أجت
 دوســــابمــــستودعات يف بطــــون األ  فـــــإن كـــــريامت املعـــــايل مـــــشوبة

 وتشاؤمه قائم عـىل ,واضحة كل الوضوح عند العتايب نزعة التشاؤم :نزعة التـشاؤم   - ٣
 وغـضارة , واألحبـاب إىل افـرتاق, واحليـاة فانيـة,احلادثات ال تـرحم ,نظرة إىل احلياة سوداء
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 حتـى , ومهـام طالـت الـصحبة فـإن بـدد الـشمل هنايـة كـل يشء,العيش إىل ضيق وجفاف
 انتهز فرصة وداع جارية له فصب , تلك أفكار العتايب.الفرقدين يف السامء مصريمها إىل شتات

 :ظ وأنيق األسلوبهواجسه يف هذا القالب الشيق من رائق اللف
ـــا مـــن طـــول هـــذا العنـــاق  غـــــــدرات األيـــــــام منتزعـــــــات  مـــا غنمن

ــــــىض اهللا ــــــالقأإن ق ــــــون ت ــــالق  ن يك ــــان ت ــــرين ك ــــد ت ــــدما ق  بع
 لــــست تبقــــني يل ولــــست ببــــاق  هــــوين مــــا عليــــك واقنــــي حيــــاء
ــــاق  أينــــــا قــــــدمت رصوف املنايــــــا ــــع اللح ــــرت رسي ــــذي أخ  فال
 مــــصربات املــــذاقمــــن العــــيش  ويــــد احلادثــــات رهــــن بمــــرات

ــــاأغــــر مــــن ظــــن  وعراهـــــــا قـالئــــــــد األعنـــــــاق  ن يفــــوت املناي
 ثـــــم صـــــارا لغربـــــة وافـــــرتاق  كـــــم صـــــفيني متعـــــا باتفـــــاق
 ســـــود أكنافـــــه عـــــىل اآلفـــــاق  قلــــت للفرقــــدين والليــــل ملــــق

ــــىأب ــــوف يرم ــــتام س ــــا بقي ــــا م ــــراق  قي ــــسهم الف ــــصكام ب ــــني شخ  ب
ـــــرء يف غـــــضارة عـــــيش ـــــنام امل ـــــر  بي ـــــن أم ـــــالح م ـــــاقوص  ه واتف
ـــــه ـــــان فأدت ـــــت شـــــدة الزم   وضــــــــيق خنــــــــاقةإىل فاقــــــــ  عطف
ــــــــــــالق  ال يـــــدوم البقـــــاء للخلـــــق لكـــــن ــــــــــــاء للخ  دوام البق

وتبلغ نزعة التشاؤم والشعور بالبؤس واإلحساس بالوحدة ذروهتـا عنـد العتـايب يف إطـار 
رحلة كسيفة من احلزن واألسى والعطف واإلشفاق عـىل نابغـة يـوزع مهومـه ويبكـي حظـة 

 :فيقول
 محــــة الــــشوق أثــــرت يف فــــؤادي  أطفــــئ احلــــزن بالــــدموع إذا مــــا
ــــحني ــــد توش ــــرف ق ــــع الط ــــادي  خاش ــــاة قي ــــه قن ــــت ل ــــرض فالن  ال

ـــؤس أخـــا مهـــوم كـــأن احلـــزنّرب   مـــــــيالديًوالبـــــــؤس وافيـــــــا   ب
ـــــــاد  وكـــأين استـــشعرت مـــا لفـــظ النـــاس ـــــــائرات واألحق ـــــــن الث  م
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ـــــــا   درع الليـــــلأأتـــــصد الـــــرد و ـــــــاء فوقه ــــــــاديقأهبوج  ت
ـــات ـــر خفق ـــن الك ـــي م ـــظ عين ــــوادي  ح ــــى أع ــــي ومنحن ــــني رسح  ب
ـــس ـــام آن ـــانبي ف ـــاس ج ـــش الن ـــــــــــرادي  أوح ـــــــــــديت وانف  إال بوح
ـــاس ـــى الن ـــه اتق ـــذي ب ـــد رددت ال  وأبـــــــرزت للزمـــــــان ســـــــوادي  ق

ــــر ــــيل متط ــــشوقينفاســــتهلت ع ــــــــاد   ال ـــــــــة مرع ــــــــآبيب مزن  ش
 مكانـة  هبـا حيتلالتي املفكرة الرائدة شاعريته الدافقة الثرية املعطاءة  للعتايب:صـنعته  - ـه

 .الالئق به وبعلمه وبشعره وبفكره
 وكالمهـا رضب مـن رضوب ,وإذا كان شعر الفكرة ال يلتقي يف كثـري مـع شـعر الـصنعة

ميـدان الفكـرة وميـدان  −  فإن العتايب احلريص عىل التجديـد يف كـل مـن امليـدانني,التجديد
بة من التجديد البديعي إذا ما استهدف وصف ظاهرة  خالًيقدم ملجيء شعره صورا − الصنعة

ن توغل بعض الـيشء يف اصـطياد املحـسنات البديعيـة أنه يبيح لسجيته إ ,من ظواهر الطبيعة
 وجنـاس وطبـاق , تـشبيهات واسـتعارات وصـور ولوحـات,وتقديمها المعة هبيجة متألقة

 .وفةوترصيع وترصيع إىل غري ذلك من فنون البديع وصور البيان املعر
ن يقدم نامذج وفرية مـن صـور البيـان والبـديع يف القـصيدة الواحـدة أإن العتايب يرص عىل 

 ,ع رواد الـصنعة البديعيـة املبكـرةأملـحد مـن بحيث يضطر أساتذة النقد إىل االعرتاف بأنه وا
 :ولعل خري نموذج نعرفه له يف هذا السبيل قصيدة له يف وصف السامء واملطر يقول فيها

  ويبديــــه لنــــا األفــــقًخيفيــــه طــــورا  ق خيفــــى ثــــم يــــأتلقراقــــت للــــرب
ـــق  الئحــــــةكأنــــــه غــــــرة شــــــهباء ـــدها بل ـــا يف جل  يف وجـــه دمهـــاء م

ــــورا  أو ثغــــر زنجيــــة تفــــرت ضــــاحكة ــــشافرها ط ــــدو م ــــقًتب   وتنطب
ـــة ـــأواء مظلم ـــيض يف ج ـــلة الب  وقــد تلقــت ظباهــا البــيض والــدرق  أو س
ـــرش ـــاق منت ـــالثوب يف اآلف ـــيم ك ـــ  والغ ـــن فوق ـــقم ـــه طب ـــن حتت ـــق م  ه طب

ــت   ال فتــــق فيــــه فــــإنًتظنــــه مــــصمتا ــه قل ــالت عوالي ــق:س ــوب منفت  الث
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 حيــــرتق: أو ألأل الــــربق فيــــه قلــــت  ينخــرق:إن معمــع الرعــد فيــه قلــت
ــدق  تـــستك مـــن رعـــده أذن الـــسميع كـــام ــه احل ــن برق ــرت, م ــشى, إذا نظ  تع
ــــاء منب  فالرعـــد صهـــصلق,والريح منخـــرق ــــق, وامل ــــربق مؤتل ــــقوال  ع

ـــه ـــور ل ـــا ن ـــوق الرب ـــد الح ف ــــديباج والــــرسق  رجأق ــــويش وال ــــه ال  كأن
 بـــــيض يقـــــقأصـــــفر فـــــاقع أوأو  مــــن صــــفرة بيــــنهام محــــراء قانيــــة

 يركب مركب الصنعة املوغلة يف الرتصـيع وإن كان ثقافة ومعرفة الشعراء العتايب أكثركان
 : شأن كل شاعر يوغل يف الصنعة,ًمثال

ـــريح من  والــــربق مؤتلــــق واملــــاء منبعــــق  خـــرقفالرعـــد صهـــصلق وال
 لـيس يف الـشعر , وأشـكاله وجوانبـهه كل صـور والغلو ممجوج مرفوض يف,ولكنه الغلو

 . ويف كل لون من ألوان الفنون, وإنام يف كل مظهر من مظاهر احلياة,وحده
وعىل الرغم من هذا اإليغال يف الصنعة هذه القصيدة القافية من أجـود مـا قالـه حمـدث يف 

 .صف السحاب والقطر والرعد والربقو
 :إن العتايب واحد من رواد وزن املواليافويف نطاق شعر الصنعة 

ــــاقيا ــــا س ــــواهًي ــــام هت ــــصني ب ــــــاك اهللا   خ ــــــداحي رع ــــــزج أق  ال مت
ـــــا ـــــإننيًدعهـــــا رصف ـــــواهأإذ  مزجهـــــاأ ف ـــــن أه ـــــذكر م ـــــا ب  رشهب

 ال ينقلب من التـزام ,ابإن العتايب حتى يف جمال صيغة الوزن اجلديد يف نطاق الغزل والرش
 .الفكرة املؤتلقة الوضاءة
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- ١٣ -  

  اخلزاعي عوف بن حملم
   هـ٢٢٠ -

  :حياته ونشأته - أ
مـا واحلـديث  والتفاعـل بـني القـديم رأس العـنياملولود يف  يمثل عوف بن حملم اخلزاعي

 .حممد بن رزين الشاعر النديم قريب دعبل وأيب الشيص وهو هجر من شعر عىل لسان
  :شخصيته - ب
 وبني انطباعـات بيئـة خراسـان والعـراق مـن أهل الشام ورقتهم جيمع بني طالقة ًعوفا نإ

لقد نادم طاهر بـن احلـسني . وبني نظرة إىل املايض مشدودة بحبال قوية تارة ثالثة,جهة أخر 
نزلـة نزلـه نفـس املأ فلام مات متسك به ولده عبداهللا بن طاهر و,ثالثني سنة يف بغداد وخراسان

 .التي كانت له عند أبيه
  :شعره - ج
 يف قوله وهو مرافق عبداهللا بن طاهر بن احلسني يف إحـد  احلنني يف شعر عوفتمثلي − ١

 :أسفاره إىل خراسان وقد ألح عليه احلنني إىل أهله يف رأس العني
ـــــزوح ـــــة ون ـــــام غرب ـــــل ع ــــرتيح  أيف ك ــــة ف ــــن وني ــــو م ــــا للن  أم
ـــائبي ـــشت رك ـــني امل ـــح الب ـــد طل  فهــــل أريــــن البــــني وهــــو طلــــيح  لق
ـــــة ـــــوح محام ـــــالري ن ـــــرين ب ـــوح  وذك ـــزين ين ـــشجو احل ـــت وذو ال  فنح
ــــفوح  عـــىل أهنـــا ناحـــت ومل تـــذر دمعـــة ــــدموع س ــــت وأرساب ال  ونح
ــــيح  وناحـــت وفرخاهـــا بحيـــث ترامهـــا ــــه ف ــــي مهام ــــن دون أفراخ  وم

ــوأعــسى جــود عبــد اهللا ــريح  ن يعكــس الن ــي ط ــسيار وه ــصا الت ــضحى ع  فت
ــإ ــديقهف ــن ص ــى م ــدين الفت ــى ي  وعـــدم الغنـــى للمعـــرسين طــــروح  ن الغن
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خـذ أويعيش عوف اخلزاعي حيـاة زمانـه مـن رشاب ومنادمـة و :شعر املتعة عنده   - ٢
 : يف نطاق التحول الشعري اجلديد فيقولً ويصوغ ذلك شعرا,بأسباب املتعة احلسية

ـــــا ـــــأس تغتالن ـــــت الك ـــــام زال ـــــــــــاألول األول  ف ـــــــــــذهب ب  وت
ـــــل  وافــــــت صــــــالة العــــــشاءن تأإىل  ـــــسكر مل نعق ـــــن ال  ونحـــــن م

ـــــل  فمــــن كــــان يعــــرف حــــق النعــــيم ـــــال جيه ـــــيس ف ـــــق اجلل  وح
ـــــة ـــــا مزح ـــــرت بينن ـــــا إن ج ـــــىل السلـــــسل  وم ـــــيج مـــــراء ع  هت

 من عودة إىل العقل ورجـوع عـن اجلهـل ًوعىل سنة شعراء زمانه أيضا :احلكمةشعر - ٣
 :وجلوء إىل احلكمة يقول عوف هذا القول احلكيم

ــــده الفرجــــا  كرهـــــهأ فًمـــــا ينـــــزل اهللا يب أمـــــرا ــــن بع  إال ســــينزل يب م
ـــد فر ـــرين ق ـــا رب أم ـــي ـــنهامج  من بعـد مـا اشـتبكا يف الـصدر واعتلجـا  ت بي

 .ولكن االرتباط باملايض أمر كائن وحقيقة واقعة عند هؤالء الشعراء
ناصـع املـرشق  حني يفخر يعود أدراجه إىل أسلوب األموية الًإن شاعرنا عوفا :فخره - ٤

 :السهل الوضاء
ــــىلإو ــــم ع ــــذو حل ـــريض  ن ســــوريتأين ل ـــا ع ـــت هب ـــوم محي ـــزين ق  إذا ه
ـــ  ن طلبــــوا ودي عطفــــت علــــيهمإو  ول وال يغـــيضؤوال خـــري فـــيمن ال ي

ـــشه ـــرضك غ ـــش ي ـــل ذي غ ـــا ك ـــه يـــريض  وم ـــؤتى كرامت  وال كـــل مـــن ي
ـــه ـــب قول ـــول غري ـــرتض يف الق ــيض  ومع ــام يق ــضاء ك ــيس الق ــه ل ــت ل  وقل

ـــ ـــهركب ـــى تركت ـــوال حت ـــه األه ـــيض  ت ب ـــد وال يم ـــنك ال يك ـــزل ض  بمن
  يف الــشدائد واخلفــضًوباحلقــد حقــدا  واين ألجـــــزي بالكرامـــــة أهلهـــــا

إىل  ولكنه عود مـن الـشاعر ,ً وأسلوباًإن هذا القول ليس مما يتمشى مع طبيعة العرص نحوا
 . وقتها ومىض زماهناقد انقىض − ضيف نظر البع −  كانإنجادة من الشعر يرتاح إليها و

  :املعاني احلضرية - د
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وتتمثل املعاين احلرضية والصيغة البغدادية يف قوله يمدح طاهر بن احلسني ويصف حراقته 
 :تنساح صفحة دجلة يف بغداد

ــــسـني ــــن احل ــــة اب ــــت حلراق  كيــــــــف تعــــــــوم وال تغــــــــرق  عجب
ـــــد ـــــا واح ـــــن حتته ـــــران م  وآخــــــر مــــــن فوقهــــــا مطبــــــق  وبح
ـــــورق  اوأعجــــــب مــــــن ذاك عيــــــداهن ـــــف ال ت ـــــسها كي ـــــد م  وق
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- ١٤ -  

   العكوكةعلي بن جبل
   هـ٢١٣ -  ١٦٠

  :حياته ونشأته - أ
 هــ وهـي فـرتة ٢١٣ ,١٦٠ عـاش بـني سـني , املـيالد والوفـاةي عيل بن جبلة بغداديعد

االنتعاش الثقايف والتغري احلضاري والتعميـق العقـيل واالنطـالق الفكـري والتـألق العلمـي 
مثلـه يف ذلـك مثـل  −  فكان الشاعر صورة,قالب اخللقي والتحلل االجتامعيوالسيايس واالن

 إىل جانـب األخـذ بمـذهب اللـذة ً بأسباب الثقافة وجنوحاًملجتمع شعراء زمانه أخذا − غريه
تـه انتهـت عـىل يـد ن حيا عن القيم الدينية حتى أن إحد الروايات تذهب إىل أًاحلسية وبعدا

 :يب دلف بقولهاملأمون ملبالغته يف مدح أ
ــزال  أنـــت الـــذي تنـــزل األيـــام منزهلـــا ــسف وزل ــن خ ــسك األرض ع  ومت

ــــــأرزاق و  حـــدأومـــا مـــددت مـــد طـــرف إىل ــــــضيت ب ــــــالآإال ق  ج
 وإنـام الـرس ,واحلق أن هذه األبيات مل تكن هي الدافع األصيل حلملة املأمون عىل العكـوك

ف القاسم العجيل وأيب غانم محيـد الكامن وراء ذلك هو إجادة العكوك يف مدح كل من أيب دل
 .الطويس إىل ذروة من اإلبداع وبخاصة مدائحه أليب دلف
 :إن ابن املعتز يميط اللئام عن ذلك بذكره هذه الرواية

 :ملا بلغ املأمون قول عيل بن جبلة يف أيب دلف((
ــــرب ــــن ع ــــن يف األرض م ــــل م ــــــــرض  ك ــــــــة إىل ح ــــــــني بادي  هب
ــــــــة ــــــــك مكرم ـــــــستعيـر من  هـوم مفتخـــــــرها يـــــــييكتـــــــس  م
 هبــــــــني مبــــــــداه وحمتــــــــرض  إنـــــــام الـــــــدنيا أبـــــــو دلـــــــف
ـــــــــف ـــــــــو دل ـــــــــإذا وىل أب ــــــره  ف ــــــىل أث ــــــدنيا ع ــــــت ال  ول
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ا ال نعـرف مكرمـة إال ّ يـزعم أنـ, وييل عىل ابـن الفاعلـة:استشاط من ذلك وغضب وقال
 فلـام صـار بـني , فكتب يف طلبه فحمل إليـه, فهرب إىل اجلزيرةه وطلب,مستعارة من أيب دلف

 : أنت القائل للقاسم بن عيسى, يا ابن اللخناء: قاليديه
ــــرب ــــن ع ــــن يف األرض م ــــل م  بـــــــــني باديـــــــــه وحمتـــــــــرضه  ك
ــــــــة ــــــــك مكرم ــــــــستعري من ــــــــوم مفتخــــــــره  م ــــــــسيها ي  يكت

تاكم اهللا بالفـضل عـن آ أنتم فقد , فأماؤمنني عنيت أشكال قاسم وأشباهه يا أمري امل:فقال
الكتاب واحلكمـة ومجـع لكـم إىل ذلـك اخلالفـة  ألنه اختصكم بالفضل والنبوة و,سائر عباده

 . وما زال يستعطفه حتى عفا عنه,وامللك
ن قـال لـه أمـا أين ال أ وذلـك بـ,نـه قتلـهأاملعتز فيذكر أن بعض الرواة رو ويستطرد ابن 

 ,ستحله بكفرك وجرأتـك عـىل اهللا إذ تقـول يف عبـد مهـنيأ ولكن ,ستحل دمك هبذا القولأ
 :ملني حني تقولتسوي بينه وبني رب العا

ـــال  أنـــت الـــذي تنـــزل األيـــام منزهلـــا ـــال إىل ح ـــن ح ـــدهر م ـــل ال  وتنق
ــــــأرزاق و  ومـــا مـــددت مـــد طـــرف إىل أحـــد ــــــضيت ب ــــــالآإال ق  ج

 .خرج لسانه من قفاه ثم قتلهأثم أمر ف
  :شخصيته - ب

سـود أبـرص وهـي عيـوب أ وإنام كـان إىل ذلـك ,إن عيل بن جبلة مل يكن أعمى وحسب
 مما جعـل األصـمعي يلقبـه بـالعكوك ً قصرياً سميناً وكان أيضا,الناس تنفر منهجثامنية جتعل 

 ومع ذلك فقد فتحت له جودة شعره ورقته وجتديده فيه أبـواب امللـوك , عليهً منه وحقداًغيظا
 حتـى ,ً وإنام كان يف إنشاده أيـضا, وحسبه ومل يكن عنرص اجلودة يف شعر,والرؤساء والقواد

 .ً وال حرضياً وما رأيت مثله بدويا,ً كان أحسن خلق اهللا إنشادا:ًقائالإن اجلاحظ يشهد له 
 فقـد خلعـت عليـه بغـداد مـن رقتهـا ,لئن فات هذا البغدادي وسامة البغداديني وسامهتم

 وفـري التكـريم وفـيض ىفيلقـوأدهبا ما جعله يدلف يف يرس إىل ساحات الرؤسـاء يمـدحهم 
بـن سـهل مـن أيب دلـف ومحيـد الطـويس واحلـسن   لقد أفسح لـه كـل,العطاء وبالغ التقدير
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صدورهم وقصورهم ملا نمق فيهم من جيد املديح األمر الذي جعل املـأمون صـاحب كـريس 
اخلالفة يغار ويستدعيه ويغلظ له القول عىل رواية أو يقتله عىل رواية أخر. 

و إن عيل بن جبلة الذي أطلق عليه األصمعي صفة العكوك فلصقت بـه وغلبـت عليـه هـ
كفـوفني  من جمموعة الشعراء املًأيضا وهو ,واحد من قافلة شعراء املرحلة العباسية املطبوعني

النهابني الذين بدأ عهدنا هبم مع السائب بـن فـروخ الـشاعر املخـرضم الـذي اشـتهر بكنيتـه 
 وقد ضمت بشار بن برد وصـالح بـن ,ثم توالت هذه القافلة) )أيب العباس األعمى((وصفته 

 , وكل واحد من هؤالء طيب نفـس الـشعر,س وأبا يعقوب اخلريمي وربيعة الرقيعبد القدو
 صاحب ميزة أو ميزات ترفعه درجة أو درجات يف ميدان أو أكثـر , بعيد الشاطئ,عميق القاع

 .ً وأسلوباًمن ميادين الشعر موضوعا
  :ية الشعر العكوكفنون - ج
 , من األغـراض الـشعرية األخـركتب العكوك يف اهلجاء كام كتب يف غريه :اهلجاء - ١

نـك حتـسن أن متـدح وال إ :أراد أن يداعب العكوك ذات يوم فقـال لـه ٍف دلاأب ولقد روي أن
 اهلدم أيرس مـن البنـاء وأردف : فام كان من العكوك إال أن أجاب األمري بقوله,حتسن أن هتجو

 :ًمنشدا
ـــه ـــذهب جوف ـــل ي ـــف كالطب ـــو دل ـــرب  أب ـــري أخ ـــن اخل ـــو م ـــه خل  وباطن

ــــ  كـــذب النـــاس كلهـــمأبــا دلـــف يـــاأ ــــدحيك إســــواي ف ــــذبأين يف م  ك
 مـن ,أن هيجو األمـري وحـده وإنـام − حيال األمري ملقدرته ًإثباتا − وهكذا مل يكتف الشاعر

 . هجا نفسه معه,قبيل التأكيد
 فمن ذلـك مـا قالـه شـاعرنا يف ,وللعكوك صور من اهلجاء يف غاية من الطرافة عىل ندرهنا

 :ء يرتكون الضيافة ويضيعون الضيفانهجاء قوم بخال
ـــــاع ـــــىل يف ـــــدبان ع ـــــاموا الدي ـــــــدبان  أق ـــــــنم للدي ـــــــالوا ال ت  وق

ـــــان   مــــن بعيــــدًفــــإن آنــــست شخــــصا ـــــىل البن ـــــان ع ـــــصفق بالبن  ف
ـــــــال أذان  تــــراهم خــــشية األضــــياف خرســــا ـــــــصالة ب ـــــــأتون ال  وي
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كفـل هبـا وكان العكوك يتصدق عىل أصدقائه من الشعراء الكبـار بأبيـات مـن اهلجـاء يت
 , للعكـوكً كان اخلريمي الشاعر الكبري صديقا.وقصة ذلك ال ختلو بدورها من طرافة ,دوهنم

 فذهب إىل صديقه العكوك ورجاه أن هيجوه له, فتعجـب ,وكان يريد أن هيجو اهليثم بن عدي
 . قد فعلـت فـام جـاءين يشء كـام أريـد: مالك ال هتجوه وأنت شاعر? فقال:العكوك وقال له

 : فقـال? جـرم حيفظنـيَّ منـه إسـاءة وال لـه إيلَّمل يتقـدم إيل ً كيف أهجو رجال:عكوكفقال ال
 , أمهلنـي اليـوم ومـىض: فقال,ي قادر عىل قضاء هذا القرضأ ,ين ميلء بالقضاءإ ف,ينتقرض

خذ العكوك يفكر يف سبيل للهجاء فهداه تفكريه إىل حادثة مفادها أن اهليثم كان قـد تـزوج أو
 ورأ القوم أن يطلقوا ابنتهم منه ربام لعدم التكافؤ بينهام وذهبوا إىل ,بن كعبإىل بني احلارث 

ألـيس هـو الـذي  : −  واسع الثقافة يف الشعرًوكان أديبا −  فقال الرشيد,الرشيد يطلبون ذلك
 :يقول فيه الشاعر

 فقـــدم الـــدال قبـــل العـــني يف النـــسب   يف بنـــــي ثعـــــلًإذا نـــــسبت عـــــديا
 .د بن يزيد أن يفرق بينهام فأمر الرشيد داو,املؤمنني بىل يا أمري :قالوا

 يف هجـاء اهليـثم بـن عـدي ً بارعـاًن العكوك يستحرض هذه احلادثة ويستغلها اسـتغالالإ
 : لصديقه اخلريمي ويقولًاحتسابا

ـــــدد  للهيـــثم بـــن عـــدي نـــسبة مجعـــت ـــــن الع ـــــا م ـــــاءه فأراحتن  آب
ـــديا ـــد ع ـــاء لـــهًأع ـــد البق ـــاس مل   فلـــو م ـــر الن ـــا عم ـــزدم ـــنقص ومل ي  ي

ــــوه للوجــــه واســــتعلوه بالعمــــد  نفـــيس فـــداء بنـــي عبـــد املـــدان وقـــد  تل
ـــوه كرهـــا ـــدي   عـــن كـــريمتهمًحتـــى أزال ـــل ع ـــن أص ـــذل أي ـــوه ب  وعرف

ــو ف ــن أهج ــة م ــن اخلبيث ــا اب ــضحهأي  حـــدأنمـــى إىل ُإذا هجـــوت? ومـــا ت  ف
 وعـذب ,لرقـةوالعكوك إذا قال يف الغزل رق شعره حتى يكـاد يتنـاهى مـن ا :الغزل - ٢

 ً حمببـاً هلـوا, وهو يف بعض غزله يلهو باللفظ ويعبث باملعنى,حتى ال يبقى ذوق إال ويستسيغه
 : مثال ذلك هذه األبيات التي جرت عىل لسانه, فيهً مرغوباًوعبثا

ــــــــتام ــــــــن زارين مكت ــــــــأيب م ـــــا  ب ـــــن كـــــل يشء جزعـــــاًخائف   م
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ــــــسنـه ــــــه ح ــــــم علي ــــــر ن   طلعــــاًكيــــف خيفــــي الليــــل بــــدرا  زائ
 ورعــــى احلــــارس حتــــى هجعــــا  د الغفلـــــة حتـــــى أمكنـــــترصـــــ

ـــــــه  م حتـــــى ودعـــــاّثـــــم مـــــا ســـــل  ركـــــــب األهـــــــوال يف زورت
 :ويمكن مالحظة هنج أسلوب املكفوفني فيها قوله,ومن أبياته الطريفة يف لوعة احلب

ـــي ـــدها جزع ـــو أن يل صـــربها أو عن  دعأعلـــــم مـــــا آيت ومـــــا ألكنـــــت  ل
ـــاأال  ـــرام هب ـــا والغ ـــوم فيه ـــل الل ـــسا  مح ـــا محـــل اهللا نف ـــسعًم ـــا ت ـــوق م   ف

ـــــمعني ـــــمها داع فأس ـــــا باس   مــن مهجتــي تقــعةكــادت لــه شــعب  إذا دع
 ويلح عليه غرامها فيشكو حالـه يف أبيـات مـن ةقع العكوك يف حب جارية اسمها شكلوي

 أسـلوب الـشعراء املكفـوفني وبخاصـة يف البيتـني الثـاين ًالغزل الرقيق الذي نلحظ فيه أيضا
 : غزله معاين غريبة عىل العشاقًول العكوك مضمنا يق.والثالث

ـــــــد شـــــــكل ـــــــي تعه   حائــــلةن حــــال دون لقــــاء شــــكلإ  ةإين ليقنعن
ـــــا ـــــدين كلف ــــل   هبـــــا هجراهنـــــاًويزي ــــا احلــــديث الباط ــــرسين عنه  وي

ــــاذل  وإذا تكلـــــــم عـــــــاذل يف حبهـــــــا ــــا ورق الع ــــؤاد هب ــــر الف  أغ
ــا ــت حماســن وجهه ــا امتحن ــن م ــن أي ــــال  م ــــا ه ــــون هب ــــر العي ــــلهب  ل ماث
ـــل  شــــجيت خالخلهــــا بــــساق خدلــــة ـــذي هـــو قائ  وشـــجيت عمـــدا بال

ن بدت يف تلـك األبيـات فـإ − أو يف اليسري البعد عن املجون − وإذا كانت قرائن من العفة
 ًالعكوك هو صاحب القصيدة الدالية الطويلة التي مجعت بني الغزل وبني وصف املـرأة وصـفا

 وقـد عـرف ,يث مل يتحرج عن ذكر مواطن العفة منها أجزاء جسمها بحأتى عىل كل جزء من
عـىل اعتبـار ))الدعديـة((وعرفها آخرون باسم )) اليتيمة((بعض األدباء هبذه القصيدة باسم 

 :أهنا قيلت فيمن اسمها دعد
ـــــــسائـل رد ـــــــالطلول ل ــــــد  هـــــــل ب ــــــتكلم عه ــــــا ب ــــــل هل  أم ه
ـــــدها ـــــد معه ـــــد جدي ــــــة جــــــرد  درس اجلدي ــــــي ريط ــــــأنام ه  وك
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ـــا تب ـــوم عـــىلمـــن طـــول م ـــــــد  كـــي الغي ـــــــه الرع  عرصـــــــاهتا ويقهق
ـــــ ـــــت أس ـــــاأفوقف ـــــيس هب ــــــــانق ربــــــــد  هلا ول ــــــــا ونق  إال امله

وينتقل العكوك من حديث الغزل إىل رسم صورة لصاحبته دعد فيصف أجزاء جسمها يف 
خروجـه عـىل حـدود الـذوق يف رغم  − دقة متناهية ال يستطيع املرء أن حيجب إعجابه حياهلا

 : فلنستعرض بعض هذه الصور وليس كلها, الشاعر أعمى ال يبرصن ألًنظرا − بعضها
ــــت ــــا خلق ــــد وم ــــي عــــىل دع ــــــــد  هلف ــــــــي دع ــــــــول بليت  إال لط

 بيضاء قد لبس األديم أديم احلسن فهو جللدها جلد
ــــــرست ــــــا إذا ح ــــــزين فودهي ـــــد  وي ـــــاحم جع ـــــدائر ف  صـــــايف الغ
ـــــسود  فالوجــــه مثــــل الــــصبح مبــــيض ـــــل م ـــــل اللي ـــــشعر مث  وال

ـــــا اســـــتج  والـــــضد يظهـــــر حـــــسنه الـــــضد  معا حـــــسناضـــــدان مل
ــــــل ــــــا ص ــــــاْوجبينه ـــــــد  ت وحاجبه ـــــــط أزج ممت ـــــــحت املح  ش

ـــــــرت ـــــــنان إذ نظ ـــــــا وس ــــــد  فكأهن ــــــق بع ــــــا يف ــــــدنف مل  أو م
ـــــد ـــــا هبـــــا رم ـــــور عـــــني م ـــــد  بفت ـــــني الرم ـــــداوي األع ـــــا ت  وهب

  لونـــــه الـــــوردًوتريـــــك خـــــدا   بــــــه شــــــممًوتريــــــك عرنينــــــا
ــــــىل ــــــسواك األراك ع ــــــل م  ه الـــــشهدرتـــــل كـــــأن رضـــــاب  وحتي
ـــــة ـــــد جاري ـــــا جي ـــــد منه  ذا مــــــا طاهلــــــا املــــــردإتعطــــــو  واجلي
ــــــــا ـــــدو  وكــــــــأنام ســــــــقيت ترائبه ـــــورد إذ يب ـــــاء ال  والنحـــــر م
 مـــــن نعمـــــة وبـــــضاضة زنـــــد  واملعــــــصامن فــــــام يــــــر هلــــــام
ــــــه ــــــو أردت ل ــــــان ل ــــــا بن ـــــدا  وهل ـــــدًعق ـــــن العق ـــــك أمك   بكف

لمـرأة وجـده ل وصـف برع العكوك يف الوصف براعة ما هلا شبيه وخاصـة :الوصـف  - ٣
 :خيفاملصارخ ال ه غزلومن ذلك

ــسنها ــيح بح ــل القب ــو اكتح ــن ل ــا م  لغـــــدا ولـــــيس حلـــــسنـه نــــــد  ي
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ـــــاإ ـــــك لن ــــل لدي ــــن وص  يـــــشفي الـــــصبابة فلـــــيكن وعـــــد  ن مل يك
ــــا ــــلكم زمن ــــان أورق وص ــــد ك ـــــال وأو  ق ـــــذو الوص ـــــصدرف  ق ال
ـــــد  هللا أشـــــــــــواقي إذا نزحــــــــــــت ـــــم بع ـــــأي بك ــــــم ون  دار بك

ــــــدي   فتهامــــــــة وطنـــــــيأن تتهمـــــــي ــــــدإأو تنج ــــــو نج  ن اهل
ــــــــودًودا  نـــــك تـــــضمرين لنـــــاأوزعمـــــت ــــــــع ال ــــــــال ينف  , فه

ـــــصدود ومل ـــــكا ال ـــــب ش ـــــد  وإذا املح ــــــه عم ـــــه فقتل ـــــف علي  يعط
ومن الطريف أن عيل بن جبلـة ال يكتفـي مـن قـصيدته هبـذا الـشتات مـن نـامذج الغـزل 

قـصيدته هنايـة غـري متناسـقة مـع  وإنـام ينتهـي ب,والشكو ووصف املرأة وأجـزاء جـسمها
 ولكنه فخر هزيـل مل , فيعمد يف عدد غري قليل من األبيات إىل الفخر بنفسه,عنارصها السابقة

 .يصادف مكانه الصحيح
 وقد مر بنا املوقف الـذي أد ,ولعل من روائع العكوك قصيدته يف وصف فرس أيب دلف

بـري بـالكر والفـر وأنـواع الـسري ص شخصية فارس خّ واحلق أن العكوك قد تقم,إىل وصفها
 وجممـل القـول يف ,والركض وشخصية مدرب خيل أصيلة يعرف كيف يدرهبا عـىل احلركـة
 يقـول العكـوك يف .ًالقصيدة أهنا عمل رائع من شاعر مبرص فام بالك إذا كان الـشاعر رضيـرا

 : الفرسًقصيدته واصفا
ـــــاره ـــــن أقط ـــــرتج م ـــــرهتج ي  كاملـــاء جالـــت فيـــه ريـــح فاضـــطرب  م

ـــــــسبه  ـــــــتقبالهأحت ـــــــد يف اس ــــت   قع ــــتدبرته قل ــــى إذا اس ــــبأحت  ك
ــــب  هِّوهــــــو عــــــىل إرهاقــــــه وطيــــــ ــــان واللب ــــه املحزم ــــرص عن  تق
ـــــى ـــــب إذا انثن ـــــه خب ـــــول في  وهـــو كمـــتن القـــدح مـــا فيـــه خبـــب  تق
ـــر ـــاهبن الث ـــوج تن ـــىل ع ـــو ع  مل يتواكــــل عــــن شــــظا وال عــــصب  خيط
ـــــــت ـــــــه إذا خط ـــــــسبها ناتئ ـــــب  حت ـــــىل الرك ـــــة ع ـــــا واطئ  كأهن
 مل يــــؤت مــــن بــــر بــــه وال حــــدب  شـــــتا وقـــــاظ برهتيـــــه عنـــــدنا
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ـــــره ـــــره وق ـــــرصي ح ـــــصان ع  ويقــــرص اخلــــور عليــــه باجللــــب  ي
ـــــه ـــــت ل ـــــى إذا مت ـــــضاؤهأحت  مل تنحــــبس واحــــدة عــــىل عتــــب  ع

ــــه ــــا ب ــــصيد فرادين ــــه ال ــــا ب ـــسب  رمن ـــد واكت ـــوحش فأج ـــد ال  أواب
ـــب  جمـــــذم اجلـــــري يبـــــاري ظلـــــه ـــب يف شـــوط اخلب ـــرف األحق  ويع

ــــري كــــذبإو   تظنينــــــــا بــــــــه صــــــــدقناإذا ــــه الع ــــى فوق  ن تظن
 ويبلــــغ الــــريح بــــه حيــــث طلــــب  ال يبلــــــغ اجلهــــــد بــــــه راكبــــــه

ومل يقف األمر بـه حـني يعمـد ,ن العكوك بارع يف خلق التشبيهات الدقيقةإ :صنعته - ـه
 , ولكن تشبياته تنرسب انرسابا يف أكثر شعره من غـزل ومـديح وهجـاء,إىل خلق التشبيهات

 هـذا وللعكـوك عديـد مـن , الـوفرية يف قـصيدته الدعديـةةاته الكثـريه مرت بنـا تـشبيولقد
 مثال ذلك قوله من قصيدة سينية مدح هبا , من الشعراء املبرصينًالتشبيهات التي فاق هبا كثريا

 : الطويسًمحيدا
سأرأس, وأنــــــت العــــــني والــــــر  النـــــاس جـــــسم, وإمـــــام اهلـــــد 

 :هحد ممدوحيأأو قوله يف وصف رماح 
  وأبـــصاراًحتـــت العجاجـــة أســـامعا  كــــأن أرماحــــه تعطــــي إذا علمــــت

 : وهو تشبيه ثري حمكم فيه حتد للشعراء املبرصين,وقال يف نفس املعنى واملوضوع
ــــــــكة ـــــــاح شاب ـــــــأهنم والرم  جـــــمظلــــــت األأســـــد عليهــــــاأ  ك

 :وقال يف مدح محيد الطويس ووصفه يف ساحة احلرب
 حشا األرض واستدمى الرمـاح الـشوارع  إذا مــا تــرد ألمــة احلــرب أرعــدت
ــاطع  وأســـفر حتـــت النقـــع حتـــى كأنـــه ــل س ــه اللي ــشى يف ظلم ــباح م  ص

 : والتشبيه يف البيت الثاينًهنا صورة بارعة حقاإ
 :وله تشبيه بارع حكيم يف وصف الناس وتشبيهم باخليل

ــل ــاس كاخلي ــوا وإوالن ــدحواإن ذم  فذو الـشيات كـذي األوضـاع يف النـاس  ن م
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 : فمن هذه التشبيهات قوله,وللعكوك يف الشيب صور عديدة طريفة وتشابيه كثرية بارعة
ــــــــصبـا ــــــــسور ال ـــــــــأن ح ـــــتعل  ك ـــــني اش ـــــشيب ح ـــــن ال  ع
ــــــــــق ـــــــــل مون ــــــــــا أم ـــــــــه أ  زه ــــــــــل علي ــــــــــلأط  ج

 من ًلقد ألقى هذا الشاعر األعمى األبرص املتكور اجلسم يف أسامع الناس من شعره صورا
 −  وكانت يف رقة إنشائها وثـراء معانيهـا وبـساطة صـوغها,ي وال تبيدحُالرقة والتجديد ال مت

كرب تعـويض لـه عـن مجـال افتقـده يف ونصوع مجاهلا أ − الذي كان أكثره من البحور القصرية
 .تكوين خلقته فبقي له يف بديع صنعته

  مل تبعـد بـصاحبها عـن,أن تلتذ باحلياة وتعيشها ملء بردهيالفت كوك التي أن نفس العوإ
بيـات احلكمـة عنـده قليلـة إذا مـا قورنـت  أنأ صـحيح ,قول احلكمة واصطناعها يف شـعره

 , أو ابن يسري أو حممود الـوراق, أو العتايب,بمثيالهتا عند معارصيه من أمثال صديقه اخلريمي
إننا ال نملـك أن نحجـب إعجابنـا عـن هـذين .ولكنها مع ذلك عميقة األثر صادقة الصد 

 :ضوع احلكمة يف ردنيهامالبيتني اللذين تت
ـــن رشيتأو ـــوت م ـــا ط ـــايل م ــــــامي  ر اللي ــــــي ويف إفه ــــــه يف عظت  ردت

ـــي  وعلمـــت أن املـــرء مـــن ســـنن الـــرد ـــهام الرام ـــن س ـــة م ـــث الرمي  حي
 :ومن شعره يف قول حكيم حيض عىل الصرب فيه ويستبعد اليأس

  بعــــــــسىًنعلـــــــــل أنفــــــــسا  عـــــسى فـــــرج يكـــــون عـــــسى
ــــــــت ــــــــنط إذا القي ــــــــال تق ـــــــــا  ف ـــــــــساًمه ـــــــــبض النف  يق

ـــــــــسا  قرب مـــــــا يكــــــون املــــــرءأفــــــ ـــــــــرج إذا أي ـــــــــن ف  م
ومن نامذج الشعر التي مجعت بني الفخـر بحـسن الـشامئل وبـني اصـطناع احلكمـة قـول 

 :العكوك
ـــأمن ـــاب م ـــدهر يف ب ـــة لل ـــم رمي  صـربي − دون مكروههـا−جعلت جمني  وك

ــوعر   وعفتــــيًأذود منــــى نفــــيس جهيــــدا ــب ال ــىل املرك ــريي ع ــت غ  إذا محل
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 ,ملـع شـعراء مرحلـة التفاعـل الـشعريأنه واحد من إ ف,ومهام طال القول يف عيل بن جبلة
 ً ولعلـه أكثـر شـعراء عـرصه اسـتعامال,ونجم من نجوم التجديد يف معاين القـصيدة ومبناهـا

 وهو شـاعر طيـب ,يف مواطن حيسن فيها استعامل البحور الطوال − بنجاح − للبحور القصار
 عاش بعض الشعراء الكبـار , جمدد فيام قدم من صور, جميد يف الوصف, صادق احلس,النفس

 . عليهاًمن بعده عياال
  :العكوك وأبو دلف - ج

 ئو مـا هييـ ما تكون قصيدة بعينها مثرية حوله ما يرفع شأنه أمر ما ينرش احلقد حوله أًكثريا
وك لقـد جعلتـه هـذه  ذلك بالنسبة إىل العك ولقد كانت القصيدة الرائية سبب,ًلألمرين مجيعا

ؤرخ أو صـاحب و يف اآلفـاق بحيـث مل يـذكره مـرتجم أالقصيدة يصيب الـشهرة العريـضة 
أشهر من قصيدة أيب نواس يف البحر والقافية  طبقات إال وقرن اسمه بتلك القصيدة فأصبحت

دلف حتى شك الـشعراء احلـارضون يف  إن القصيدة ما إن أنشدت يف حمفل أيب ,هنفس والروي
 فام كان من الشاعر إال أن حتـد اجلمـع وطلـب إلـيهم أن ,قدرته عىل قول هذا الشعرمكان إ

 فسألوه أن يصف فرس أيب دلف فطلب أن يتحسس الفرس ومعه من يثقون فيـه ومل ,هيمتحنو
 :يلبث أن أماله قصيدته البائية التي مطلعها

ـــــه ـــــىل مفرق ـــــشور ع ـــــت ملن ـــسب  ريع ـــني انت ـــصبا ح ـــد ال ـــا عه  ذم هل
 : القصيدة وليدة تلكفكانت هذه

لغـراء التـي القـصيدة ا وهـيسارت يف أيب دلف سري الشمس والريح هذه رائية العكوك و
 وينترش صيت هذه القصيدة يف أركان منتديات األدب وأدب نـافق ,سارت يف العرب والعجم

  وقائـدً أديبـاً وكان بدوره رئيسا, وبقصد العكوك ساحة محيد الطويس,عند اخللفاء والرؤساء
ن يستأذن ويـدخل عليـه لينـشده حتـى يبـادره محيـد إ وما , وافر الفروسية جزيل العطاءًأريبا
 :ًقائال

 ?وما عسيت أن تقول فينا
 :? بعد قولك يف أيب دلفًوهل أبقيت ألحد مدحا
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 بــــــــني مبــــــــداه وحمتــــــــرضه  إنـــــــام الـــــــدنيا أبـــــــو دلـــــــف
ـــــــــف ـــــــــو دل ـــــــــإذا وىل أب ــــــره  ف ــــــىل أث ــــــدنيا ع ــــــت ال  ول

 ? ومـا قلـت: قال. أصلح اهللا األمري ما قلت فيك أحسن: جبلة العكوكوهنا يقول عيل بن
 :فأنشده

ــــــــــد ــــــــــدنيا محي ــــــــــام ال  وأياديـــــــــــــــه اجلـــــــــــــــسام  إن
ـــــــــسالم  فـــــــــــــــإذا وىل محيـــــــــــــــد ـــــــــدنيا ال  فعـــــــــىل ال

 ألهنم استنتجوا ; وتعجب كل من حرض املجلس من جودة بدهيتهً شيئا يقلفتبسم محيد ومل
 .أنه قال بيتيه هذين عىل البدهية

ن بيتيه بل أبياتـه يف إقة اللفظ وحسن إيقاع عىل السمع فذا كان بيتا العكوك يف محيد هلام روإ
 .ان فيه فال خترجانّ وتقرًأيب دلف تنرسب إىل القلب انرسابا

 العـامل , الفـارس املقـدم, العكوك يسمع عن أيب دلف القاسم العجيل القائد املظفرًإن عليا
 لقد مجـع أبـو دلـف كـل هـذه الـصفات ,املوسيقي الفنان , الفصيح اخلطيب الشاعر,املؤلف

 العكـوك إىل سـاحته كـام ى فيـسع,ا وفصاحة وشعراء وموسـيقً وتأليفاً وعلامًفروسية وإقداما
 وأنشدوا بني يديه روائع شعرهم ويسمعون منه روائـع شـعره وبخاصـة مـا ,سعى غريه إليها
 :ل املمزوج بالفروسية قوله فمن شعر أيب دلف يف الغز, بالفروسيةًكان منه متصال

ــر ــن ك ــضحك م ــرب ت ــدامياحل ــــامي   وإق ــــاري وأي ــــرف آث ــــل تع  واخلي
ــــي ــــدامي ورحيــــاين مثقفت  ومهتـــــي مقـــــة التفـــــصيل للهـــــام  ســــيفي م
ـــدامي  وقــــد جتــــرد يل باحلــــسن منفــــردا ـــوم إق ـــي ي  أمـــىض وأشـــجع من
ــقام  ســـلت لواحظـــه ســـيف الـــسقام عـــىل ــع أس ــسمي رب ــبح ج ــسمي فأص  ج

 :أو قوله
ــــي ــــت من ــــان فأن ــــا جن ــــك ي  حمــــل الــــروح مــــن جــــسد اجلبــــان  أحب
 خلفـــــت عليـــــك بـــــادرة الزمـــــان  ولـــــو أين أقـــــول مكـــــان روحـــــي
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ــــت ــــل جال ــــا اخلي ــــدامي إذا م ـــــان  إلق ـــــر الطع ـــــا ح ـــــاب كامهت  وه
 :د يف هذا القول الرقيقّقد جوو.ة متام مع أيب دلف هذا أخبار ممتعوأليب

  مـــــن وطـــــرهفـــــارعو واللهـــــو  ذاد ورد الغـــــــي عـــــــن صـــــــدره
ــــــشيب يف شــــــعره  وأبـــــــــت إال الوقـــــــــار لـــــــــه  ضــــــحكات ال
ـــــــىض ـــــــشباب م ـــــــدمي أن ال  مل أبلغـــــــــــــه مـــــــــــــد أرشه  ن
ــــــــلام ــــــــه س ــــــــضت أيام ــــــاأمل  وانق   عــــــىل غــــــريهًهــــــج حرب

وبعد بضعة أبيات تقليدية يف وصف الرحلة التقليدية إىل املمدوح خيلـع العكـوك عـىل أيب 
 احلاوية ألكثر من تشبيه , املصوغة يف عناية وأناقة,تارة من معاين املديح العذبة املخًدلف حشدا
 .با له لذة الشهرة ومتاعب احلاسدينّ املتضمنة البيتني الذائعي الصيت اللذين سب,خصب فريد

 : يف قصيدتهًيقول العكوك ماضيا
ــــــــــــــه ــــــــــــــا يف منـاقب ـــــــــــا يف ذرا حجـــــــــــرة  املناي  والعطاي
ـــــــــه ـــــــــا بنائل  رهوأقــــــال الــــــدين مــــــن عثـــــــ  هــــــــضـم الدني
ـــــــــه ـــــــــد أنامل ـــــــــك تن  كابتـــــسام الـــــروض عـــــن زهـــــره  مل
ـــــره  مــــــــستهل عــــــــن مواهبــــــــه ـــــن مط ـــــوء ع ـــــانبالج الن  ك
 بــــــــني مبــــــــداه وحمتــــــــرضه  إنـــــــام الـــــــدنيا أبـــــــو دلـــــــف
ـــــــــف ـــــــــو دل ـــــــــإذا وىل أب ــــــره  ف ــــــىل أث ــــــدنيا ع ــــــت ال  ول

 دلـف وبخاصـة يف ن ينعطف إىل معاين الفروسـية التـي متثلـت يف حـروب أيبأ ث ال يلبو
 :املعروف قرقور الثائر واقعته مع

ـــــــــا دواء األرض إن فـــــــــسدت  وجمــــــري اليــــــرس مــــــن عــــــرسه  ي
ـــــــت اخلـــــــوف يف وزره  رب ضــــــــــايف األمــــــــــن يف وزر ـــــــد أب  ق
ــــــــسة ــــــــل عاب ـــــــــه واخلي  حتمـــــــل البـــــــؤس إىل عقـــــــره  زرت
ـــــره  خارجـــــــات حتـــــــت رايتهـــــــا ـــــن وك ـــــري م ـــــروج الط  كخ
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ــــــــه ــــــــل عقوت ــــــــت اللي ـــــزرة  فأبح ـــــن ج ـــــري م ـــــت الط  وقري
 ًجديرة بأن حتتل مكانا  ملعانيها اجلليلة وصوغها البارع وسهولتها املمتنعة,إن هذه القصيدة

 . بني قصائد املديحًمرموقا
  : الطوسي ويرثيهالعكوك ميدح محيداً - د

 ,ً جباراً مظفرا, من قواد املأمونً حمكناًدائللعكوك العديد من القصائد يف محيد الذي كان قا
 .طرب للمديح وجيزل عطاء املادحنينه شأن كل رجاالت زمانه يأوكان ش

 , يف إبداع معـاين مدحيـه كـل التفـننً بمدح محيد كل االحتفال متفنناًوكان العكوك حمتفال
 رغم العديد من ,ولكنه عىل رغم منه مل يبلغ يف واحدة منها مبلغه يف قصيدته يف أيب دلف الرائية

 : قولهًاين يف مدحه محيدا فمن صنوف التفنن وتوليد املع,ها فيهأالقصائد التي أنش
ـــــانم ـــــو غ ـــــسقي, وأب ـــــة ت  يطعــــم مــــن تــــسقي مــــن النــــاس  دجل
ـــــــه ــــــــروف أموال ـــــــد للمع ـــــــاس  أع ــــــــبه الب ــــــــه يف حل  وسيف
ــــــق أعــــــداؤه ـــــــا يفي ــــــق م ــــــــه آس  يرت ــــــــأسو فتق ـــــــيس ي  ول
ـــــرأس  النـــــاس جـــــسم, وإمـــــام اهلـــــد ـــــني يف ال ـــــت, الع  رأس وأن

 ًات البحور القـصرية حـني خيـص محيـداويوسع العكوك باب املديح من خالل القصائد ذ
 : فمن ذلك بائيته التي يقول فيها,بالعديد من القصائد التي صيغت يف هذه البحور

ـــــــرب  فأنـــــــت الغيـــــــث يف الـــــــسلم ـــــــوت يف احل ـــــــت امل  وأن
ــــــــارق ــــــــت اجلــــــــامع الف ـــــــــني البعـــــــــد والقـــــــــرب  وأن  ب
ــــــــاس ــــــــالىف الن ــــــــك اهللا ت ــــــــب  ب ـــــــــر والنك ــــــــد العث  بع
ــــــــــــض ـــــــــــيض والبي ــــــــــــبإىل  ورد الب ـــــــــــامد واحلج   األغ
ــــــــــــدامك يف احلـــــــــــــرب ــــــــــــزب  بإق  وإطعامــــــــــــك يف الل

نه كـان أ فقد طاملا خلع عليه حتى , هـ وحيس الشاعر بمصيبته فيه٢١٠يد سنة ويموت مح
 .ئتي ألف درهم عن القصيدة الواحدة مًيعطيه أحيانا
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اش عـىل  بقصيدة عينية تعترب من عيون شعر الرثـاء بحيـث عـًن عيل بن جبلة يرثي محيداإ
ن البحـرتي سـلخ معانيهـا إ بـل ,معانيها الكثري من فحول الـشعراء مثـل البحـرتي واملتنبـي

 .وضمنها مرثيتني له يف أيب سعيد الثغري الذي كان أول عظيم مدحه البحرتي
ب ر بمناسـبات احلـً وقول احلكمة مـرتبط دائـام,ن العكوك يبدأ مرثيته بأبيات يف احلكمةإ

 : البيت النفيسوالرثاء ويستهلها هبذا
ــــع  أللـــدهر تبكـــي أم عـــىل الـــدهر جتـــزع ــــام إال مفج ــــا صــــاحب األي  وم

 : حزنه يف ثوب من قول احلكمةًويميض الشاعر مصورا
ـــــب ومقنـــــع  ولو سهلت عنك األسـى كـان يف األسـى ـــــزاء معـــــز للبي  ع
ــــا ــــريك إهن ــــت غ ــــام عزي ــــز ب ـــــا حـــــائامت ووقـــــع  تع  ســـــهام املناي

ــــو ــــد ل ــــوم يف محي ــــبنا بي ــــهأأص ــــع  ن ــــائامت ووق ــــا ح ــــاب املناي  أص
ـــــا  ولكنــــه مل يبــــق للــــصرب موضــــع  وأدبنـــــا مـــــا أدب النـــــاس قبلن

 :ويصور الشاعر القائد الفقيد بصورة اجلبل املنيع عىل مرس القصيدة يف قوله
ـــع  وكيــف التقــى مثــو مــن األرض ضــيق ـــه األرض متن ـــت ب ـــل كان  عـــىل جب

 :ويف قوله
ـــا ـــع وغيثه ـــدنيا املني ـــل ال ـــو جب ــــشيع  ه ــــي امل ــــا الكم ــــع وحاميه  املري

 باملعـاين التـي وقـرت لـه يف ًثم يطلق الشاعر لسجيته احلزينة اخلصيبة العنان فيبكي محيـدا
ي نحو يبكيـه وبـأي شـجو أ ويتحري عىل ,نفسه من طول صحبته له وجتربته معه ومعرفته إياه

 :يرثيه
ــىل  ــدهأع ــنفس بع ــشتكي ال ــجو ت ـــدم  ي ش ـــدمع م ـــذخر ال ـــجوه أو ي  عإىل ش

ــــنفس حــــال ضــــياؤهاأ ــــر أن ال ـــو َّعـــيل  مل ت ـــا وه  ســـفحأ وأضـــحى لوهن
ــــا ــــدنيا وأود هباؤه ــــشت ال  جــدب مرعاهــا الــذي كــان يمــرعأو  وأوح
 فقـــــد جعلـــــت أوتادهـــــا تتقلـــــع  وقــــد كانــــت الــــدنيا بــــه مطمئنــــة
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ـــى ـــام بك ـــاة ك ـــده روح احلي ـــى فق ـــدمع  بك ـــسبيل امل ـــن ال ـــد واب ـــداه الن  ن
ـــدور و ـــيض اخل ـــت الب ـــرزتوفارق ــــع  أب ــــده ال تقن ــــرس بع ــــل ح  عواط

ـــا ـــظ أجفان ـــرًوأيق ـــا الك ـــان هل ـــل هتجـــع   وك ـــون مل تكـــن قب  ونامـــت عي
ــــه ــــو ب ــــوم ث ــــدار ي ــــه مق  لكــــل امــــرئ منــــه هنــــال ومــــرشع  ولكن
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- ١٥ -  

  حممد بن يسري الرياشي
  )هـ٢٣٠ - حوايل -  ٠٠(

  :حياته ونشأته - أ
 واحـد مـن الـشعراء الـذين متـسكوا ـهـ/٢٣٠/املجهول الوالدة واملتوىف  حممد بن يسري

 "مل يغـادر مدينتـه فهـو  فلم يغادروها إىل مكان آخر خارجها, ,باإلقامة يف بلدهتم ولدوا فيها
 مـن القـرن ً خالل حياته التي شملت النصف الثاين من القرن الثاين اهلجـري وطرفـا"البرصة
األدبيـة  وحليـاة االجتامعيـة حتفل بكل متضاد متنـاقض مـن أسـباب اكنذاآ والبرصة .الثالث

 جمتمعها جمتمع زاخر فائر خمـتلط فيـه احلابـل بالنابـل ,والثقافية والفكرية والدينية ومظاهرها
 .مشتبك فيه الغث بالسمني

 ,فلقد كان يف البرصة آنذاك من مظاهر املجون واالنحالل واالنفالت عن القيم يشء كثـري
 وكـان فيهـا ,و واللغة واصطراع األفكار واآلراءفيها من نفحات الفكر واجلدل يف النح وكان

 وكـان فيهـا مـن نفحـات الفكـر , يشء كثـريً ورواية وتسجيالًا ونثرًمن تيارات األدب شعرا
ا مـن  وكـان فيهـ,بحور زاخـرة متالطمـة واجلدل يف النحو واللغة واصطراع األفكار واآلراء

 .ت به الكتب وامتألت به املتونومذهبية وكالمية ما حفل ةيهحلقات العلوم الدينية من فق
 وكـان ,وكان فيها من اجتاهات الزهد واحلكمة ما جتىل يف أعامل وأقوال الزهاد والقصاص

ومـسالكهم  فيها من أجناس البرش وأشـتات النـاس بـأخالقهم املتنـافرة وقـيمهم املتـشاجرة
 .لب األحوال غريب األشكال متميز األطوار متقًاملتشابكة ما جعل جمتمع البرصة جمتمعا

  :شخصيته - ب
 ولعل السبب الرئييس يف ذلك ,لقد كان الشاعر حممد بن يسري صورة دقيقة ملجتمع البرصة

 عاش فيها حياته مل يغادرها فانعكست صـورهتا عـىل شخـصيته ووضـحت تياراهتـا عـىل هأن
 .مسلكه وبرزت تناقضاهتا يف شعره
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 تعمـد أن يعـيش يع إال يف بـرصولذلك فقد جتمعت يف ابن يسري صفات ما كانت لتتجم
 ً مـنحالً سكرياً خليعاً فكان الرجل مستهرتا,حياة البرصة كام هي بكل مظاهرها تلك املتناقضة

 أهنا صـورة غريبـة تلـك التـي تتكـون مـن ً حكيامً زاهداً إنسانياً فقرياً غنياًافاّ هجاء وصًبخيال
ملتباعدة املقاييس واألحجام املتنافره  وتكسوه بأثواهبا اًنساناإ ثم تتجمع لكي تلبس ,صور عدة

 . وانتهىًنه جامع الضدين بدأ ماجناأاملعايري واأللوان 
  :أغراضه الشعرية - ج
  اهلجاء والوصف عنده - ٢+ ١

غري متـدن وال مـسف وال مفحـش  ولكنه هجاء راق فكه, والبن يسري مشاركة يف اهلجاء
جـو لـسبب لطيـف معقـول وهـو يـصب وال متهافت وهو ال هيجو ملجرد اهلجاء وإنام هو هي

هجاءه يف قالب من الفكاهة وإطار من الظرف وخفة الروح وأكثر هجاء ابن يسري انصب عىل 
األذ عنه يدخل يف صلب املروءة  البقال وإذا كانت العناية باجلار واجبة ودفع " منيع"جاره 

اراهتا  التي كانت تقوم بغ يف حق ابن يسري قد دفع بشاعرنا إىل هجاء نعجته" منيع"ن إمهال إف
 , أخر وكان الدمار الـذي توقعـه بالبـستان يوجـع قلـب الـشاعرهعىل بستانه تارة وعىل دار

 تتلف وأشـجاره تكـرس وأغـصانه تقـصف ه لقلب شاعر من أن ير أزهارًجياعاإفليس أكثر 
 فكـان  وأما الدمار الذي كانت توقعه النعجة بالبيت,وخرضته تصوح أو نضارة بستانه تذوي

 .قراطيس شعره  البن يسري هو أكلها كتبه وإتالفهاًأكثره إيالما
 طويل النفس مسرتسل األوصاف يف يـرس وبـساطة ويف غـري مـا عـسف أو  فيهاوالشاعر

 :تكلف وكأن الشعر طوع يمينه وملء برديه
ـــــا  يل بــــــــستان أنيــــــــق زاهــــــــر ـــــرفرضن ـــــان ت ـــــرضة ري   اخل
ـــــدق تربتـــــه ل  راســــخ األعــــراق ريــــان الثــــر  يـــــست جتـــــفغ
ــــــنن ــــــه س ــــــاء في ـــــرصف  ملجــــــاري امل ـــــه ان ـــــه في ـــــيفام رصفت  ك
ـــــد ـــــاد الن ـــــوار مي ـــــرشق األن ـــــح منعطـــــف  م ـــــثن يف كـــــل ري  من
ــــــه أمــــــره ــــــريح علي ـــــف  متلــــــك ال ـــــريح وق ـــــؤنس ال ـــــإذا مل ي  ف
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ـــــف  يكتــــيس يف الــــرشق ثــــويب يمنــــة ـــــا يلتح ـــــل عليه ـــــع اللي  وم
 واجــــه الــــرشق جتلــــس وانكــــشف  ينطــــــوي الليــــــل عليــــــه فــــــإذا

ــــــرةصــــــا ــــــايل كث ــــــيس يب  جــــــز باملجــــــل أو منــــــه نتــــــف  بر ل
ــــــب ــــــه جان ــــــام أحلــــــف من  مل يلبـــــث منـــــه تعجيـــــل اخللـــــف  كل
ـــه بـــل ينمـــي عـــىل مـــس األكـــف  ال تــــــر للكــــــف فيــــــه أثــــــرا  في
ـــــــه ـــــــاق ال متهل ـــــــرت األطب  صـــــــــادرات واردات ختلـــــــــف  ف
ـــــه ـــــن جريان ـــــارف م ـــــه للخ  كلــــــام احتــــــاج إليــــــه خمــــــرتف  في
ــــــــق ــــــــار مون ــــــــوان وهب ـــو  أقح ـــرفوس ـــل الط ـــن ك ـــك م   ذل
ـــــه ـــــون ب ـــــدي حيي ـــــو يف األي   يستـــــشفًنـــــاف طـــــوراعـــــىل اآل  وه

 يف فن الروضيات من شعر ً واضحاًإن ابن يسري يسهم هبذا الوصف البديع اخلالب إسهاما
الطبيعة فلقد خلع عىل بستانه من صفات البهاء والنرضة واجلـامل أوفـر وأخـصب مـا خيلعـه 

يسري مل يكن يقصد إىل وصف البـستان كغـرض ابن ن أغري  ,شاعر عاشق للطبيعة عىل بستان
 وإنام جعل ذلك مقدمه أن ابن يسري مل يكن يقصد إىل وصف البستان كغرض وهدف ,وهدف

وإنام جعل ذلك مقدمة لتأليف اخلواطر عىل النعجة املخربة التي أنزلت التلـف والـدمار هبـذا 
 ومتثلهـا كـام لـو ًغريام وًه النعجة خصامالبستان األنيق ومن الطريف أن ابن يسري جعل من هذ

 يصدر أفعاله عن عقل وسوء نية ومن ثم فهو يصب عليها من ألوان اهلجاء مـا ًاكانت شخص
 .لو صبه عىل ذي مروءة من البرش جلدع أنفه ونال من كرامته

 , وأما أنفها فـدائم الـسيل ال جيـف,املنظر نه كالح قبيحإ :إن ابن يسري يصف فمها فيقول
أعاصـري مـن  ومن الغبـار ًا أظالفها فطويلة خمربة غري مهذبة تنسف يف مشيتها فتثري سحاباوأم

 تتبـع الـسعال ويمعـن " أشـياء أخـر" ويـذكر , مشيتها يصف سعاهلاهالرتاب وبعد وصف
 لـو هنا كرهية الرائحة شوهاء اخللقـة تعافهـا التيـوس وهـيإ :الشاعر يف هجاء النعجة فيقول

 :كثرية ًنودي عليها جلمع صاحبها فلوسامكان عام و عرضت يف
ـــــم ال  عفــــــه يــــــا رب مــــــن واحــــــدةا ـــــفأث ـــــواع التل ـــــل أن  حف
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ــــف   وحــــدها" منيــــع"اكفــــه شــــاة ــــت عل ــــصبح يف البي ــــوم ال ي  ي
ـــــــهلة ـــــــعال ش ـــــــه ذات س  متعــــــت يف رش عــــــيش بــــــاخلوف  اكف
ـــــصاء الطـــــىل ـــــا رب وق ـــــه ي  احلـــــم الكتفـــــني منهـــــا بـــــالكتف  اكف

ـــــــــدا  عـــن هـــتم كلـــيالت رجـــفلـــك   مفـــــــــرتةًوكلـــــــــوح أب
ــــــ ــــــؤون ــــــف ال يرق ــــــــدا   والأوس األن ــــــــفًأب ــــــــرصه إال يك   تب

ــــــــة ــــــــا عافي ــــــــزل أظالفه  مل يظلـــــف أهلهـــــا منهـــــا ظلـــــت  مل ت
 مـــن بقايـــاهن فـــوق األرض خـــف  فــــــرت يف كــــــل رجــــــل ويــــــد
ـــــرهج الطـــــرق عـــــىل جمتازهـــــا ــــف  ت ــــو القط ــــيش واخلط ــــد يف امل  بي
ـــوس ويف الر  يف يــــــــدهيا طــــــــرق مــــــــشيتها ـــة الق ـــفحلق ـــل حن  ج

ــــصف   ودبـــتةفـــإذا مـــا ســـعلت واحـــد ــــا فخ ــــر عليه ــــاوب البع  ج
ــــدها ــــا جل ــــشعر منه ــــص ال ــــسف  وأح ــــار منخ ــــوف ع ــــنة يف ج  ش
ـــــــاء إال ـــــــي مج ـــــــرن وه ـــــف  ذات ق ـــــف خمتل ـــــف كوص  إن الوص
ــــــــــسب ــــــــــدنو إىل مستع ــــا  وإذا ت ــــا نتن ــــرفًعافه ــــو ك ــــا ه   إذا م

ـــــسا ـــــر تي ـــــدماًال ت ـــــا مق ـــصلف   عليه ـــيس بال ـــل ت ـــن ك ـــت م  رمي
ـــــوه ـــــرصهاش ـــــا أب ـــــة م  مــــن مجيــــع النــــاس إال وحلــــف  ة اخللق

ـــــــا ـــــــاة وال يعلمه ـــــــا رأ ش ـــــيام ســـــلف  م ـــــا ف ـــــت خلقته  خلق
ـــا   منهـــــا ومـــــن تأليفهـــــاًعجبـــــا ـــفًعجب ـــف ائتل ـــا كي ـــن خلقه  ! م

  ورغـــــفًكـــــسبوا منهـــــا فلوســـــا  لــــــو ينــــــادون عليهــــــا عجبــــــا
 حيـسه إال ريفـي  وهو مـن الدقـة بحيـث ال,ًإن هذا الوصف الساخر ال نكاد نر له مثيال

 وفراداهـا تعبـث يف احلقـول وتعيـث ,سمع الثغاء ورأ قطعان النعاج يف طريقها إىل الرعـي
ولفرط غيظ ابن يسري من شـاة منيـع يمـيض يف قـصيدته اهلجائيـة الطويلـة  , يف البيوتًفسادا
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يم الطريفة يدعو عليها ويتمنى هلا كل أسباب الرش واهلالك بسكني رهيفة الـشفرة يف يـد حكـ
 :الكف خفيفها

ـــــشغف  فتناهـــــت بـــــني أضـــــعاف املعـــــى ـــــاء ال ـــــني أثن ـــــوت ب  وتب
 :أو أن يراها
ــــف   عرقوهبـــــا قـــــد أعقبـــــتًشـــــاغرا ــــان اهلي ــــد إدم ــــن بع ــــة م  بطن

ـــــا ـــــن جرياهن ـــــصبية م ـــــدا ال ــــــف  وغ ــــــأو اجلي ــــــا إىل م  ليجروه
ــــب منحــــرف  فرتاهــــــــا بيــــــــنهم مــــــــسحوبة ــــرتب بجن  جتــــرف ال
ـــــا ـــــأو هب ـــــاروا إىل امل ـــــإذا ص ــــزفأع  ف ــــا واخل ــــر فيه ــــوا اآلج  مل
ــــــي ــــــالوا ذا جــــــزاء للت ــــــم ق ــــصحف  ث ــــا وال ــــستان من ــــل الب  تأك
ـــــــصف  ال تلومــــــوين, فلــــــو أبــــــرصت ذا ـــــــا إذن مل أنت ـــــــه فيه  كل

 ألن عبث هذه النعجة املتالفة ال يقف مـع ,وخصومة ابن يسري وشاة منيع متتابعة موصولة
 إنه مل يزد عىل أن هجا ,ذب اجلوار وابن يسري يف كل ذلك حمتشم الترصف مه.الشاعر عند حد

 , وينتقل ميدان نـشاطها املـدمر مـن البـستان إىل الـدار, ولكنها تتشجع,الشاة لعبثها بالبستان
 لقد أشـار ابـن يـسري إىل .فتهجم عليها وهو غائب فتأكل كتبه واألوراق التي دون فيها شعره

 مـن ًرة لفـرط غيظـه ال جيـد بـدا ولكنه هذه املـ,يشء من ذلك ـ بلطف ـ يف البيت قبل األخري
 إهنـم جييعوهنـا فتـنقض عـىل ,التلميح اخلفيف واإلشارة إىل أصحاب النعجة بضمري الغائبني

بيـات  إنه يقول ذلـك يف األ.ن يبيعوها طاملا أعوزهم العلفأ وهو يطلب إليهم ,أمتعة اجلريان
 :طريفة جتمع بني نفثات مغيظة وانعكاسات ضاحكة

ـــــضيعوها   صــــنعتقــــل لبغــــاة اآلداب مــــا ـــــال ت ـــــيكم ف ـــــا إل  منه
 ــــحرب وحــــسن اخلطـــوط أوعوهــــا  وضــــمنوها صــــحف الــــدفاتر بالـــــ
ـــــــا  فـــــإن عجـــــزتم ومل يكـــــن علـــــف ـــــــدكم فبيعوه ـــــــسيغه عن  ت
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 , من املعاين الفكهة التي ضمنها هجاءه الغـنمًهذا والبن يسري هجاء يف البرش اشتمل كثريا
فـة غـري املريـرة مـع متاسـك يف أسـلوبه وبنائـه إنه ينحو إىل جانب الطرافـة والـسخرية اخلفي

 : فمن ذلك أبيات كتبها ألحد اهلاشميني كان بينهام مودة أعقبها مالل,الشعري
 حتـــى انبـــسطت إليـــك ثـــم قبـــضتني   وأنـــت بـــسطتنيًقـــد كنـــت منقبـــضا

  فقــــد أحــــسنت إذ أذكرتنــــيًخلقــــا  أذكرتنــــي خلــــق النفــــاق وكــــان يل
ــــر ــــسطت إىل ام ــــو دام ودك وانب  يف الـــود بعـــدك كنـــت أنـــت غررتنـــي  ئل

ـــــن  فهلـــــم نجتـــــذب التـــــذاكر بيننـــــا ـــــا مل نفط ـــــد كأنن ـــــود بع  ونع
  : االجتماعية والثقافيةاملوضوعات - ٤+٣

 ذلـك أنـه ,لشاعرنا رصوف من القول متميزة عن كثـريين ممـن شـاركوا يف فنـون الـشعر
 قلام نلحظه عنـد لقـد أراد  وهو أمر,ً دقيقاً طريفاًيسجل عالقته بمجتمعه الذي حوله تسجيال

 ولكـن جـاره بخـل ,ن أحد جريانه حيمله إىل مكان يقيض فيه بعض أمـوره مًأن يستعري محارا
 ولكن هذه احلادثة تثري يف ,ًن ذهب إىل حيث أراد ماشياأ فام كان من ابن يسري إال ,عليه باحلامر
ملـا  −  البعيـدة كـأهنام فيعزي نفسه بأنه صاحب رجلني قويتني تبلغانـه حاجاتـهًخاطره شجنا

 رجليـه ًف يـصف نفـسه مـستعمال ويظل شاعرنا الظري,عاصفة أو إعصار − انه من غبارتثري
 فينشئ هذه األبيات التي يوجهها ,ً نشطاًا احلاالت محاراأ  أو يف أسوً أصيالًوكأنه يصف جوادا

 :ً وشاكياًإىل صديقة عمرو القصايف خمربا
 قـــيض عليـــه حـــق إخـــواينأحـــاجي و   يبلغنــــيًإن كنــــت ال عــــري يل يومــــا
ـــصاين وجـــرياين  ســأهلمأوضــن أهــل العــواري حــني ـــن أهـــل ودي وخل  م

 رجــال أخــي ثقــة مــذ كــان جــوالين  ال عــــدمتهام− عنــــديَّجــــيلرن إفــــ
ـــــداين  ن بعــــــدتإتبلغــــــاين حاجــــــايت و ـــــيس بال ـــــا ل ـــــدنياين مم  وت

ـــــريان  ن خلفـــي إذا مـــا جـــد جـــدمهاأكـــ ـــــا تث ـــــفة مم ـــــصار عاص  إع
ـــــ ـــــارج ـــــا نكب ـــــأهنامًالي مل تأمل  قطـــــا وقـــــدا وإدماجـــــا مـــــداكان   ك
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ـــام ـــذي هب ـــرو ال ـــا عم ـــد هللا ي ــاين  فاحلم ــاس أغن ــن ذا الن ــواري وع ــن الع  ع
مم املواقف اإلنسانية حني يتعجب بعض القوم مـن نعـال خلقـة قويبلغ ابن يسري قمة من 

 ويـربط بـني ,ً رقيقـاًدقيقا ً بارعة يصف فيها نعاله هذه وصفاًوسخة كان يلبسها فيكتب أبياتا
 واىل الفخـر , ويعمد يف أبياته كذلك إىل التهكم,قدمها وبني نفسه بمعاين الود التي مجعته إليها

 فلنستعرض هذا الرضب ,بإخائه ووفائه وعفافه ومنطقة وفعاله إن رأ غريه أن يفخر بالنعال
 :اجلديد الغريب من الفكر والشعر

 ورضــــائي منهــــا بلــــبس البــــوايل  كـــم أر مـــن مـــستعجب مـــن نعـــايل
ـــصف ـــا اخل ـــد حتيفه ـــرداء ق ـــل ج  بأقطارهــــــــا بــــــــرسد النقــــــــال  ك
ــــة ــــشبه يف اخللق ــــيس ت ــــداين ول  إن أبـــــــرزت نعـــــــال املـــــــوايل  ال ت
ــــا ــــد منه ــــادم العه ــــن تق ـــــــايل  ال وال ع ـــــــر اللي ـــــــت ال وال لك  بلي
 عليهــــــــا بثــــــــرويت وبــــــــاميل  ولقـــد قلـــت حـــني أوثـــر ذا الـــود

ــــن الرجــــال  فــــــــسوائي إذا هبــــــــن يغــــــــايل   بنعــــلمــــن يغــــايل م
ـــــــي ومجـــــــايل  ينإأو بغـــــــاهن للجـــــــامل فـــــــ  يف ســـــــواهن زينت

ــــــي ـــــــايل  يف إخــــــائي ويف وفــــــائي ورأي ـــــــي وفع ـــــــايف ومنطق  وعف
ـــة ـــي احلاج ـــا وبلغن ـــاين احلف ـــا وق  منهــــــــا, فــــــــإنني ال أبــــــــايل  م

جـة نع −  وكم فجعته النعجة العتيـدة,وابن يسري شاعر مثقف حيب الكتب وهيو القراءة
 إهنا بالنـسبة إليـه ليـست جمـرد صـفحات , يف حياتهًام مهًالبقال منيع يف كتبه التي تشكل شيئا

هنا نفـسها  وعرشاء معرفة إ,ف وجلساء خريّ ولكن الكتب يف بيته مؤنسون وأال,ًحتوي أخبارا
 ولكنهـا صـيغت بأسـلوب آخـر ,هنا معانيـه بل إ,نظرة الشاعر املثقف العامل أيب عمرو العتايب

وكم متنينا لو أكثر الشعراء من القول يف مثل هذا الغـرض  − س يف ذلكوال بأ − روح أخرو
 : بقول حممد بن يسري يف وصف الكتب.ولو تقاربت معانيهم

 ربأفلـــــيس يل يف أنـــــيس غـــــريهم   هـــم مؤنـــسون وأالف غنيـــت هبـــم
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ــــــسهم ــــــساء ال جلي ــــــن جل ـــــب  هللا م ـــــسوء مرتق ـــــشريهم لل  وال ع
ــــ ــــادرات األذ خي ــــيقهمال ب  وال يالقيـــــه مـــــنهم منطـــــق ذرب  شى رف

ــام وانــشعبوا   تبقــــى منافعهــــاًابقــــوا لنــــا حكــــام ــايل عــىل األي ــر اللي  أخ
ــــدي ــــددت ي ــــنهم م ــــأيام آدب م  إليـــه فهـــو قريـــب مـــن يـــدي كثـــب  ف
 إىل النبــــي ثقــــاب خــــرية نجــــب  إن شـــئت مـــن حمكـــم اآلثـــار يرفعهـــا

ـــام ـــرب عل ـــن ع ـــئت م ـــأوهلمًأو ش ــــة   ب ــــربيف اجلاهلي ــــه الع ــــي ب  أنبتن
ـــرأي واألدب  أو شــئت مــن ســري األمــالك مــن عجــم ـــف ال ـــرب كي ـــي وخت  تنب
 وقــد مــضت دوهنــم مــن دهــرهم حقــب  حتـــى كـــأين قـــد شـــاهدت عـــرصهم

 لقد كان الشاعر حيتفظ معـه بـألواح مـن ,خرآاكل ابن يسري الثقافية بشكل أو بوتتوىل مش
 وكان بينه وبني قثم بن جعفر بن سليامن مودة ,ه له من شعر أو غريُّاألبنوس يكتب فيها ما يعن

ن ابن يـسري مل يبـت ليلـة إال أ وقد أسلفنا القول , ما كان قثم يدعوه للرشابً وكثريا,وصداقة
 فانتهز قثم مناسبة سكر ابن يـسري ورسق منـه , وليس أهون من رسقة السكران,وهو سكران

 كـام لـو كـان ً متاما,اعها حزن عليها ورثاها فلام اكتشف الشاعر ضي,ألواحه األبنوسية الثمينة
فقـد تـال ذلـك  ,هنا بداية املرحلة الثقافية الشعريةإ . يشاد بشامئله ويرثي لفضائلهً عزيزاًنساناإ

وصــف القلــم واملحــربة والربكــار بــسنوات ثــم بعقــود مــن الــسنوات ثــم بقــرن أو أكثــر 
 إن ابـن يـسري .أدوات الثقافـة وغري ذلك مـن ذكـر ,صطرالب ورثاء سكينة بري األقالمواإل

 :))الفقيدة((واحد من الشعراء الرواد يف هذا املجال فلنقرأ رثاءه الطريف أللواحه 
 وأقيمــــــــي مــــــــآتم األلــــــــواح  عــــــني بكــــــي بعــــــربة تــــــسفاح
ــــــل رواح  أوحـــشت حجـــزيت وردنـــاي منهـــا ــــــد ك  يف بكــــــوري وعن
ـــــد ـــــام ق  كــــان فيهــــا مــــن مرفــــق وصــــالح  واذكرهيـــــا إذا ذكـــــرت ب

ـــــالح   دمهــــاء حالكــــة اللـــــونآبنــــوس ـــــاف امل ـــــن اللط ـــــاب م  لب
ـــل ـــدر واملحم ـــة الق ـــع خفيف ــــــواحي  ذات نف ــــــذرا والن ــــــة ال  حلكوك
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ــــــا ــــــا إن حماه ــــــع وجفوفه ـــاحي  ورسي ـــوم م ـــستعجل الق ـــل م ـــد مم  عن
 داب والفقـــــه عـــــديت وســـــالحي  اآلهــــي كانــــت عــــىل علــــومي و

ـــــباح  كنــت أغــدو هبــا عــىل طلــب العلــم ـــــل ص ـــــدوت ك ـــــا غ  إذا م
 وري النــــــديم يــــــوم اصــــــطباحي  كانـــــت غـــــذاء زوري إذا زارهـــــي 

 عـىل ً هلـا حزينـاًويبدو أن هذه األلواح كانت عزيزة عىل قلب ابن يسري بحيث ظـل ذاكـرا
 ويفهم من شعره فيها أهنا كانـت مزدانـة الـصدف واألطـر , ألنه رثاها أكثر من مرة,ضياعها
 : يقول شاعرنا مرة أخر يف ألواحه.اجللدية

ـــــــ  األلـــــــواح إذ أخـــــــذتأبقـــــــت  ـــــــضطرمةحرق ـــــــب ت   يف القل
 وامحــــــــرار الــــــــسري والقلــــــــم  زاهنــــــا فــــــصان مــــــن صــــــدف
ـــــــــثم ـــــــــذها ق ـــــــــوىل أخ ـــــــــم  وت ــــــــا قث ـــــــــى نفعه  ال تول

  :احلكمة والزهد عند ابن يسري - ٦+٥
وينتهي املطاف بابن يسري كام انتهى بغريه من الشعراء من معارصيـه باصـطناع احلكمـة أو 

 وعاش يف رحاهبا بداية وهنايـة ,ً لقد انتهى إليها كل شعراء زمانه تقريبا,ًالباعتناقها مبدأ وسبي
 ذلـك الفريـق ,عرنا فمن الفريق األولا شا أم.بعض منهم كالعتايب واخلريمي وحممود الوراق

 ومل يتوبـوا إال عـىل أبـواب ,الذي أرسف عىل نفسه وعىل جمتمعـه يف مرحلـة الـشباب واهلـرم
 إن ابن يسري بدأ .نساين عميق مؤثرإ بجانب , أو شيخوخة العافية شيخوخة السن,الشيخوخة

 ولكـن لعـيش , ليس ملعاقرة الكأس أو مـصاحبة الغـواين,يعلن عن حبه للحياة بشكل جديد
نـه إ ,ابنته التي حيبها وحينو عليها وخيشى عليها إذا مـات ذل اليتيمـة وقـد جفاهـا ذوو رمحهـا

 وهو كلام تصورها تندبه سـالت عربتـه ممزوجـة ,ء أخخيشى عىل فلذة كبده فظاظة عم أو جفا
 فـامذا قـال الـشاعر احلكـيم , آخر يف حياته حباهلا وشفقة هباً ومن ثم فهو يتمنى هلا شيئا,بدمه

 ?وماذا متنى
 :نه يقولإ

ـــوال  ـــةل ـــدمأ ملأميم ـــن الع ـــزع م ـــمأومل  ج ـــدس الظل ـــايل حن  جـــب يف اللي
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ـــــرحمذل اليتي  وزادين رغبــــة يف العــــيش معرفتــــي  مـــــة جيفوهـــــا ذوو ال
ــم  أخــــشى فظاظــــة عــــم أو جفــــاء أخ ــن أذ الكل ــا م ــت أخــشى عليه  وكن
ــــدبني ــــني تن ــــي ح ــــذكرت بنت  جــــرت لعــــربة بنتــــي عــــربيت بــــدم  إذا ت
ـــرم  هتـــو بقـــائي وأهـــو موهتـــا شـــفقا ـــىل احل ـــزال ع ـــرم ن ـــوت أك  وامل

إىل ميـدان احليـاة وال يلبث ابن يسري يف ضوء جتـارب احليـاة أن ينطلـق مـن عقـال ذاتيتـه 
 فيلفظ احلكمة لكل الناس ينتفعون هبا ويرددوهنـا نـامذج تـرو عـىل ألـسنتهم مـن ,الرحيب

 :نه يقولإ ,بعده
ـــــ ـــــانيختط ـــــع العي ـــــوس م ــــــة   النف ــــــع املظن ــــــصيب م ــــــد ت  وق

ـــــضاء ـــــضيق يف الف ـــــن م ـــــم م ـــــــــني األســـــــــن  ك  ةوخمـــــــــرج ب
يبية عميقة ومبـدأ أخالقـي  يف البيتني السابقني فهو صاحب حكمة جترًولكنه إن بدا قدريا

 :صادق يف حديثه عن صاحب السوء والتعريف به عندما يقول
ـــاء إذا ـــداء العي ـــسوء كال  ما ارفـض يف اخلـد جيـري مـن هنـا وهنـا  وصـــاحب ال

ـــو ـــدي وخيـــرب عـــن ع ـــا  اء صـــاحبهريب ـــده مـــن صـــالح دفن  ومـــا يـــر عن
 أو مـــات هـــذا فـــال تـــشهد لـــه خبنـــا  ن يكـــن ذا فكـــن عنـــه بمعزلـــةإفـــ

ن يعـرف أكثـر أخواطر وحوافظ كثري من النـاس دون هذا والبن يسري أبيات استقرت يف 
 إهنا األبيات اجليمية القافية التي تطرد اليأس وحتض عىل الـصرب يف عـالج .حفاظها من قائلها

 فـصفوها ال يـدوم ,األمور ومداومة العمل والسعي دون كلل أو ملل مع االحرتاز من األيـام
 : يقول الشاعر املجرب احلكيم.بصفوهاوكدرها ممزوج 

  تركـــب اللججـــاً وطـــوراًالـــرب طـــورا  مـــاذا يكلفـــك الروحـــات والـــدجلا
 ألفيتـــه بـــسهام الـــرزق قـــد فلجـــا  كم مـن فتـى قـرصت يف الـرزق خطوتـه

ــــــأس و ــــــةإال تي ــــــت مطالب ـــا  ن طال ـــر فرج ـــصرب أن ت ـــتعنت ب  إذا اس
ــتح م  إن األمــــور إذا انــــسدت مــــسالكها ــصرب يف ــافال ــا ارتتج ــل م ــا ك  نه
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ــصربأ ــذي ال ــق ب ــهأخل ـــواب   ن حيظــى بحاجت ـــرع لألب ـــدمن الق ـــاأوم  ن يلج
ـــا  قــدر لرجلــك قبــل اخلطــو موضــعها ـــال زلق ـــن ع ـــاًفم ـــرة زجل ـــن غ   ع
ــــاربه ــــت ش ــــك صــــفو أن ـــــربام كـــــان بالتكـــــدير ممتزجـــــا  وال يغرن  ف
ـــا  ال ينــــتج النــــاس إال مــــن لقــــاحهم ـــى يوم ـــاح الفت ـــدو لق ـــاًيب   إذا نتج

 إهنـا مرحلـة الزهـد يف احليـاة ,من مقام احلكمة ينتقل حممد بن يـسري إىل املرحلـة التاليـةو
 ولكن بـصورة أعمـق فكـرة وأوقـر ,نه يطرق معاين أيب العتاهيةإ ,وتذكر املوت واستحضاره

 : وذلك يف قوله الرصني العميق,ً وأجزل شعرا,ًتناوال
ـــــائهم ـــــرب بفن ـــــاس مق ـــــل أن  يــــدفهــــم ينقــــصون والقبــــور تز  لك
 فـــــدان ولكـــــن اللقـــــاء بعيـــــد  هــــم جــــرية األحيــــاء أمــــا حملهــــم

بعد يف الزهد حني يستحرض املوت ويـر نفـسه عـىل رسيـر أثم ينتقل الشاعر إىل مرحلة 
 عـن إيامنـه بـاآلخرة ً ولكنه أكثـر مـنهم إفـصاحا, يف فكرته عىل درب أبناء زمانهًاملنايا ماضيا

 .والثواب والعقاب
 أنـــــا منهـــــا عـــــىل شـــــفا تغريـــــر  حــــال يل ومــــن رضــــاي بًعجبــــا
ــــــا ــــــدنأ الًعامل ــــــك أين إىل ع  و عــــــذاب الــــــسعريأإذا مــــــت  ش

ــــا  كلـــــام مـــــر يب عـــــىل أهـــــل نـــــاد ــــت حين ــــرورًكن ــــري امل   هبــــم كث
 قيــــل هــــذا حممــــد بــــن يــــسري  قيــــل مــــن ذا عــــىل رسيــــر املنايــــا?

ته ويسخر من  وخيشى العذاب ويندم عىل غفل,ويطلب حممد بن يسري الرمحة من اهللا للناس
 وذلـك يف , يف رمحتـهً ويكرر االبتهـال إىل اهللا طمعـا,طول املقام يف الدنيا فاملوت هناية كل حي

 :قوله الذي نحس فيه صدق املناجاة
ــــــــرحم اهللا ــــــــن مل ي ــــــــل مل ــــــواه  وي ــــــار مث  ومــــــن تكــــــون الن
ـــــىض ـــــوم م ـــــل ي ـــــا يف ك  يــــــــذكرين املــــــــوت وأنــــــــساه  واغفلت
ــــره ــــه عم ــــدنيا ب ــــال يف ال ــــن ط ـــــــاش  م ـــــــصاراهوع ـــــــاملوت ق   ف
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ــــــس ــــــل يف جمل ــــــد قي ــــــه ق ــــــشاه  كأن ــــــه وأغ ــــــت آتي ــــــد كن  ق
ـــــــــه  يرمحنــــــــــــــا اهللا وإيــــــــــــــاه  حممـــــــــد صـــــــــار إىل رب

 ثم حكمة وجتربة ثـم زهـد , ثقافة ومعرفة, جمون وانحالل:تلك رحلة عمر حممد بن يسري
 دقيـق قوب جيد املعاين متمكن الـصوغ وصـادما رحلة فنه فهو شاعر موهأ و.وتوبة وابتهال

 إن , أوله نوايس ووسطه عتايب وآخـره خريمـي, رائد يف مدرسة الشعر الثقايف,احب فكاهةص
 ومـن العتـايب ثقافتـه وحبـه للمعرفـة وعـشقه ,فيه من أيب نواس جمونه وخالعته ورقة شـعره

 ومن اخلريمي حكمته العميقة النابعة من جتاريب احلياة وأسلوبه الشعري ,للكتب وإجالله هلا
 أمـني دقيـق لثقافـة أهـل زمانـه ٌّ وهو بعد ذلك سـجل, البناء الرصني التكويناملتمكن اجلزل

 .وطبيعة جمتمعهم
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- ١٦ -  

  ديك اجلن
  عبد السالم بن رغبان

  هـ/ ٢٣٥ - ١٦١/ 
  :حياته ونشأته - أ

 ومل حياول أن يـذهب إىل , مل يربحها إال إىل املناطق املجاورة هلا,محص  يفولد وعاش ومات
 قبلة الشعراء واألدباء ومركز العلم والثقافة والوجاهة والسياسة مـثلام كـان بغداد التي كانت
األلوان واألشـكال ف ,شدو بشعره املختلي . وإنام أرص عىل البقاء يف موطنه,يفعل شعراء زمانه

 األمر الذي جعـل كبـار شـعراء بغـداد ,والطعوم حتى سافر شعره دونه إىل بغداد وغري بغداد
رقون باب بيته يكيلون له الثناء واإلعجاب وجيزلون له التحايا والتقريظ يفدون إىل محص ويط

 هـو أن عبـد ,ابن رغبان بـديك اجلـن تسمية عبد السالمسبب و ,عىل ما سوف نبني بعد قليل
 .السالم ابن رغبان كان ذا عينني زرقاوين صافيتني صفاء عني الديك

  :شخصيته - ب
زهتم مـن غـريهم َّمن الشعراء الذين ميـ اجلن واحدإن عبد السالم بن رغبان امللقب بديك 

 فهـو شـامي , ذلك أن ديك اجلن من شعراء األمصار العباسـية,أحداث خاصة وقضايا بعينها
 , عىل معـارشة املجـان وخمالطـة أهـل اخلالعـةً متالفاً خليعاً كان ديك اجلن ماجنا,,من محص

 فكان ديـك اجلـن ,إسداء النصح إليه الطيب ال يتوانى عن وعظه ويبوكان له ابن عم يكنى بأ
 , وانتهى به األمر إىل إنشاء قصيدة طويلـة جيـاهر فيهـا بـاالنحراف,يقابل ذلك باالستخفاف

 : مطلعهاًوهيجو ابن عمه هجاء مقذعا
 ةفبــــــاكر الكــــــأس بــــــال نظــــــر  موالتنــــــا يــــــا غــــــالم مبتكــــــره

ـــو وامل ـــىل الله ـــدت ع ـــىلغ ـــون ع  ة احلييــــــــة اخلفــــــــرةأن الفتــــــــا  ج
ــــــا  مطويـــــــة يف احلـــــــشا ومنتـــــــرشة  حــــــرق−ال عــــــدمتها− حلبه
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 مـن الفحـش ًوالقصيدة طويلة عاج فيها ديك اجلن عىل هجاء ابن عمه هجاء حو أسبابا
 :بقوله − واخلطاب موجه إىل ابن عمه −  وختمها,والقسوة واملرارة

ــىل األر ــسامء ع ــسك ال ــن يم ــبحان م ــــــذرض  س ــــــك الق ــــــا أخالق  ة وفيه
خالعتـه وجمونـه ودعوتـه  سوة سببها إرادة اخلري للشاعر وزجره عنكل ذلك التهجم والق
 .إىل احلشمة واالستقامة

  :شذوذه - ج
 وأكثر من قول القصائد ,ب بفتى من محص اسمه بكربوكان ديك اجلن يف مضامر جمونه يش

 . فيهً هبم تشبباًواملقطوعات غزال
  :حبه آلل البيت - د

 ولـه يف مـدحهم ,بيت الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم أن آل ًولكن األمر الذي يبدو غريبا
 : لعل أشهرها تلك التي يقول فيها,ورثاء حاهلم والبكاء عىل احلسني قصائد كثرية
ــــب ــــضاء وال الكت ــــني ال للق ــــا ع ـــو بُب  ي ـــا س ـــا الرزاي ـــربُك ـــا الط  ك

  :شعوبيته - ـه
نـه افتخـر إل  ب,وديك اجلن باإلضافة إىل ذلك شعويب حيمل عىل العرب ويتحمس لغريهم

 : وذلك يف قوله,بعدم انتسابه إىل العرب
ــذخورا ــك م ــان عرف ــببًإن ك ــذي س ــسب   ل ــديك عــىل حــر أخــي ن  فاضــمم ي
ـــا ـــه يوم ـــت وافقت ـــسبًأو كن ـــىل ن  ين لــست بــالعريبإفاضــمم يــديك فــ   ع

ـــــــر ـــــــازل يف ذرويت رشفؤإين ام ـــــلق   ب ـــــدي وأيبي ـــــرس حمت  رص ولك
يـك اجلـن حيمـل عـىل العـرب وهيـامجهم ويفخـر من خالل هذه الصيغة اهلجومية كان د

 أسـلمنا كـام ,هلم فضل علينا ما:  فإذا ما خفف من غلواء شعوبيته قال,باالنتساب إىل غريهم
 . منا قتل بهً ومن قتل منهم رجال,أسلموا
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بيون يتخذون من الوقوف عىل األطالل ذريعة للتهجم عـىل العـرب ووكان الشعراء الشع
 : فمن ذلك قوله,يف بعض قصائده هنفس عينك اجلن يعمد إىل الصإن ديو ,والتعويض هبم

ـــال  قـــالوا الـــسالم عليـــك يـــا أطـــالل ـــل حم ـــىل املحي ـــسالم ع ـــت ال  قل
ـــــال  عــــاج الــــشقي مــــراد دمــــن الــــبىل ـــــة وحج ـــــي قب ـــــراد عين  وم
ــــــي زالل ــــــراح وه ــــــادين ال  وألطـــــــرقن البيـــــــت غـــــــزال  ألغ
ـــــــه ـــــــركن حليلهـــــــا وبقلب ـــــال  وألت ـــــؤاده بلب ـــــشد ف ـــــرق وح  ح

 :نواس يف أبياتهكام صنع أبو
ــــسائلها ــــىل دار ي ــــشقي ع ــــاج ال ـــد  ع ـــارة البل ـــن مخ ـــأل ع ـــت أس  وعج

وديك اجلن يف بيته الثالث الذي يسرتخص فيه حرمات البيوت إنام يناقض به اخللق العريب 
 :احلريص عىل العفة والفضيلة واحلفاظ عىل اجلارات الذي يتمثل يف قول عنرتة

ـــدت يل ـــريف إن ب ـــض ط ـــاروأغ  واري جـــــاريت مأواهـــــايـــــحتـــــى  يتج
 مـن ظـاهرة ً يف كراهيته للعرب يقول ديك اجلن يف أبيات أخر سـاخراهوعىل النهج نفس

 :ألطاللاالوقوف عىل 
ــر ــن ت ــئت فل ــث ش ــؤادك حي ــل ف  كهــــو جديــــد أو كوصــــل مقبــــل  نق
 درســــت معاملــــه كــــأن مل يؤهـــــل  مــــا إن أحــــن إىل خــــراب مقفــــر

ــــتح ــــذي اس ــــزيل ال ــــي ملن   فلـــــيس بمنـــــزيلَّأمـــــا الـــــذي وىل  دثتهمقت
 : عىل عقب فقالً املعنى من ديك اجلن وقلبه رأساهذاإن أبا متام أخذ 

ــو ــن اهل ــئت م ــث ش ــؤادك حي ــل ف  مــــــا احلــــــب إال للحبيــــــب األول  نق
ـــى ـــه الفت ـــزل يف األرض يألف ـــم من ـــــــدا  ك ـــــــه أب ـــــــزلًوحنين   ألول من

كثري من الشعراء يف ظل احلكـم العبـايس لقد كانت الشعوبية وكراهية العرب منترشة بني 
 فإذا .الشعراء الشعوبيني  ومن ثم كانت بغداد متخمة بجموع.الذي كان يدين بنشأته للفرس
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 ً وكـان نـدا, وجدنا ديك اجلن من أنبغ شعراء الفرتة العباسيةًينا السلوك الشخيص جانباّما نح
 .لكبار شعراء زمانه مثل أيب نواس ودعبل اخلزاعي

  :ستاذيته يف الشعرأ - و
 . لكبار شعراء العربية من أمثال أيب متام واملتنبي والوأواء الدمشقيًكان أستاذا

فأما أبو نواس فقد اجتاز بحمص وهو يف طريقه من العراق إىل مرص لكـي يمـدح واليهـا 
 ولكـن .ه إىل دار ديك اجلن وطرق بابه واستأذن الدخولّفيها توج و.اخلصيب بن عبد احلميد

 فعـرف أبـو نـواس .ية ديك اجلن أنكرت وجود سيدها بالبيـت حـسبام أوصـاها بـذلكجار
خرج فقد فتنت ا قويل له : أمامه وقال هلاًابفراسته أن الرجل ينكر وجوده خشية أن يبدو قارص

 :كلأهل العراق بقو
ــــأنام ــــي ك ــــف ظب ــــن ك ــــوردة م  تناوهلـــــا مـــــن خـــــده فأدارهـــــا  م
 .جارية خرج إليه وأحسن استقبالهفلام سمع ديك اجلن حديث أيب نواس لل

لقد جر إعجاب أيب نواس بديك اجلن حني كان هذا األخري مل يتعد الثالثـني مـن عمـره 
 ولكن جودة شعره انطلقت يف اآلفـاق تـدق , عىل نفسه يف محص ال يربحهاً وكان منطويا,بعد

 .أبواب أندية بغداد والبرصة وأنحاء أخر من عامل ذاك الزمان
 فلقد وفـد عـىل محـص وقـصد إىل دار ,زاعي قصة مشاهبة مع الشاعر احلميصولدعبل اخل

 مـثلام فعـل مـع أيب ً منـه متامـاً ولكن ديك اجلن مل يرد أن يواجهه خوفـا,ديك اجلن يبغي لقاءه
 :له يسرت عنا وهو أشعر اجلن واإلنس أليس هو القائل  ما:قول دعبلينواس وهنا 

ـــل  هبــــا غــــري معــــدول فــــداو مخارهــــا ـــاوص ـــوق ابتكاره ـــشيات الغب  بع
ــ ــن عظ ــل م ــةيون ــل عظيم ــوزر ك ـــا  م ال ـــان ناره ـــاف احلفيظ ـــرت خ  إذا ذك

 .حينئذ اطمأن ديك اجلن وظهر لدعبل واعتذر له وأحسن استقباله
 وكان يرتدد عليـه بـني احلـني ,هذا ولقد تثقف الشاعر العظيم أبو متام عىل شعر ديك اجلن

 من قصائده يتثقف عليها وينمي شاعريته ًيعطيه نسخاه وي وكان ديك اجلن يعطف عل,واحلني
 . وكان أبو متام آنذاك حدث السن رطب العود,بقراءهتا
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 ومن املؤسـف كـذلك أنـه مل يعمـر , وشهرةًومن الطريف أن التلميذ قد فاق أستاذه شعرا
 . فقد مات التلميذ يف حياة أستاذه الذي حزن عىل وفاته ورثاه,ًطويال
  :وجته وشعره فيهاحادثة قتله ز - ز

 يف حياته وجعلتـه حادثة قتله لزوجته ال يذكر ديك اجلن إال وتذكر معه حادثة رهيبة أثرت
 املخلـوط بـالغرية املتلفـع بالنـدم املـشوب ء مـن فـن الرثـاًا جديدًيمنح الرتاث الشعري لونا

اة نـرصانية اسـمها  أما احلادثة التي نشري إليها املرتبطة بحياته وسريته فهي أنه أحب فت,بالدماء
 وتصادف أن غاب ديك اجلن عن بيته بعض الوقـت , ثم جعلها تعتنق اإلسالم وتزوجها,ورد

 وملـا أن أفـاق مـن , فقتلهـا,فلام عاد سمع من أفواه الناس ما ييسء إىل سمعة زوجته وعفتهـا
بوجـوب  تارة وتارة أخر خيلط البكـاء والرثـاء ًغضبته ندم عىل فعلته وأخذ يبكيها بكاء مرا

 .الثأر منها واالنتقام لرشفه وعرضه
وسواء  .وصف نيا التي اهتمها يف غالمه إن املقتولة هي جاريته د:وهناك رواية أخر تقول

أمدتـه بلـون مـن  فجعتهلام وإلك فقد وقعت احلادثة وكانت مصدر صحت هذه الرواية أو ت
 .بالدماء  كل حاالته ولكنه مشبع يف,الشعر يشتمل عىل الكثري من األعذار والعواطف

 : بحبها عىل سواهًقتله لزوجته غرية عليها وبخال ًايقول ديك اجلن مصور
ــــا ــــامم عليه ــــع احل ــــة طل ــــا طلع  وجنــــى هلــــا ثمــــر الــــرد بيــــدهيا  ي
ـــــا ـــــر ولطامل ـــــن الث ـــــت م  رو اهلــــو شــــفتي مــــن شــــفتيها  روي
ــــا ــــال خناقه ــــيفي يف جم ــــت س  ومــــدامعي جتــــري عــــىل خــــدهيا  مكن

ـــا ـــفوحـــق نعليه ـــا وط ـــــيل   احلـــىصئ وم ـــــز ع ـــــاَّيشء أع ـــــن نعليه   م
ـــــن ـــــا ألين مل أك ـــــان قتليه ـــــا ك ــــي إذا ســــقط الغبــــار عليهــــا  م  أبك
ـــا ـــواي بحبه ـــىل س ـــت ع ـــن بخل  وأنفــــت مــــن نظــــر الغــــالم إليهــــا  لك

 اجلن يذهب الشاعر مذهب الندم وحياول تربئة ساحة نفسه حيـال لديك ويف أبيات أخر
 , بل عىل مـا فعلـت هـي, ولكن أساه ليس عىل ما فعل,واألسى ويظهر احلزن والبكاء ,فعلته

 :ويف ذلك يصدر عن هذه األبيات
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ــــــك الوصــــــال وصــــــلت  ليتنـــــي مل أكـــــن لعطفـــــك نلـــــت  وإىل ذل
ـــــه ـــــي اشـــــتملت علي ـــــذي من  ألعــــار مــــا قــــد عليــــه اشتملـــــت  فال
ــــت وال ــــد حلم ــــل ق ــــال ذو اجله  علــــم أين حلمــــت حتــــى جهلــــتأ  ق
ــــــــاذا ــــــــة ومل ــــــــم يل بجهل  أنــــا وحــــدي أحببــــت ثــــم قتلــــت  الئ
ــــت  ســـوف آســـى طـــول احليـــاة وأبكيـــك ــــا فعل ــــت ال م ــــا فعل ــــىل م  ع

 يف خضم غضبه ويثري يف خواطره اإلحـساس بـالتمرد عـىل هـو ًويظل ديك اجلن سادرا
 القتيـل ه ثم ينعطـف إىل زوجـ,الغواين ويرميهن بالكذب يف عواطفهن والنفاق يف مشاعرهن

 :ًخليانتها قائال حكمه عليها بالقتل ًصدراُم
ـــــــــــــــة  ةلـــــــــك نفـــــــــس مواتيـــــــــ ـــــــــــــــا معادي  واملناي
ـــــــــد ـــــــــب ال تع ـــــــــا القل ـــــــــة  أهي ـــــــــيض ثاني ـــــــــو الب  هل

ــــــــــة  خلـــــبألـــــيس بـــــرق يكـــــون ــــــــــرق غاني ــــــــــن ب  م
ـــــــــــك ـــــــــــت رسي ومل أخن ـــــــــــــــة  خن ـــــــــــــــويت عالني  فم

 , عىل زوجته القتيلة رغم خيانتها لـهًن ينهار أسى وينفطر حزناأ ثبغري أن ديك اجلن ال يل
 يف هذه األبيـات ًاطره شحنات كاسحة من العواطف والذكريات فيفرغها مجيعافتزدحم يف خ

 :الرقيقة احلزينة الباكية
ــــدره ــــان بغ ــــرد الزم ــــفقت أن ي ــــال هبجــــرهأو أ  أش ــــد الوص ــــتىل بع  ب
 لبليتـــــي وجلوتــــــه مـــــن خـــــدره  قمـــر أنـــا اســـتخرجته مـــن دجنـــه
ــــــة ــــــيل كرام ــــــه ع ــــــه ول ـــأرسه  فقتلت ـــؤاد ب ـــه الف ـــشى ول ـــلء احل  م

ــــربيت يف نحــــره   كأحــــسن نــــائمًي بــــه ميتــــاعهــــد ــــسفح ع  واحلــــزن ي
ــــربه  لـــو كـــان يـــدري امليـــت مـــاذا بعـــده ــــه يف ق ــــى ل ــــل بك ــــاحلي ح  ب
ـــسه ـــا نف ـــيض منه  وتكــــاد ختــــرج قلبــــه مــــن صــــدره  غـــصص تكـــاد تف
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 إن شحنات من العواطف والذكريات ازدمحت يف خاطر ديك اجلـن فبكـى زوجتـه :نقول
 ً ذلك أننا لـو عـدنا بعالقـتهام إىل الـوراء قلـيال,ًء الذي بدا صادقاعىل رغم خيانتها هذا البكا

واستعرضنا ما قاله فيها من غزل لوقعت أعيننا عىل بدرة من أبيات احلب وصـورة مـن صـور 
)) ورد(( قال ديـك اجلـن يف ,اجلامل عذبة خالبة رسمها الشاعر املحب يف عناية وتأنق وافتنان

 :وشاية عىل بعض الروايات ثم ضحية ,ًالتي صارت له زوجا
ـــدرها ـــصور وب ـــمس الق ـــر إىل ش  وإىل خزاماهـــــا وهبجـــــة زهرهـــــا  انظ

 مجــــع اجلــــامل كوجههــــا يف شــــعرها  ســــودأ يفًبيــــضاأمل تبــــل عينــــك
ــــمها ــــرب اس ــــات خيت ــــة الوجن ـــا  وردي ـــيط بخربه ـــن ال حي ـــا م ـــن ريقه  م
ــــا  ومتايلـــت فـــضحكت مـــن أردافهـــا ــــرصهاًعجب ــــت خل ــــي بكي   ولكن

ـــأ ـــسقيك ك ـــات ـــن كفه ـــة م ـــــا  س مدام ـــــن ثغره ـــــة م ـــــة ومدام  وردي
 بمـضاعفات َّ وبالتـايل فقـد أحـس,ً شـديداًلقد اقرتف الشاعر جريمة قتل من أحب حبـا

ت مضجعه َّن هيرب من هذا الوزر وما يستتبعه من هواجس أقضأ ثم أراد ,الوزر الذي ارتكبه
 نفـسه بـرشعية مـا اقـرتف ن يقنـعأ عليه لكي هيرب من واقعه األليم  فكان,وبلبلت خواطره

 ولكن كوامن إحساسه , حيمله هذه املعاينً ومن ثم فقد اندفع يقول شعرا,وصواب ما ارتكب
 فكان نتاج أحاسيـسه هـذا الـشعر ,باحلرسة والندم كانت تفرض واقعها عليه فتغلبه عىل أمره

 متنافرة ً ألواناالغريب الفريد الذي مجع من الرقة هنايتها ومن العاطفة أعمقها ومن األحاسيس
 .متعاركة متداخلة متشاجرة

ن الشاعر القاتل املحب من فنه وإمساكه بعنانـه جعلـه يـسوقه يف هـذا املـضامر ُّولكن متك
 .املستقيم يف لون من التجانس إن رفضه العقل واملنطق قبله الذوق واإلحساس

  :صنعته - ح
اب اإلتقان غري بعيـد عـن التطـور  بأسبً ممسكاً متمكناً جميداً شاعرايعد ديك اجلن احلميص

 . أخرً جمدد أحيانا,ً وبالتايل فهو مقلد حينا, فيهًإن مل يكن رائدا
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فمن شعره الذي قلد فيه سابقه من الـشعراء املحبـني املـاديني قولـه  :التقليد عنـده   - ١
 : هنج مدرسة عمر بن أيب ربيعةًمتابعا

ــــا ــــت إزاره ــــام أمال ــــة مه ــــدها ف  و معدول ــــا ق ــــدعص وأم ــــضيبف  ق
ـــا ـــقيق وإهن ـــساري ش ـــر ال ـــا القم   لـــــه فيغيـــــبًلتطلـــــع أحيانـــــا  هل
ــب  أقـــول هلـــا والليـــل مـــرخ ســـدوله ــشباب رطي  وغــصن اهلــو غــض ال
ــب  ونحــــن بــــه فــــردان يف ثنــــي مئــــزر ــساء يطي ــن الن ــا زي ــيش ي ــك الع  ب

ـــن كـــل مليحـــةأل ـــا زي ـــى ي ـــت املن ـــو  ن ـــت اهل ـــبُأوأن ـــه فأجي ـــى ل  دع
 ولكنهـا شـبيهة بـالكثري مـن ,بيات رقيقة النسج عذبة اإليقاعليس من شك يف أن هذه األ

قـرب منهـا إىل أ عىل ديك اجلـن ممـن كانـت حيـاهتم إىل البـداوة ًشعر املحبني السابقني زمانا
 : ومثلها بل أكثر بداوة منها قوله.احلضارة

 بكــــف عــــدو مــــا يريــــد رساحهــــا  ويل كبــــد حــــر ونفــــس كأهنــــا
  فهــــزت جناحهــــاً ورداٍأىل ظمــــعــــ  لبـــي قطـــاة تـــذكرتقكـــأن عـــىل

كـرب وسـهمه يف التجديـد أغري أن نصيب ديك اجلن مـن اجلديـد  :عنـده  التجديد - ٢
 نـواس للجاريـة حـني أنكـرت وجـود ول أبو لقد مر بنا يف صدر احلديث عن الشاعر ق,أوفر

 : فقد فتنت أهل العراق بقولكا هلهقول ,البيتديك اجلن يف سيدها 
 تناوهلـــــا مــــــن خــــــده فــــــأدارها  نـــــاممــــوردة مــــن كـــــف ظبــــي كأ
 :وهو بيت من مقطوعة يقول فيها

ـــا ـــداو مخاره ـــدول, ف ـــري مع ـــا غ ـــا  هب ـــوق ابتكاره ـــشيات الغب ـــل بع  وص
ـــــا  وقــم أنــت فاحثــث كأســها غــري صــاغر ـــــا وعقاره ـــــسق إال مخره  وال ت
ـــه ـــرق كف ـــأس حت ـــاد الك ـــام, تك ــه اســتعارها  فق  مــن الــشمس أو مــن وجنتي

ــــ ــــف ظب ــــن ك ــــوردة م ــــأنامم  تناوهلـــــا مـــــن خـــــده فأدارهـــــا  ي ك
ـــا  ظللنـــــا بأيـــــدينا نتعتـــــع روحهـــــا ـــراح ثاره ـــدامنا ال ـــن أق ـــذ م  وتأخ
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 الصدق كلـه حـني أبـد إعجابـه وتـرجم عـن إعجابـه ًبا نواس كان صادقا أنأال شك 
 ومن براعـة ,مواطنه العراقيني هبذه األبيات التي مجعت من أسباب االتساق واخليال والصورة

 .رقة اإليقاع ما جيعلها حتتل مكانة مرموقة بني صور التجديد وأساليبهالصوغ و
ومن الصيغ اجلديدة التي قدم هلا ديك اجلن نامذج عدلت فيه رشـاقة األسـلوب وانتفاحـه 

 :ًطرافه املعاين وأعامقها قوله متغزال
ـــك ـــني املل ـــدالل وب ـــني ال ـــر ب ــــــم   وغري ــــــىل رغ ــــــه ع ــــــيأفارقت  نف

ـــــأمل أكـــــن  ـــــان بحبي ـــــم الزم  فيجنـــــي فيـــــه عـــــيل بــــــرصف  هعل
ـــــــريف  صــنت عــن أكثــري هــواه فــام يعلــم ـــــــؤادي وط ـــــــا يب إال ف  م

 ولكـن الـذوق , العفويـة بعيـده عنهـا, وتأنق يف املعاين مرتب,هنا صناعة يف القول مرتفةإ
 .يقبلها ويعجب هبا وال يرفضها

 خمتلف أبـواب  بزمام فحولة القول وجالل املعنى يفًن ديك اجلن ال يفتأ ممسكاإومع ذلك ف
 لفحولة الشعراء ملـا يتطلبـه املوقـف مـن جـالل ً صادقاً وإذا كان القول يف الرثاء حمكا,الشعر

ن ديـك إ فـ,جزالـة األسـلوب و وصدق الصور وحرارة املشاعر وتوليد احلكم,املعاين ودقتها
 .نه جييد ويربز ويتفوقإبل ,اجلن ال يقرص يف هذا املجال

 األوىل كانت عزاء جلعفـر , لعل من أشهرها قصيدته الطويلتنيإن لديك اجلن مراثي كثرية
 : والثانية يف رثاء جعفر نفسه ملا مات ومطلع مرثيته جلعفر,بن عيل اهلاشمي يف فقد ولده

ـــب ـــدور النوائ ـــت ت ـــذه كان ـــىل ه  ويف كــــل مجــــع للــــذهاب مــــذاهب  ع
 : احلكمة التي متتزج عادة مع مواقف الرثاءًوفيها يقول مصطنعا

ـــ ـــرهتزلن ـــان وأم ـــم الزم ـــىل حك ــشاغب?  ا ع ــد امل ــصف األل ــل الن ــل يقب  وه
ــع ــب موج ــرء والقل ــن امل ــضحك س  ويــرىض الفتــى عــن دهــره وهــو عاتــب  وت
ــــب ــــرد واج ــــان وال ــــا الركب ـــوادب  أال أهي ـــول الن ـــا تق ـــدثونا م ـــوا ح  قف
ـــرد ـــصد ال ـــد ق ـــان الن ـــــب  إىل أي فتي ـــــاه النوائ ـــــت مح ـــــم ناب  وأهي
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يعمد إىل صنعة خفيفة كانت مـن حـسن العـرض وخفـة النـسج ن أهذا ومل ينس الشاعر 
 . وبالتايل مل تفسد جالل موقف الرثاء ومعانيه,بحيث مل تفرض ثقلها عىل السمع

ــــاس كــــم رد راغــــب ــــا أليب العب   وكـــم جـــب غـــاربًلفقـــدك ملهوفـــا  في
ــــــا ــــــاس إن مناكب ــــــا أليب العب  تنــــوء بــــام قــــد محلتهــــا النواكــــب  وي

ـــرب ب ـــل ق ـــد ك ـــربه ج ـــا ق ـــودهفي ـــــرة وســـــحائب  ج ـــــك ســـــامء ث  ففي
 علــــوت وباتــــت يف ذراك الكواكــــب  فإنــك لــو تــري بــام فيــك مــن عــال

ـــتًأخـــا ـــه دمـــاأ كن ـــائمًبكي   وتعمــى مقلتــي وهــو غائــبًحــذارا   وهـــو ن
ــف ــر واق ــىل األج ــربي ع ــامت وال ص  وال أنـــــا يف عمـــــر إىل اهللا راغـــــب  ف
يف مناجـاة نفـسية نحـس فيهـا الـصدق  ً عميقـاًويغمس الشاعر نفسه يف تيار احلزن غمسا

 :والعمق وذلك يف قوله
 لـــسعي إذن منـــي لـــد اهللا خائـــب  نــهإأأســعى ألحظــى فيــك بــاألجر?

ـــام ـــك وإن ـــصرب عن ـــم إال ال ـــا اإلث ــــد  وم ــــب مح ــــبأعواق ــــذم العواق  ن ت
 وإعـــوال عـــىل املـــرء واجـــب:فقلـــت  مقـــدار عـــىل املـــرء واجـــب: يقولـــون

ـــب  مــههــو القلــب ملــا حــم يــوم ابــن أ ـــقم جان ـــه واس ـــب من ـــى جان  وه
ــــن كــــوالح ــــامي وه ــــفت أي ــب  ترش ــو غال ــرد وه ــت ال ــك وغالب  علي

فإن ديك اجلن يصورها حـزين الـنفس  وعندما انتقل الشاعر إىل ذكر شامئل املرثي ومناقبه
 : ال تعسف يف اقتناص معنى وال تعثر يف اصطياد خاطرة,عفوي العطاء

ـــــك فهـــــو مـــــضارب  فتى كـان مثـل الـسيف مـن حيـث جئتـه ـــــه نابت  لنائب
ـــح ـــدهر راب ـــى مهـــه محـــد عـــىل ال ـــازب  فت ـــو ع ـــه فه ـــه مال ـــاب عن  وإن غ
ــــشاهد ــــن م ــــشهد فه ــــامئل إن ي ــــام و  ش ــــبإعظ ــــن كتائ  ن يرحــــل فه
ـــــــاك أخ مل حتـــــــوه بقرابـــــــة ــــارب  بك ــــصفاء أق ــــوان ال ــــىل إن إخ  ب
ــــــب  وأظلمــت الــدنيا التــي كنــت جارهــا ــــــدنيا أخ ومناس ــــــك لل  كأن
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ـــــريان ا ـــــربد ن ـــــيي ـــــصائب أنن ــــا  مل ــــصائبًأر زمن ــــه م ــــق في   مل تب
 ما كان ديك اجلن يعمد إىل الصنعة اللفظية والصورة البيانيـة يف مقـام الرثـاء حتـى ًوكثريا

 ,يستجلب أعجاب من هيتمون باألشكال دون اجلواهر وهـم كثـريون يف كـل زمـان ومكـان
عن االهتامم باجلوهر الذي يرجو ولكنه يف اهتاممه بالشكل الذي يقدمه لبعض الناس ال يتنازل 

 : فمن ذلك قوله,به اخلاصة ويرىض به نفسه
ــث أرضــا  لقـــربك فيـــه الغيـــث والليـــث والبـــدر   ضــمنتك وســاحةًســقى الغي

ـــالبىل ـــل إذ أصـــابتك ب ـــي أه ـــا ه ــرب  وم ــك الق ــو ذل ــن ح ــن م ــسقيا ولك  ل
ن إ فـ,وحـسنها وإذا كان اعتمد عىل معاين الـسابقني فاقتـسبها ,إن ديك اجلن شاعر فحل

 , وصيغه تـارة أخـرًغريه من كبار الشعراء الالحقني قد اعتمدوا عليه واقتبسوا معانيه طورا
 وكان يف مقدمة هؤالء املقتبـسني أبـو الطيـب ,ًويف أحيان كثرية اقتبسوا الصيغة واملعنى مجيعا

ا البيـت  وهـذ,املتنبي الذي نحس بالكثري من معاين احلكمة عند ديك اجلن صـارخة يف شـعره
تم به ديك اجلن مرثيته البائية يف جعفر اهلاشمي ليس إال األصل لبيتي املتنبـي تاألخري الذي اخ

 :املشهورين
ـــــال  رمـــــاين الـــــدهر بـــــاألرزاء حتـــــى ـــــن نب ـــــشاء م ـــــؤادي يف غ  ف
ــــــهام ــــــابتني س ــــــرصت إذا أص ــــصال  ف ــــىل الن ــــصال ع  تكــــرست الن

حتوائه مخـسة تـشبيهات دفعـة واحـدة وهناك البيت املشهور الذي يردده علامء الصناعة ال
 :الذي قاله الوأواء الدمشقي

ــؤا ــرت لؤل ــقتًوأمط ــرجس وس ــن ن ـــالربدًوردا   م ـــاب ب ـــىل العن ـــضت ع   وع
 :إن بعض معانيه مأخوذة من بيت ديك اجلن
ـــالربد  وحــاذرت أعــني الواشــني فانــرصفت ـــاب ب ـــا العن ـــن غيظه  تعـــض م

 :نان اثنا مظهر:مظاهر الصنعة والتجديدومن 
  :مظهر الشكل والصيغة - ١
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 وربـام كـان , يعمد إىل موسقة بعض أبياته برضوب من اجلرس وألوان مـن اإليقـاعحيث
 : مثال قوله,قرب هذه األلوان إىل ذوق ديك اجلنأالرتصيع 

ـــاب ـــر اإلي  كريمــــه, حمــــض النــــصاب صــــميام  حـــر اإلهـــاب وســـيمه, ب
 :أو قوله

ــي ــن نقم ــأس م ــيمي, والب ــال ش  لط دمي, والصدق حـشو فمـيواملجد خ  إن الع
 وهـو يف جتنيـسه ,ويعمد ديك اجلن إىل التجنيس الذي هو بدوره ظاهره موسـيقية شـعرية

 بل يف ثوب مـن الكلـامت , يسوق إليك زخرفته يف غري تعسف أو إسفاف,وطباقه صانع بارع
 :الناعمة املرتفة اجلرس الرطيب واإليقاع املنغم مثل قوله

ــا  همنبهتــــه والنــــدامى طــــال مكــــث ــذي وكف ــم ال ــا اهل ــم واكفن ــت ق  فقل
ــك ذا ــم يوم ــه اهل ــرصفك وج ـــائام  وارصف ب ـــر ن ـــى ت ـــرصفاًحت ـــنهم ومن   م

 إىل خلق الـصيغة اجلديـدة املـصنوعة وربطهـا إىل معنـى جديـد ًو يعمد ديك اجلن أحيانا
 :طريف فيه صورة وحركة كقوله

ـــدي  ودعتهــــا لفــــراق فاشــــتكت كبــــدي ـــة بي ـــن لوع ـــدها م  إذ شـــبكت ي
ـــالربد  وحــاذرت أعــني الواشــني فانــرصفت ـــاب ب ـــا العن ـــن غيظه  تعـــض م

ـــد  يـــوم نـــأت−فكـــان أول عهـــد العـــني ـــدمع آخـــر عه ـــدبال ـــب باجلل   القل
 األمر الـذي , وإنام هو ترتيب لفظ بلفظ وأتباع حركة بحركة,ًاليست عفوية أو طبعوهذه 

أحلوا عـىل  وام انساق الشعراء يف تياره فل,نه يشء جديدأ به عىل ً مرحباًبدا أول العهد به مقبوال
 متجه النفس ويستثقله الذوق لضياع معاين الـشعر الـسامية الرفيعـة يف ًاإلكثار منه أصبح شيئا

 .خضم زمحة األلفاظ ودهاليز األساليب
ــــــــي ــــــــك ينثن ـــــــــي لطيف ــــــام  قول ــــــد املن ـــــضجعي عن ـــــن م  ع
ـــــوع ـــــد اهلج ـــــاد, عن ـــــد الرق ـــــن  عن ـــــد الوس ـــــود, عن ـــــد اهلج  عن

ــــــــسى ــــــــيفع ــــــــام وتنطف ــــــــام  أن ــــــــأجج يف العظ ـــــــــار ت  ن
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ــــــــف ـــــــــه األك ــــــــسد تقلب ـــــــام  ج ــــــن سق ــــــراش م ــــــىل ف  ع
ــــــزن  مــــــن قتــــــاد, مــــــن دمـــــــوع ــــــن ح ــــــود, وم ــــــن وق  م
ــــــت ـــــــا علم ــــــا فكم ـــــــا أن ـــــــن دوام  أم ــــــــك م ـــــــل لوصل  فه
ــــــوع ــــــن رج ــــــاد, م ــــــن مع ـــــــن  م ــــــن ثم ــــــود, م ــــــن وج  م

لـت مـن وزن البيـت  فجعلـه ينفً بعيداًإن ديك اجلن قد ذهل به التجديد يف الشكل مذهبا
ن معاين الوجد واحلـرسة أولنا من  والذي نعلله بسابق ق,التقليدي إىل هذا الشكل الذي مر بنا

 فلم يكن هلـا منـرصف عنـه إال ,والشكو واحلزن واألسى والندم تزامحت يف خواطر الشاعر
هـي من خالل هذه الصيغة اجلديدة التي شكلت مرحلة من مراحل نشأة املوشحات العربية و

 .يف طريقها إىل األرض األندلسية
 أسـس ديـك اجلـن احلمـيص مدرسـة شـعرية يف ابتكـار الـصور :الصورة واحملتوى  - ٢
ن يرد مدرسة الصورة أت ديك اجلن يف وصف الديك يستطيع إن الذي يدرس أبياو ية,الشعر

جلـن عبـد الشعرية التي اشتهر هبا كل من ابن الرومي وابـن املعتـز إىل أسـتاذها األول ديـك ا
 .السالم بن رغبان

 هـي نفـسها ألـوان الـديك ,لقد رسم ديك اجلن للديك صورة حقيقة ذات ألـوان زاهيـة
 .جناحيه وبقية جسمه الفاقعة املوزعة عىل عرفة وجانبي رأسه وعنقه وريش

 ذلـك ,ة التي كانـت ترتعـي الظـالمبلفية بارعة من كواكب الليل الغاروجعل للصورة خ
 "عن حركته حني هيـم  وهي لوحة متحركة تنم بدقة  بمطلع ضياء الفجرالظالم الذي انقشع

 لعل من اخلـري أن نـشهد الـصور ً بل هي صورة ناطقة تضمنت غناء وحوت طربا,"باألذان 
 : يقول ديك اجلن.املتحركة الناطقة كام رسمها فناهنا

ــا ــد هتف ــجار ق ــب األش ــر راه ــا ت  وحـــث تغريـــده ملـــا عـــال الـــشعفا  أم
ـــــصي ـــــهأويف ب ـــــابوس مفرق  كــــدرة التــــاج ملــــا أن عــــال رشفــــا  غ أيب ق

ــشنفا  مـــــشنف بعقيـــــق فـــــوق مذبحـــــه ــرف ال ــري أذن تع ــت يف غ ــل كن  ه
ــسدفا  ملــــا أراحــــت رعــــاة الليــــل عازبــــة ــي ال ــت ترتع ــب كان ــن الكواك  م
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 فـــارتج, ثـــم عـــال, واهتـــز, ثـــم هفـــا  هــز اللــواء عــىل مــا كــان مــن ســنة
ـــرب ـــىل ط ـــى ع ـــتمر,كام غن ـــم اس   رشب عـــىل تغريـــده وضـــفامـــريح  ث
ـــصل ـــه خ ـــتهلت فوق ـــتهل اس   فيـــه فاختلفـــاًكـــاحلي صـــيح صـــباحا  إذا اس

إن ديك اجلن رائد يف رسم الصورة الشعرية امللونة املتحركة التي رسمها للـديك يف أبياتـه 
وا مـن بعـده ؤ حيتذ عنـد الـشعراء الـذين جـاًهذه البالغة حد اإلتقان بحيث أصبحت مثاال

 .شعراء األندلس شعراء املرشق أوسواء يف ذلك 
 يف ً ولكنه ديـك عجـوز قـدم طعامـا,ولديك اجلن صورة أخر فكهة رسمها لديك آخر

 ولعل احلـوار الـذي أجـراه الـديك , إليهاً كان ديك اجلن مدعوا,مأدبة أقامها عمري بن جعفر
عه فـيام لـو وجـد الشاعر اآلكل مع الديك املذبوح املطهو املأمول ملن أطرف أنواع احلوار وأمت

 : يقول ديك اجلن يف أبياته تلك الفكهة الساخرة اللطيفة.حوار مماثل من هذا القبيل
 عـــىل حلـــم ديـــك دعـــوة بعـــد موعـــد  عانــا أبــو عمــرو عمــري بــن جعفــرد

ــــا ــــدم ديك ــــراًفق ــــد ده ــــاً ع  مــــؤنس أبيــــات مــــؤذن مــــسجد   ذملق
 وأغــرب مــا القــاه عمــرو بــن مرثــد  حيـــدثنا عـــن قـــوم هـــود وصـــالح

ـــال ـــرا: وق ـــبحت ده ـــد س ـــالًلق  وأســــهرت بالتــــأذين أعــــني هجــــد   مهل
ـــــني املـــــسلمني مـــــؤذن ـــــذبح ب ــــد  أي ــــي حمم ــــن النب ــــىل دي ــــيم ع  مق

ـــه ـــت ل ـــا:فقل ـــادقإديك,ي ـــك ص  نــــك, فــــيام قلــــت, غــــري مفنــــدإو  ن
بحيـث فرضـت  − ً وحمافظة وجتديداً وتنوعاًنتاجا وإًفنا − إن شاعريته كانت من اخلصوبة

 ىيقتفـ ًنموذجـا حيتـذ وً ثم صارت مثال,عر بغداديه من ساكني عاصمة الشفته عىل معارص
 .وا من بعدهؤعند كبار الشعراء العرب الذين جا
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- ١٧ -  

  أبو يعقوب اخلرميي
  ) هـ٢٤٠ - حوايل - ٠٠٠(

  نشأتهحياته و - أ
قـاليم ولـيس مـن  وهو من مواليد األ,سحاق بن حسان بن قوهي وكنيته أبو يعقوبإ هو

ولكنه نـزل حـني نـام  − صل من جزيرة ابن عمر من نواحي املوأي −  فهو جزري,بغدادأهل 
 ومقر رجال الـسياسة ,امء والشعراء والثقفني وحمط رحال العل,ىل بغداد عاصمة الدولةعوده إ

 فيجزلـون هلـم العطـاء , ومنادمـةًوالقواد والوزراء الذين كان الشعراء يرتبطـون هبـم مـدحا
 فـام ,ليها واالستقرار فيهـاإهوي عامة الناس ويغرهيم بالرحلة ريقها الذي يست بًوللمدينة دائام

 .دباءبالك بالشعراء واأل
  :لقبه - ب

 ً وكـان قائـدا,بن خـريم الغطفـاين وأما لقب اخلريمي فقد جاءه من مدحه عثامن بن عامرة
 وكـان ,اتـه فنسب الشاعر إىل خريم وبقيت هذه النسبة مـصاحبة لـه يف حياتـه وبعـد ممًجليال

 ما يرد اسمه يف كتب األدب والرتاجم حتـت اسـم أيب يعقـوب ً ولذلك فكثريا,اخلريمي أعور
 وهكذا ارتبطت به هذه العاهـة يف كثـري , ويف أحيان أخر إسحاق بن حسان األعور,األعور

 .من املراجع
  :شخصيته - ج

بـن زيـاد كاتـب  وعىل الرغم من أن اخلريمي قد مدح عثامن بن عامرة وحممد بـن منـصور
مل تكن أحسن شعره وإنام للرجل شـعر  − عىل مجاهلا ورونقها − ن مدائحهإالربامكة وغريهم ف

كريمة داقة والوداد والفخر باملعاين الحلكمة واألخالق ومعنى الصمفرط الرقة بالغ الرواء يف ا
 األخوين املأمون اها إبان الفتنة التي أخذت بخناقها أيام حربيه أ عن بكائه بغداد ورثائًفضال
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عـىل عينيـه   عن شعره اإلنـساين الرفيـع يف البكـاءً هذا فضال,هـ وما بعدها١٩٦واألمني سنة 
 .حينام أصيب بالعمى

 ً بـل كـان متأهلـا,ومل يعرف عن اخلريمي انحراف عن اجلادة وال انفالت من القيم اخللقيـة
اعر وفلـسفته وتبـني عـن مقـدرة  تعلن عن مذهب الـشقاهلافإن النامذج الشعرية التي . ًمتدينا

 .نادرة يف اقتناص املعاين الكريمة وصوغها
 .نه يمثل إحد نقاط االرتكاز الشعري التي منها انطلق إىل مدارس فنية ومذاهب أدبيةإ
  :شعوبيته - د

 ربـام كـان الـدافع إىل قوهلـا ,له أبيات يفخر فيها بفارسـيتهو ,لقد اهتم اخلريمي بالشعوبية
 :ره استعالء عليه فيهادفاع عام تصو

ـــتجميل ـــل أو ت ـــا مج ـــري ي ـــإن تفخ ـــدين والعقـــل  ف  فـــال فخـــر إال فوقـــه ال
 لقـــرب عـــىل قـــرب عـــالء وال فـــضل   يف احليـاة وال يـرصأر الناس رشعـا

  :ديباجته - ـه
يمثل اخلريمي ركيزة الديباجة الشعرية املرشقة مع األسلوب الناعم األخاذ وحمافظـة عـىل 

 ,تعاد عن اإليغال يف الصنعة وجتنب للتعسف يف نحت املعاين ورسـم الـصورعمود الشعر واب
 ولـيس مـن الناحيـة ,حد أساتذة البحرتي من الناحية املذهبية الفنيةأن يكون أومن هنا يمكن 

 فأستاذه يف تلك الناحية هو أبو متام عىل ما سوف يستبني لنا فيام يستقبل من حـديث ,التعليمية
 .بعد حني

  :صنعته - و
 وله يف ذلك أقـوال بالغـة ,ً ناقداً بليغاًومل يكن اخلريمي جمرد شاعر وحسب وإنام كان أديبا

 مـن مـصادره رو ً واجلاحظ عىل سمو مرتبته يف فنون القول جعل اخلريمي واحدا,حد الدقة
فهو يرصع صفحات كتابه )) البيان والتبيني(( من نجوم كتابه النفيس ًعنه ونصيب منه واحدا

 .ني احلني واحلني برأي للخريمي أو ببيت أو أكثر من شعره املرشق العذب الرقيقهذا ب
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حـد إال أ ما بال شعرك ال يسمعه :لقد كان النقاد وحمبو الشعر يقولون للخريمي متسائلني
سـمعه   فإذا,ًن يساهلني عفواأ ألين أجاذب الكالم إىل :فكان جييب! !استحسنه وقبلته طبيعته

 عـن مثـال ًوبذلك يكون شاعرنا قد أفصح بلسان القول فـضال. ,ستحسانهإنسان سهل عليه ا
 وهي مدرسة العفويـة ,ً أدبياً ومذهباً فنياًالشعر عن املدرسة التي ينتمي إليها ويؤمن هبا مسلكا

 .والطبيعة والصفاء واالبتعاد عن افتعال املعاين ونحت األساليب
يتمثل هبا للمعنى األصيل الذي صب يف إن الرشيف املرتىض يعجب بعفوية هذه األبيات و

 :ثوب من األلفاظ رقيق وصيغ يف هنج من األسلوب مطبوع
ــــدأر ـــــد الن ــــد زي ـــــا زي ــــك ي ـــــرم  يت ـــــد الك ـــــد الفخـــــار وزي  وزي

ـــــــذال  تزيـــــد عـــــىل نائبـــــات اخلطـــــوب ـــــــنعمًب   ويف ســـــــابغات ال
 جيــــــــود هــــــــذا وذاك القــــــــدم  كــــذا اخلمــــر والــــذهب املعــــدين

 : وضاء يف بعض معاين الرثاء حني يقولًويتألق اخلريمي تألقا
ـــت ــــو خب ـــز ل ـــن الع ـــامر م ـــة أق ـــت معـــد يف الدجــــى تتـــسكـع  بقي  لظل
 بـــدا قمـــر مـــن جانـــب األفـــق يلمـــع  إذا قمـــــر منهــــــا تغـــــور أو خبـــــا

كـذا فليجـل اخلطـب  − بد أن يكون قد قرأ هذين البيتني قبل إنشاء قـصيدتهإن أبا متام ال
 :حممد بن محيد فاستعان بمعنامها يف قولهعند رثائه  − وليفدح األمر

ــــه ــــوم وفات ــــان ي ــــي نبه ــــأن بن  نجـــوم ســـامء خـــر مـــن بيتهـــا البـــدر  ك
 أردت أن تصف حسن حاهلم بعده أم :ًبن عبيد بن ناصح عىل بيت أيب متام متسائال افيعلق

ا  واهللا مـ: فقال ابن ناصح,ن قمرهم قد ذهب إال سوء حاهلم أل ال واهللا: فيجيب?سوء حاهلم
أال قلـت كـام قـال أبـو يعقـوب ! !تكون الكواكب أحسن ما تكون إال إذا مل يكن معهـا قمـر

 .)البيتني... (. بقية أقامر:إسحاق اخلريمي
وا ؤ أهلـه كـانوا خـاملني فلـام مـات أضـاناد أن يمدح حممد بن محيد فهجاه ألفأبو متام أر

ني وبني املعنيني هـو الفـرق بـني  عىل أن الفرق بني الرجل, إهنا وجهة نظر عىل كل حال,بموته
 احلق أن . وبني مدرسة صناعة األسلوب ونحت املعاين,مدرسة صفاء الديباجة وعفوية املعاين
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 غـري أن هـذه الثقافـة مل , فهو مثقف ثقافة واسعة, أدوات الشعر وأسبابهًاخلريمي نشأ مكتمال
ول شعر للخريمي  أنإ ,ول مرةن قال الشعر ألأائية الشعر وإيقاعه وبساطته منذ تفسد عليه غن

 :هو قوله
 نـــه مـــا كـــان فهـــو شـــديدأعـــىل  بقلبـــي ســـقام لـــست أحـــسن وصـــفه
ــــا ــــسحب ذيله ــــام ت ــــه األي ــــر ب ــــد  مت ــــو جدي ــــام وه ــــه األي ــــبىل ب  فت

 .هبذه الرقة املتناهية واالكتامل الفني بدأ اخلريمي يقول الشعر
 وأقرهبم اىل سامحة ,ًأرقهم طبعا و,ًاخلريمي واحد من أعذب شعراء املرحلة العباسية قوال

 فكـأن ,سـلوبنـشاء ووعـي للمعـاين وصـفاء يف األ مع متكـن يف اإل,الشعر ويرسه وعفويته
طبـوع مشاعر  فهو . واحلكمة طوع خاطره يستدعيها فتلبيه,القوايف ملك يمينه يطلبها فتطيعه

لـذين نحـرتمهم مل  ان كبـار النقـاد القـداميإورقته وأصالته فه  عن جودة شعرًففضال ,متدفق
 عـىل الـشعر, ً مقتـدراً مطبوعـاً مفلقـاً كان شاعرافقد كان,شادة به والثناء عليهيتوانوا عن اإل
نـه إ.لك موهبته جدير بكـل اهـتامم ودراسـة ومتابعـةت هذا شأنه وًن شاعراوإ ,أشعر املولدين

اق التـي قدر رواد مدرسـة الديباجـة واجلزالـة والـسالسة والـسهول واإلرشأملع وأواحد من 
 .أصبح البحرتي فيام بعد رئيسها وعنواهنا

  :أغراض شعره - ز
  :هتحكم - ١

 والتدين إذا ما صاحبته سامحة وسعة أفق انبثق من صـاحبه ,ًا مؤمنًإن اخلريمي كان متدينا
 , إال احلكمـة بعينهـاً والفكـر نفيـساً ولـيس القـول راجحـا,عادة راجح القول ونفيس الفكر

 ألهنا صورة نفـسه وفـيض ; حكمة أصيلة غري مصنوعةفقد كانت .يميوهكذا كان حال اخلر
 وعرف الناس خيـارهم ,لقد خرب احلياة حلوها ومرها. .مشاعره وحصاد ثقافته وثمرة جتاربه

 : فرسم هلم هذه الصورة احلكيمة, وحلل أخالقهم ودرس طباعهم,وأرشارهم
ـــتى و ـــم ش ـــاس أخالقه ـــواإالن ــــــشابـه أرواح وأجــــــسا  ن جبل  دعــــــىل ت

ـــري والـــرش أهـــل وكلـــوا هبـــام ـــاد  للخ ـــسه ه ـــي نف ـــن دواع ـــه م ـــل ل  ك
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ــــة ــــفاء ذو حمافظ ــــل ص ــــنهم خلي  أرســــى الوفــــاء أواخيــــه بأوتــــاد  م
ــــالعه ــــي أض ــــدر حمن ــــشعر الغ ــــاد  وم ــــا ب ــــر غله ــــره غم ــــىل رسي  ع
ــادي  مـــــشاكس خـــــدع جـــــم غوائلـــــه ــه اهل ــي رضب ــصفاء وخيف ــدي ال  يب
ـــصفاء وال ـــل ال ـــالبغي يف أه ـــك ب  ك يــــسعى بإصــــالح إلفــــسادينفـــــ  يأتي

وإذا كان اخلريمي قد اصطنع احلكمة يف أبياته الـسابقة يف سـياق دراسـة نفـسية ألخـالق 
أسـلوبه العـذب  فإنه يف مقام آخر يسوقها يف مقام الفخر من خـالل ,الناس وحتليل لسلوكهم
 .لونه عن الرس الذي يكمن وراء استحسان سامعه لهأالذي جعل الناس يس

ـــــــييلأ ـــــــ وًشـــــــاهدارس خل ــــب  رهأب ــــني يغي ــــب ح ــــه بالغي  وأحفظ
وشاعرنا ال يقدم دستوره األخالقي ورأيه يف الصداقة والصديق من خالل إبدائها مرتبطـة 

تمع فيه كل صفات جته القيم من خالل وصف صديقه الذي  ولكنه يعالج هذ,بشخصه وحده
 إىل ًصيدة قاهلـا متـشوقال كل هذه القيم يف قـِّ إن اخلريمي يسج.الصديق وكل معاين الصداقة

 : وفيها يقول,احلسن بن التختاخ الذي كان قد رحل إىل مرص
ـــدإو ـــسهل الوجـــه للمبتغـــي الن ــــــبإو  ين ل ــــــر لرحي ــــــائي للق  ن فن

ـــديب  أضــاحك ضــيفي قبــل إنــزال رحلــه ـــل ج ـــدي واملح ـــصب عن  وخي
ــــصيب  وما اخلـصب لألضـياف أن يكثـر القـر ــــريم خ ــــه الك ــــنام وج  ولك

ـــــصفوإو ـــــريتين لت ـــــل رسي ـــب  للخلي ـــه تري ـــياء من ـــت أش ـــد جعل  وق
ــــا ــــه مزح ــــرض بــــالتيأ وًأعاتب ــــاء الــــضلوع دبيــــب  ع  هلــــا بــــني أثن

ـــصاحبي ـــاب ب  وللجهــل مــن قلــب احلكــيم نــصيب  أخـــاف جلاجـــات العت
ــــ ــــااليحي ــــودة بينن ــــن م ــــني م ــــب   دف ــــوب غري ــــن أو يث ــــف ظ  فيخل

ــــاء مل ــــإن ف ــــهأف ــــه ذنوب ــــد علي  ب?وهـــل بعـــد فيئـــات الرجـــال ذنـــو  ع
ـــوب  ن لـــج يف هجـــري صـــفحت تكرمـــاإو ـــروب يث ـــد الغ ـــا بع ـــل احلج  لع
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 ويعـالج موضـوع ,ويدلف اخلريمي بنا يف مسرية حكمته إىل احلياة اخلاصة بـني الـزوجني
ذ جانـب املـرأة خأولعله  − املرأةالرجل و −  رأيه عىل طريف الغريةً باسطاً أخالقياًالغرية عالجا

 ويف ذلـك , ويـصون دينـهًن حيفظ عرضه هـو أوالأ االهتام و يفّال يلحأحني طلب من الرجل 
 :يقول شاعرنا املجرب احلكيم

ـــــا ـــــرية يف حينه ـــــا أحـــــسن الغ ـــــني  م ـــــل ح ـــــرية يف ك ـــــبح الغ  وأق
  فيهـــــا لريـــــب الظنـــــونًمناصـــــبا   عرســــــهًمــــــن مل يــــــزل مــــــتهام

ـــــــذيأأوشـــــــك ـــــــون  ن يغرهيـــــــا بال  خيـــــــاف أن يربزهـــــــا للعي
ــــعها ــــصينها وض ــــن حت ــــسبك م   إىل عــــرض صــــحيح وديــــنمنــــك  ح
 فيتبـــــع املقـــــرون حبـــــل القـــــرين  ال تطلــــــع منــــــك عــــــىل ريبــــــة

 حتـى يف حالـة , رخيـة اجلنـاب,مة األسبابعة التي يسوقها نامعاين اخلريمي من احلكمو
معاجلته للشائع اجلاري من األمور, لقد كثر القول يف الشيب وفوات الشباب وافتقاد أسـباب 

 :اللهو ومقوماته
ــــــــو ــــــــت ببل ــــــــهباح ـــــــ  اه جفون ـــــــه ش ـــــــرت بأدمع  ونهؤوج

ـــــــــيبا ـــــــــا رأ ش ـــــــــالهًمل ــــــــه   ع ــــــــد حين ــــــــن يف الغ  ومل حي
ــــــشباب ــــــه  فعــــــال عــــــىل فقــــــد ال ــــــو أنين ــــــن هي ــــــد م  وفق

ـــــــــه  نجــــــح ســــــعيهأمــــــا كــــــان ـــــــــه معين ـــــــــبابه في  وش
ــــــــالفتى ــــــــسن ب ــــــــو حي ــــــشينه  والله ــــــا مل يكــــــن شــــــيب ي  م

 :وللخريمي قصيدة رائية يف الفخر تضم البيت املشهور
ـــر  ار إىل جانــــب الغنــــىولــــست بنظــــ ـــب الفق ـــاء يف جان ـــت العلي  إذا كان

ن يكـون أبـو أ ولـيس ببعيـد ,ًرق النسيب وأكثره متاسكاأولعل استهالهلا يعترب بدوره من 
 ففـيهام الكثـري مـن التـشابه ,نشأ رائيته املشهورة عىل هنـج قـصيدة اخلريمـي هـذهأفراس قد 
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والقصيدة من الشعر اجليـد , وإن اختلف الروي,وبخاصة وحدة البحر والقافية واتفاق املعاين
 :املعجب روائعه ومطلعها

ــدهر ــي عــىل ال ــصرب من ــل ال ــي بجمي  وال تثقـــي بالـــصرب منـــي عـــىل اهلجـــر  ثق
ـــر  أصــابت فـــؤادي بعــد مخـــسني حجـــة ـــد القف ـــر بالبل ـــاء العف ـــون الظب  عي

 شـعره ًلـسابقة مرققـايف أبياتـه ا) )الظباء العفر يف البلد القفر((وإذا كان اخلريمي قد ذكر 
 ويف نفس جمال القول يأيت بالصورة البدويـة , فإنه يف مناسبات أخر,بلمسات بدوية عارضة

 :األصيلة التي تطرب وتعجب عىل الرغم من بداوهتا الواضحة كقوله
ــا ــرف حزمه ــسبق الط ــن ي ــة ظ ــل  وخلج ــن ذح ــن م ــنم ومتك ــىل غ ــشيف ع  ت
ــــا  صــدعت هبــا والقــوم فــوىض كــأهنم ــــصبص للفحــــلبكــــارة مرب  ع تب

 ولكن منطق القول ممعن يف اإلعالن عـن قائـل مثقـف حـرضي ,فالصورة ممعنة يف البداوة
 وتنرسب أسباب احلكمة من خاطر اخلريمي فتنسحب عـىل كثـري مـن موضـوعات ,متمرس
 وهـل هنـاك .غتهاباعرنا ملعايري حكمته ويصبغهام بص حتى النوال والعطاء خيضعهام ش,شعره

 :ذا القول ويطرب لهمن ال يعجب هب
ــــة ــــب ثني ــــل قل ــــد يف ك ـــصعد حـــزن ومنحـــدر ســـهل  ودون الن ـــا م  هل
ـــزل  وود الفتـــــى يف كـــــل نيـــــل ينيلـــــه ـــه ج ـــو أن نائل ـــىض ل ـــا انق  إذا م

 وأهنـا قـدمت يف ,وجممل القول يف حكمة اخلريمي أهنـا ذات آفـاق رحبـة وأعـامق بعيـدة
ولعله يعمد إىل الصناعة اللفظية كام هو  ,قوالب من الشعر املرشق السهل املأخذ العذب املورد

 . ولكن يف نطاق البساطة والبعد عن أي تكلف يشوب شعره,احلال يف البيتني األخريين
 :ل الرثاء عند اخلريمي منحيني اثنني مهاَّمث :رثاؤه - ٢
  :رثاؤه لعينيه - أ

يعتـرب رثاء  نيهرثاء عي  فكتب يف, ثم عمي يف املرحلة األخرية من عمرهًكان اخلريمي مبرصا
 ً كثرياً فقال فيها شعرا,جعل من مأساته قضية تشغلهفقد  , من موضوعات الشعرً جديداًرضبا
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 لقـد كانـت . باملشاعر اإلنـسانيةً باملعاين النفسية مليئاً باألحاسيس الذاتية مفعامً مرتعاًمتطورا
 :أنشأ يقولد وق .معاين البرص والبصرية مائلة يف خاطر الشاعر يف أول عهده بالعمى

ــــ ــــاإف ــــا نوره ــــي خب ــــك عين ــــور عــــني خ  ن ت ــــم قبلهــــا ن  بــــاَفك
ــــــم ــــــم يع ــــــنامَفل ــــــي ولك  أر عينــــــــي إليــــــــه ســـــــــر   قلب

ــــــــوره ــــــــه إىل ن ــــــــأرسج في ـــشفي العمـــىًســــراجا  ف   مـــن العلـــم ي
ثقل الكارثة التي حلت به بفقد عينيه ومـا صـاحبها مـن قيـود وحتـول يف عالقتـه بحيس و

 إىل التحرس وإبداء احلزن يف هذه األبيات فينزع ,باحلياة وبالناس
ـــــا ـــــى حزن ـــــيًكف ـــد   أن ال أزور أحبت ـــالتكلف واجله ـــرب إال ب ـــن الق  م

ـــــدي ـــــت قائ ـــــت ناجي ــــرد  وأين إذا حيي ــــة يف ال ــــل اإلجاب ــــدلني قب  ليع
ـــارصت ـــا أفاضـــوا باحلـــديث تق ــدي  إذا م ــا أب ــري وم ــا أح ــى م ــنفس حت  يب ال
ـــنهم ـــست م ـــنهم ل ـــب بي ـــأين غري ـــدن مل حيوإو  ك ـــاء وال عه ـــن وف ـــوا ع  ل

ــــا ــــايس خطوب ــــاًأق ــــوم بثقله ـــد   ال يق ـــرة جل ـــل ذي م ـــاس األك ـــن الن  م
نه ينتقل إىل مرحلة أكثـر إ ,هذا احلد ولكن احلالة ال تقف بالرجل املتوجع لفقد برصه عند

وضحية لتوقع   فريسة للخوفىضحأ و,بكاء بعد أن تغري أمامه كل يشءو , أو بعد حرسةًأملا
 .اخلطأ

ــــــغي  ــــــربينأص ــــــدي ليخ  إذا التقينـــــــا عمـــــــن حييينـــــــي  إىل قائ
ــــــسالم وأن ــــــدل ال ــــــد أن أع ــــدون  أري ــــرشيف وال ــــني ال ــــضل ب  أف
ــــــره أن ــــــا ال أر وأك ــــــمع م  أخطــــئ والــــسمع غــــري مــــأمون  أس
ـــــا ـــــت هب ـــــي فجع ـــــي الت   هبــــــا يــــــواتينيًلــــــو أن دهــــــر ا  هللا عين
ـــــارون  لـــو كنـــت خـــريت مـــا أخـــذت هبـــا ـــــك ق ـــــوح مل ـــــري ن  تعم

 وأن يعـــــــزوا عنـــــــي ويبكـــــــوين  أن يعـــــــودوينحـــــــق أخالئـــــــي
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 فيتنقل من مرحلتي التحـرس والبكـاء ً يائساً مكفوفاًويستمر اخلريمي يف رحلة احلياة مسنا
 . والعينان بعض مـن اإلنـسان!.? أمل متت عيناه بفقد برصه. أعني رثاء نفسه,إىل مرحلة الرثاء

أقسى ما يمس شغاف القلـوب مـن فـن  عنه بّعربقيق باملعنى الذي جال يف خاطره فنه إذن حإ
 : وذلك يف بيتيه,القول

ـــضا ـــك بع ـــات بعـــضك فاب ـــا م ـــإن الـــبعض مـــن بعـــض قريـــب  إذا م  ف
ــــب?  يمنينــــي الطبيــــب شــــفاء عينــــي ــــا طبي ــــه هل ــــري اإلل ــــل غ  وه

دخـل إىل ميـدان الـشعر أ احلـظ قـد ئّر أن اخلريمي الشاعر املبدع السيإننا نستطيع أن نقر
 .عر الغنائي احلزين املتصل بالعمى الطارئ وفقدان البرص من الشًالعريب لونا

  :بغداداؤه لرث - ب
 فـإن أول مـن رثـى املـدن , يف املرشق يف وقت مبكر كل التبكري هذا اللون من الرثاءعرف

 و العبـاس األعمـى وأبـوأبـو ,الداثرة والقصور املخربة والدول الدائلة هو احلمريي الـشاعر
 .لعزيزدم بن عبد اآعدي العبيل و

د أيـام الفتنـة بـني األمـني ياد من خراب ودمار وقتل وهنـب وتـرشغري أن الذي حل ببغد
 ًواملأمون كان له من األثر يف نفوس الناس ما جعـل الـشعراء يـسهمون بـشعرهم رثـاء حينـا

 وأشهر شاعر سـجل هـذه األحـداث احلزينـة التـي حلـت ,ً آخر وسخرية حيناً حيناًووصفا
 والـشاعر , املحنة يف قصيدة بالغة الطول بغداد ووصفبكى فقد ,ريميببغداد أبو يعقوب اخل

 وقد تصور أن هذا الذي حل بالقوم , بغداد إنسان قد هزته الفجائع التي يراها كل يومئهيف رثا
 وموقفه واحلـال ,إنام هو غضب من اهللا عليهم النحرافهم وعصياهنم وانغامسهم يف الشهوات

 وكـان املـأمون , يف اللـذاتً السمعة مغرقائ فقد كان األمني سي,كذلك كان يف جانب املأمون
 األمر الذي أسهم إىل حد كبري يف سقوط األمني ومهد النتصار ,حسن السرية طيب األحدوثة

 .املأمون
 :يقول اخلريمي يف قصيدته

ــــداد ــــان ببغ ــــب الزم ــــالوا ومل يلع  وتعثــــــــر هبـــــــــا عواثرهــــــــا  ق



٣١٨ 

ـــــــول ل  إذ هـــــي مثـــــل العـــــروس بادهيـــــا ـــــــامه ـــــــى وحارضه  لفت
ــــــــة ــــــــا ودار مغبط ــــــــة دني  قـــــل مـــــن النائبـــــات دائرهــــــا  جن
ـــــساكنها ـــــدنيا ل ـــــوف ال ــــــا  درت خل ــــــسورها وعارسه ــــــل مع  وق
ـــــت ـــــالنعيم وانتجع ـــــت ب ـــــــا  وانفرج ـــــــذاهتا حوارضه ـــــــا بل  فيه

ــــــا  نـــــفأفـــــالقوم منهـــــا يف روضـــــة ــــــار زائره ــــــب القط  أرشق غ
ـــــة ـــــيش يف بلهني ـــــره الع ـــــن غ  لـــــو أن دنيـــــا يـــــدوم عامرهـــــا  م
ــــــدها ــــــت قواع ــــــوك رس  فيهــــــا وقــــــرت هبــــــا منابرهــــــا  دار مل

ويميض اخلريمي وقد غلب عليه األسى مما أصاب بغداد يتساءل تساؤل احلزين عام كانت 
 ثم يعـرج ,حتويه مدينة املنصور من صنوف اجلند واحلراس والعبيد واخلصيان ومواكب اجلند

ة ثانية إىل وصف املحنة التـي حلـت عىل مظاهر الرتف يعرضها يف تفصيل مثري لكي ينتهي مر
 :هبا فجعلتها كجوف احلامر فارغة تستعر بجحيم احلريق

ـــــــا  فـــــــأين حراســـــــها وحارســـــــها ـــــــا وجابره ـــــــن جمبوره  وأي
ـــــــا  وأيــــــن خــــــصياهنا وحــــــشوهتا ـــــــكاهنا وعامره ـــــــن س  وأي
ـــــــصقالب ـــــــة ال ـــــــن اجلرادي   مـــشافرهاًواألحـــبس تعـــدو هـــدال  أي
ـــــد مـــــن مواكبهـــــا ـــــصدع اجلن ـــــ  ين ـــــدو هب ـــــاتع ـــــوامرهاًا رسب   ض
ـــة ـــصقالب والنوب ـــد وال ـــسند واهلن  شــــــــيبت بـــــــــها برابرهــــــــا  بال

ـــــريا ـــــاًط ـــــلت عبث ـــــل أرس ـــــــوراهنا    أبابي ـــــــدم س ـــــــاأيق  حامره
ــــة ــــار يف روض ــــاء األبك ــــن الظب ـــــا  أي ـــــا غرائره ـــــاد هب ـــــك هت  املل
ــــــــذهتا ــــــــن غــــــــضاراهتا ول ـــــــا  أي ـــــــا وحائره ـــــــن حمبوره  وأي
ــــــــا ــــــــم عاقبه ــــــــا اهللا ث  ا كبائرهــــــاملــــــا أحاطــــــت هبــــــ  أمهله
ــــــق ـــساورها  باخلــــــسف والقــــــذف واحلري ـــي أصـــبحت ت ـــاحلرب الت  وب
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 يـصور كـل مـا ًئة وسبعة وثالثني بيتـاي يف قصيدته الطويلة التي بلغت مويستطرد اخلريم
 والعـذاب الـذي مل ,حل ببغداد من ألوان اخلراب والدمار واحلريق والفـساد والنهـب واهلـدم

 هـذا , إال وأصابه من كل ذلك يشء كثـريً وال شيخاًة وال طفال وال امرأً وال فارساًيرتك عزيزا
ات َّ وأنـ, ومواكب اجلنائر جتتـاز املـسالك والـدروب, عن اجلثث التي تنهشها الكالبًفضال

 .الثكاىل وأصوات العويل التي تسمع يف كل مكان
 هـذه  ولـذلك فـإن, تدخل يف باب الشعر التعليمي أكثر مما تدخل إليه من بابه الفنيوهي

 . للشعر التعليميةن تعترب نواأالقصيدة يمكن 
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- ١٨ -  

  :بشار بن برد
  )هـ١٦٨( وتويف )هـ٩٦(ولد

  :شأنهنحياته و - أ
 )هـ١٦٨( وتويف )هـ٩٦(ولد بشار بن برد عام 

 أعمى من أول حلظة واختلط بحلقات العلـم واألدب يف وه موىل وأمه عقيلية عربية, ولدأب
 وقـد انقـسمت حياتـه بـني ,ّ وتنقل بني الكوفة والبرصة وحران,ابالبرصة, وتردد عىل األعر

 .املسجد يف الصغر, وجمالس الزندقة يف الكرب, حيث كانت هنايته بسبب الزندقة
ونه عىل الرغم من أنـه كـان أحـد مؤسـيس حلقـات جمًقد كان مغاليا يف هجائه وفسقه وو

 . بن عبادواملعتزلة مع واصل بن عطاء وعمر
  :شخصيته - ب
 .رياإلصابة باجلد − قبح املنظر − العمى − الضخامة :الصفات اجلسدية - ١
حاطـة اإل − وء يف أرسة فقـريةالنـش − االنتـساب إىل املـوايل :الصفات االجتماعية  - ٢

 .مجتمع متخلفب
ن الـسخرية بمـ − النقمة عىل احلياة − الشعور باإلحباط واملرارة :الصفات النفـسية   - ٣
 . بالنفسكثرة االعتداد − باحية واملجوناعتامده اإل − حوله

  :مالحظة
مقدرته عىل صناعة التشبيه التمثييل كام  − اجلواب احلارض − أهم ما يميز بشار توقد الذكاء

 :يف قوله
َكـــأن مثـــار ــــه   النقـــع فـــوق رؤوســـناّ ــــاو كواكب ــــل هت ــــيافنا لي  ٌوأس

 :شعره ومعانيه وأغراضه
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ًه النفسية, وترمجة لبيئته التـي تراوحـت بـني القـديم ًيعد شعر بشار بن برد انعكاسا لصفات
 . وبني التقليد والتجديد,واجلديد

 .وقد كتب بشار يف أغراض املدح واهلجاء والفخر والرثاء والغزل
  :صنعته - ج
  :صفات املدح عند بشار - ١
 .اعتامده عىل املعاين التقليدية − أ

 )التاملديدة التفعي(البناء عىل البحور الطويلة  − ب
 .الوقوف عىل األطالل − ج
 .تردد املعاين البدوية − د
 .االعتامد عىل املعاين الواقعية − هـ
 .املبالغة يف املدح − و
 .اقتباس املعاين األموية − ز

 مـــــشينا إليـــــه بالـــــسيوف نعاتبـــــه  ر خـــــدهَّعّإذا امللـــــك اجلبـــــار صـــــ
 :ويقول يف املعاين البدوية يمدح عقبة بن مسلم وايل البرصة

 .ٌّ ســـــم عـــــىل األعـــــداءروأخـــــ  ٌأرحيـــــي لـــــه يـــــد متطـــــر النيـــــل
  :خصائص هجاء بشار - ٢
 .راض والكالم البذيءعالنيل من األ − آ

 .الشتم والسب − ب
 .استخدام اهلجاء وسيلة للثراء والكسب − ج
ًجعل اهلجاء فنا جديدا مستقال − د ً ً. 
  :خصائص الغزل عند بشار - ٣



٣٢٢ 

رشاق واسـتخدام البحـور اإل والقصائد تعتمد اجلزالة اللفظيـةاملعاين البدوية يف بعض  − آ
 : كقوله يف وصف عبده,الطويلة واملديدة

ـــــا ـــــار أو زاد نعته ـــــارورة العط ـــــب  كق ـــــا وتطي ـــــا بنته ـــــني إذا م  تل
 ,املعاين احلرضية وهـي سـهلة ميـسورة تعتمـد البحـور القـصرية واألوزان اخلفيفـة − ب
 :كقوله

ـــــــقتك  حــــــــــــوراء إن نظــــــــــــرت إيل ـــــــراك س ـــــــالعينني مخ   ب
ـــــــــساهنا ـــــ  ّوكـــــــــأن حتـــــــــت ل ـــــحراه ـــــه س ـــــث في  اورت ينف

  :خصائص الوصف عند بشار - ٤
ًمل خيرج بشار عن املعاين البدوية يف الوصـف سـواء كـان هـذا الوصـف للـصحراء أو  − آ

 .للنساء
 .حاول بشار يف مطالع قصائده استبدال وصف الناقة بوصف السفينة والبحر − ب
  : بشار وشاعريته وجتديدهاحلكم على سلوك - د

ً وقد كان شعوبيا يفاخر بشعوبيته زنديقا, , بأعراض اآلخرينك املتهتكنيسلسلك بشار م ً
ذكاء شـعوره بـالنقص, وقـد دفعـه ذلـك إىل الفـسق يف إًوثنويا, أسهم العمى والرق لديه يف 

 : كقوله,القول
ــــج  مـــن راقـــب النـــاس مل يظفـــر بحاجتـــه ــــك الله ــــات الفات ــــاز بالطيب  وف

 :وقد أخذ بشار هذا املعنى عن الشاعر سلم اخلارس
ــــات مهــــا ــــاس م ــــب الن ــــن راق ـــــــسور  ّم ـــــــات اجل ـــــــاز بالطيب  وف

 : كقوله,ًكام أن سلوكه دفعه إىل إظهار احلكمة تعويضا عن النقص
ــــصي  ســــتعنفاإذا بلــــغ الــــرأي املــــشورة ــــرأي ن ــــصيحة حــــازمٍحب   أو ن

  :احلكم على شاعرية بشار - ـه
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ٍار إال تعويضا عن نقـص ليست شاعرية بش ً كـام أن أخويـه كانـا ) العمـى وسـوء املنظـر(ّ
شـاعرية بـشار هـي اسـتجابة وهبة قد تالزم العاهة, وأن معظـم  ونحن نعرف أن امل,جزارين
سـهمت الـشعوبية يف هـذه الـشاعرية مـرة, أوقـد ). إلشباع الغريزي يف اخليـالنبذ ا(ملطلب 

 . وهذا فيه تناقض, ويمدح والة العرب,سوالوالء للعرب مرة أخر, فهو يمدح الفر
  :ديد بشاراحلكم على جت - و

ٌال شك أن بشارا شاعر موهوب, ولكن بعض النقاد رفع من فكان  بشار يف ثـالث قـضايا ةً
 ل وهـي قـضايا غـري دقيقـة وغـري صـحيحة جعلـت هـؤالء النقـاد يعتربونـه أوإليه,نسبت 

 :املجذوبني هي
 .شاراملبالغة يف نسبة كل جديد لب −
 .النسب امللوكي إىل بشار ألن بشار رقيق ومن أرسة فقرية −
 من عيون الـشعر ّ وأنه يفخر بثالثة عرش ألف بيت عرش ألف قصيدةةأن بشار كتب ثالث −
 . وهذا غري صحيح,العريب
  :صنعته يف شعره - ز

ً للعباسيني طريقتهم اجلديدة, وهـي طريقـة كانـت تعتمـد اعـتامدا شـديدا عـىل بشارهنج ً 
األصول التقليدية للشعر القديم, حتى لتبدو فيه نزعة حمافظة وخاصة يف مدائحه, فإن اإلطـار 
ًفيها ال خيتلف عن اإلطار القديم إال قليال; إذ يستويف فيها قيم التعبري اجلزلة وكل مـا تقتـضيه 

َّاجلزالة من رصانة وقوة يف البناء, ومعنى ذلك أن بشارا الفاريس اجلنس قد أث  مرباه العريب ر فيهً
ًوال يعنـي ذلـك أنـه كـان غائبـا يف مدحيـه عـن . ًحتى أصبح عربيا خالصا يف أسلوبه وتعبريه

يصف األطالل والـصحراء ولكـن بـذوق حـرضي : عرصه; فهو يزاوج بني املايض واحلارض
ة ًفنسيجه العام قديم, ولكن خيوطا كثري. جديد فيه رقة, وفيه دقة يف استنباط املعاين وتوليدها

 .ه بالبدوّجديدة تلمع يف هذا النسيج, حتى يف نامذجه املوغلة يف التشب
 :يصف ممدوحه بالشجاعة والكرم عىل طريقة العرب ويقول يف تضاعيف ذلكوحني 

ِّمــــا كــــان منــــي لــــك غــــري الــــود ُ ِيف ثنــــــاء مثــــــل ريــــــح الــــــورد  ُ ِ 



٣٢٤ 

 :دبر بيت امرئ القيس يف وصف العقاب تبراعته يفمن و
ـــري ـــوب الط ـــأن قل ـــساك ـــا وياب ــايل  ً رطب ــاب واحلــشف الب ــا العن ــد وكره  ل

 :حتى قال يف املديح
ِكـــأن مثـــار النقـــع فـــوق ر َ ــــه  وســـناؤُ ــــاو كواكب ــــل هت ــــيافنا لي  وأس

وإذا تركنا مدحيه إىل فخره وجدنا فيه نفس متانة البناء ونفس الصياغة الباهرة التي متيز هبـا 
غة وجرير, وإنه ليضيف إىل معانيه مبالغة تزيدها شعراء العرب السابقني من أمثال زهري والناب

ًمجاال عىل شاكلة قوله مفتخرا بقيس مواليه يف ميميته املشهورة ً: 
ًإذا مــــا غــــضبنا غــــضبة مــــرضية َّ َّهتكنــا حجــاب الــشمس أو متطــر الــدما  َُ ِ َ 

 يقـوم عـىل القـذف يف فقد كـانوتطور اهلجاء عنده عىل هدي األمثال الفارسية القصرية, 
 :عراض واالهتام بالزندقة واإلحلاد, ويصور بشار هجاءه فيقولاأل

ُ األفـــــاعي ريقهـــــن قـــــضاءةمحـــــا  تــــزل القــــوايف عــــن لــــساين كأهنــــا ُ 
ًوكان بشار ال يأبه للقيم اخللقية والدينيـة, وكـان رضيـرا, فاعتمـد عـىل حاسـتي الـسمع  َ

 :َّواللمس يف غزله, ولعل من الطريف أنه يرصح بذلك يف مثل قوله
ـــا ـــبعض احلـــي عاشـــقةي ـــوم أذين ل ٌ ق ِواألذن تعـــشق قبـــل العـــني أحيانـــا  ْ ُ ُ ْ ُ 

ريـزة ًوال يصبح الغزل عنده يف أكثر جوانبه حسيا فحسب, بل يصبح رضبـا مـن نـداء الغ
 . احتشام; بل فيها غري قليل من العـدوان عـىل املجتمـع وآدابـهىالنوعية بصورة ليس فيها أدن

 :ه بكرامته وكرامة املرأة من مثل قولهًقد نقرأ عنده غزال حيتفظ فيو
َونفــــى عنــــي الكــــر طيــــف أمل  مل يطـــــل لـــــييل ولكـــــن مل أنـــــم َ 
ـــــي ـــــيال واعلم ـــــي قل ـــــيس عن ًنف ِّ ــــم ودم  َ ــــن حل ــــد م ــــا عب ــــي ي َأنن َ 
ـــــــاحال ـــــــردي جـــــــسام ن ًإن يف ب ً ْ ِ َّ  ِلـــــو توكـــــأت عليـــــه الهنـــــدم  ُ

 :ومن صوره البارعة
ُخلــييل مــا بــال الــدجى لــيس يــربح ُّ ُ بـــال ضـــوء الـــصبح ال يتوضـــحومـــا  َّ ِ ِ 
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ــــه ــــستنري طريق ــــصباح امل ــــل ال ُأض َُ ُ ُأم الـــدهر ليـــل كلـــه لـــيس يـــربح  َّ ُّ ٌ 
 كانت صنعة بشار يف شعره تقوم عىل املوازنة الدقيقة بني العنارص التقليديـة يف الـشعر لقد

َوثبت بشا. العريب والعنارص التقليدية املستمدة من احلضارة والثقافة املعارصة َّ ر هذه الطريقـة; َ
ُبحيث أصبحت منهجا عاما للشعراء من بعده, وبحيث ع َّد بحق زعيم املجددين; فهو الـذي ً

 .ًهنج هلم هذا النهج من التطور بالشعر العريب تطورا ال تنقطع الصلة فيه بني حارضه وماضيه
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- ١٩ -  

  أبو العتاهية
  ـه٢١١ -  ١٣٠

  :نشأته وحياته - أ
نبطي مـن مـوايل بنـي عنـزة  وهو ,ً كان أبوه حجاما,اسم بن سويدسامعيل بن القإهو أبو 
 . وأبو العتاهية كنية غلبت عليه, موايل بني زهرةوأمه من

اخـتلط يف ) هــ٢١١(عام وتويف ) هـ١٣٠(ولد الشاعر يف عني متر بالقرب من األنبار عام 
 , للجرارً صانعاًل خزافا وقد عمً باملخنثني من الرجال الذين يتقلدون بالنساء لبساهبداية حيات

براهيم املوصيل أكـرب إ واتفق مع ,ثم عاد وانتظم يف حلقات اخللفاء يف املساجد وشيوخ األدب
 ولكنـه عـاد إىل ,ةد فنجح املوصيل وفـشل أبـو العتاهيـ وانتقال إىل بغدا,مغني العرص العبايس

 ةعتبـ" اسـمها ةرياق بجّ تعل.براهيمإد له الطريق صاحبه َّبغداد وتقرب من املهدي بعد أن مه
 . إىل حياة الزهدً وحتول أخريا, ولكنها كانت تضجر منه"

  :شخصيته - ب
 :ه هذا الشاعر إىل الزهد وهيّر يف شخصية أيب العتاهية عوامل ساعدت يف توجّأث
 .استعداده الفطري − ١
 .هتتك املعارصين له وإرسافهم يف املجون بحيث انقلب إىل عكس ما يصنعون − ٢
 .ةإخفاقه يف حب عتب − ٣
 .املعاناة التي عاشها يف األيام األوىل متمثلة يف الفقر − ٤

 )منصور بن عامر( وقد أشار إىل ذلك , باألفكار املانويةًوقد عاش أبو العتاهية حياته متأثرا
كـام  . واستدل عىل زندقته بكثرة ذكره املوت دون أن يذكر اجلنة والنار, يف عرصهظأحد الوعا

 .له الشديدبخ يف ً كان سبباةر أيب العتاهيوأن فق
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  :جوانب شعره - ج
 وهجـر ,د يف معانيه وأغراضـه وموسـيقاهَّكتب أبو العتاهيه يف أبواب الشعر وفنونه, وجد

 .احلديث عن األطالل وأكثر ما برع فيه الزهد
 :يقول أبو العتاهية يف مدح املهدي

 إليــــــــــه جتــــــــــرر أذياهلــــــــــا  أتتـــــــــه اخلالفـــــــــة منقـــــــــادة
ــــــــهومل ــــــــصلح إال ل ــــــــك ت  .ومل يــــــــك يــــــــصلح إال هلــــــــا   ت

 : إياها بالدرة الثمينةًويقول يف حبه لعتبة واصفا
ــــــــن حــــــــسنها درة ــــــساحل  كأهنــــــــا م ــــــيم إىل ال ــــــا ال  أخرجه

 : فلسفته للموت واحلياةًويقول واصفا
ــــراب ــــوا للخ ــــوت وابن ــــدوا للم ـــــــاب  ل ـــــــصري إىل تب ـــــــم ي  فكلك
ـــــد ـــــك ب ـــــوت مل أر من ـــــا م ــــا  اّأال ي ــــت وم ــــايبأتي ــــا حت ــــف وم   حتي

 :ويقول يف احلكمة واملوت
ـــى ـــني رصت إىل الغن ـــوم ح ـــل ق ـــــل  أجل ـــــون مجي ـــــي يف العي  وكـــــل غن
 إليــــه ومــــال النــــاس حيــــث متيــــل  إذا مالــــت الــــدنيا إىل املــــرء رغبــــت

 : عىل أيام شبابهًويقول باكيا
 فــــــأخربه بــــــام فعــــــل املــــــشيب  أال ليــــت الــــشباب يعــــود يومــــا

 :عتاهيةاحلكم عىل شعر أيب ال
 وتـرك الوقـوف عـىل , وهجـر جزالـة األلفـاظ,اقرتب أبو العتاهية يف شـعره مـن العامـة

 غزير الشعر يتناول املعـاين القريبـة مـن العامـة بألفـاظ سـهلة ً مطبوعاً فكان شاعرا,األطالل
 . يف الشعرً وقد اعتربه صاحب األغاين متقدما, الغرابة والتعقيد والتكلفًواضحة متجنبا

  عَةُ أبي العَتاهِيَةِصَنْ - د
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ن ا مرحلتـ شـعره إذ يرتاء لنا يف, حياته وما حدث هبا من انقالبأيب العتاهية متثل أشعار
 :ن متام الوضوحاواضحت
أسـلوب سـهل ب  واملـدحَّواملجون وجمـالس األنـس والطـرب مرحلة تصوير اللهو   - ١

 :فمن مدحهعذب 
ًأتته اخلالفة منقادة  إليه جترر أذياهلا.. .ُ

ــــــــهومل ــــــــصلح إال ل ــــــــك ت  ومل يكــــــــن يــــــــصلح إال هلــــــــا   ت
ــــــريه ــــــد غ ــــــا أح ــــــو رامه ُول ُ ــــــــــا  ٌ ــــــــــت األرض زلزاهل  ُلزلزل
ِولـــــو مل تطعـــــه بنـــــات القلـــــوب ـــــــــا  ُ ـــــــــل اهللاُ أعامهل ـــــــــا قب  َمل

ُوإن اخلليفـــــــة مـــــــن ب ــــــا   الِضْغـــــــَ ــــــن قاهل ــــــبغض م ــــــه لي ُإلي ِ ْ ُ 
:  حتى ليقول ابن املعتـز خفيف قريب إىل النفوس, وتبلغ السهولة الغاية يف غزله;هأسلوبف

َإن غزله لني جدا مشاكل لكالم النساء"  وكأن مالزمته للمخنثـني يف مطلـع حياتـه وتعرفـه "ُ
 :عىل لغتهم مها اللذان أتاحا له هذه السهولة املفرطة التي تلقانا يف مثل قوله

ــــــــن حــــــــسنها درة ــــــساحل  ٌكأهنــــــــا م ــــــيم إىل ال ــــــا ال ِأخرجه ُّ 
ـــــــا ـــــــا ويف طرفه ـــــــأن يف فيه ِســــــواحر أقــــــبلن مــــــن بابــــــل  ك َ 
ُّمل يبــــق منــــي حبهــــا مــــا خــــال  ِ ناحــــــــلٍحــــــــشاشة يف بــــــــدن  ِ
ــــى ــــيال بك ــــبيل قت ــــن رأ ق ــــا م  مــــن شــــدة الوجــــد عــــىل القاتــــل  ًي

ُّ يف هذه األبيات, وهي تقـع مـن القلـوب موقـع الـزالل البـارد مـن ً أيضاوالرقة واضحة
 .الظمآن, وكأهنا املاء السلسبيل

عوة إىل االنرصاف عن الدنيا ومتاعها, والتفكري يف املوت وظلمة والد الزهـد مرحلة   - ٢
القرب ووحشته, ويسود زهدياته يف أثناء ذلك تشاؤم أسود حزين; فاحليـاة لـيس فيهـا إال األمل 
وإال املوت وغصصه, وأوىل باإلنسان فيها أن ال يفرح بمتعها, بل أوىل به أن يبكي عىل نفـسه, 

 :يقول



٣٢٩ 

ــــــــشـ ــــــــري وال ــــــــدواعي اخل ــــــــــر  ِل ــــــــــوِّـ ــــــــــزوحٌّ دن  ُ ون
ـــــــــا ـــــــــرء يوم ـــــــــصري امل ًسي ُ ـــــــــه روح  ُ ُجـــــــــسدا مـــــــــا في ً 
ـــــــــوح  ِّبـــــــني عينـــــــي كـــــــل حـــــــي ـــــــــوت يل ـــــــــم امل ُعل َِ ُ َ 
ــــــــــ ـــــــــة وال ـــــــــا يف غفل ْكلن ُمــــــــوت يغــــــــدو ويــــــــروح  ٍُّ ُ 
ـــــــا ـــــــسك ي ـــــــىل نف ـــــــح ع َن ِ ْ ـــــــوح  ُ ـــــــت تن ـــــــسكني إن كن  ُم
ِّلتمـــــــــــــوتن وإن عمــــــــــــــ ُ ـــــــــوحْر  َّ ـــــــــر ن ـــــــــا عم ُت م َُ ِّ 

وا الرشيد هذه املقطوعة يف إحد نزهاته بدجلة; فلام سمعها جعـل َّإن املالحني غن: ويقال
إنه نظـم يف بعـض ": فقد قالوا  يدل عىل قرب شعره من روح الشعب;وهذا .يبكي وينتحب

اإلسكندر كان أمس أنطق منه اليـوم : مراثيه قول بعض الفالسفة ملا حرضوا موت اإلسكندر
 : بن ثابتعيل; فقال يف رثاء " أوعظ منه أمسوهو اليوم

ـــــات ـــــك يل عظ ـــــت يف حيات  َّوأنـــت اليـــوم أوعـــظ منـــك حيـــا  وكان
ًوقد جعله تصويره آلالم احلياة واملوت جييد يف هذا املوضوع, وكان كثريا مـا ينقـل حكـم 

ذات "األوائل من فرس وغري فرس إىل شعره, ولعـل ذلـك مـا أتـاح لـه أن يـنظم مزدوجتـه 
 : تقوم عىلته صنعوقد كانت بيت,  التي امتدت إىل أربعة آالف"األمثال
 حتى لتقـرتب مـن لغـة النـاس السهولة املفرطة يف اختيار األلفاظ والعبـارات؛       - أ

: ًاليومية, بل حتى ليصيبها أحيانا رضب من االبتذال, ومن أجل ذلك كـان األصـمعي يقـول
 ."وشعر أيب العتاهية كساحة امللوك يقع فيها اجلوهر والذهب والرتاب واخلزف والن"

ً مل يدخل يف شعره ألفاظا أعجمية; إنام هو القـرب مع أنه املرذول نه كثري الساقط  أ - ب
ًفقط من كالم العامة, وكان يتخذ ذلك مذهبا يف صنعة شعره, حتى يكون أكثـر تـداوال ومـع  ً

 .ذلك مل خيرج عن الفصحى, وظلت عنايته باملعاين حتول بني شعره وبني السقوط
الزهد واملـديح, فحتـى املـديح مل يقـف  و والغزليف جمال اللهو   ربسَّط لغة الشع   - ج

ًعائقا يف سبيل هذا األسلوب املبسط السهل, إذا انفك عن كثري من تقاليده القديمة من حيـث 
 . وصف الصحراء والرحلة عىل النوقمقدماته يف
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 . وما كان يشوهبا من الغريبلغته الضخمة اجلزلة - د
 يصوغ منها شـعره; بـل لقـد انـدفع جيـدد يف فيفة واجملـزوءة  اختيار األوزان اخل   - ـه

ً عىل نحو ما مر بنا يف الفصل السابق مظهرا براعة فائقة,األوزان ُِ ْ. 



٣٣١ 

 
- ٢٠ -  

  أبو نواس
  احلسن بن هانئ

  هـ١٩٩ ـ ١٤٠
  :نشأته وحياته - أ

 تـويف األب حـني .ولد الشاعر احلسن بن هانئ يف إحد قر خوزستان من بـالد فـارس
 ثـم , فانتقلت األم بابنها إىل البرصة ودفعت ابنهـا حلفـظ القـرآن فحفظـه, االبن السادسةبلغ

ف عىل الشاعر اخلليع وابلة بن احلباب الدمـشقي األصـل ّ عند عطار وتعرًعمل الشاعر خادما
 حيـث انتقـل مـع والبـة إىل الكوفـة يعـاقر اخلمـرة ,ً كبرياً أيب نواس تأثرايفر ّ تويف فأث,واملنشأ
 ثـم , ولكنه عاد إىل البرصة ليجالس شـيوخ األدب والفكـر يف ذلـك العـرص,الس املجانوجي

) هــ١٤٠ (: امتدت بني عـاميً عاما٥٩  عاش, الرشيد واألمنيانتقل إىل بغداد وأصبح شاعر
 ًوتروي كتب األدب أن أمه كانت من ذوات البيوت صـاحبات الرايـات اسـرتابة) هـ١٩٩(و

 . نواس أيبيف بحيث أثر ذلك ًاّوشك
  :شخصيته - ب
 , للهـوًحاد املزاج بحيث تتغري مواقفـه بحـسب الظـروف, حمبـا :الصفات النفسية  - ١

 .وجمالس اخلمر والنساء
 وممـا تعلمـه ,استقى الشاعر ثقافته من البيئة العباسية املحيطة بـه :الصفات الثقافية  - ٢

 .من الثقافة الفارسية باإلضافة إىل القرآن واحلديث
تأثر أبو نواس بالواقع االجتامعي املحيط به واملنحـرف عـن  :االجتماعيـة ات  الصف - ٣

 وقـد جعلـه ذلـك , وساهم يف انحرافه مادية املجتمع العبايس وانحـراف أمـه,جادة الصواب
 .يدعو بشعره إىل االنحالل من األخالق واالبتعاد عن القيم اإلجيابية
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  :جوانب شعره - ج
د ِّوحاول كغريه أن جيـد,لتبدل االجتامعي والفكري واألديبعايش أبو نواس حالة التغري وا

 يف ًاي ولكنه بقـي تقليـد, وسخر من وقوف العرب عىل األطالل,من مضامني القصيدة العربية
 : اخلمرةًيقول أبو نواس واصفا.كانت يمتدح هبا اخللفاء قصائد املدح التي

ـــراء ـــوم إغ ـــإن الل ـــومي ف ـــك ل ــــي ا  دع عن ــــت ه ــــالتي كان ــــداءوداوين ب  ل
 :الوقوف عىل األطالل يفويقول 

ـــسائله ـــم ي ـــىل رس ـــشقي ع ـــاج ال ـــد  ع ـــارة البل ـــن مخ ـــأل ع ـــت أس  وعج
 :ويقول يف رثائه للخليفة األمني

ــــارش  طــو املــوت مــا بينــي وبــني حممــد ــــة ن ــــا تطــــوي املني ــــيس مل  ول
ـــه أحـــذر املـــوت وحـــده ــــاذر  وكنـــت علي ــــه أح ــــق يل يشء علي ــــم يب  فل

 ):خالصة(لرشيد  جارية اًويقول معاتبا
ـــــابكم ـــــىل ب ـــــعري ع ـــــاع ش ــــصة  ض ــــد عــــىل خال  كــــام ضــــاع عق

 : الرشيدًويقول مادحا
ـــَخَوأ ـــىَتْف ـــرشك حت ـــل ال ـــه أه ــــق  ّ أن ــــي مل ختل ــــف الت ــــك النط  لتخاف
  :احلكم على شعره - د

 وغزل النـساء ,لقد كان شعر أيب نواس صورة واقعية حلياة اللهو واملجون ومعاقرة اخلمرة
 احلياة العباسية أثرت يف حياته فأخرجته من فتى حيفظ القرآن إىل شـاب خليـع  إذ إن,والغلامن

 .يراعي الواقع اخللقي واالجتامعيال 
 :صَنْعَةُ أبي نُوَاسٍ - ـه

سهولة  يفـرط يف الـفهو, والغزل واملجون بصناعته اللفظية يف املديح والرثاءي أبو نواسنُع
جتث واملقتضب واملتدارك وما يشاكلها من البحـور يف أوزان امل ًاحني يتغزل, وكان ينظم كثري
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ًاملجزوءة, معربا عن أحاسيس احلب, ومالئام بينها وبني الغنـاء الـذي عـارصه, ولـه شـعر يف  ً
 :ممن كان تروج أشعارهم يف العامةالزهديات ربام نظمه جماراة أليب العتاهية وأمثاله 

ــــــــدر صــــــــح وال   ًيــــا نــــاظرا يف الــــدين مــــا األمــــر? َّال ق ُجــــــــربٌ ْ َ 
ـــع الـــذي  ُتـــــــذكر إال املـــــــوت والقـــــــرب  مـــا صـــح عنـــدي مـــن مجي

 :وقوله
ِقــم ســيدي نعــص جبــار الــسموات  يــــا أمحــــد املرتجــــى يف كــــل نائبــــة ِّ 
ــــق ــــرتاب عتي ــــه يف ال ــــا رب وج ُي ِ ُويــــا رب حــــسن يف الــــرتاب رفيــــق  ٌ ِ 
ـــل ـــك راح ـــدار إن ـــب ال ـــل لقري ٌفق ِ ــــحيق  ِ ــــل س ــــائي املح ــــزل ن ِإىل من ِّ ٍ 

ِس إال هالـــك وابـــن هالـــكومـــا النـــا َوذو نـــــسب يف اهلـــــالكني عريـــــق  ٌ ٍ 
ْإذا امـــتحن الـــدنيا لبيـــب تكـــشفت َ َّ ِ يف ثيــــاب صــــديقٍّلــــه عــــن عــــدو  ٌ ِ 

ً صنعة الشعر عند أيب نواس كانت تعتمـد اعـتامدا شـديدا عـىل اإلطـار القـديم يف وكانت ً
ًيانا يف الغزل واخلمريات, وقد ام; بينام كانت تنفك من هذا اإلطار أحهاملديح والرثاء وما يشبه

تظل له قوة البناء فيهام, وتظل له روعة التـصوير ودقـة العاطفـة, وقـد هيـبط وخاصـة حـني 
يتعابث وهيزل إىل لغة العامة وإىل أسلوب ليس فيه يشء من قوة, كـان يعمـد فيـه إىل اللحـن 

 كـان ال يقـوم إنـه": ولعل ذلك ما جعل بعض القدماء يقول عنه, وهو قول صـحيح. ًأحيانا
َّعىل شعره ويقوله عىل السكر كثريا, فشعره متفاوت; لذلك يوجد فيه ما هـو يف الثريـا جـودة  ً

ًوحسنا وقوة وما هو يف احلضيض ضعفا وركاكة ً". 
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- ٢١ -  

  ابن الرومي
  علي بن العباس

   هـ٢٨٣ -  ٢٢١
  :نشأتهحياته و - أ

ألبوين رومـي وفارسـية, ) هـ٢٨٣(وتويف ) هـ٢٢١(ولد ابن الرومي عيل بن العباس عام 
وكان له أخ اسمه حممد وأخت توفيت قبل أمها, وقد اطلع عىل علوم العربية والفلسفة وعلـم 
الكالم التي استمرت طيلة حياته خلوفه مـن األسـفار, ومل يـسافر مـن بغـداد إال مـرة واحـدة 

 :رضه وبيتهأنه وًسامراء, وقد بقي متعلقا بوطًواملسافة قصرية جدا إذ مل يتجاوز مدينة 
ـــــــت أال أبيٌويل وطـــــــن  وأال أر غـــريي لـــه الـــدهر مالكـــا  هعـــــــُ آلي

  :وعناصر تكوينها :شخصيته - ب
ز ابن الرومي بدمامة الوجه وقبح املنظـر, َّمتي :العناصر الشكلية لشخصية الشاعر    - ١

 .ولة يف اجلسم, وصلع كبري بحيث امتنع عليه خلع الكوفيةفحو
وقد امتلك ابن الرومي رهافة يف اإلحـساس واملـشاعر ): ّلطبع واجلبلةا(العنارص الداخلية 

ودقة يف األعصاب بحيث جعل ذلك خياله آلة تصوير ناطقة تلـتقط الـصور الواقعيـة بدقـة, 
 .ُّوتعكسها بدقة, وقد أورث له هذا اإلحساس الرقيق عقدة التطري

دة إذ تـويف والـده وقد تعرض ابـن الرومـي لنكبـات متعـد :العناصر االجتماعيـة   - ٢
 ثم توفيت زوجه وأخوه الذي كان يعينـه عـىل احليـاة, وتـويف ,ًصغريا, وتوفيت أمه بعد ذلك

اس,  كام أنه عانى من سوء املخالطـة للنـ,معظم أوالده مما جعله يشعر باخليبة واملرارة واليأس
ِّصبح مغرورا يعربأف  . عن ذلك باهلجاء واملقذع والسخرية الالذعةً

  :بن الروميشعر ا - ج
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يعد ابن الرومي من الشعراء املطبوعني الذين جيري شعرهم عـىل الـسليقة والفطـرة, فهـو 
 وقد كتب يف معظـم فنـون ,بعيد عن التكلف يركز عىل املعاين أكثر من األلفاظ ومتيز بتوليدها

 .الشعر وتفوق يف الرثاء والوصف واهلجاء
  :رثاء ابن الرومي - ١

 :تأججة والعبقرية الفنيةمتيز بالصدق والعاطفة امل
ُتـــوخى محـــام املـــوت أوســـط ـــد  بيتيصـــّ ـــطة العق ـــار واس ـــف اخت ـــه كي  ّفلل

ـــني  َّوأوالدنـــــا مثـــــل اجلـــــوارح أهيـــــا ـــاجع الب ـــان الف ـــدناه ك ـــدف الّفق  ق
  :هجاء ابن الرومي - ٢

ًز بدقة الوصف والتحليل للشخصيات التي هجاها بحيث يبدو رساما كاركتوري َّوقد متي
 :يقول يف هجاء بخيل يقرت عىل نفسه ,يف شعره

ــــــسه ــــــىل نف ــــــسى ع ــــــرت عي ِولــــــــيس ببــــــــاق وال خالــــــــد  ّيق ٍ 
ــــــــريه ــــــــستطيع لتقت ــــــــو ي ٍتــــــنفس مــــــن منخــــــر واحــــــد  فل ٍ َّ 

 :ويقول يف وصف معلم صبيان يدعى أبا سليامن
ـــــبيان  ُأبــــو ســــليامن ال جتــــدي طريقتــــه ـــــيم ص ـــــاء وال تعل  ال يف الغن

 أعـده نظر يف شعر ابن الرومـي جانـب اهلجـاء; فقـدلعل من أهم اجلوانب التي تلفت الو
 يف ملح الدقائق والعيوب اجلسمية لـرضب مـن اهلجـاء يمكـن أن ةمزاجه احلاد وقدرته البارع

ًالذعا يـشبه عبـث أصـحاب الـصور  ً; إذ كان يعبث بمهجويه عبثا"اخراهلجاء الس"نسميه 
هـا يف أوسـع صـورة هلـا, ; فهو يقف عند نواحي الضعف ويكربها ويظهر"الكاريكاتورية"

حتى ليثري الضحك واإلشفاق عىل من يتناوله منهم; إذ يـصنع هبـم صـنيع أصـحاب الـصور 
ً فهم يضعون رأسا كبريا عىل جسم صـغري, أو خيـالفون يف أعـضاء اجلـسم "الكاريكاتورية" ً

 .و تركيب مضحك يف كل صوره وهيئاتهفريكبوهنا عليه تارة بالطول وتارة بالعرض, وه
ً كان ابن الرومي يتناول من هيجوه فيشوهه تشوهيا غريبا, مستخدما مـا يمتـاز بـه وكذلك ً ً

 : بهَّمن بعض النقائص اجلسدية, وانظر إليه يقول يف األحدب الذي كان يتطري
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ــــه ــــاب قذال ــــه وغ ــــرصت أخادع ُق ُُ ُفكأنـــــــه مـــــــرتبص أن يـــــــصفعا  ُ ِّ َّ 
ـــــرة ـــــاه م ـــــفعت قف ـــــأنام ص ـــــا  َّوك ـــــا فتجمع ـــــة هل ـــــس ثاني َّوأح ً َّ 

 :ويقول يف بعض مهجويه
ــــول ــــه ط ــــرو في ــــا عم ــــك ي ُوجه ُويف وجـــــــوه الكـــــــالب طـــــــول  َ ِ ِ 
ــــــدر ــــــك غ ــــــب واف وفي ٌوالكل ٍ ُففيــــــك عــــــن قــــــدره ســــــفول  ُ ُ ُ 
 ُومــــــــا حتــــــــامي وال تــــــــصول  وقـــــد حيـــــامي عـــــن املـــــوايش
ــــوء ــــت س ــــل بي ــــن أه ــــت م ٍوأن ِ ــــــــول  ِ ــــــــصة تط ــــــــصتهم ق ُق ٌ ُ 

ــــــــول  ٌ عظــــــاتوجــــــوههم للــــــور ــــــــاءهم طب ــــــــن أقف  ُلك
ـــــــستف ـــــــولم ـــــــاعلن فع ـــــــول  ُعلن ف ـــــــاعلن فع ـــــــستفعلن ف  ُم

 ُمعنــــــى ســــــو أنــــــه فــــــضول  ٌبيــــــت كمعنــــــاك لــــــيس فيــــــه
وعيل نحو ما كان يلتقط العيوب اجلسدية كان يلتقط العيوب الصوتية واملعنوية, يقـول يف 

 :ٍّمغن قبيح الصوت
ْعنـــد التـــنغم فكـــي  يــــه إذا اختلفــــاّوحتــــسب العــــني فك َّ ِ بغـــل طحـــانُّ َّ ِ 

 : بخيل يسمى عيسىويقول يف
ــــــرت ــــــسهّيق ــــــىل نف ــــــسى ع  ولــــــــيس ببــــــــاق وال خالــــــــد   عي

ــــــــريه ــــــــستطيع لتقت ــــــــو ي  تــــــنفس مــــــن منخــــــر واحــــــد  فل
 : ويصوره جيرت كاحليوانات املجرتة,ويقول يف بعض مهجويه

ــــض  ــــضاأبع ــــادم بع ــــه يك ـــــنون  رضاس ـــــري س ـــــسنونة ٌ بغ ـــــي م  فه
ـــــــــــــــاؤوال دإب ٌ ؤوال د ـــــونؤو دأ  ب رحاه  وب الرحـــــى التـــــي للمن

ــــت ذاك اإل  نــــسان جيــــرت حتــــىمــــا ظننــــت اإل ــــنيكن ــــسان عــــني اليق  ن
 : كأن يقول يف بعضهمً هزلياً هبجاء اللحى وتصويرها تصويراًوكان مشغوفا
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ــــــــعري  علــــــق اهللا يف عــــــذاريك خمــــــال ــــــــري ش ــــــــا بغ  ة ولكنه
 : مل يعجب هبا وال بصاحبها,وانظر إليه يقول يف حلية

ـــــرة ـــــريح هبـــــا م ـــــل ال ـــــو قاب  مـــــن خطـــــوه إصـــــبعامل ينبعـــــث  ل
ــــة ــــا غوص ــــر هب ــــاص يف البح ــــــه   أو غ ــــــا حيتان ــــــاد هب ــــــاأص  مجع
 إذ يسخر منهم سخرية الذعـة وهـي سـخرية ,ً غريباًفإنك تراه يركب من هيجوهم ركوبا

ه بـ عـن حً وناشئة أيـضا, عند خصومهناشئة عن دقته يف ملح العيوب اجلسامنية وغري اجلسامنية
 بـل يكـوهيم , مـن نـار يلـذعهمً عليهم شواظاّ فانصب,ريهومزاجه وتشاؤمه وإناهتم له يف تط

 العيـب  وكان يعرف كيف يكـرب مواضـع.قفاءهم وأفواههمأ و, وأنوفهم,ويكوي وجوههم
 وما الناس من حوله إال كهذا , كام يعبثون بتطريه وتشاؤمه.قفائهمأمنهم فإذا هو يعبث هبم وب

 !األحدب املخيف
  :الوصف عند ابن الرومي - ٣

َّابن الرومي يف وصف الطبيعة وكان مياال إىل التشخيص كام أجـاد يف وصـف احلـامل أجاد  ً
 .األعمى ووصف املغنية وحيد

 :يقول يف وصف بستان عنب للمنصور اخلليفة
ـــــــــور  ورازقـــــــي خمطـــــــف اخلـــــــضور ـــــــــه خمـــــــــازن البل ّكأن ّ 
ــــشطور ًقــــد ضــــمنت مــــسكا إىل ال  ٍويف األعــــــايل مــــــاء ورد جــــــوري  ِّ

ــــىل ــــه يبقــــى ع ــــو أن ـــــــرط آذان احلـــــــسان احلـــــــور   الــــدهورّل  ّق
 :ويقول يف وصف وحيد املغنية

ــــد ــــصن ق ــــن الغ ــــا م ــــادة زاهن ـــــد  ٌّغ ـــــان وجي ـــــي مقلت ـــــن الظب  ُوم
ــــــــي ــــــــا ال تغن ــــــــى كأهن ُتتغن ـــد  ّّ  مـــن ســـكون األوصـــال وهـــي جتي
ـــــاء وحـــــسنا ـــــة, غن ـــــت فتن ًخلق ــــــد  ً ــــــا ندي ــــــيهام مجيع ــــــا ف ُماهل ً 

  صنعة ابن الرومي - د
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 يذهب يف أن الشعر ال حيتاج إىل فلـسفة ومنطـق; بـل كـان يـر أهنـام مل يكن ابن الرومي
 يف صـياغته, حتـى امأصالن مهامن يف حرفته; فهو يعتمد علـيهام يف تفكـريه, وهـو يـستخدمه

لتتخذ أبياته يف كثري من نامذجه شكل أقيسة دقيقة; فهو يقدم هلا بمقدمات وخيرج منها بنتائج, 
ًو لذلك يأبى إال أن خيرج نامذجه إخراجا حـديثا, فيـه فكـر, وكأنه رجل من رجال املنطق, وه ً

وفيه فلسفة, وفيه منطق, وفيه تلك الصفات العقلية اجلديدة التـي يمتـاز هبـا شـعراء العـرص 
 .العبايس من أسالفهم القدماء, واقرأ له هذه األبيات

ـــه مـــن رصوفهـــا ـــدنيا ب ـــؤذن ال ـــا ت ُمل ُ ـــد  ُ ـــاعة يول ـــل س ـــاء الطف ـــون بك ُيك َ ِ ُ 
ـــــاوإ ـــــا وإهن ـــــه منه ـــــام يبكي ْال ف ــــد  ُ ــــه وأرغ ــــان في ــــا ك ــــسح مم ُألف ُ 

َّإذا أبــــرص الــــدنيا اســــتهل كأنــــه َّ ُبـــام ســـوف يلقـــى مـــن أذاهـــا مهـــدد  َ َّ 
ـــشهد  ٌوللـــــنفس أحـــــوال تظـــــل كأهنـــــا ـــب سي ـــل غي ـــا ك ـــشاهد فيه ُت ُ 

 :ص ذلك يف جانبنيّخلويمكننا أن ن
ضح مـن مجيـع جوانبهـا; فهـو الذي جعله يستقيص أطراف الفكرة حتى تت :الوضوح - ١

رجل منطق, يعشق البيان الواضح, ولعله مـن أجـل ذلـك كـان شـعره يمتـاز بـالطول فهـو 
ًيستقيص ويتعمق يف عرض أفكاره, حتى تربز بروزا دقيقا ً. 

 ءستقـصاال ايدنفس شـدالـل يـ طو فهوالشديد والربط الوثيق بني أفكاره :التنـسيق  - ٢
 ابـن وكـانًذا االستقصاء كان سببا من أسباب اإلطالـة; سرتسل فيه, وال ريب أن همللمعنى 
يستخدم الصياغة املنطقية, يف قصائده, فـشغف هبـذا الطـول الـذي هـو مـن أخـص  الرومي

ومهام يكن فإن ثقافة ابن الرومي قـد أحـدثت يف . صفات من يريدون التعبري املنطقي الواضح
 .النوع الغريب من الطول يف نامذجهشعره هذا 

  : العاطفةعن  تعبريعندهرالشع - ٣
  : العقل عنتعبريالشعر عنده  - ٤
  :التَّصويرُ يف شعرِ ابنِ الرُّومي - ـه
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 كان لديه قدرة غريبـة عـىل مالحظـة  عىل فن التصوير, إذيف شعره يعتمدابن الرومي كان 
ًدقائق األشياء وتصويرها تصويرا بارعا, واستعان يف ذلك بأداتني مها  .التشخيص والتجسيم: ً

ًفقد استخدمه اسـتخداما واسـعا يف شـعر الطبيعـة; إذ كـان حيـس بـأن  :التشخيص - ١ ً
 فهو يعيش مع كل نسمة فيها وكل حركة وكل خفقة ,ٌالطبيعة ذات ناطقة وأشخاص متحركة
 :وكل مهسة, وكأهنا تستغويه وتستهويه

 خـــــــيالء الفتـــــــاة يف األبـــــــراد  وريــــــاض ختايــــــل األرض فيهــــــا
ـــــ ـــــب, حتي ـــــر معج َّمنظ ـــــفٌٌ ِرحيهـــــــا ريـــــــح طيـــــــب األوالد  ة أن ُ 

ًفهي تدل عىل إدالل الفتاة احلسنة, وهو حين إليها حنانا غريبـا, حيـس فيـه برائحـة ذكيـة,  ًُّ ُّ
َّرائحة األوالد النجباء وما يشعر به اآلباء نحوهم من عطف وحنو وحمبة; بل إهنـا لتتـصباه إذ 

 :َّتتربج له
ـــــر ـــــاء وخف ـــــد حي ـــــت بع ٍتربج ٍ َثــــى تــــصدت للــــذكرَتــــربج األن  َّ َّ َّ 

  :التشخيصأدوت  - ٢
كام كان يكثر من استخدام أداة التشخيص اندفع إىل ذلك حتـت تـأثري حـساسيته اخلاصـة 

بد أن يلتـزم ذلـك يف تـصويره ومعانيـه; فهـو كثـري فمثله ممن يتطري ويتشاءم ويكرب التوافه ال
 .نفعالهاخليال واألحالم, يتصور اخليال واحللم حقيقة فينفعل ويعظم ا

ويكرب تصوره ويتضخم, فإذا املعاين واألشياء تتجسم أمامـه وتـشخص, وإذا هلـا كـل مـا 
لألحياء من خواص وصفات, فهي تعقل عقلها, وهي حتس إحساسها وهي تشعر شـعورها, 

ن الثقافة القامتة فإهنا مل تتحول عنده إىل ألوان فنية ااستخدام ألوان التصنيع يف استخدامه أللوو
 .زاهية
كان ابن الرومي من أصحاب مذهب الصنعة, ولعل من أهم هـذه اجلوانـب مـا يالحـظ و
 : من استخدام لوين الطباق واجلناسعليه

ــــنعا ــــي ش ــــدت لعين ــــا ب ــــت مل ُقل ِرب شـــــوهاء يف حـــــشا حـــــسناء  َّ َ َّ 
َّقلــــن لــــوال انكــــشافنا مــــا جتلــــت ٍعنــــــك ظلــــــامء شــــــبهة قــــــتامء  ُ ُ 
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ِايش الظلـــــــامءٍكاشــــــفات غـــــــو  ٍقلـــت أعجـــب بكـــن مـــن كاســـفات َ 
فهو يطابق بني كلمتي شوهاء وحسناء, وهو جيانس بني كلمتي كاسفات وكاشـفات; إال 
أنه يالحظ أن ابن الرومي مل يكن يكثر من هذين اللونني; فهو ليس من أصحاب التصنيع إنـام 
هي أشياء تسقط يف بعض شعره, وقد ال تسقط; إذ هي ال تأيت عنـده كمـذهب, عـىل أن ابـن 

 كان هيتم بجانب آخر يف صناعته, وهو جانب القافية; فقـد كـان يطلـب شـواذها وال الرومي
ًيرتك حرفا شاردا من حروفها; إال ويؤلف عليه قصيدة أو قصائد خمتلفة, وليس ذلك كـل مـا  ً

ق واملقيـد يف أكثـر شـعره كان يلتزم حركة ما قبل الروي يف املطلـفقد يلفتنا يف صناعة قوافيه; 
 :ذلك يف الروي املطلق فمن ,ًاقتدارا

ٌمل يــــسرتح مــــن لــــه عــــني مؤرقــــة ٌ ـــم الراحـــة األرق  ْ ـــرف طع ـــف يع ُوكي ِ ِ َّ َ 
َّ ويامثلـه يف املقيـد ,فقد مىض يف هذه املقطوعة يلتزم كـرسة قبـل الـروي وهـو هنـا مطلـق

 :قصيدته
ـــــد ـــــرة تتوق ـــــني ضـــــلوعي مج َّأب ٌ َ ـــدد  َ ـــرسة تتج ـــىض أم ح ـــا م ـــىل م ُع ٌ 

ره قـدرة عـىل  ال يعاقب بني الواو واليـاء يف أكثـر شـعوكان. ويَّفقد التزم الفتحة قبل الر
 :; فمن ذلك مطولتهًالشعر واتساعا فيه

ــــشيب ــــني م ــــاب رأيس والت ح ِش َ ــــب  َ ــــري عجي ــــان غ ــــب الزم ِوعجي ِ ُ 
ِّفقد التزم فيها الياء قبل الروي كام التزم الواو يف مقطوعته السابقة ِ َّ: 

ــــول ــــه ط ــــرو في ــــا عم ــــك ي ُوجه ُالكـــــــالب طـــــــولِويف وجـــــــوه  ُ ِ 
 : يبدؤها عىل هذا النمط التيمطولةويف , ي قد يلتزم احلرف وحركته قبل الروإنه

ـــــا ـــــياء كلفته ـــــىل أش ـــــربا ع ُص ِّ َ َأعقبتهـــــــا الـــــــدن وســـــــلفتها  ً ُ َِّّ ُ َّ 
, وكأنه كان ير أن الروي يف هذه املطولة هو الفاء ال اهلـاء وال ييها الفاء قبل الرويلتزم ف

إن ابن الرومي مل يستطع أن ينتقل بـصناعته مـن دائـرة الـصانعني إىل دائـرة ومهام يكن ف. التاء
 التـي علقـت بأذهـان أصـحاب ِّاملصنعني; ألنه كان يفهم الشعر بصورة أقـرب مـن الـصورة

 .التصنيع
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- ٢٢ -  

  أبو الطيب املتنيب
  أمحد بن احلسني اجلعفي

   هـ٣٥٤ -  ٣٠٣
  :حياته ونشأته - أ

يف حي ) هـ٣٥٤(وتويف سنة ) هـ٣٠٣(محد بن احلسني اجلعفي سنة ولد أبو الطيب املتنبي أ
 ّ الساموة وسجن يف محـص وتنقـل بـنيّدعى النبوة يف باديةا وقد "بني كندة"من أحياء الكوفة 

 ,يف مـساجد الكوفـةّالقول, كان والده سقاء لع عىل اللغة واألدب وفنون ّالقبائل والبادية فاط
ّر وعرفه عىل سيف الدولة الذي أعجب به وقربه إليـهنطاكية بأيب العشائأالتقى يف  ممـا جعـل . ّ

 ويلتقـي بكـافور ,احلساد من الشعراء يوقعون بينه وبني سيف الدولة مما جعله هياجر إىل مرص
 ثـم ,ً فهرب ليلة عيد األضـحى هاجيـا كـافور,ًخشدي الذي ماطله يف تعينيه واليا يف مرصاإل
ّداد والتقى بابن العميد يف منطقة أرجـان, وبعـضد الدولـة يف  ثم تردد إىل بغ, إىل الكوفةهّتوج

 .منطقة شرياز
  :شخصيته - ب

ٌمل يرد ذكر لصفات قبيحة يف شخصية املتنبي, ويرجع البعض نـسبه إىل : الصفات اجلسمية
 .بني هاشم

ين بنفـسهم, ّيعد املتنبـي مـن الـشعراء الطمـوحني املغـرورين واملعتـد: الصفات النفسية
ً إىل املجد والسيادة وكان يؤمن بالقوة واجللـد, أمـىض حياتـه باحثـا عـن طموحـه واملتطلعني

 .ولكنه فشل يف مبتغاه
ز املتنبي بالصدق مع نفسه والوفاء مع غريه, وهو رجل ودود مل ينس ّمييت: الصفات اخللقية

 .فضائل سيف الدولة عليه
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  :شعر املتنيب - ج
عرب, الشاعر األول من حيث القدرة والعطـاء, يعد املتنبي عند الدارسني العرب, وغري ال

ًفقد كان شاعرا بارعا يف تناوله ملوضوعاته, كتب يف معظم أغراض الشعر كالفخر  − املديح − ً
 .احلكمة − الوصف − اهلجاء
  :الفخر - ١

َّالقارئ لشعر املتنبي جيد أن هذا الشاعر قد بث فخره الفردي يف معظم قصائده بحيث قاده 
 :ىل الغرور من ذلكهذا الفخر إ

ــــى إىل أديب ــــذي نظــــر األعم ــــا ال ـــمم  أن ـــه ص ـــن ب ـــاميت م ـــمعت كل  ُوأس
 :وقوله

ٍّأي حمـــــــــــــــل ٍوأي عظــــــــــــــيم أتقــــــــــــــي   أرتقـــــــــــــــيّ ّ 
ـــــــــق اهللا ـــــــــا خل ـــــــــل م ــــــــــــــــق  وك ــــــــــــــــا مل خيل  وم

ـــــــــــــــيحم ـــــــــــــــر يف مهت ـــــــــــــي  ٌتق ـــــــــــــشعرة يف مفرق  ك
  :املديح - ٢

ن املـديح, وبـرع بـه  فقد أكثـر املتنبـي مـ,وهو الغرض األهم املشتمل عىل معظم قصائده
 ومـن قـصائده ,ه به إىل صديقه أيب العشائر وسيف الدولة احلمداين وكافور اإلخشيديّوتوج

 :املميزة قوله يف أيب العشائر
ــــال ــــدهيا وال م ــــدك هت ــــل عن ـــال  ال خي ـــسعد احل ـــق إن مل ت ـــسعد النط ُفلي ْ 

 :يته والتي مدح فيها سيف الدولةمويقول يف مي
ــزم تــأيت ــىل قــدر أهــل الع ـــارم   العــزائمع ـــرام املك ـــدر الك ـــىل ق ـــأيت ع  ُوت

 :ًويقول مادحا سيف الدولة بأبيات بارعة
ـــائم  وقفــت ومــا يف املــوت شــك لواقــف ـــرد وهـــو ن ـــن ال ـــك يف جف  كأن
ـــة ـــى هزيم ـــال كلم ـــك األبط ـــر ب ُووجهــــك وضــــاح وثغــــرك باســــم  مت ٌ 
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  :اهلجاء - ٣
عـىل يـد فاتـك األسـدي بـسبب  وقىض عليـه بالنهايـة ,وهو الفن الذي يقيض عىل املتنبي

 :قصيدته التي مطلعها
ــــــة ــــــوم ظب ــــــصف الق ــــــا أن ـــــــــــــــة  م ـــــــــــــــه الطرطب  وأم

 :ويف قوله لكافور
ـــه ـــصا مع ـــد إال والع ـــشرتي العب ــــــد  ال ت ــــــاس مناكي ــــــد ألنج ُإن العبي ٌ 

  :الرثاء - ٤
 أكثر ما ظهر ذلك يف رثائه جلدته التي احتضنته بعد وفـاة ,وقد متيز الرثاء بالسمو يف املعاين

 :ّأمه, وقد كان أثناء رثائه صغريا فغلب عىل قصيدته الفخر
ـــون يل ـــدة:يقول ـــل بل ـــت يف ك ـــا أن ٍم ُبتغــي جــل أن يــسمىأومــا تبتغــي? مــا  ِّ َّ 

ّوإين ملـــــن قـــــوم كـــــأن نفوســـــهم  ٌف أن تــسكن اللحــم والعظــامَهبــا أنــ  ٍ
 : جيرؤ أن خيطبها ولكنه مل,هاُّوالثانية لرثائه خلولة أخت سيف الدولة والظاهر أنه كان يود

ــــة الشمــــسني مل تغــــب  فليــــت طالعــــة الــــشمس غائبــــة ــــت غائب  ِولي
  :احلكمة - ٥

رسـطو أعاته عـىل فلـسفة طالااربه الشخصية وثقافته الدينية واستقى املتنبي حكمته من جت
ٍ مجل معظم قـصائده بحكـم ال , قوي التأمل, إذ كان هذا الرجل ثاقب النظرة.وحكم اليونان ّ
 : ومن ذلك قوله. عىل ألسنة الناس إىل يومنا هذاتزال سائرة

ـــ ـــا يتمن ـــل م ـــا ك ـــهىم ـــرء يدرك  جتــري الريــاح بــام ال تــشتهي الــسفن   امل
 :وقوله

ــــــاة ــــــان قن ــــــت الزم ــــــام أنب ـــــنانا  كل ـــــاة س ـــــرء يف القن ـــــب امل  رك
 :وقوله

ـــــوم  روممـــــــــإذا غـــــــــامرت يف رشف ـــــام دون النج ـــــع ب ـــــال تقن  ف
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 :وقوله
ــزم تــأيت ال ــىل قــدر أهــل الع ـــارم  عــزائمع ـــرام املك ـــدر الك ـــىل ق ـــأيت ع  ُوت

  :الوصف - ٦
ًوقد كان املتنبي بارعـا يف تـصويره لكثـري مـن القـضايا واملـشاهد التـي رآهـا يف عـرصه, 

 مـن ذلـك , ملقدرة هذا الشاعر عىل رصـد الـصور اجلميلـةًملتصفح لديوان املتنبي جيد عجباوا
 ."شعب بوان"قوله يف وصف منطقة 

ــــو ــــة ل ــــب جن ّمالع ــــاُ ــــار فيه ــــــــسار برتمجــــــــان  س  ســــــــليامن ل
  احلــــرانمــــنَنْمُرَخــــشيت وإن كــــ  ننا واخليــــل حتـــــىا فرســــْتَبــــَط

 :كذلك وصفه للجيش يف احلدث احلمراء
ــه ــرب زحف ــرشق األرض والغ ــيس ب ــــــوزاء منــــــه زمــــــام  مخ  ويف أذن اجل

 :ّوكذلك وصفه للحمى التي أصابته
ــــــاء ــــــأن هبــــــا حي ــــــريت ك  لظــــــالمّفلــــــيس تــــــزور إال يف ا  ّوزائ
ــــشايا ــــارف واحل ــــا املط ــــذلت هل ــــــامي  ب ــــــت يف عظ ــــــا وبات  فخافته

  :الغزل - ٧
ّكان الطموح الذي حتمله نفسية املتنبي والذي متثل ببحثه عن املجد والزعامة والـسيادة أال 

 ولكنه مع ذلـك يـصف لـواعج الـشوق وتبـارع احلنـني ,ًجيعل املتنبي شاعرا يبحث عن املرأة
ًوصفا بارعا من ذلك   :قولهً

  منـــــك بجفنـــــه وبحائـــــهُّوأحـــــق  القلــــب أعلــــم يــــا عــــذول بدائــــه
ًقــــــسام بــــــه وبحــــــسنه وهبائــــــه  ّومــــن أحبــــه ألعــــصينك يف اهلــــو 

ًويقول أيضا يف وصف أثر احلب يف نفسه متخيال امرأة ً: 
 ُإذ حيـــث كنـــت مـــن الظـــالم ضـــياء  أمــــن ازديــــارك يف الــــدجى الرقبــــاء
ـــا ـــسك هتكه ـــي م ـــق املليحـــة وه ــــسري  قل ــــاءوم ــــي خف ــــل وه  ُها باللي



٣٤٥ 

ـــي ـــذي دهلن ـــفي ال ـــىل أس ـــفي ع  َّعــــن علمــــه فبــــه عــــيل خفــــاء  أس
 :ومن ذلك قوله

ــــــــشاق ــــــــرة الع ــــــــا لكث  حتــــسب الــــدمع خلقــــت يف املــــآقي  أثره
  :صنعة املتنيب - د

شعر املتنبي مع حياتـه, ويمثـل ثقافتـه, وهـي ثقافـة واسـعة يمتـزج فيهـا التـشيع  يتطابق
ِ املتنبي للثقافات املختلفةَعَنتصفقد  والتصوف والفلسفة أثرت القرمطية يف أسلوب املتنبـي و, ِ

ِتصنع املتنبي للعبارة و ,ًا يرد كثريا من الظواهر الفنيةوصياغته, وإليه ُ َالصوفية وشاراهتاُّ ِ وهذه  ,ِ
ُالصوفية يمكن أن يلحظ تأثريها يف شعر املتنبي من جهة أخر غـري جهـة الرمزيـة واألفكـار 

ًإذ نر يف شعره تأثرا آخر ال يأيت من أنه يستعري أفكار املتصوفة ومعـانيهم; إنـام يـأيت واملعاين; 
من استعارته لطريقتهم يف التعبري وما يتصل هبا من ظروفها وأحواهلا اخلاصة, فإن املتنبي حني 
عدل بشعره إىل العبارة الصوفية كان قد أسلم هـذا الـشعر إىل صـعوبات يف الرتكيـب, وهـي 

 كانت متيز أساليب املتصوفة يف هذه العصور; ألن اللغة مل تكن قد اتسعت بعد ألداء صعوبات
الحظها صاحب اليتيمة يف قولـه : وقد الحظها القدماء يف بعض األبيات ,أفكارهم ومعانيهم

 :ًيصف فرسا
ــــرة ــــد غم ــــرة بع ــــسعدين يف غم ٍوت ُســـبوح هلـــا منهـــا عليهـــا شـــواهد  ٍ ٌ 

 :وقوله
ــــــو ِّلبــــــت أظننــــــي منــــــي خيــــــاال  ٍمولــــــوال أننــــــي يف غــــــري ن ُّ ِ 

 :وقوله
ـــــــة ـــــــدنيا إيل حبيب ـــــــك ال ًولكن َّ  ُفــــام عنــــك يل إال إليــــك ذهــــاب  ُّ

املتنبي هو خري شاعر يصور لنا أساليب املتصوفة يف القرن الرابع, وأنه يبلغ من ذلك ما ال و
َيبلغه احلالج والشبيل واجلنيد وغريهم من متصوفة هذا القرن ُْ ِّ ً يكـن متـصوفا; إنـام واملتنبي مل ,ّ

ًكان ممثال للتصوف يقرتح عباراته يف الشعر, وما يزال يطلـب مجيـع شـاراهتا وحركاهتـا, ومـا 
يمكن أن خترج فيه من ظروف خمتلفة تكثر فيها الضامئر أو تكثـر فيهـا أدوات النـداء أو تكثـر 



٣٤٦ 

 االلتجـاء ألسـاليب عـىل أن هـذا ,ًأسامء اإلشارة, وربام التقط يف أثناء ذلك تعبريا فيه تـصغري
ًاملتصوفة وما سبقه من التجائه ألساليب املتشيعة بعث فيها حاال من الغلـو واملبالغـة يف مـدح 

ًأنـه يقـرأ مـدحا إلمـام مـن أئمـة  − يف كثري من األحيان − أصحابه; حتى ليخيل إىل اإلنسان
غريبـة مـن الغلـو املتشيعة أو املتصوفة; إذ كان يذهب مذهبهم يف املبالغة, فيخرج إىل رضوب 

 :واإلفراط, واقرأ هذه األبيات التي يقوهلا يف بعض ممدوحيه
ـــه ـــل رأي ـــرنني أعم ـــان ذو الق ـــو ك ُل َ َ ََ ََ ِ َ َ ُملــــا أتــــى الظلــــامت رصن شموســــا  َ َ ِ ِ ُ ُّ َ َّ 
ـــيفه ـــازر س ـــادف رأس ع ـــان ص ُأو ك َ َُ َ َ ََ َ َ َيف يـــــوم معركـــــة ألعيـــــا عيـــــسى  َ َ ٍ َ َ َ َِ 

َأو كــــان لــــج البحــــر مثــــل يمي َ ُِ ِ َ ُّ َ ِنــــهَ ـــه موســـى  ِ ـــشق حتـــى جـــاز في ِمـــا ان َ ّ َ َّ َ 
ِأو كــــان للنــــريان ضــــوء جبينــــه ِ َِ ُ َ ِ َ ــــا  ...َ ــــاملون جموس ــــصار الع ــــدت ف ُعب َ َ َ َ َ َ ِ ُ 

من أهم الوسائل التي كان يستخدمها املتنبي وغريه من الشعراء يف هـذه العـصور وسـيلة 
لصيغ الفلـسفية يف قـصائده الفلسفة والثقافة اليونانية; فقد كان حياول أن يستوعب األفكار وا

ًص قليال من صيغ الفن الثابتة وقوالبه العتيقة, وإن اإلنـسان لـيحس دائـام ّونامذجه حتى يتخل ً
ِعند املتنبي أنه كان يبحث عن صيغ جديدة للتعبري, ولكنه مل يكتف بـأن خيـضع هـذا البحـث 

من الصيغ املذهبيـة أو لتجاربه اخلاصة يف التعبري عن وجدانه وأفكاره; إذ ذهب يقرتض طائفة 
 .الفلسفية, وبذلك انصب كثري من جتديده عىل تغيريه يف القيود ووجوه التكلف

ولعل أول ما يقابلنا من ذلك حكمه الكثرية التي شاعت يف شعره, وعرف هبا عند القدماء 
ُواملحدثني; فهم يذكرون أن الصاحب بن عباد ألف رسالة لفخر الدولة ابن بويـه, مجـع ف يهـا ّ

كتب احلـامتي رسـالة وقد  .ًسبعني بيتا جتري جمر األمثالئة ون شعر أيب الطيب زهاء ثالثمم
 :ًيبني فيها كيف استغل صاحبنا حكم أرسطو وكيف صاغها شعرا, فمن ذلك قوله

ـــــسيانكم ـــــب ن ـــــن القل ـــــراد م ُي ُ ِ ِِ َ َ ُ ـــــأبى الط  ُ ِّوت َ ـــــلَ ـــــىل الناق ـــــاع ع ِب ِ َ ُ 
 ."ع من رديء األطامع شديد االمتناعروم نقل الطبا": وأصله عند أرسطو طاليس

 :ومن ذلك قوله
ـــــه ـــــود عواقب ـــــك حمم ـــــل عتب ُلع ُ َ ٌ َ ُ َِ َ َ ْ َّ ــــل  َ ــــربام صــــحت األجــــسام بالعل ِف َ ِ ِِ ُ َُ َّ َ َّ َ 



٣٤٧ 

َّقد يفسد العضو لصالح أعـضاء, كـالكي والفـصد اللـذين ": وأصله عند أرسططاليس ْ َ
 :يفسدان األعضاء لصالح غريها, ومن ذلك قوله

ِومـــن ينفـــق ِ ُ َ ِالـــساعات يف مجـــع مالـــهَ ِ ِِ ْ َ ُخمافــــة فقــــر فالــــذي فعــــل الفقــــر  َّ َ َ ََّ ٍ ْ َ 
من أفنى مدته يف مجع املـال خـوف العـدم فقـد أسـلم نفـسه ": وأصله عند أرسططاليس

  وعىل هذه الشاكلة أخذ احلامتي حيقق ترمجة هذه احلكـم اليونانيـة إىل الـشعر العـريب."للعدم
 .وعرشين حكمةئة عند املتنبي حتى بلغ هبا نحو م

ًومن يقرأ يف ديوان املتنبي حيس إحساسا واضحا بأن الشعر كان يعتمـد عنـده عـىل العقـل  ً
ًاملتفلسف والصياغة الفلسفية, وقد ذهب يستخدم هذه احلكم, مضيفا إليها رضوبا من القافية  ً

 :املنطقية الدقيقة حتى ينال ما يريده من الدوي العايل
ـــرش  اموتركــــك يف الــــدنيا دويــــا كــــأن ـــه الع ـــرء أنمل ـــمع امل ـــداول س ُت ُ ُ ُ ْ َْ ُ 

ِّاملركب الفني الفلسفي يف شعر املتنبيو َ ُ ً وقد أحاله لونا فنيـا ,وافر األضداد موجود بسبب تَّ
ًمجيال, وهنا تبينا جانبا من قابلية ا ّ  .لعقلية العربية للتفكري اليوناينً

ـــشه ـــك جي ـــشك غـــري أن ُاجلـــيش جي ِيف قلبــــــــه ويمينــــــــه وشــــــــامل  ُ ِ  ِهِ
ًوليس يف البيت غرابة وال تعقيد, ولذلك يبدو يسريا سهل الفهم, ولكـن إذا أمعنـا النظـر 
ًوجدنا فيه شيئا يشبه أن يكون تعقيدا; إذ جيعل املتنبي ممدوحه جيشا, وجيعـل اجلـيش جيـشه,  ً ً

 وليس ,ويف الوقت نفسه جيعله جيش اجليش; فهو جيش دائر عىل نفسه, أو هي فكرة فيها دور
ً شك يف أن املتنبي عمد إليها عمدا وتصنع هلا تصنعا, وما الفرق بينه وبني غريه من شـعراء من ً

 :عرصه ممن مل يتثقفوا ثقافة فلسفية إن مل يأت بمثل هذه العبارات املتداخلة? وانظر إىل قوله
ـــه ـــبالد ووقت ـــول ال ـــشتهي ط ـــى ي ِفت ـــــه واملقاصـــــد  ً ـــــه أوقات ـــــضيق ب ُت ُُ 

ل لألسلوب الفلسفي يف تفكريه وصياغته; وعىل هـذا النحـو نـراه َّفإنك تراه ال يزال يتعم
 :يقول بيته

ـــي ـــذي دهلتن ـــفي ال ـــىل أس ـــفي ع ِأس َّ َ ََّ َ ََ ُعــــن علمــــه فبــــه عــــيل خفــــاء  َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ 



٣٤٨ 

ًفإنه يأسف عىل أسفه أسفا غري مفهوم, فاألسف يركب أسفا مثله, كهذا الزمان الذي يقي  ً
ي يفدي منه محام مثله, وما يزال هذا القانون من التوليد يلعـب منه زمان مثله, وهذا احلامم الذ

 :يف فكر املتنبي وشعره حتى نراه يقول
َّنقــــم عــــىل نقــــم الز ِ َ َِ َِ ــــصبهاٌ ُّمــــان ي ُ َ ُنعـــم عـــىل الـــنعم التـــي ال جتحـــد  ِ َِّ َ َ َْ ُ َّ ِ ٌ ِ 

 فالنقم عىل نوعني والنعم عىل نوعني, وكل يشء يمكن أن يستخرج منه يشء آخـر يامثلـه,
ًويتحد معه, فيقوم دونه, أو يصب عليه, أو يركبه ركوبا غريبـا ً وعـىل هـذا الـنمط مـا تـزال . ُِّّ

ًأساليبه تتشابك وتتداخل تداخال غري مألوف, تداخال يوقعه يف مثل هذه األساليب املنحرفـة,  ً
 :أو يف مثل قوله

َّإىل كــــــم ذا الت َ ــــــواينِ ــــــف والت َّخل ََ ُ ــــت  ُّ ــــتامدي يف ال ــــذا ال ــــم ه َّوك َّ َ  امديََ
ِّوما كان مثله لينام وهو حيلم بتعبري فلسفي, حيقق له ما ال يبلغ الزمن مـن نفـسه عـىل حـد 

 :تعبريه
َأريــــد مــــن زمنــــي ذا أن يبلغنــــي ِّ َ ُ ََ َُ ـــز  ُِ َّمـــا لـــيس يبلغـــه مـــن نفـــسه ال ِ ِ َِ ُُ َُ ُمنََ َ 

 :ًوقد شكا يف شعره كثريا من سهاده وسهره; إذ يقول
ُكـــــأن اجلفـــــون عـــــىل مق َ َ َُّ َ ِثيــــــاب شــــــققن عــــــىل ثاكــــــل  َلتـــــيَ ِ ِ َِ َ ٌُ 

اله عنـه وم النـشغفهو يطلب النوم والنوم يتأبى عليه, ولعله هو الذي كان يتـأبى عـىل النـ
ِ اإليقاعية يف الشعراللموسيق ُتعقيدويف شعره  أو فكرة, ةبلفظ ْ ِّ  :وانظر إىل قوله ِ

ُوفـــاؤكام كـــالربع أشـــجاه طاســــمه ِِّ ُ ََ ِ َ ُ ـــد  ُ ـــسعدا وال ـــأن ت َّب َُ ِ َ ُمع أشـــفاه ســـامجهِ ِ ُ َُ 
ًفقد قدم يف البيت وأخر حتى أحدث اخللل املقصود, وإنه خللل غريب يكشف جانبـا مـن  َّ

 ,ون إىل مثل هذا االرتباك يف ترتيب ألفاظ البيتؤعراء القرن الرابع; إذ كانوا يلجاملهنة عند ش
 وانظـر إىل "لنشاز ذات اااملوسيق"ن أن نسمي موسيقاه باسم فيحدثون هذا اخللل الذي يمك

 :ًهذا البيت املذكور آنفا
ـــا ـــسك هتكه ـــي م ـــق املليحـــة وه ُقل َ َ ٌَ ِ َِ َ ُ َ ــــاء  َ ــــي ذك ــــل وه ــــسريها يف اللي ُوم ُ َ ََ َِ َّ ُ 



٣٤٩ 

ًفقد أحدث املتنبي ارتباكا موسيقيا يف الشطرين, ويظهر ذلك من الرجوع إىل النحـو, فـإن 
 − مبتـدأ: الثـاين فيتكـون هكـذاخرب, أما الـشطر  − حال − مبتدأ: الشطر األول يتكون هكذا

أرأيت كيف اسـتطاع . حال, وحذف اخلرب للعلم به, أي أن مسريها يف الليل هتك هلا − ظرف
  اجلديدة الغريبة?افته النحوية أن حيدث هذه املوسيقاملتنبي بثقا

ق يف أسـمى أفـق ِّإن املتنبي استطاع مع كل ما رأيناه عنده من رضوب تصنع خمتلفة أن حيلـ
حيوية وطالوة وروعة تأخذ باأللباب عـىل الـرغم  − وال يزال −  كان لشعره العريب, إذللشعر

من هذا التصنع لإليامءات املذهبية والشواذ املوسيقية والشوارد النحوية; فقـد كـان لديـه مـن 
املهارة الفنية ما يستطيع أن خيفي به سامت هذا التصنع وما ينطوي فيه من تكلف شديد; ومـع 

أشاع املتنبي يف وذهب املتنبي يف التصنع بدا فيه منذ األدوار األوىل من حياته الفنية, ذلك فإن م
 :ألسباب عدة  ما هلام من نظريًشعره حيوية ومجاال

 :َّعرب عن ذلك أمجل تعبري; إذ يقولقدغزله يف شعره باألعرابيات; و − ١
ِمــــــن اجلــــــآذر يف زي األعاريــــــب َ ِِّ ُ َِ َ ــــا  ِ ــــىل واملطاي ــــر احل َمح َُ ــــبُ ِ واجلالبي َْ َ 
ــــذيب  َإن كنـــت تـــسأل شـــكا يف معارفهـــا ــــسهيد وتع ــــالك بت ــــن ب ِفم ٍ َ ْ 
ـــة ـــراب خافي ـــك يف األع ـــم زورة ل ٍك ِ ٍَ َِ َ َ َ َ ــذيب  َ ــن زورة ال ــدوا م ــد رق ــى وق ِأده ِ َِ ََ َ َ َ َ 

َّأزورهــــم وســــواد الل ُ َ َُ ُ ُيــــل يــــشفع يلَ َ َ ـــص  ِ ـــاض ال ـــي وبي ُّوأنثن َ َ َُ َ ـــري يبَ ُبح يغ ِ 
ِحــــسن احلــــضارة َ َ ُ ٍ جملــــوب بتطريــــةُ َ ِ َِ ٌ ِويف البــــداوة حــــسن غــــري جملــــوب  َ ْ َ ُ َ ٌ ُ َ َ َِ 

ـــا ـــالة م ـــاء ف ـــدي ظب ٍأف َِ َ ـــاَ ـــرفن هب ِع َ ِمـــضغ الكـــالم وال صـــبغ احلواجيـــب  ََ َ َ ََ َ ِ َ َ 
ًرضب من التشاؤم جعله برما بالدهر ساخطا عىل الناسيف شعره  − ٢ َّ حتـى لكأنـه ثـائر ,ً

 :قولُّعىل الدنيا ثورة نابعة من نفسه كأن ي
َّرمـــــاين الـــــدهر بـــــاألرزاء حتـــــى َ َِّ ْ ِكــــــأين يف غــــــشاء مــــــن نبــــــال  َُ ٍ 
ــــهام ــــا أصــــابتني س ــــرصت إذا م ٌف ــــصال  ُ ــــىل الن ــــصال ع ِتكــــرست الن ِّ ُِّ ِ َ َّ 

 :أو يقول



٣٥٠ 

ُّفلـــــام صـــــار ود النـــــاس خبـــــا ُِ ِ َ ّ َ ِجزيـــــت عـــــىل ابتـــــسام بابتـــــسام  َ ٍِ ِِ َ َُ َ 
ـــــطفيه ـــــيمن أص ـــــك ف ِورصت أش َِ َ ََ ُّ ُ ُ َّلعلمـــــي أنــــــ  َ َ ِ ِه بعـــــض األنــــــامِ َ ُ َ ُ 

َّولذيـــــذ احليـــــاة أنفـــــس يف الن ُ ََ َ ِ َْ ُ َس وأشــــهى مــــن أن يمــــل وأحــــىل  فــــــَ َ ََ ََّ َ ُ ِ ِ 
ـــــش َّوإذا ال ِ ــــــَ ـــــام م ـــــال أف ف َيخ ق َ ٍّ ُُ ـــــض  َ ـــــام ال ـــــاة وإن َّل حي َّ ِ َ ًَ ـــــالَّ ّعف م َ 

 :ِّتغنيه بالبطولة − ٣
ـــــه ـــــأين حتف ـــــي ك ُحيـــــاذرين حتف َ َُ َ ُِّ َ َ ِ َوتنكــــزين األفعــــى في  ُ َ َ ُ َُ ّقتلهــــا ســــميَ ُ ُ ُ 
ــا ــربيت هب ــن خ ــوت األرض م ــأين دح ِك َ ِ ِ َ َ ُ َ َ ّ َ َّكــأين بنــى اإلســكندر الــس  َ ُ َ َ ِ َ ّ َ َد مــن عزمــيَ ِ َّ 

 :أو يقول
ــشه ــسور عي ــرىض بمي ــن ي ــاس م ِويف الن ِ َ َِ َ َ َِ َّومركوبـــه رجـــاله والثـــ  ِ َ ُ ُ ُ َِ ُوب جلـــدهَ ُُ ِ 

ـــا ـــي م ـــني جنب ـــا ب ـــن قلب َّولك َ َ َ ً َّ ََ َ ِ ـــهَ ُل ــــي يب  َ ــــد ينته َم َ ــــدهًَ ــــراد أح ُ يف م ُُّ َ ٍ ُ 
 :أو يقول

ٍإذا غـــــــــامرت يف رشف مـــــــــروم َ ٍَ َ َ َ ـــــوم  ِ ـــــام دون النج ـــــع ب ـــــال تقن ِف ُ ُّْ َ ََ ِ َ 
ـــــري ـــــر حق ـــــوت يف أم ـــــم امل ٍفطع ٍ َ ِ ُ َ ِكطعـــــم املـــــوت يف أمـــــر عظـــــيم  َ َِ ٍ َ ِ َ َ َ 

 



٣٥١ 

 
- ٢٤ -  

  أبو فراس احلمداني
  احلارث بن سعيد بن محدان

   هـ)٣٥٧ - ٣٢٠(
  :حياته ونشأته - أ

وكان ) هـ٣٥٧(يف املوصل وتويف بحمص ) هـ٣٢٠(حلارث بن سعيد بن محدان عام ولد ا
حيـث تلقـى الـشاعر علومـه وخـالط . كفله ابن عمه سيف الدولة ف,أبوه قد تويف وهو طفل

ّتقلد والية منبج وحران وهو يف الـسادسة  والعلامء واألدباء وصاحب سيف الدولة يف غزواته
 ,ن خرشنة والقسطنطينية وكتب وهـو يف األرس الروميـاتعرشة من عمره أرس مرتني يف حص

 .وقد ثار أبو فراس عىل أيب املعايل, ابن سيف الدولة
  :شخصية أبي فراس احلمداني - ب
ل, يعد أبو فراس من الشعراء ذوي الطلعة البهية, والقوام املعتد :الصفات اجلسمية  - ١

أرصت عـىل رؤيـة الـشاعر ر الـروم مرباطوإن زوجة إومل تذكر كتب األدب صفات منفرة إذ 
 .يام إعجابأوأعجبت به 

ًلعاطفة, وطموحا ًامتلك أبو فراس رقة يف اإلحساس وصدقا يف ا :الصفات النفسية  - ٢
ًا يف النفس, وقد كان فارسا مقداما, عانى من األرس ما عانى, فانعكس ذلك نحو املجد, وزهو ً ً

 .عىل نفسه التي أصبحت متأملة ملا حيس به
 إذن بإزاء بطل من أبطال احلمدانيني, وقد استيقظت فيه شاعريته منذ مطـالع شـبابه, نحن

واجته هبا إىل الغزل والفخر بأرسته واالعتداد بشجاعته وغنائه يف احلروب هو وآله, وقـراعهم 
 :لكتائب الروم وغري الروم عىل شاكلة قصيدته املشهورة

ُســـيذكرين قــــومي إذا جـــد جــــدهم َُّ َِّ ِ َ ُ َ ــــة الظَّيف اللَو  َُ َّيل ِ ــــدرَ ــــد الب ــــامء يفتق ُل َُ ُ ََ ِ 



٣٥٢ 

ًوفخره يمتلئ باحليوية; ألنه يصور فيه واقعا ال ومها من أوهام اخليـال ً  − َّوجرتـه شـيعيته. ِّ
ًإىل نظـم قـصائد يف آل البيـت يتعـرض فيهـا أحيانـا خلـصومهم  − ًواحلمدانيون مجيعا شـيعة

َّوخري أشعاره مجيعا رومياته الت. العباسيني ِ ِي نظمها يف أرسه والتي كـان يرسـل هبـا إىل سـيف ً ِ ْ
ًالدولة معاتبا لتقاعسه عن فدائه, وهي تكتظ باحلنني إىل األهل والشكو من الدهر والرفاق, 

 وهـو بـارع يف .ًها هبا رثاء حاراثي أمه واألخر التى يرومن روائعها قصيدته التي خياطب فيها
 أو ,ابن عمه وهو يف أرسه أو خاطب محامة تنـوحتصوير أحاسيسه ومشاعره, سواء حتدث إىل 

, يق فيـه املتنبـِّ حيلـي يف مجلته ال يـصعد إىل األفـق الـذ غري أن شعره. حبهصور ليلة من ليايل
 .لسبب بسيط وهو أنه أمري مرتف, يتناول شعره كام يتناول حياته يف يرس وسهولة

  :شعره - ج
ٍن غزل ورثاء ووصف ومـدح, ولكنـه كتب أبو فراس يف أعراض الشعر العريب معظمها م ٍ

 .برع يف الغزل والفخر
  :الفخر عند أبي فراس - ١

 :ً منحى يتجه فيه إىل النفس وفيه يقول,اختذ الفخر عند هذا الشاعر منحيني
ّســـيذكرين قــــومي إذا جـــد جــــدهم ــــدر  ّ ــــد الب ــــامء يفتق ــــة الظل  ُويف الليل

 :ته وبذلك يقولليًومنحى يتجه فيه إىل قب
ــــا اجل ــــلن ــــب ــــزارُّل املط ــــىل ن ـــــضابا  ٍل ع ـــــه واهل ـــــا النجـــــد في  ْحللن

ــــــام وال ــــــضلها األن ُتف ــــــىنحّ ـــــل وال   اش ـــــابونوصـــــف باجلمي  ىنح
  :الغزل عند أبي فراس - ٢

ه بغزلـه إىل َّ فقد توجـ,ه من أنفة وكربياء وعزة نفسكل العتداد الشاعر بنفسه وما يمتًنظرا
ً لـذلك بـدا غزلـه مـشوبا بـاحلنني ,فاتن اجلسديةالصفات املعنوية عند املرأة وال يتطرق إىل امل

 :من ذلك قوله. والشوق
ــو ــد اهل ــسطت ي ــواين ب ــل أض ـــه الكـــرب  إذا اللي ـــن خالئق ـــا م ـــت دمع  ًوأذلل
ــــه ُإذا مـــت ظمآنـــا فـــال نـــزل القطـــر  معللتــــي بالوصــــل واملــــوت دون ً 



٣٥٣ 

  :العتاب عند أبي فراس - ٣
ف الدولة عـىل تقـصريه بافتدائـه مـن األرس ًوهو جمموعة من القصائد التي قاهلا معاتبا سي

 .رس مرتني, القى خالهلام العنت والعذاب واحلزن عىل فراقه أمه وحمبوبتهُوخاصة وأنه أ
 أثــــاب بمــــر العتــــب حــــني أثــــاب  أمـــن بعـــد بـــذل الـــنفس فـــيام تريـــده

ـــــرةف ـــــاة مري ـــــو واحلي ـــــك حتل ــــام غــــضاب  ليت ــــرىض واألن ــــك ت  ُوليت
ـــامر ـــك ع ـــي وبين ـــذي بين ـــت ال  وبينـــــي وبـــــني العـــــاملني خـــــراب  ولي

  :احلكم على شعر أبي فراس - د
 : والثانيـة, دقة التعبري العفوي لد الشاعر: األوىل.متيز شعر أيب فراس بميزتني أساسيتني

 .الثقافة العرصية املتنوعة التي عكست شخصية الشاعر
دة صـادقة ِّديه متوقويعد أبو فراس من شعراء الطبقة األوىل يف العرص احلمداين فالعاطفة ل

 واجلملـة الـشعرية أقـرب إىل , واملعـاين عربيـة خالـصة,حارة ال يشوهبا أي تزويـر أو كـذب
 . التصويرمنالتعبري



٣٥٤ 

 
- ٢٥ -  

  أبو العالء املعري
  أمحد بن عبد اهلل بن سليمان التنوخي

   هـ)٤٤٩ - ٣٦٣(
  :حياته ونشأته - آ

) هــ٣٦٣(يامن التنوخي يف معرة النعامن سنة ولد أبو العالء املعري أمحد بن عبد اهللا بن سل
 وال ,ريدثة من عمره بعد أن أصيب بمرض اجلـَّف برصه يف الثالُوقد ك) هـ٤٤٩(وتويف سنة 

 حيـث توارثـت أرستـه ,وقد نشأ يف بيـت علـم ووجاهـة . من األلوان إال اللون األمحريتذكر
لع عىل املذاهب والفـرق ّريقية, واطغالثقافة اإلسالمية والفلسفية واإل هنل املعري من ,القضاء

 وتبحر يف معرفة الديانة النرصانية واليهوديـة وحـاول التكـسب بـشعره يف ,الدينية عند اهلنود
 ثم رجع بعد وفاة أبيه وعاود الكرة يف السفر إىل بغداد ليجد أمـه , وسافر إىل بغداد,أول األمر
وقـد التقـى بكثـري مـن األدبـاء  .ى تـويفته حت فاعتزل الناس وألزم نفسه اإلقامة يف بي,توفيت

ً أعجب كثريا بشعر املتنبـي وكـان ذلـك ,والشعراء وتتلمذ عىل يديه نفر كبري من أهل األدب
 .ًسببا يف خالفه مع الرشيف الريض

  :شخصيته - ب
يتسم املعري باستثناء عاهة العمى بصورة مقبولة ومعهودة بـني  :الصفات اجلسدية  - ١

 .ً قبحا ما فيه باستثناء العمىِّب األدب أي صفات تبنيالناس, ومل تذكر كت
ًامتلك املعري ذكاء شديدا وحافظة قويـة مكنتـه مـن  :الصفات النفسية والفكرية   - ٢ ً

 ونظرة الناس إليه كصاحب عاهـة باإلضـافة , ولكن قراءته املنوعة,االطالع عىل ثقافة عرصه
 .التشاؤمًإىل ما عاناه من معاملة متميزة جعله مياال إىل 

ً نظرا التساع ثقافة الشاعر واطالعه عىل مذاهب الفكر والفلسفة :الصفات الثقافيـة   - ٣
ًوالدين, فقد وقف من احلياة موقفا نافرا ورصحيا يعتمـد عـىل أن وجـود اإلنـسان  ً  "خطيئـة"ً



٣٥٥ 

  وأنه ال يمكـن أن,ٌ وأن الفساد والرش مطبوع يف نفس اإلنسان,جيب عليه أال يكررها عىل غريه
 :يعاش يف هذه احلياة باألخالق احلميدة ضمن النظرة الواقعية ولذلك نراه يقول

 ومن هنا حرم عىل نفـسه اللحـوم والـزواج, " وما جنيت عىل أحد,َّهذا ما جناه أيب عيل"
واحتبس نفسه مدة تزيد عىل أربعني سنة لزم فيها بيته, ومل خيرج إال إىل قربه, ومـع ذلـك فقـد 

ًية حتب اخلري للناس مجيعاًامتلك نفسا إنسان وهو بذلك يناقض موقف أيب فراس مـن خـالل  .ّ
 :قوله

ـــــرادا  ولـــــو أين حبيـــــت باخللـــــد فـــــردا ـــــد انف ـــــت باخلل ـــــا أحبب  مل
ــــبالدا  ّفــــال هطلــــت عــــيل وال بــــأريض ــــتظم ال ــــيس تن ــــحائب ل  س

 :بينام أبو فراس يقول
ــــه   فـــال نـــزل القطـــرًاُّإذا مـــت ظمآنـــ  معللتــــي بالوصــــل واملــــوت دون

  :شعره - ج
 وأن يقـف مـن ,مل يظهر يف الشعر العريب شاعر فيلسوف استطاع أن يمتلك زمـام احلكمـة

 فقد كان هذا الشاعر من الشعراء الذين أسـسوا ,احلياة والكون وحوادث اإلنسان مثل املعري
 ,ن إذ متيز شعره باعتامده عىل الفكر والفلسفة أكثر من العاطفة والوجدا,خلدمة الفلسفة للشعر

 :وقد ترك لنا املعري حوايل مئتني من املؤلفات يف الشعر والنثر ضاع أكثرها وبقي منها
الفـصول  − رسـالة املالئكـة − نرسـالة الغفـرا − الدرعيات − اللزوميات − سقط الزند(
 ).رشح دواوين املتنبي والبحرتي وأيب متام − اتيوالغا

 ويكـشف عـن ,وعـه إىل بغـدادحتى رج,يمثل ديـوان سـقط الزنـد بدايـة حيـاة الـشاعر
 .خصائص شعره يف تلك املرحلة

 .ديوان شعر يف وصف الدروع :الدرعيات
 , واملوت,وهي املمثل احلقيقي لشخصيته الفكرية والفلسفية وتأمالته يف احلياة :اللزوميات

 .وقد ألزم نفسه يف هذه القصائد بحرفني قبل القافية, وسلسل القوايف وفق حروف املعجم



٣٥٦ 

وهي أعظم مؤلف نثري كتبه املعري عىل شكل رحلـة مـصورة خياليـة إىل :الغفرانرسالة 
 ساق ذلك بجو نقدي ساخر, وقـد ,ٌّ والتقى فيهام بالشعراء كل بحسب موقعه,اجلحيم واجلنة

 .يف امللهاة أو الكوميديا اإلهلية)) يدانت((ا املؤلف الشاعر اإليطايل تأثر هبذ
 :أغراض الشعر عند املعري - د

ً يقـول املعـري يف الفخـر مبينـا ,ب املعري يف الفخر والوصف والرثاء واحلكمة واملديحكت
 :سجاياه النفسية واخللقية ومهته العالية يف سعيه إىل املجد ومكانته املرموقة

  :فخره - ١

ـــل ـــا فاع ـــا أن ـــد م ـــبيل املج ــــل  أال يف س ــــيب ونائ ــــدام وس ــــاف وإق ٌعف ٌ ٌ ٌ 
ــــــلٍألت  ُوإين وإن كنـــــت األخـــــري زمانـــــه ــــــستطعه األوائ ــــــام مل ت  ُ ب

 :ً كبريا يف قولهًعجاباإًوهو بذلك حياكي املتنبي الذي كان معجبا به 
ـــــوم  رشف مـــــــــروميفإذا غـــــــــامرت ـــــام دون النج ـــــع ب ـــــال تقن  ف

  :وصفه -٢
 :ويقول املعري يف الوصف

ــــج  نـــــليلتــــي هــــذه عــــروس مــــن الز ــــانـ ــــن مج ــــد م ــــا قالئ  عليه
ـــرب ا  هــــرب النــــوم عــــن جفــــوين فيهــــا ـــانه ـــؤادي اجلب ـــن ف ـــن ع  ألم
ـــــا ـــــو الثري ـــــالل هي ـــــأن اهل ــــــــان  وك ــــــــوداع معتنق ــــــــام لل  فه
ــــو ــــة احلــــب يف الل ــــهيل كوجن  ن وقلــــــب املحــــــب يف اخلفقــــــان  ِّوس

  :رثاؤه -٣
 :ًيقول أيضا يف الرثاء الفلسفي

ـــ  ـصــــاح هــــذه قبورنــــا متــــأل الرحــــ ـــور مـــن عهـــد عـــادـ ـــأين القب  ب ف
  :حكمته - ٤

 :ويقول يف احلكمة



٣٥٧ 

ـــــالوا ـــــصديقه:ق ـــــد ل ـــــالن جي ٌ ف  ُال تكـــــذبوا مـــــا يف الربيـــــة جيـــــد  ٌ
 :ومما ينسب له قوله

ـــــــا ـــــــأبعث حي ـــــــوا أين س ــــاس  زعم ــــام يف األرم ــــول املق ــــد ط  بع
ـــــان ـــــوز اجلن ـــــاأوأج ـــــع فيه  بــــــني حــــــور ولــــــدة أكيــــــاس  رت

ــــــا ــــــك ي ــــــاب عقل ـــواس  ٍأي يشء أص ـــت بالوس ـــى رمي ـــسكني حت  م
 :ًوقال أيضا يف وصف منتقدي العميان

ـــــالوا ـــــيح: ق ـــــر قب ـــــى منظ ٌالعم  بفقـــــــدانكم هيـــــــون:قلـــــــت  ٌ
ــــــــــود يشء ــــــــــا يف الوج  تأســـــى عـــــىل فقـــــده العيـــــون  ٌواهللا م

ًويقول أيضا واصفا املعايص ً: 
ـــه ـــول بقول ـــن يق ـــول وم ـــم اجله ــــالقأ  زع ــــضاء اخل ــــن ق ــــايص م  ّن املع
 حـــد الزنـــا أو قطـــع يـــد الـــسارق  ًإن كـــان حقـــا مـــا يقـــال فلـــم قـــىض

 :ب إليهًويقول أيضا وهو مما ينس
ـــــــجة ـــــــت ض ـــــــدس قام ــــــسيح  يف الق ــــــد وامل ــــــني أمح ــــــا ب  م
ـــــــــدق ـــــــــاقوس ي ـــــــــذا بن ــــــــــــــأذ  ٍه ــــــــــــــصيحاوذا ب  ٍن ي
 يــــا ليــــت شــــعري مــــا الــــصحيح  وكـــــــــل مـــــــــسند دينـــــــــه

  : االجتماعيهنقد - ٥
ًيعــد املعــري شــاعرا بارعــا يف انتقــاد العــادات والتقاليــد واألديــان والظلــم االجتامعــي  ً

 .واإلنساين
ــــل يش ــــري وك ــــدو الفق ــــٍءُّيغ  واألرض تغلــــــق دونــــــه أبواهبــــــا  ّدهض

ـــــيس بمـــــذنب ـــــوا ول ـــــرتاه جمف ٍف ــــر أســــباهبا  ً ــــداوة ال ي ــــر الع  وي
ـــــالب إذا رأت ذا ـــــى الك ـــــحت  ّهــــشت إليــــه وحركــــت أذناهبــــا  ٍرة ه



٣٥٨ 

ــــــسا ــــــريا بائ ــــــا فق ًوإذا رأت يوم ً ــــا  ً ــــرشت أنياهب ــــه وك ــــت علي  نبح
 :ويقول يف انتقاده الديانات الوضعية والساموية

ــــــت ــــــياعهعجب ــــــرس وأش  وغـــــسل الوجـــــوه ببـــــول البقـــــر  لك
ــــــه حيــــــب ــــــول اليهــــــود إل  وســـــيس الـــــدماء وريـــــح القـــــرت  ٌوق
ـــــه ـــــا وفعال ـــــا آدم ـــــا ذكرن  وتـــــزويج بنتـــــه البنيـــــه يف الـــــدنا  ًإذا م
ـــا  علمنـــا بـــأن اخللـــق مـــن أصـــل ريبـــة  وأن مجيـــع النـــاس مـــن عنـــرص الزن

  تعقيد التصنع عند أبي العالء - ـه
غريب والشاذ يف الرتاكيب, كام يعتـد بالتـصنع أللفـاظ الثقافـات املختلفـة بالاملعري يعتد 

 واسـعة ة عنايـمـعوالتغني بالفيايف واحلكم واألمثال والفخر بنفسه وذم الدهر والشكو منه 
ُّمن يقرأ اللزوميات وينظر فيها نظرة فنية من حيث الصياغة والتنـسيق يالحـظ أن و. باجلناس

َّ; إذ استغرقها أبو العالء بالتكرار حتـى كـاد أسـلوبه يـسقط يف غـري جوانب كثرية منها واهية
مهـا اإلسـفاف ق يف بعـض أبياهتـا ولكـن الكثـرة الغالبـة يعِّموضع من مواضعها, نعم إنه وف

َّ أسلوب الشعر الـذي كـان يعرفـه يف سـقط الزنـد, وهـل يـستطيع والضعف, وكأين به نيس
 بـنفس صـورة "سـقط الزنـد" أبو العالء بعد ديوان ُّاإلنسان أن يؤمن بأن اللزوميات أنشأها

ًعىل أنه ينبغي أن نعرف أن سقط الزند ال يعترب مثال أعىل يف الصياغة الفنيـة للـشعر ! صياغته?
ًقد أظهر فيها تفوقا نادرا من حيث الصياغة وخاصة مرثيتهوالعريب,  ً: 

ِنــــــوح بــــــاك وال تــــــرنم شــــــاد  ٍغــــري جمــــد يف ملتــــي واعتقــــادي ٍُّ ُ 
 هذه القصيدة لتتفوق عىل كل ما كتبه يف لزومياته, ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا إنه يسود فيها وإن

 .ُّ إن السقط جيد بخالف اللزوميات.اخللل والضعف يف البناء
 بتجويد شعره وحتبريه يف اللزوميات فهو ال يعطيه املهلـة الكافيـة ىعنُن أبا العالء مل يكن يإ

 ضعيف النسج ليس ً ثم التأليف والتنسيق, فخرج شعره مهلهالللصقل واالنتخاب والتنقيح,
واحلق أن أبا العالء مل يستطع .  التعبري وال مجال التصوير إال يف القليل األقلةفيه يشء من حبك

 كان يعتمد عىل تكرار األفكار, وإن اإلنـسان ليخيـل  بالصياغة الفنية يف لزومياته إذأن ينهض



٣٥٩ 

ٍألفكار ما يزال ينظمها أبو العالء عىل قواف وحروف خمتلفـة, وهـو إليه أن هناك جمموعة من ا
لـيس ويف احلرفني األخريين; ولكنه قلام حاول أن يغاير يف املعاين واألفكار,  يغاير يف القافية أو

ًيف اللزوميات غالبا مجال يف الصياغة وال تنويع يف األفكار; إنام فيها بدء وإعادة وتكرار غريـب 
 .ًريا ما ينقصها العمق واالبتكارٍ معان عامة وكثللمعاين, وهي

 ثم يعـود إىل حـرف آخـر كالتـاء, ,وما يزال املعري ينظمها عىل حرف من احلروف كالباء
ًوهو ينظمها مرة عىل حرف الباء أو غريها مضمومة, ثم يعود مـرة أخـر أو مـرارا فينظمهـا 

ًجيـرت أفكـارا حمفوظـة  و سـاكنعىل حرف الباء أو غريها من احلروف مكـسورة أو منـصوبة أ
 .يكررها عىل قواف وأوزان خمتلفة

ًولعل ما يصور ذلك تصويرا واضحا رسالته املسامه باسم   حيـث نجـده "ملقى الـسبيل"ً
ًيصوغ املعنى نثرا, ثم يصوغه شعرا عىل هذا النمط; إذ يقـول كـم جينـي الرجـل وخيطـئ, ": ً

 :ويعلم أن حتفه ال يبطئ
ـــــــــــــو ـــــــــــــام ليخطئ ــــــــــــةن  إن األن ــــــــــــر اهللا اخلطيئ  ْ ويغف
ــــــــة  كــــــم يبطئــــــون عــــــن اجلميـــــــ ــــــــاهم بطيئ ــــــــا مناي  ْل وم

ًإن أبا العالء كان واعظا يف لزومياته, ولذلك مل حيسن صوغ أفكاره يف األسـاليب اخلاصـة 
 .هو يالئم النثر, وال يالئم الشعربالشعر; ألن الوعظ من طبيعته التكرار, و

ًواسعا يف إحكام صياغته; إذ كـان مـشغوالًر أبو العالء جمهودا ِّمل يوفوكذلك   عنهـا بعقـد ً
َقد تكلف يف هذا التأليف ثالث كلفلولوازم غريبة يف لزومياته,  األوىل أنـه ينـتظم حـروف : ُ

 باحلركات الثالث وبالسكون بعد ذلك, والثالثة أنه هُّ آخرها, والثانية أنه جييء روياملعجم عن
ونحن نلتفـت مـن . "باء أو تاء أو غري ذلك من حروف فيه يشء ال يلزم من ّلزم مع كل روي

 :إذ يقول. .ًهذه الكلف إىل أن اللزوميات ليست ديوانا باملعنى املألوف عند العرب
ــــــن ســــــجوين ــــــة م ُأراين يف الثالث ــــث  ُ ــــسأل عــــن اخلــــرب النبي ــــال ت ِف َّ 
ِوكـــون الـــنفس يف اجلـــسم اخلبيـــث  لفقـــــدي نـــــاظري ولـــــزوم بيتـــــي ِ ِ ِ 
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ه يف هذه السجون العروضية السابقة ومل يكتف هبا; يتصنع اإلغراب يف وذهب حيبس أفكار
َّألفاظه, وعمم ذلك يف مجيع أشعاره وكتاباته, حتى ليشعر اإلنسان يف أحوال كثرية بأنه يقرأ يف 
متن من متون اللغة العويصة, ولعل مـن الطريـف أن أبـا العـالء اسـتطاع أن يـستخدم هـذا 

ًاجلناس استخداما مزدوجا ِّ فهو يأيت به غالبا ليعرب,ً  عن جناس من جهة وليعرب عن لفظ غريب ً
من جهة أخر. 

َّكان أبو العالء يستخدم اجلناس استخداما لغويا يريد به أن يدل عىل مهارته يف اللغـة قبـل  ً
ِومل يكتف أبو العالء بـام أحدثـه . أن يدل عىل مهارته يف استخدام لون قديم من ألوان التصنيع

ِب عىل نفسه; إذ نراه يطلبه بـني حـشو ِّناس واأللفاظ الغريبة من مزاوجة; بل راح يصعبني اجل ْ َ
البيت والقافية, حتى حيدث هذه القيم املعقدة يف قوافيه; فهو يلتزم فيها حرفني أو أكثر, وهـو 

 .م اجلناس بينها وبني ألفاظ البيتيلتزم فيها اللفظ الغريب, وهو يلتز
ُّعـــذيري مـــن الـــدنيا َ ِ عرتنـــي بظلمهـــاَِ ُ ِ َ َّفتمنحنـــــي قـــــويت لتأخـــــذ قـــــويت  َ َُّ َُ ُ َ َ َِ َ 

َّوجـــدت هبـــا دينـــي دنيـــا فـــرضين َ َ ِ َ َ َِ ـــرويت  ُ ـــروت م ـــا يف م ـــللت منه َّوأض َُ ٍُ ِ ُ َ َ 
ــو ــاب ل ــت عق ــام خات ــوت ك ٌأخ ْ ــيأُ َّقــــدرت عــــىل أمــــر فعــــد أخــــويت  نن َُّ َُ ٍ 

ــــا ــــاة منادي ــــه احلي ًوأصــــبحت يف تي ِ ِ ِ ـــ  ُ ـــن أطل ـــأرفع صـــويت أي َّب صـــويتِب ُ 
َ ومـا يطـو اللزوميات إنام جاءت لتحدث هذه الصعوبات والتعقيـدات يف الـشعروكان 

 .فيها من شعب ومنعطفات
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- ٢٦ -  

  أبو متام الطائي اجلامسي
  يب بن أوس الطائيحب

  هـ٢٣٢ ـ ١٨٨
  :ونشأتهحياته  - أ

اسم القريـة ٍيب بن أوس الطائي يف قرية جاسم بحوران عىل خالف يف مكان بني جحبولد 
 ).هـ٢٣٢(وتويف عام ) هـ١٨٨(التابعة ملدينة منبج وجاسم الواقعة بني طربية ودمشق 

فحرفه إىل أوس, كان والده يبيع اخلمر, انتقل أبو متـام إىل ) قدوس(ويرو أن اسم والده 
ثـم انتقـل إىل مـرص وبـدأ يبيـع املـاء يف ) قـزاز) (حائـل(دمشق يف ريعان الصبا وعمل عنـد 

 ثم يسافر إىل العراق واستقر يف بغداد وملـع نجمـه ,لبث أن رجع إىل دمشق , ولكنه مااملساجد
 . ومقتل األفشني_ وثورة بابك اخلرمي,يف أيام املعتصم, وخاصة يف وقعة عمورية

  :شخصيته - ب
ع واجلـدل, طالع الواسع وانفرد بمـذهب البـديام بالذكاء والبدهية الرسيعة واالمتيز أبو مت
 ).ديوانه − نقائض جرير واألخطل − سةاماحل: (ؤلفاتهومن أشهر م

  :أغراض أبي متام الشعرية - ج
 .كتب أبو متام يف املدح والرثاء والوصف واهلجاء والغزل

 − ةّمداحـ(ي الشاعر أطلق عليه الـبعض  ومراثمدائحًنظرا لكثرة  :املدح والرثاء  - ٢ - ١
 ملدحـه ئالقدماء يوطقي يف مدحه منهج بًوقد بلغ عدد ممدوحيه نحو ستني شخصا, و) ّنواحة

ًباحلكم أحيانا, وبالوصف أحيانا أخـر, وباملـدح دون توطئـة مبـارشة أحيانـا, فهـو مولـع  ً ً
 :ز مدحه بام ييلَّبالوقوف عىل األطالل والبكاء عىل الديار ومتي

 اجلزالة − أ
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 سَطول النف − ب
 شدة اجلرس − ج
 الفخامة يف األلفاظ − د
 لعربيةاملعاين ا − هـ
 ًجعل املمدوح متميزا بالنبل − و
 إدخال البديع إىل شعره − ز
 العظمة − ح

 :ًيقول أبو متام مادحا املأمون
 هــــــه األوهــــــامنفتعثــــــرت يف ك  اهللا أكـــرب جـــاء أكـــرب مـــن جـــرت
ــــه ــــن أركان ــــدام ع ــــن رشد اإلع  ســــتطرف اإلعــــدامابالبــــذل حتــــى  ّم

 :ويقول يف مدح املعتصم
ـــري ـــه غ ـــن يف كف ـــو مل يك ـــهول ـــــا   روح ـــــائلهدجل ـــــق اهللا س ـــــا فليت   هب

 :ويقول يف مدح املعتصم
ِللنــار يومــا ذليــل الــصخر واخلــشب  لقــــد تركــــت أمــــري املــــؤمنني هبــــا ً 

 :وإن كان أقل من مدحه فقد أجاد به أبو متام إجادة كبرية ويقسم إىل قسمني رثاؤه أما
ويس الذي وجهه املأمون لقتـال  كرثاء حممد بن محيد الط,رثاء املشهورين من القادة :األول

 )هـ٢١٤( فقتله عام ,بابك اخلرمي
ــر ــدح األم ــب وليف ــل اخلط ــذا فليج  ُفلـــيس لعـــني مل يفـــض ماؤهـــا عـــذر  ّك
ــة ـــرص  ًفتــى مــات بــني الطعــن والــرضب ميت ـــه الن ـــرص إذ فات ـــام الن ـــوم مق  ُتق
ــيفه ــات مــرضب س ــى م ــات حت ــا م  ت عليـه القنـا الـسمرّمن الرضب واعتلـ  وم

 يقـول يف ,رثاء ذوي قرباه ويتميز باألسف واألسى واللوعة واملبالغـة يف اإلطـراء :يالثـان 
 :رثاء أخيه
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ٌإال وقـــد حلـــه جـــزء مـــن احلـــزن  ٌمل يبـــق مـــن بـــدين جـــزء علمـــت بـــه ّ 
  :الوصف - ٣

ًامتلك أبو متام خياال ثاقبا ساعده يف إبراز مقدرته يف وصف ما كان يقع حتت ناظريه, وقـد  ً
ًال أحيانا وموزعا بني فنون الشعر أحيانا أخركان وصفه مستق ً ً  : والوصف عنده نوعان,ً

شأته يف منطقـة وقد شمل ذلك القسم األكرب مـن وصـفه بـسبب نـ :وصف الطبيعـة   - أ
 :ز وصفه بام ييلَّسفاره ومتيأخرضاء وبسبب كثرة 

 دقة املالحظة − ١
 استقراء أخفى دقائق املوضوعات − ٢
 التأمل الفكري − ٣
 استخراج خفايا معاين غامضة − ٤
 االتكاء عىل الصور واملعاين القديمة − ٥
 التوغل يف املجاز − ٦
 شدة االنفعال النفيس − ٧
 اإلكثار من املحسنات − ٨
 قوة اخليال املبدع − ٩

 بث احلياة واحلركة والدفء يف املوصوف − ١٠
 :يقول يف وصف الربيع

ـــوه األ  يا نظـــــريكامّ تقـــــصّيـــــا صـــــاحبي ـــا وج ـــصوتري ـــف ت  ُرّرض كي
ــــد شــــابه ــــسا ق ــــارا مشم ــــا هن ًتري ــــ  ً ــــر الرب ــــراّزه ــــو مقم ــــأنام ه  ُ فك

 :ويقول يف وصف سحابة ممطرة
ــــمحة ــــة س ُديم ــــكوبٌ ــــاد, س ــــروب   القي ــــر املك ــــا الث ــــستغيث هب  ُم
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 ,وقد أبرز فيه أبو متام شعراء عرصه إلجادته فيـه أيـام إجـادة :وصف املعارك عنـده    - ب
 :ـويتصف ب

 مللحميالنفس ا − ١
 التصوير الواسع واملخيف لألحداث اخلطرية − ٢
 اخليال الرحب − ٣
 االعتامد عىل الوقائع التارخيية − ٤
 النفعال النفساينا − ٥
 األسلوب اجلزل − ٦
 األلفاظ الفخمة − ٧

 :يقول أبو متام يف وصف عمورية
ــا ك ــسعون ألف ــضآًت ــرش ن ــاد ال ــب  تجس ــني والعن ــضج الت ــل ن ــودهم قب  جل

ـــب   بالراحــة الكــرب فلــم ترهــاَبــرصت ـــن التع ـــرس م ـــىل ج ـــال إال ع  ّتن
  :الغزل عند أبي متام - ٤

ًوأن يكون غزل الشاعر غزال تقليديا, يمثل ظاهرة الوقوف عىل األطاللال يعد  وباستثناء ,ً
ًبعض املقطعات الشعرية التي بدا فيهـا الغـزل وجـدانيا بقـي أبـو متـام يعتمـد الوقـوف عـىل 

 : يف غزله الطلبي يقول,األطالل
 نجــــادفهــــي طــــوع االهتــــام واإل  ســـــعدت غربـــــة النـــــو بـــــسعاد

 :ويقول يف غزله الوجداين
ـــى ـــه الفت ـــزل يف األرض يألف ـــم من ـــــــزل  ٍك ـــــــدا ألول من ـــــــه أب ِوحنين ً 

  اخلصائص الفنية لشعر أبي متام - د
 :اخلصائص التاليةبيمتاز شعر أيب متام 

 :ّالتي ال تدرك إال بكد الذهن :ةالغوص عىل املعاين البعيدة والصعب − ١
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ـــة ـــامء عاكف ـــار والظل ـــن الن ــحب  ٌضـــوء م ــحى ش ــان يف ض ــن دخ ــة م  وظلم
 :االعتامد عىل الفلسفة والرباهني املنطقية يف عرض األفكار − ٢

ـــب ـــاء مـــن الكت ـــسيف أصـــدق أنب ـــد  ًال ـــده احل ُّيف ح ـــبّ ـــد واللع ـــني اجل ِ ب ّ 
 :تعارات املنسوجة يف خيالهًإلباس املعاين صورا من التشبيهات واالس − ٣

ِللنــار يومــا دليــل الــصخر واخلــشب  لقــــد تركــــت أمــــري املــــؤمنني هبــــا ً 
 :إتكاؤه عىل بعض صور اآلخرين − ٤

ـــرصفت ـــة ان ـــة عموري ـــوم وقع ـــا ي  ًعنـــك املنـــى حفـــال معـــسولة احللـــب  ي
 :ًاإلرساف يف املحسنات البديعية كقوله مرصعا − ٥

ـــــد ـــــتقمبت ـــــاهللا من ـــــصم ب ـــــــــــبهللا  ري معت ـــــــــــب يف اهللا مرتغ  تق
 :بدةديد من خالل استعامل األلفاظ اآلًالتعقيد واإلغراب بحثا عن اجل − ٦

ـــسلم  فاسلم سـلمت مـن اآلفـات مـا سـلمت ـــام أورق ال ـــلمى ومه ـــالم س  س
  :صنعة أبي متام - ـه

 كثرية تدل عىل ثقافاتـه املتنوعـة, فمـن ًا يف شعره ألفاظتنوعت ثقافة أيب متام حتى إنك جتد
 :ك قولهذل

ٍكم يف الند لك واملعروف من بدع ّإذا تصفحت اختريت عىل الس. ..َّ ِّ ُ  نُ

ًونحس كأن الشعر أصبح تنميقا وزخرفا خالصا; فكل بيت يف القصيدة إنام هو وحدة مـن  ً ً
ًوحدات هذا التنميق والزخرف, وهو ليس زخرفا لفظيـا فحـسب, بـل هـو زخـرف لفظـي 

ومعنى ذلك . َّه وما يودعه من خفيات املعاين وبراعات اللفظومعنوي يروعنا فيه ظاهره وباطن
 بل مهـا جـزء ال يتجـزأ ,أن التنميق والزخرف عند أيب متام ال حيجبان عنا مشاعره وأحاسيسه

 .من هذه املشاعر واألحاسيس
ًونحن ال نقرأ فيه حتى نحس أثر عنائه وأنه كان جيهد نفسه يف صنع شعره إجهادا شـديدا, ً 

ئة مقطوعة, وأكثر ما له جيـد, والـرديء الـذي لـه إنـام هـو يشء مئة قصيدة وثامنمإن له ستو



٣٦٦ 

 فأما أن يكون يف شعره يشء خيلو مـن املعـاين اللطيفـة واملحاسـن والبـدع ,يستغلق لفظه فقط
جيـده خـري مـن جيـدي ": ئل عنه وعن نفـسه فقـالُالكثرية فال, وقد أنصف بالبحرتي ملا س

 ألن البحرتي ال يكاد يغلظ لفظه; إنام ألفاظه كالعـسل حـالوة, ورديئي خري من رديئه, وذلك
ًواحلق أن من يقرأ يف شعر أيب متام حيس إحساسا واضحا بأنه كـان يـشقى يف بنائـه واسـتنباط  ً
معانيه كام يشقى صيادو اللؤلؤ فهو يتنفس فيه الدم, وكـان يـشعر بـذلك يف دقـة; فـأكثر مـن 

 :شاكلة قولهوصف أشعاره باإلغراب والغرابة عىل 
ـــــسة ـــــة يف األرض آن ـــــذها مغرب ًخ ً ـــرتب  ِّ ـــني تغ ـــب ح ـــم غري ـــل فه ُبك ٍ ٍ 

فهو يطلب اإلغراب يف فنه, حتى يسبغ عىل شعره كل ما يمكن من آيات الفتنة والروعـة, 
ِّوقد عاش لصناعته ينميها وخيلع عليها كل ما يمكن من وسائل الزخرف والتصنيع, ومـا زال 

َّنة خالصة; فهي حـيل أنيـق وويش مرصـع كثـري, وصـور ذلـك يف ًهبا حتى جعلها تنميقا وزي ٌَ ْ
 :بعض شعره, فقال

ـــــوايف, رهبـــــا ـــــة الق ـــــود  َخـــــذها مثقف ـــــري كن ـــــنعامء غ ـــــسوابغ ال ِل َّ 
ُكالــــدر واملرجــــان ألــــف نظمــــه ُ ُّبالــــشذر يف عنــــق الكعــــاب الــــرود  ِّ َّ 

 والتصوير, والتي كان أبو متام يستخدم املحسنات التي تسمى بالطباق واجلناس واملشاكلة
يقوم يف نفوس كثري من الناس أهنا كل ما كان يعتمد عليه الشاعر العبايس من ويش يف تطريـز 
ًشعره وتنميقه, يضيف إليها وشيا آخـر مـن الثقافـة والفلـسفة, لعلـه أروع مـن هـذا الـويش 

تى استثقل ة حجانس ووجوه البديع من االستعارربام أرسف أبو متام يف املطابق واملواملعروف; 
 .ُنظمه واستوخم رصفه

ويف هذا ما جيعلنا نلتفت إىل جانب مهم يف استخدام ألوان التـصنيع, ذلـك أهنـا تـستخدم 
 :عىل طريقتني

 .أن تأيت متعاقبة ال يتعلق بعضها ببعض :الطريقة األوىل
فتمتزج فيها هذه األلوان, ويمر بعضها يف بعض فتتغـري هيئاهتـا, كـام  :الطريقة الثانيـة  

 .جد عند أيب متام يف أكثر أحوالهن
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ولعل أهم لون استعان به أبو متام عىل هذا املـزج واالحتـاد هـو لـون التـصوير; فقـد كـان 
 :ًيمزجه باجلناس, وكان يمزجه أيضا بالطباق واملشاكلة, واقرأ هذا البيت

ــــــل أوان ــــــه وك ــــــوم ل ــــــل ي ٍك ُخلـــــق ضـــــاحك ومـــــال كئيـــــب  ٍ ٌ ٌ ٌ 
ِ والكآبة; ولكنه ليس طباقا خالصا; ففيه شيات لون آخر ًفإنك تر فيه طباقا بني الضحك ً ً

 ن يف النسبةأا التصوير, وكأنام الكلمتان تتكافهو لون
ـــة ـــاض جـــدك نعم ـــوق بي ـــست ف ــــرسع يف ســــواد احلاســــد  ًألب ــــضاء ت ِبي ِ ُ َ 

وعىل هذا النمط يستمر أبو متام يغمر اللون من اجلناس أو الطبـاق أو املـشاكلة يف أصـباغ 
ًر; بل إن هذه األلوان مجيعا ليمر بعضها يف أوعية بعض فإذا هي تـتجىل يف هيئـات لون التصوي

ٍالتصوير يف شعر أيب متام يمتزج باجلناس والطباق واملشاكلة; فقد كـان أبـو  و.وشيات جديدة ِ ُ
ًمتام يشغف به شغفا شديدا, واستطاع أن حيلله إىل أصباغه املختلفة, وأن يستخدمها استخداما  ُ َ ِّ ً ً

ً كان يعتمد عىل صبغ التدبيج; حتى يعطي لصوره ألوانا حسية ملموسة, وقدًعا يف شعره; واس
 : مثل قولهكام نر يف

ـــم ـــل ث ـــواد اللي ـــأن س ِك ـــرضارهاَ ُخ ـــرض  َ ـــف خ ـــا كف ـــود هل ـــسة س ُطيال ٌ ُ ٌ ٌ 
ًواحلق أن أبا متام كان حيسن هذا الصبغ يف تصويره إحسانا شديدا, ً ْ  كام كـان يـستعري منـه ,ِّ

أما التجسيم فقد مأل به أبـو متـام شـعره; إذ نـراه . التجسيم والتشخيص: خرين, مهاصبغني آ
 :ِّجيسم املعاين يف صور مادية حسية حتى تثبت يف نفوسنا كأن يقول

ـــا ّراحـــت غـــواين احلـــي عنـــك غواني ـــــدودا  ْ ـــــارة وص ـــــا ت ـــــسن نأي ًيلب ً 
ـــا ـــساء مواقع  مـــن كـــان أشـــبههم هبـــن خـــدودا  أحـــىل الرجـــال مـــن الن

ًفهو يتصور الند بكرياته اللؤلؤية طيبا , َّجسم النأي والصدود يف هذه الثياب الغريبةفقد 
. سقط من غدائر السحاب وشعره املسرتسل عىل ملـم الثـر وحلـاه مـن العـشب واألشـجار

 :ونميض معه فيقول
ـــد ـــرق بالن ـــرة ترق ـــل زاه ـــن ك ُفكأهنــــــا عــــــني إليــــــك حتــــــدر  ُم ٌ 
ُذراء تبـــــدو تـــــارة وختفـــــرعـــــ  ُتبــــدو وحيجبهــــا اجلمــــيم كأهنــــا َّ ً ُ 
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ــــا ــــداهتا ونجاده ــــى غــــدت وه ُفئتـــــني يف حلـــــل الربيـــــع تبخـــــرت  حت ِ ِ َ ُ 
وقد ذهب أبو متام يعمم هذا التشخيص يف مجيع . وليس من شك يف أن هذا تشخيص رائع

ًوإنه لينبغي أن نعرف أن أبا متام مل حيدث هذا الصبغ يف اللغة العربية إحـداثا;  صوره وأفكاره,
ًقبله نجد له أمثلة منترشة يف النصوص القديمة, وذكر ابـن املعتـز يف كتابـة البـديع طرفـا فمن 

ِهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هـن أم الكتـاب{: منها, من ذلك قوله تعاىل َ ٌ ٌ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َُّّ َ ُْ ََّ ُ ُ َ َ َ َُ َ ْْ ُ َ َ{ 
ٍأو يأتيهم عذاب يوم عقيم{: وقوله عز وجل ٍِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ََ ُ ْ  وجاء يف الشعر اجلاهيل, يقول امرؤ القـيس يف ,}َ
 :وصف الليل

ــــصلبه ــــى ب ــــا متط ــــه مل ــــت ل َّفقل ـــــل  ُ ـــــاء بكلك ـــــازا ون ِوأردف أعج َ َ َ ً 
وأبو  ,ًولكن أبا متام أكثر منه واختذه مذهبا له يغمر فيه أبياته, فام تزال تتألق يف صبغ عجيب

التي يبتهج هبا احلس; بل نـراه ينفـذ إىل متام ال يقف بفنه عند هذه األلوان القديمة من التصنيع 
ألوان جديدة يبتهج هبا العقل, وهي ألوان قامتة, كانـت تتـرسب إليـه مـن الفلـسفة والثقافـة 

ويف هذه األلوان القامتة اجلديدة تستقر مهارته إذا قـسناه بغـريه مـن الـشعراء الـذين . العميقة
لة, كل ذلك يزدوج بالفلسفة وألوان سبقوه أو عارصوه; فالطباق واجلناس والتصوير واملشاك

ومهام يكن فإن شعر أيب متام يـستحوذ عـىل صـعوبات  , الفنيِّالثقافة القامتة, فيجلله الغموض
كثرية; إذ نراه يمتلئ بكثري من األرسار الغامضة التي جتعل اإلنـسان خيـرج عـن نطـاق نفـسه 

 .ويسري مع الشاعر كام يريد له يف هذا العامل احلامل
 فيه من صعوبة والتواء فذلك طبيعي عند شاعر كان يعتمد يف شـعره عـىل الفلـسفة أما ما

والفكر الدقيق, وهل يمكن لشاعر يلعب العمق واخلفاء يف شعره وتلعب الفلسفة والثقافة يف 
ًفنه أن يعرب تعبريا مألوفا? وقد خيطئ أحيانا ً ً إنه يبتكر أفكارا وصـورا جديـدة; ولكنـه حيـس ,ً ً

كان أبو متام يعتمد يف شـعره عـىل الغمـوض وإن و ,تؤدي ما يريدلغة ال تستطيع أن ًدائام أن ال
تغشاه سحب زاهية من الفلسفة والثقافة, ومل يعد هناك ما يعوق التـزاوج واالتـصال الـشديد 

وإن اإلنسان ليحار إزاء هذه املوهبـة النـادرة يف . بني التفكري الفني والتفكري الفلسفي والثقايف
 التفكري الثقايف والتفكري الفني; فكل منهام يغمس يف ليقة اآلخـر ويـصبغ بأصـباغه; املزج بني

 .ِفيتغري عن شياته املعروفة وهيئاته املألوفة
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ُّأما الرمز فولده تفكريه العميق; إذ كان يلتف لـون التـصوير عـىل هـذا اجلانـب العقـيل يف  َّ
ية الواسعة التي يالحظها كـل مـن شعره, أو بعبارة أدق اجلانب الفلسفي, فتحدث تلك الرمز

: وكان يستعني عىل أحكامهـا بـصبغني مهمـني مـن أصـباغ التـصوير, ومهـا. يقرأ يف أشعاره
التجسيم والتدبيج; إذ نراه جيسم معانيه العميقة يف صور حـسية ال يلبـث أن يـدبجها بـألوان 

 :وانظر إىل قوله يف بعض ممدوحيه. مادية
ـــذي ـــاء ال ـــدة امل ـــن جل ـــديت يل ع ـــب  أب ـــري الطحل ـــده كث ـــت أعه ـــد كن ِق ُ ْ ُّ َ 

ــــوَووردت ــــوادي ول ــــة ال ــــذنب   يب بحبوح ــــد امل ــــت عن ــــي لوقف ِخليتن َ ِ ْ َّ 
ًإنك صفيت يل العطاء وكنت أراه من غريك كدرا وعرسا; ولكن انظر كيف رمز : يقول له ً َّ

ض, ثـم جلـدة الـسامء وأديـم األر: هلذه الفكرة, فإنك تراه يبدأ فيجعل للامء جلدة, كام قالوا
 عن الكدر والعرس بركوب الطحلب للامء, ويصور نفسه مع ممدوحه يف بحبوحة ِّيستمر فيعرب

َالوادي وقطع الرياض; بينام غريه يقف به عند املذنب فال ينيله إال الوشل القليل ُ. 
 :وعم هذا التجسيم يف شعر أيب متام كأن يقول البن أيب دؤاد

ــــدا ــــت زن ــــد اهللا أوري ــــا عب ــــا أب ًي َ َ ِ يـــــدي كـــــان دائـــــم اإلصـــــالديف  ْ َ 
ــال ــت الظــالم عــن ســبل اآلم ِإذ ضــــــل كــــــل هــــــاد وحــــــاد  أنــت جب ُّ َّ 

ْ عن نجح مطلبه عنده وإخفاقه عند غريه هبذا الزناد الـذي أوراه يف يـده, واسـتمر َّفقد عرب ُ
وكام كان أبـو . َّإنه كشف الظالم عن طريق اآلمال; بينام ضل احلداة والرواد هذه الطرق: فقال
نراه يقول يف رثاء ابن وام يستخدم التجسيم للرمز عن أفكاره البعيدة كان يستخدم التدبيج, مت

 :محيد الطويس وقد قتل يف احلرب

ــى ــام دج ــرا ف ــوت مح ــاب امل ــرد ثي ًت ِ َ ِهلــا الليــل إال وهــي مــن ســندس خــرض  َّ ٍ ُ 
 . منه ما يريد من الرمز عن أفكارهفقد جنح يف التدبيج يستمد

ًام يستخدم الطباق استخداما ساذجا بـسيطا; بـل كـان يـستخدمه اسـتخداما مل يكن أبو مت ًً ً
ِّمعقدا; إذ يلونه بأصباغ فلسفية قامتة ما تزال تغري ِّ  بل يف داخله تغـريات تنفـذ بـه إىل , يف إطارهً

لون جديد خمالف للطباق; فإذا هو من طراز آخر غري معـروف, طـراز فلـسفي إن صـح هـذا 
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ًوكان أبو متام يستخدمه قاصدا إليـه . ض وفيه تضاد وفيه هذه الصور الغريبةالتعبري, ففيه تناق
 :ًعامدا, يقول يف مديح ابن أيب دؤاد

ْقـــد غرســـتم غـــرس املـــودة والـــشحـ ٍـــــناء يف قلــــب كــــل قــــار وبــــادي  َّ ِ 
ـــــضوا عـــــزكم وودوا نـــــداكم ِفقــــــروكم مــــــن بغــــــضة ووداد  َّأبغ َ ْ 
َال عــــدمتم غريــــب جمــــد ربقــــتم ـــــــراه  ٍ ـــــــداديف ع ـــــــوافر األض  ن

 ; فهم يأتون بوصـفني متـضادين وجيمعـون حيسدوهنم لرشفهم وحيبوهنم جلودهمالناس ف
 .بني متناقضني

ومن يدرس أبا متام ير هذه األضداد متصلة بأخالقه فهو تارة كـريم جـدا وتـارة بخيـل 
 .جدا, وهو تارة متدين مرسف يف تدينه وتارة ملحد مرسف يف إحلاده

ــــق األ ـــــُّوأح ــــيض الدي ــــام أن يق ــــريام  َّن ــــه غ ــــان لإلل ــــرؤ ك ــــن ام  ٌـ
 :واقرأ هذا البيت يقول يف بعض ممدوحيه
ــب ــن ذه ــراء م ــيمة غ ــه ش ــيغت ل َّص ــــذهب  ٌ ــــياء لل ــــك األش ــــا أهل ِلكنه َّ ِ ُ 

 :ومن ذلك قوله
ـــيس ـــالم فيكت ـــرسي يف الظ ـــضاء ت َبي ِنــــورا وتــــرسب يف الــــضياء فــــيظلم  َ ِ ِْ ُ ًُ ُ 

 الضياء املظلم? إن حقائق األشياء تتغري يف شـعر أيب متـام عـىل أرأيت إىل هذا التضاد وهذا
 عـن ِّهذه الصورة التي نر فيها الضياء املظلم وإنه لضياء عجيـب ال يـستطيع يشء أن يعـرب

فتنته; وعىل هذا النمط متتزج أصباغ الطباق عند أيب متام هبذه األصـباغ الفلـسفية الغريبـة مـن 
نا من أوقاتنا التي تقيدنا, وتطلقنـا مـن عقـال أمكنتنـا, وجتعلنـا نوافر األضداد; فإذا هبا خترج

ن الشاعر املمتاز لـه أولعل هذا هو معنى ما يقولونه من . نتحرر يف داخلنا من كل ما يتعلق بنا
جو غريب ينقلنا من عاملنا الذي نعيش فيه إىل عامل آخر طليق من الوهم, عامل ينرش فيه أبو متام 

ولعل مما يتـصل  , خيلد يف أذهانناً ما يؤثر به عىل أعصابنا وحواسنا تأثريامن عبق هذه األضداد
ًبذلك ما نراه عنده من استخدام األقيسة املنطقية; فقد كان يستغلها استغالال فنيا إذ ما يزال هبا 
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وانظـر إىل هـذا القيـاس  . شياهتا املنطقية وحيدث هلا شيات جديدة من الشعر والفنِّحتى يغري
 :ف يقوله يف الرثاءالطري

ـــــ ــــسن أن هي ــــان حي ــــب الزم ِإن ري ِدي الرزايـــــــا إىل ذوي األحـــــــساب  َ َّ 
ـــــرضار ـــــد اخ ـــــف بع ـــــذا جي ٍفله ــــروايب  ُّ  َّقبــــل روض الوهــــاد روض ال
 :ويقول يف حتبب الرحلة ومفارقة األوطان
ـــق ـــي خمل ـــرء يف احل ـــام امل ـــول مق ــــــدد  ٌوط ــــــاغرتب تتج ــــــه ف  لديباجتي

ـــدت حم ـــشمس زي ـــت ال ـــإين رأي ـــةف  إىل النـــاس أن ليـــست علـــيهم بـــرسمد  ب
 



٣٧٢ 

 
- ٢٧ -  

  البحرتي
  عبيد اهلل بن حبرت
  الطائي القحطاني

  ) هـ٢٨٤ ـ ٢٠٦(
  :نشأته وحياته - أ

وتـويف سـنة /٢٠٦/ولد البحرتي عبيـد اهللا بـن بحـرت الطـائي القحطـاين يف منـبج سـنة 
هناك بـأيب متـام وعـرض ى تعليمه األول يف منبج ثم انتقل إىل محص, والتقى ّ وتلقهـ/٢٨٤/

عليه شعره, فأعجب به وأوصاه بالسري ضمن منهج شعري خمتلف عن منهجه, ويتمثـل هـذا 
املنهج باملجانسة بني اللفظ واملعنى, وإظهار املعنى, واتباع نظرية عمود الشعر املتمثل بـرشف 

حـرتي وصـية ع الببـّ, واملقاربـة يف التـشبيه, وقـد اتاملعنى وصحته, وجزالة اللفظ واستقامته
 :أستاذه أيب متام حيث قال

 وقد رحل البحـرتي إىل بغـداد واتـصل برؤسـاء الدولـة "ّإنني مل آكل اخلبز إال بأيب متام"
ا العطايـا ًزيـد عـىل أربعـني عامـا, نـال خالهلـوعىل رأسهم املتوكل وبقي شاعر اخلالفة مدة ت

 .واألموال الكثرية
  :شخصيته - ب

ىل موهبة شعرية مبكرة حيث كان هلـذا الـشاعر خمـزون امتلك البحرتي شخصية تعتمد ع
را يف ِّكبري من أشعار العرب, وقد اتصف بصفتني ذميمتني أثرتا يف شخـصيته كإنـسان ومل يـؤث

 :شعره كشاعر ومها
 املنظر وسجع اإلنـشاد, ئّصفه األصفهاين بأنه رث الثياب سيالبخل وسوء امللبس, فقد و
 .عىل الرغم من مجال الشعر لديه
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ًكام وأن البحرتي كان يتعلق تعلقا شديدا بالغلامن وكان يكثر من األشعار منهم, ومع ذلك  ً
 ألهنا تواكب احلوادث التي جـرت يف ;فقد بقيت الشخصية الشعرية لديه حتمل طابع االبتكار

 .عرصه
  :ثقافته - ج
 :شمل الوعاء األديب والفكري الذي اعتمد عليه البحرتي ما ييلي
 .ن الكريمحفظ القرآ − ١
 .تعليم أحكام الدين اإلسالمي − ٢
 .تعلم علوم اللغة العربية − ٣
 .بار الفتوحخأاالطالع عىل  − ٤
 .حفظ عدد كبري من دواوين الشعراء − ٥
 .ازي وأيام العرب وأنساهبمغاملحفظ  − ٦
 .مل يؤثر عنه الثقافة الفلسفية − ٧
  :صفات ديباجته - د
 .قيقةعدم الغوص إىل املعاين الد − ١
 . عىل األدلة املنطقية والرباهني العقليةءعدم االتكا − ٢
 .االبتعاد عن املعاين الفلسفية − ٣
 .االبتعاد عن الغموض والتعقيد − ٤
 .اعتامد الطبع وقلة التكلف − ٥
 .وضوح الديباجة وحسن االنسجام − ٦
  :عناصر اجلمال يف شعره - ـه

 :برزت عنارص اجلامل يف شعره من خالل
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يلـتقط "نـه كـان إصاحة والبالغـة إذ وجعلها حمور الف :ار األلفاظ الشعرية  ياخت - ١
 ."ألفاظه, ينتقيها ليؤلف منها مجلة عذبة رقيقة

ً لبوسا تاما, بحيث تبدو األلفاظ أردية للمعاين تلبسها :املشاكلة بني اللفظ واملعنـى     - ٢ ً
 :روف املناسبة للموضوع املطروحاء املتامسك هلذه األلفاظ, من خالل احلنجتعلنا نشعر بالغ

ــــسه ــــري وأن ــــسن اجلعف ــــري ح ـــارضه  ّتغ ـــري وح ـــادي اجلعف ـــوض ب  وق
ـــــاءة ـــــاكنوه فج ـــــه س ـــــل عن ًحتم ـــــابره  ّ ـــــواء دوره ومق ـــــصادت س ُف ً 

يـصال إًاعتمدت صد الـصوت أساسـا هلـا يف والتي  :املوسيقا الشعرية العربية   - ٣
 ."الرتصيع" ويف استعامل القوايف الداخلية ,املعاين

ـــيس ـــدنس نف ـــام ي ـــيس ع ـــنت نف ـــد  ّص ـــن ج ـــت ع ـــلاوترفع ـــبسك   ج
ـــني زعز ـــكت ح ـــومتاس ـــدهرعن ـــــه لت  ّي ال  يس ونكـــــيسعـــــًالتامســـــا من

مـن حيـث عـدد احلـروف )  ونكـيستعـيس(لتجانس اللفظـي يف القـافيتني وقد بدا هذا ا
 .واحلركات والسكنات

ًوهكذا بدا البحرتي شاعرا بارعا من شعراء الطبقة األوىل يف ا  .لعرص العبايسً
  :األغراض الشعرية - و

  مـن وصـف ومـدح ورثـاء وفخـر واعتـذاركتب البحرتي يف معظم األغراض الـشعرية
 وقـد اعتـرب , يف وصـفه عىل أنه بـارع,املديح والعتاب, ولكنه أجاد يف غريض املديح والرثاءو

يعتمـد يف  أن أجود شعر البحرتي ما قيـل يف املتوكـل إذ بقـي الـشاعر "طه حسني"الدكتور 
كـام أنـه  .مدائحه عىل املطالع الغزلية كذكر البعد عن احلبيب واألمل والشوق الذي يعـاين منـه

 . وكان أمجل رثائه يف املتوكل,ًكتب يف الرثاء مدة أربعني عاما
  :الوصف - ١

وصف البحرتي يف معظم قصائده كل ما وقع حتت ناظريه, وأكثر ما أجاد يف وصف اآلثار 
ّلقصور واحلدائق, وكـان وصـفه دقيقـا واقعيـا يـصور فيـه اعمران واألبنية وواحلضارات وال ً ً
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ًاملشهد املوصوف تصويرا يامزج الرسم أحيانا  وكأنه بدقته قد أسهم يف صنع ذلك املوصوف, ,ً
 .بركة قرص املتوكل − ايوان كرس. وأهم مشهدين وصفهام البحرتي مها

 :الباقية يف إيوان كرس عىل مر العصوريقول البحرتي يف وصف معركة أنطاكية اللوحة 
ـــــا ـــــت صـــــورة أنط ـــــا رأي ــــرس  وإذا م ــــني روم وف ــــت ب ــــة ارتع ٍكي ّ 

 الــدرفسن يزجــي الــصفوف حتــت او  ورشنــــــــواملنايــــــــا مواثــــــــل وأ
ــــــــــال يف صــــــــــبيغة ورسر  رامحـــايف اخـــرضار مـــن اللبـــاس عـــىل  ِخيت

  :املدح - ٢
 وكـان ,اخللفـاء يف عـرصه والقـادةّسخر البحرتي معظم شعره يف مدح اخلليفة املتوكـل و

املدح لديه يتميز باجلزالة والقوة وسمو املعاين وقد مدح البحرتي شخصيات كثرية كـان فيهـا 
 :املعتز باهللا وفيه يقول

ـــــرش ـــــل مع ـــــا األجمـــــاد يف ك  د اهللا يف اجلــــود أعبــــدابــــفكــــانوا لع  ِّرأين
ــــة ــــاهللا هبج ــــز ب ــــن املعت ــــه م  الهتـداأضاءت فلو يـرسي هبـا املركـب   ًعلي
ـــــد ـــــة بع ـــــىص غاي ـــــوب ألق ـــدا  ٌطل ـــاهى تزي ـــد تن ـــا ق ـــت يوم  ًإذا قل

  :الرثاء - ٣
اك  وكان رثاؤه للمتوكل الذي قتله جند األتر,ًكتب البحرتي يف الرثاء أيضا فأجاد يف ذلك

ًية العهد رثاء بارعابعد عزله البنه املنترص من وال ً: 
ـــشاشة ـــسيوف ح ـــاه ال ـــع تقاض  ٌر أظــــافرهجيــــود هبــــا واملــــوت محــــ  ٌرصي

َّحــــرام عــــيل ًٌدمــا بــدم جيــري عــىل األرض حــائره   الــــراح بعــــدك أو أر 
ًأكــــان ويل العهــــد أضــــمر غــــدرة? ـــب أن ويل  ُّ ـــن عج َّفم ـــادرهٍ ـــد غ   العه

  :الفخر - ٤
بقي البحرتي يفخـر بقومـه وبطـوالهتم وأجمـادهم, عـىل اعتبـار أنـه ينتـسب إىل العـرب 

 :قومه صفات السؤدد والعز واملجد واحللماألقحاح, فكان يضفي عىل افتخاره ب
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ــــديام ــــرشيف ق ــــوم ال ــــومي ق ـــــــدودا  َّإن ق ـــــــوة وج ـــــــديثا, أب ًوح ً 
ـــرب ـــاء يع ـــن أبن ـــا−نح ـــرب الن ــــودا  أع ــــاس ع ــــرض الن ــــسانا وأن  ًس ل

ــــو ــــك األراملك ــــل أن متل ـــــودا   األرض قب ـــــا اجلن ـــــادوا يف حافتيه  ض وق
 :لفاء والقادةوكان يفتخر بنفسه وبمكانته التي تؤهله ملجالسة اخل

ـــي ـــت الت ـــد نل ـــك فق ـــق أو أهل ــــد  إن أب ــــاريب وع ــــدور أق ــــألت ص  يتام
ــــايت  وشـــفعت يف األمــــر اجلليـــل إلــــيهم ــــأنجموا طلب ــــل, ف ــــد اجللي  بع

  :االعتذار - ٥
 يف شعره مـا حـصل بينـه وبـني الفـتح بـني خاقـان وزيـر دفع البحرتي إىل كتابة االعتذار

ً البحرتي معاتبا ومعتذرا وقعت بينهام فكيفيةاملتوكل بسبب وشا ً: 
ــــا  ًالّنــــــصمل أجنــــــه, متبــــــامُّأقــــــر  ــــك ألوم ــــىل أين إخال ــــك, ع  إلي

ًيل الـــذنب معروفـــا وإن كنـــت جـــاهال  َّبــــه, ولــــك العتبــــى عــــيل, وأنعــــام  ً
 وذلك أن عالقة هذا الـشاعر بـامللوك ,ومل جيد البحرتي يف اعتذاره كام أجاد املتنبي من قبله

 . مودة وصداقة بقدر ما كانت عالقة تكسب واقتناص للحالوالقادة مل تكن عالقة
  مقارنة بني مذهب أبي متام ومذهب البحرتي - ز

 البحرتي أبو متام

 ال يمزح بني الفكر والشعر −  يمزح بني الفكر والشعر  − ١
 يعتمد الوضوح  −  يعتمد عىل الغموض يف شعره − ٢
 ال يوجد تعقيد  −  وجود تعقيد يف شعره − ٣
 يعتمد عىل العاطفة واملعاين املألوفة  −  يزاوج بني العقل واحلس − ٤

يستند إىل ثقافة واسعة يف الشعر وقليلة  −  يستند إىل ثقافة واسعة − ٥
 يف الفلسفة والبديع 
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 يظهر الطبع يف شعره  −  يظهر التكلف يف شعره − ٦
 العريب يعتمد عىل عمود الشعر  −  يعتمد عىل مذهب البديع  − ٧
  البحرتي صنعة - ح

غزلـه, فقـد كـان يقـف يف صـف والبحرتي إجـادة بديعـة يف مدائحـه واعتذاراتـه, أجاد 
 أعرايب الشعر مطبوع, وعىل مذهب األوائل فهو يفهم الشعر عىل أنه طبع وموهبة, ,الصانعني

فصناعته حافظ عىل األساليب املوروثة, عمود الشعر العريب;  وما فارق عمود الشعر املعروف
أقرب ما تكون إىل صناعة البادية, ليس فيها جتديد وال خروج عىل التقاليـد, ومـن أيـن جييئـه 

عىل أن هناك مجاعة من النقاد سلكته  ,ذلك وهو ليس من أهل املدن وال من ثقافتهم وعقليتهم
ل ً بدوي حترض, وحترضت معه صناعته, وخلع عليهـا ألوانـا مـن اجلـامإنه ,يف طائفة املصنعني

احلرضي الذي تلقفه من أيب متام وغري أيب متام, وإن مل يستطع أن جياريـه وأن يـأيت بـنامذج عـىل 
 .و هبذه األلوان من اجلامل احلرضيغرار نامذجه, فالبحرتي كان حيتفل هبذا البديع أ

ًكان البحرتي يستخدم أحيانا بعض أدوات التصنيع ولكن يف يرس وسهولة ودون أن يعقـد 
 وهو لذلك ال يستطيع أن ينهض , عند مجاعة املصنعني, فهو من أصحاب الصنعةفيها كام نر
 .الغاية التي حققها أصحاب التصنيعبشعره إىل 

التصوير واجلناس والطباق; ولكنه اسـتخدام سـاذج  − يستخدم البحرتيومل يعد التصنيع 
 . عند البحرتيواقرأ هذه األبيات التي تذيع رس املهنة. خيالف ما سنجده عند أيب متام

ٌمنـــــي وصـــــل ومنـــــك هجـــــر ـــــــــــــك كـــــــــــــربَّويف  ٌ ِ ذل وفي ُّ 
ــــــــا ــــــــواء إذا التقين ــــــــا س ــــــر  ٌوم ــــــة ووع ــــــىل خل ــــــهل ع  َّس
ــــد ــــت عب ــــرا وأن ــــت ح ــــد كن ـــــت حـــــر  ٌق ـــــرصت عبـــــدا وأن ُّف ً 
ــــــــى ــــــــك املعن ــــــــرح يب حب َّب  ُّوغــــــرين منــــــك مــــــا يغـــــــر  َّ
ـــــؤيس ـــــت ب ـــــي وأن ـــــت نعيم ــــــرس  أن ــــــذي ي ــــــسوء ال ــــــد ي  ُّوق

ا الطباق الذي عرف به البحرتي; ولكنه طباق سـاذج ال تعقيـد فيـه وال فإنك جتد فيها هذ
تعب وال عناء وال مشقة, طباق ضحل بسيط, هو أشبه ما يكون بتداعي املعاين, فال خيال وال 
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ٌّعمق وال فكرة; إنام وصل وهجر, وذل وكرب, وسهل ووعـر, وعبـد وحـر, ونعـيم وبـؤس, 
من اللذة سو ما فيها من تقطيع  ًعاين املتقابلة شيئاوإساءة ورسور, ولكن هل حتس يف هذه امل

 صويت يدفعها عن السقوط?

مل يكن البحرتي يعتمد يف شعره عىل فلسفة وثقافة يعقدان يف أدواته, وكان يعرف ذلك من 
 :َّنفسه, كام كان يعرفه معارصوه, وتلوموه من أجله فرد عليهم بقوله

ــــــنطقكم ــــــدود م ــــــا ح ُكلفتمون ِ ـــ  َ ـــشعر يغن ـــهُوال ـــدقه كذب ـــن ص ْي ع ُ ِ ِ 
ـــــ ــــج بال ــــروح يله ُومل يكــــن ذو الق ــــببه  ِ ــــا س ــــه وم ــــا نوع ــــق م ْمنط ُ 
ـــــي إشـــــارته ـــــح تكف ـــــشعر مل ُوال ٌ ْولــــيس باهلــــذر طولــــت خطبــــه  ُ ُ ِّ ِ 

ًولكن أحقا ما يقول البحرتي من أن الشعر ال حيتـاج فلـسفة وال منطقـا? إن وقـائع الفـن 
لقول; فقد دخلت الفلسفة واملنطـق يف صـناعة الـشعر املادية يف العرص العبايس ال تتفق وهذا ا

ًوعقدا يف وسائله وأدواته هذا التعقيد الذي رأينا وجها من وجوهه عند أيب متـام, ودائـام نجـد  َّ
ًشيئا من املنطق ينقص البحرتي يف فنه; وانظر يف صياغته ونقصد الصياغة الذهنية; فإنك تـراه 

ًه ترتيبا منطقيا دقيقاعنى بتنسيق أفكاره وترتيب معانيُال ي ٌوبون بعيد جـدا بينـه وبـني شـاعر . ً
كأيب متام يف هذا اجلانب; فإنك حتس عند األخري بوحدة القصيدة واضحة كام حتـس بتسلـسل 

البحـرتي ال حيـسن  و.ًاألفكار, أما عند البحرتي فإنك تر دائام خنـادق وممـرات بـني أبياتـه
ً, وإنه جينح دائام طفـرا وانقطاعـااخلروج من موضوع إىل موضوع يف الشعر ً واقـرأ لـه هـذين .ً

 :البيتني اللذين كانا يروعان السابقني بتقسيمه فيهام; إذ يقول
ــــــيال ــــــاحبس قل ًمقــــرص  ذاك وادي األراك ف ُا مــــن صــــبابة أو مطــــيالِّ ٍ 
ـــا ـــسعدا, أو حزين ـــشوقا, أو م ـــف م ًق ً ْ ُ ً ْ ـــــذوال  ِ ـــــاذرا, أو ع ـــــا, أو ع ًأو معين ً 

َّفإنك إذا نحي َت مجال األصوات الذي عرضت فيـه األفكـار وجـدت البحـرتي ال حيـسن َ
 وهو مل يكن من رجال العقل وال من رجال ,التقسيم; ألن التقسيم عمل عقيل حيتاج إىل منطق

ًاملنطق; فنحن نراه يقسم من يناديه قسمه متداخلة غري معقولة, إذ جيعله إما مشوقا أو مـسعدا  ً
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ًأو حزينا أو معينا أو عاذ ًرا أو عذوال, وهي صفات متداخلة, ولكن البحرتي يعتذر بأنه لـيس ً ً
 .من أهل املنطق, فالشعر يشء واملنطق يشء آخر

ومهام يكن فإن عقل البحرتي مل يكن من عقل أيب متام, ال يف الدرجة وال يف النوع, بـل هـو 
 اَ جانب املوسـيقا يف الفصل الثاينحقا إن البحرتي أحسن عىل نحو ما مر بن. من جنس خمالف

الداخلية يف الشعر وما تستتبعه من املشاكلة بني األلفاظ واملعاين والتوافق الصويت بني احلروف 
يف واحلركات والكلامت, وكأين به كان يوفر وقته مجيعه للصوت, وهذا جل مـا يعتمـد عليـه 

 . ويدعها تؤثر يف أعصابنا كام يريد ويشتهياشعره من جو, فهو يطلق املوسيق
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  أبو حية النمريي
  اهليثم بن الربيع

  :حياته ونشأته - أ
 , شاعر جميد من خمـرضمي الـدولتني األمويـة والعباسـية,النمرييأبو حية  اهليثم بن الربيع

 القبيلـة القيـسية ذات الـشأن واخلطـر يف ,حد شعراء بني نمري بـن عـامر بـن صعـصعةأوهو 
 فبنو نمري من القبائل العزيزة من قيس ,موية والعباسية ويف حياة الدولة األ,اجلاهلية واإلسالم

 , وبنـو ضـبة بـن أد,مر بن صعـصعةعا بنو نمري بن( : وإحد مجرات العرب الثالث,عيالن
 كام أطفئـت مجـرة بنـي ,ئت مجرة بني ضبة ملحالفتها الربابفطأ وقد ,)وبنو احلارث بن كعب

 كثـرية , حتالف فقـد كانـت عزيـزة بنفـسها وبقيت بنو نمري مل,احلارث ملحالفتها قبيلة مذحج
 : ولذلك يفخر أبو حية هبذه اجلمرة فيقول,بعددها

ـــثلهم ـــيس يف األرض م ـــا مجـــرات ل ـــارب  لن ـــل التج ـــربن ك ـــد ج ـــرام وق  ك
ـــاذب  نمـــــري وعـــــبس تتقـــــي صـــــقراهتا ـــري ك ـــهم غ ـــوم بأس ـــبة ق  وض

 اإلسالم جمـاورين بنـي  ونزلوا الياممة يف,كانت منازل بني نمري الغور من هتامة يف اجلاهلية
 وكـان هبـا الـزرع والنخيـل , وعرفت الياممة باخلصب والغدران اجلارية والعيون الثرة,حنيفة

 يف " الـرشيف " ونجدهم يف العرص األموي يـستقرون يف .فعرفت حياهتم الدعة واالستقرار
فراتيـة  إهنـم هـاجروا إىل اجلزيـرة ال: ويقـول القلقـشندي,نجد وهو موقع خمصب فيه الزرع

 .والشام بعدويت الفرات
 ومـن , وكعـب وعـامر واحلـارث,ةب ض:ولنمري بن عامر بن صعصعة من الولد أربعة هم

أكثر املـصادر و . فهام ابنا عم, أما أبو حية فمن عامر بن نمري,احلارث بن نمري الراعي النمريي
يثم بن الربيع بـن زرارة بـن نه اهلأ أما نسبه فتتفق عىل ,عىل أن اسم أيب حية هو اهليثم بن الربيع

عصعة بن معاوية بـن بكـر كثري بن جناب بن كعب بن مالك بن عامر بن نمري بن عامر بن ص
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 فهـو مـن بنـي ,بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس عيالن بن مرض بـن نـزاربن هوازن 
د حـأ هـو :ويقال( (: ولكن اآلمدي ينسبه إىل عامر بن نمري فيقول,عامر بن نمري بن صعصعة

 ولـيس األمـر ,اعـي النمـريينـه مـن فـرع الرأوهذا يعني ) )بني عبد اهللا بن احلارث بن نمري
 فـال , فأخباره قليلة وما ذكر عنه روايات مكررة,ليس لدينا الكثري عن حياة أيب حية و.كذلك

 : ويقـول ابـن املعتـز,عرف عن أبنائه وأرسته غري حبه لزوجته وكانت ابنة عمه فتوفيت عنـهن
يهـا بعـد ث ومرا,اد خيرج عليها من الدنيا وأشـعاره اجليـاد كلهـا ويف وصـفها يف حياهتـاوك((

 .))مماهتا
  :شخصيته - ب

وأبو حية شاعر جميد مقدم من خمرضمي الدولتني ( (:جيمل أبو الفرج ترمجة أيب حية يف قوله
مـن سـاكني  ً راجـزاً مقـصداً وكـان فـصيحا,مجعأ وقد مدح اخللفاء فيهام ,األموية والعباسية

 وكـان أبـو عمـرو بـن العـالء ,مجـعأ بـذلك ً معروفا,ً كذاباً بخيالً وكان أهوج جبانا,البرصة
 .)) إنه كان يرصع: وقيل,يقدمه
 ومع أن أبا الفرج ,دري متى ولد أبو حية وبمن اتصل من خلفاء بني أمية وبني العباسنال 

بيـات يف مـديح مـروان أمدحيه غـري فليس لدينا من ) )مجعأمدح اخللفاء فيهام ((نه أينص عىل 
 ولذلك ال نستطيع أن نعرف بأي , وأبيات يف مديح املنصور من العباسيني,احلامر من األمويني

 فـإذا ,نه أدرك أيام هشام بن عبد امللكإ : ويقال,اخللفاء اتصل ومن مدح غري هذين اخلليفتني
ن أبو حية قد نشأ إبـان هـذه  يكو, هـ١٢٥ هـ وتويف سنة ١٠٥ حكم من سنة ًعلمنا أن هشاما

 , ألنه مدح املنصور ولدينا أبيات من هذا املـديح ورثـاه; وبقي حتى أدرك زمن املهدي,الفرتة
 .وإن كنا ال نملك هذا الرثاء

 ومل يصلنا شعره يف املهدي ما دام قد مدح كل اخللفاء ; زمن املهديًنه كان حياأ يعني وهذا
نـه إ : وتنص بعض املصادر عىل سنة وفاته فيقول البكري,الذين عارصهم كام يقول أبو الفرج

 آخر لوفاتـه ً هـ ويذكر البغدادي تارخيا١٥٨ وقد تويف املنصور سنة ,مات آخر خالفة املنصور
نـه تـويف يف أ إشـارة إىل , ويف طبقات الشعراء البن املعتـز,ئة سنة بضع وثامنني وم تويف:فيقول

 . هـ٢١٠ئتني حدود العرش وامل
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 وكـان ابـن منـاذر قـد ,ن أليب حية صلة بالشاعر ابن مناذر وبينهام حديث ومنافسةلقد كا
نـه إ :التي تقول فمن مقارنة هذه األرقام نستطيع أن نرجح رواية البغدادي , هـ١٩٨تويف سنة 

 هـ١٧٠حكم الرشيد من سنة (نه أدرك زمن هارون الرشيد أ أي ,ئةتويف سنة بضع وثامنني وم
 هلـذه ً ولعل فيام ضاع مـن شـعره سـدا,ه بالرشيدتتكن لدينا إشارة إىل صل وإن مل ) هـ١٩٣ −

 .الثغرات التارخيية
ئل ُ وقـد سـ,لـوث هـو األهـوج والرجـل األ,لقد حتدثت املـصادر عـن لوثـات أيب حيـة
به لوثة كلوثـة  ولكن كانت ً مل يكن جمنونا: فقال,األصمعي عن املجنون املسمى قيس بن معاذ

ولـست ( : اجلاحظ من جمانني الشعراء وفرقه عن جمنون بنـي عـامر فقـالحتدث وقد ,أيب حية
ل  ومثـ,عني مثل أيب حيـة يف أهـل الباديـة وإنام ,ي عامر وجمنون بني جعدةعني مثل جمنون بنأ
نـه كـان إوأما أبـو حيـة ف( : من جعيفرانً وزاد فجعله أكثر جنونا).عيفران يف أهل األمصارج
نـه وأ ,ه مرة ثالثة مع املجانني واملوسوسـني والنـوكىَّ وصري.)شعر الناسأ وكان .......جنأ

 .جمنون يرصع
وبـني كان أليب حية سيف يسميه لعاب املنية ليس بينـه ( (:ويروون للوثته هذه قصة طريفة

فظنـه  , دخل ليلة إىل بيته كلب: فحدثني جار له قال: قال.جن الناسأ وكان من ,اخلشبة فرق
 أهيـا : وهو واقف يف وسط الدار وهو يقـول,تىض سيفه لعاب املنية فأرشفت عليه وقد ان,ًلصا

 لعاب املنية , وسيف صقيل, خري قليل, بئس واهللا ما اخرتت لنفسك,املغرت بنا واملجرتئ علينا
دخـل بالعقوبـة أ اخرج بالعفو عنك قبل أن , ال ختاف نبوته, مشهورة رضبته,الذي سمعت به

 ,ً ورجـالً متـأل واهللا الفـضاء خـيال? ومـا قـيس,يك ال تقم هلـا إلًدع قيساإ إين واهللا أن .عليك
 ي احلمد هللا الـذ: فقال, فبينام هو كذلك خرج إذ خرج الكلب. ما أكثرها وأطيبها,سبحان اهللا

 .))ً وكفاين حرباًمسخك كلبا
 .ولعل الذين وصفوه باجلبن ينظرون إىل هذه احلادثة وليس يف أخباره مـا يـدل عـىل جبنـه

 ولكن يف هذه القصص ما يدل عىل الذكاء والفطنة والظرف أكثر مما ً لوثته قصصاويروون عن
 من ذلك ما قاله أبو خالد النمريي وذكروا فرعون ذا األوتاد عند أيب حية فقال ,فيها عن اللوثة
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ن الـشاعر  أل: فقال, كيف خصصت الكلب بذلك: فقيل له,حزمأ الكلب خري منه و:أبو حية
 :يقول

ــــا ــــرةيل ال أ وم ــــدهر ك ــــزو ولل ـــا  غ ـــسامء كالهب ـــو ال ـــت نح ـــد نبح  وق
 :وقال الفرزدق

ــــادراإف ــــة س ــــو حنيف ــــك إن هتج  وقبلــــك قــــد فــــاتوا يــــد املتنــــاول  ن
ـــي ـــون إذ يرم ـــكفرع ـــسهمهال ـــل  سامء ب ـــوق ناص ـــسهم أف ـــه ال ـــرد علي  ف

 . وهذا ينبح السامء من جودة فطنته,فهذا يرمي السامء بجهله
 هي يف باب الطرائـف , ويروون يف ذلك نوادر,ذب الناسكأ بل من ,نه كذابإ :نوويقول

نـه كـان خيـرج إىل أ حيـة حـدث ان أبـإ : من ذلك قوهلم,دخل منها يف باب األكاذيبأوامللح 
 أرأيـت إن أخرجنـاك إىل : فقيل لـه, فيأخذ منها ما يشاء,الصحراء فيدعو الغربان فتقع حوله

 .أبعدها اهللا إذن : قال? فام نصنع بك,الصحراء فدعوهتا فلم تأتك
 , فرميته فراع عـن سـهميً يل ظبي يوماَّ عن" :ومن أكاذيبه الطريفة ونوادره الشائعة قوله

 فام زال واهللا يروغ ويعارضـه حتـى رصعـه بـبعض , فعارضه السهم, ثم راغ,فعارضه السهم
 ."اجلبانات

كرت بالظبية  ذ, فلام نفذ سهمي عن القوس,رميت واهللا ظبية( (:ومثل هذه األكذوبة قوله
 وقـد شـهرت هـذه ,)) حتى قبضت عىل قذذه قبل أن يدركها,حبيبة يل فغدوت خلف السهم
 وحتدث هبا الناس يف األجيال الالحقة وصـار سـهم أيب حيـة ,النوادر عن أيب حية وذاع أمرها

 فقد أشار إىل هذا السهم ابن نباتة املرصي يف غزلـه حيـث , يشبهون به ويشريون إليهًهذا مثال
 :قولي

ـــــريف ـــــر ط ـــــان مل ي ـــــديع الزم ــــريي  وب ــــرف غ ــــه وال ط ــــل أعطاف  مث
ــــاين ــــواه أت ــــن ه ــــام حــــدت ع ــــريي  كل ــــسهم النم ــــه ك ــــهم أحلاظ  س

 مـن ,ويضيفون إىل هذه الصفات صفات أخر أليب حية منهـا البخـل والـسفه واملجـون
 :نه وفد عىل اخلليفة املنصور وامتدحه وهجا بني حسن بقصيدته التي أوهلاأذلك 



٣٨٤ 

ـــ ـــسندعوج ـــي بال ـــار احل ـــي دي ــن   ا نحي ــوم م ــديار الي ــك ال ــل بتل ــدأوه  ح
 وصار إىل احلرية فرشب , فاحتجن لعياله أكثره,لِّفوصله أبو جعفر بيشء دون ما كان يؤم

 فـسأل , وأحب أن يـدوم لـه مـا كـان فيـه, فكره إنفاد ما معه, فأعجبه الرشب,عند مخارة هبا
 ففعلـت ورشهـت إىل ,مدح اخلليفة ومجاعـة مـن القـوادنه أعلمها أ و,اخلامرة أن تبيعه بنسيئة

 ما حدث وكان ًنشأ أبو حية يقول مصوراأه خطت يف احلائط ف وكانت كلام سقت,فضل النسيئة
 :قد كشف هلا عن عورته فتدهلت

ـــــــط ـــــــوزا بخ ـــــــقيتني ك  فخطــــي مــــا بــــدا لــــك يف اجلــــدار  ًإذا أس
ــــني وانتظــــري ضــــامري  فـــــــــإن أعطيتنـــــــــي بـــــــــدين ــــايت الع  فه

ـــ ـــويبخرق ـــب ث ـــن جن ـــدما م ــــــن اإلزار  ًت مق ــــــان ذاك م ــــــال مك  حي
 بــــام يمــــيش بــــه عجــــر احلــــامر  فقالــــت ويلهــــا رجــــل ويمــــيش
ـــــيل  وقالــــت مــــا تريــــد فقلــــت خــــريا ـــــا ع ـــــسيئة م ـــــساريَّن   إىل ي
ــــه ـــــوار  فــــصدت بعــــد مــــا نظــــرت إلي ـــــق احل ـــــا عن ـــــد أملحته  وق

 بشعره سليط اللـسان قـايس ً بنفسه معجباًوقد كان أبو حية مع هذه الصفات الغريبة مغرتا
 وكان يردعه عـىل الـرغم مـن تفـضيل أيب , وقد عرف أبو عمرو بن العالء ذلك عنه,اجلواب

 :با عمروأ ًنشد أبو حية يوماأ( (: يقول األصمعي,عمرو لشعره
ـــهدوا  يــــا ملعــــد ويــــا للنــــاس كلهــــم ـــن ش ـــا وم ـــائبهم يوم ـــا لغ  ًوي

 إنـك لتعجـب بنفـسك كأنـك :لـه فجعـل أبـو عمـرو يقـول ,كأنه معجب هبـذا البيـت
نـه إ ف,وإذا كان أبو حية قد كف لسانه عن أيب عمرو بن العالء ملكانته وجاللة قدره) )األخطل

 : فقـال لـه, فقد لقي ابـن منـاذر أبـا حيـة,يطلق لسانه يف غريه يف جواب مفحم ولسان سليط
 :نشدهأ ف,أنشدين بعض شعرك

ـــاأأال حـــي مـــن  ..............  جـــل احلبيـــب املغاني
 ثـم ,نك تسمعهأ ما يف شعري عيب هو رش من : فقال أبو حية? وهذا شعر:فقال ابن مناذر

 وجواب أيب حية هـذا ال ? قد عرفتك ما قصتك: من شعره فقال أبو حيةًنشده ابن مناذر شيئاأ
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  ويبدو أن بني أيب حيـة,يدل عىل لوثة بقدر ما يدل عىل جودة البدهية وحدة اخلاطر وقوة الردع
نشدها أبو حية من جياد قصائده التي أعجب هبـا أ فالقصيدة التي , ومنافسةًوابن مناذر حسدا

 وترو هذه الروايـة بـشكل ,ًن ابن املناذر ال ير فيها شيئاإ ومع ذلك ف,ًالناس شعراء ونقادا
 حيث يكون أبو حية هو البادئ باإلساءة ويكون تعليقه عىل ما يسمع من شعر ابن مناذر ,آخر
 قـال أبـو , يـدخل يف بـاب الـشعرً غاية السخرية حيث يتجاهل ما سمع كأنه مل يسمع شيئايف

 هـذا شـاعر : قلنا? عالم اجتمعتم: فقال,مر بنا أبو حية النمريي ونحن عند ابن مناذر( (:معد
بـا حيـة أا  فأنـشدنا يـ: قـالوا?قل لك أنـشدينأمل أ : فلام فرغ قال,نشدهأ أنشدين ف: قال,املرص
 :افأنشدن

ـــاأأال حـــي مـــن  لبــــسن الــــبىل ممــــا لبــــسن اللياليــــا  جـــل احلبيـــب املغاني
 .)) ما يف شعري إال استامعك له: قال,ً ما أر يف شعرك شيئا:فلام فرغ منها قال

  :شعره - ج
نـه رأ يف أ ويبـدو ,ام يسمع فيه إهانة شـديدةفيتجاهل الأسلوب  اعتمد أبو حية النمريي
ا منافسيه من الشعراء فاستعملها مع حييى بن نوفل احلمريي وهو هذه الطريقة خري ما يغيظ هب

 فلام فـرغ حييـى مـن , وهو ساكتًنشده ملياأ ف, فقد استنشده أبو حية من شعره,شاعر فصيح
 أم يـدل عـىل خبـث , تر أيدل هذا السلوك عىل لوثة أيب حية?ل أنشدينأقمل أ :إنشاده قال له

 ال جييـد معرفـة ًمياأبا حية كان أ أن ً هذه الصفات مجيعا ويضاف إىل?ورغبة يف إيذاء اآلخرين
 : فقال, ابن لنا قصيدة عىل القاف:ً فقد قيل له يوما, وإن كان ذا ذكاء وفطنة,احلروف

 ولـــــيس حلبهـــــا إذ طـــــال شـــــاف  كفــــى بالنــــأي مــــن أســــامء كــــاف
 ويف جواب أيب حية ما يدل عىل حس مرهـف بمعرفـة جـرس األلفـاظ ,ومل يعرف القاف

 .وإيقاع القافية عىل الرغم من جهله باحلروف
نـشده سـلمة ابـن عيـاش أ فقـد ,مية أيب حية فقد كان له برص بجيد الشعر وصناعتهأومع 
 :قصيدته

ـــرب ـــني تط ـــذا بح ـــا ه ـــت وم ـــيب  طرب ـــذارين أش ـــيض الع ـــك مب  ورأس
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وأبو  . مل أرك أعدت قافية بعد قافية:فالحظ أبو حية عدم ترابط أبياهتا فعرب عن ذلك بقوله
 جيد الطبـع مـألوف الكـالم رقيـق حـوايش ,حية شاعر جميد مقدم حمسن فصيح له شعر جيد

 , عىل لوثة كانت فيه,ًرقهم فيه طبعاأ وً وبالغ بعض النقاد فعده من أحسن الناس شعرا,الشعر
 :وكان عمرو بن العالء يستحسن شعره ويرويه ويفضله عـىل شـعر الراعـي النمـريي فيقـول

ئل أبـو عمـرو ُ س" : ويقول األصمعي.))شعر يف عظم الشعر من الراعيأنمريي أبو حية ال((
 فـأبو ." وأقدمهامً الراعي أكربمها قدرا:بن العالء عن الراعي النمريي وأيب حية النمريي فقال

 . ولكنه ال يفضله عىل أيب حية يف الشعر,عمرو يقر بمكانة الراعي يف قومه وقدمه يف السن
 ,نـه كـان كثـري الـرتدد عـىل املربـدأ وال بد , ويلم بالبرصة,بادية البرصةكان أبو حية ينزل 
 وحفظـه وقـد تعلـق بخاصـة بـشعر  وسامع الشعر اجليـد, من الشعراءولقاء الفرزدق وغريه

 ومن هنا حسن شعره وجـاد ومتثـل , بل كثري الرواية عنه, فكان يروي عن الفرزدق,الفرزدق
 يقـول ابـن املعتـز يف ,من فـصاحة وجـودة ورقـة وعذوبـةبه الناس وسار عىل األلسن ملا فيه 

 إال وهو يتمثل من شـعر أيب حيـة ً ظريفاً وال كاتباً وال عاقالًوما رأيت ذكيا ((:سريورة شعره
 .))بيشء

 ومتثلـوا ,ولقد تناول األدباء والنقاد شعر أيب حية وتأملوا فيه فاستجادوا منه ما اسـتجادوا
 وقد بلغ اإلعجاب بشعر أيب حية لد هارون بن عيل , شعر غريهبأبيات منه ووازنوا بينه وبني

 : لبيتي أيب حيةً وال بديالً بحيث مل ير شبيهاًحدا
ــــة ــــن وراء زجاج ــــأين م ــــرت ك ـــر  نظ ـــصبابة انظ ـــرط ال ـــن ف ـــدار م  إىل ال
ـــا ـــن البك ـــان م ـــورا تغرق ـــني ط  ًفأعــــشى وطــــورا حتــــرسان فأبــــرص  ًبعين
 . ومل يعدل عنهام إىل غريمهاوفضلهام عىل كل ما يشبههام من شعر

 : والقصيدة أوهلا,وقد ذكر له احلرصي قصيدة يتغزل فيها ويذكر ثغر حبيبته وطيب نكهته
ــــقأ ــــواء إال انط ــــع الق ــــا الرب ــن  ال أهي ــوادي م ــقتك الغ ــوقأس ــيب ف  هاض
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هذا شعر ظريف الصنعة حسن الويش والسبك وقد ملح مـا شـاء يف ( (:ًق عليها قائالَّوعل
 وكـان احلـرصي قـد وصـف أيب حيـة .))ر وطيب النكهة وهو معنى حسن مجيلوصف الثغ

 ."ًرقهم فيه طبعاأ وً من أحسن الناس شعرا" :بقوله
 ,ويفضل املربد شعر أيب حية لتخلصه من التكلف وسالمته من التزيد وبعده عن االستعانة

 :وذلك يف قوله
ــــا ــــي وبينه ــــرت اهللا بين ــــي وس  عـــــــشية آرام الكنـــــــاس رمـــــــيم  رمتن

 وهـم ,وقد وازن بعض النقاد بني أبيات أيب حية وأبيـات الـشعراء الـسابقني والالحقـني
 فـأبو القاسـم األصـفهاين يستحـسن أليب حيـة وصـف الـدمع ,مستحسن أو معيب أو منتقد

 : فمن أحسن ما ذكروا قول أيب حية النمريي وهو أول من افرتعه" :والعني فيقول
ــــة ــــن وراء زجاج ــــأين م ــــرت ك ـــرإىل ا  نظ ـــصبابة انظ ـــرط ال ـــن ف ـــدار م  ل

 :وقال بعض العرب
ـــت ـــوم أعرض ـــا ي ـــجاين أهن ـــا ش  تولـــت ومـــاء العـــني يف اجلفـــن حـــائر  ومم

 . أقول وقد غصت جفوين بامئها:وتبعه بشار فقال
فهؤالء كلهم وصفوا حرية الـدمع ( : البن حبيبات والبحرتي واملتنبي ويقولًويذكر أبياتا

 ).وكلهم قارصون عن أيب حية
 :ا أبو هالل فري أن بيت البحرتيأم

ـــسامتها ـــد ابت ـــوه عن ـــؤ جتل ـــن لؤل ـــساقطه  فم ـــد احلـــديث ت ـــؤ عن  ومـــن لؤل
 : من قول أيب حيةًأحسن لفظا

ــــه ــــديث كأن ــــاقطن احل ــــن س  سقاط حـىص املرجـان مـن سـلك نـاظم  إذا ه
  ألنه تضمن ما مل يتضمنه بيت أيب حية مـن تـشبيه; أتم معنىً وبيت البحرتي أيضا:ويقول
 , وحكم أيب هالل حكم رجل منطقي ال ير يف البيت إال معادلة عن كمية املعنـى.الثغر بالدر

 بيـت أيب حيـة مـن  ففـي,ويغفل عن اإلحساس بوقع البيت وجرس ألفاظه وأثـره يف الـنفس
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 مـا يفتقـر إليـه بيـت , التي تشيعها سـينات سـاقطن وسـقاط وصـاد حـىصااجلامل واملوسيق
 .البحرتي

 :هم أن أبا حية يف قولهوقد الحظ بعض
ـــة ـــبش رضب ـــرضب الك ـــام ن ـــا مل  عــىل رأســه تلقــي اللــسان مــن الفــم  وإن

 :قد أمل ببيت الفرزدق − وهو من شواهد سيبويه
ـــة ـــبش رضب ـــرضب الك ـــام ن ـــا مل  عـــىل رأســـه واحلـــرب قـــد الح نارهـــا  وإن

 :وقد عابوا عىل أيب حية التقديم والتأخري يف قوله
ـــــــل  كــــام خــــط الكتــــاب بكــــف يومــــا ـــــــارب أو يزي ـــــــودي يق  هي

 وكان امرؤ القيس قبله قـد قـدم , بكف هيودي يقارب أو يزيلً كام خط الكتاب يوما:أراد
 :وآخر يف قوله

ــا ــن ال أخ ــرب م ــوا يف احل ــا أخ ــهمه   نبــــوة ودعامهــــاًإذا خــــاف يومــــا  ل
 : وكذلك فعل الفرزدق حني راكب كالمه وعاظله. مها أخوا من ال أخا له يف احلرب:أراد

 أبــــو أمــــه حــــي أبــــوه يقاربــــه  كــــالومــــا مثلــــه يف النــــاس إال مم
 هـذه , وخري دليل عىل ضياع شعره,كرب الظن أن ما ضاع من شعر أيب حية جزء كبريأويف 

 وهي يف األصل قصائد ضـاع أكثرهـا ووصـلت ,األبيات املفردة أو القطع املفرقة يف املجموع
 .منها هذه املفرقات واألبيات املفردة

 ًكـان فـصيحا( (:نـهأصادر التي ذكرت أبا حية نصت عـىل ن املإ إذ , رجزهًضاع أيضاومما 
 وال شك أن الذي فقـد مـن رجـزه , وليس لدينا من رجزه غري ثالثة أشطار.))ً مقصداًراجزا

 ولكـن حـسبنا هـذا الـذي بـني ,كثري جيد بحيث يستحق أن يوصف صاحبه بالراجز املقصد
 وسامت واضـحة عـن أصـالة طبعـه ,صورة صادقة جلوده شعره ففيه ,أيدينا من شعر أيب حية
 فـأكثر ,لقد طرق أبو حية املوضوعات الفنية التي جيود فيهـا الـشاعر.وعلو كعبه بني الشعراء

 وأسفاره الـشاقة عـىل ناقـة , وغزل باملرأة وذكر أليام الصبا,شعره وصف للديار وبيئة البادية
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الـوحش والثـور ورصاعهمهـا مـع الـصائد  ووصف حليوان الـصحراء كحـامر ,أمون جرسة
 . وبقية احليوان كالفرس والنعامة واألسد,وكالب الصيد
 بل تأيت القصيدة الطويلـة وفيهـا مـا ,مادحيهأ شعراء املديح ولكنه ال يطيل يف وأبو حية من

 وقـد وصـلنا مـن , ثم يفرد بيتني أو ثالثة لذكر املمدوح وبيان خـصاله,فيها من أغراض فنية
اخللفاء قصيدة فيها ذكر ملروان بن حممد وقطعـة يمـدح فيهـا املنـصور ويعـرض ببنـي مدحيه 
 ً ولديه بعض القصائد واملقطعات يف مدح بعض أعيان عرصه الذين قلام نجد هلم ذكـرا,حسن

 وشـخص ,بن يزيد بن القعقاع والوليد , يزيد بن عتاب بن األصم: من مثل,يف كتب الرتاجم
 . وعمرو بن كعب,اسمه جعفر

وقد افتخر أبو حية بنفسه وقومه وذكر أيام بني عامر ومنها يوم أود ويـوم النـشاش ويـوم 
 .لغزل الذي برع فيه وأحسن وأجاد ولكن السمة الغالبة عىل كل هذا الشعر هو ا,شعب جبلة

 فلغته فصيحة صـافية رائعـة ,إن شعر أيب حية النمريي من نامذج الشعر الرفيع يف تراثنا العريب
 وفيه بعد ذلك ما يف الـشعر القـديم مـن قـوة وجزالـة وأصـالة , وأسلوبه مرشق أخاذ,صائبة
 . وقد وجدت يف حتقيقه ونرشه خدمة للغتنا املجيدة وإحياء لرتاثنا األصيل,وإبداع
  :مناذج من شعره - د

 :وقال أبو حية
ـــصيح? ـــم ت ـــني م ـــراب الب ـــا غ ُأال ي َ ََ َّ َِ ِ ُ ـــــــيح  َ ـــــــشنو إيل قب ـــــــصوتك م ُف ٌّ ْ ََ َّ ِ ُ ُْ َ َ 
ـــي ـــك تنتح ـــي ل ـــداة ٍ تنتح ـــل غ ـــــــشيحَّإيل  وك ـــــــت م ـــــــاين وأن   فتلق
 بعـــدت وال أمــــسى لــــديك نــــصيح  ختـــــربين أن لـــــست القـــــي نعمـــــة
 ســــتغنيك ورقــــاء الــــرساة صــــدوح  وإن مل هتجنــــــي ذات يــــــوم ٍ فإنــــــه
شـعوف ٌ لـذي اهلـو ــــوح  تذكرت والذكر ــــت جن ــــصحراء اخلبي  وهــــن ب
 نحـــر عـــني ٌ بالـــدموع ســـفوحعـــىل ال  ًحبيبــــا عـــــداك النـــــأي فأســـــبلت
ــبحت ــوم أص ــا الي ــت ماءه ــي أفن  ًغــــدا وهــــي ريــــا املــــأقني نــــضوح  إذا ه
ـــصت ـــل وقل ـــوا بلي ـــد ول ـــت وق  هبـــــم جلـــــة ٌ فتـــــل املرافـــــق روح  ظلل
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ٍ ـــــة ـــــا عـــــىل قطري ـــــتهم يوم ــــيج  ًفالقي ــــدور دل ــــا يف اخل ــــيس مم  وللع
ـــشمت ـــا جت ـــو م ـــوال اهل ـــة ٍ ل  بـــه نحـــوكم عـــرب الـــسفار طلـــيح  وقائل

ـــ ـــهاب ـــدين ألرض ـــا عام ـــوم رحن  ســــنيح فقــــال القــــوم مــــر ســــنيح  دا ي
 فقلــــت هلـــــم جـــــاري إيل ربـــــيح ُ  فهــــاب رجــــال ٌ مــــنهم وتقاعــــسوا
ـــروح ُ  عقـــاب ٌ بإعقـــاب ٍ مـــن الـــدار بعـــدما ـــسيل املحـــب ط ـــة ٌ ت  جـــرت ني
ــــا ــــم لقاؤه ــــات فح ــــالوا محام ــــيح  وق ــــي طل ــــرت واملط ــــح ٌ فزي  وطل
ـــة ـــوق بان ـــد ٌ ف ـــال صـــحايب هده  هــــد وبيــــان ٌ بالنجــــاح يلــــوح  ٍوق
ــــا ــــق بينن ــــت مواثي ــــالوا دم ٌ دام ــــح  وق ــــصفاء رصي ــــو ال ــــا حل  ودام لن
ــــا ــــني أرسع واكف ــــوم الب ــــاك ي ــــح  لعين ــــصفاء رصي ــــو ال ــــا حل  ودام لن
ــــه ــــور خيفن ــــشاح غي ــــسوة شح  أخـــي ثقـــة ٍ يلهـــون وهـــو مـــشيح  ون
ـــمعته ـــي س ـــدرين عن ـــا ي ـــن وم  وهـــــن بـــــأبواب اخليـــــام جنـــــوح  يقل

ـــذي ـــذا ال ـــاأه ـــسمراء موهن ـــى ب ــــيح   غن ــــاء مت ــــه حــــسن الغن ــــاح ل  أت
ـــريح  إذا مــــا تغنــــى أن مــــن بعــــد زفــــرة ـــسالح ج ـــر ال ـــن ح ـــام أن م  ك
ــــه ــــك إن ــــم وحي ــــا ده ــــة ٍ ي ـــــيح  وقائل ـــــوته ملل ـــــة ٍ يف ص ـــــىل غن  ع
ـــصيح  وقائلـــــة أولينـــــه البخـــــل إنـــــه ـــالم ف ـــن زور الك ـــاء م ـــام ش  ب

 ل الوشـــاة جـــروحبجلـــدي مـــن قـــو  ًقـــوال يكلـــم اجللـــد قـــد بـــداَّن فلـــو أ
 :وقال أبو حية

 فقـــل يف رفيـــق غائـــب ٍ وهـــو شـــاهد  إذا أنـــت رافقـــت احلتـــات بـــن جـــابر
ـــد   وإن ناديـت تــرسًأصـم إذا ناديـت جهـال ـــيال فجاح ـــل مج ـــأعمى وإن تفع  ًف

ــــاود  اين وإيـــــــاه الطريـــــــق عـــــــشيةرأ ــــيس املع ــــا األمح ــــاب رساه  هي
ـــــه ـــــوال خيال ـــــرا أن ل ـــــسم ب  ن هـــو واحـــدملـــا كنـــت إال مثـــل مـــ  ًفأق
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- ٢٩ -  

  ربيعة بن ثابت الرقي
  :حياته ونشأته وشخصيته - أ

 من شعراء صـدر ,ً الرقي موطنا,ًسدي نسباهو ربيعة بن ثابت بن جلأ بن العيزار بن جلأ األ
 إال ً كـان رضيـرا, ولد ونشأ يف الرقة من مدن اجلزيرة الفراتية عىل هنر الفرات,الدولة العباسية
خذ الشعر جيري عـىل لـسانه يف أضه عن فقدان البرص بصرية وفطنة فوتعاىل عوأن اهللا سبحانه 
 وهـي يومئـذ مقـصد النـاهبني مـن , بغدادً ورسعان ما غادر مسقط رأسه قاصدا,ريعان صباه

 بـن زائـدة الـشيباين يف قدمـة قـدمها إىل ً وهناك لقي معنا, وملتقى املفكرين والعلامء,الشعراء
 بقصيدة ً إنه مدح معنا: وقيل,تي كان يتوالها لعهد أيب جعفر املنصورالعراق من بالد اليمن ال

 ولعل مـرد هجائـه ,خذ الشاعر يف هجائهأ ف,إال أن املمدوح مل جيزل له املكافأة ومل هيش لشعره
 رغم عدم ,ً هذا إذا سلمنا أن ربيعة قد مدحه حقا, أسباب أخر ال تتعلق بالعطاء القليلًمعنا

ب ن هـذا اهلجـاء ال يعـود إىل سـبأ مما يدعونا إىل االعتقـاد بـ, من ذلك املدحًذكر الرواية شيئا
 كام أن املشهور عـن ,لينا من هجائه له ما يشري إىل قلة املكافأةإمادي هو أننا ال نجد فيام وصل 

 .ً عىل الشعراء أو شحيحاًنه مل يكن مقرتاأمعن 
قـى بيزيـد بـن أسـيد الـسلمي وايل  وهناك الت.سافر ربيعة وهو بعد شاب يافع إىل أرمينية

 . ينظم الشعر يف مدح الـسلميً كامالً ويرو أن شاعرنا مكث يف أرمينية حوال.املنصور عليها
 فرتك أرمينية ويمـم وجهـه ,غري أن هذه العالقة احلسنة بني الوايل وشاعره ما لبثت أن ساءت

كثري الشبه بجده املهلـب بـن  الذي كان , وكان واليها حينئذ يزيد بن حاتم املهلبي,شطر مرص
 . ولذلك كان قبلة الشعراء,أيب صفرة يف حروبه ودهائه وكرمه وسخائه

ال نذهب مع الرواية التي تعـزو هجـر ربيعـة ليزيـد الـسلمي وحتولـه إىل أومن اجلدير بنا 
 ولعـل الـسبب احلقيقـي هلـذا .املهلبي إىل قبض يد األول عنه وقد بسطها له الثـاين يف العطـاء

 والذي يرتفـع إىل ,ول هو أن شاعرنا كان يبحث عن املمدوح الذي يمثل صورة الطموحالتح
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 ويرو أن املهلبي تشاغل عن ربيعة أول مرة فكتب له يف رقعة ,مستو قيم القصائد ومعانيها
 :يقول

ــــــــا ــــــــران هللا, راجع  بخفــي حنــني مــن نــوال ابــن حــاتم  أراين, وال كف
 .ليه وبالغ يف إكرامهفلام بلغت املهلبي الرقعة أشخصه إ

 هـ عزل املنصور يزيد بن حاتم عن أكرة مرص لفشله يف القـضاء عـىل دعـوة ١٥٢ويف عام 
 : أو لتشيعه الذي جعله يتهاون يف أمرها فشيعه ربيعة بقصيدة يقول يف أوهلا,العلويني هبا

ــسواجم ــدموع ال ــرص بال ــل م ــى أه  غـــداة غـــدا عنهـــا األغـــر ابـــن حـــاتم  بك
ن صحبته له ترجع إىل شـعوره أ و, له يف مدح املهلبيً أن احلال مل يكن حافزاوهذا دليل عىل

 .بعظم املهام التي ينهض هبا يزيد بن حاتم وجسامتها
ومل متض سنوات قليلـة . إىل مدينته الرقةًومل يطل املقام بربيعة يف مرص بعده فغادرها راجعا

ع جواري اخلليفة املهدي فيشغفن هبا  فتطرق أسام,حتى كانت قصائده يف الغزل تسري يف البالد
 ومحـل , فوجه إليه املهدي من أخذه من مسجده بالرقـة, أن يسمعن ربيعة الرقي"ويرغبن يف 

 ثـم أجـازه . واستنشده ما أراد فضحك وضـحكن منـه...عىل الربيد حتى قدم به عىل املهدي
 :جائزة سنية فقال له

ــــــــــا ــــــــــري املؤمنين ــــــــــا أم ــــــــــــــامك األ  ي ــــــــــــــااهللا س  مين
ــــــــــا  قــــــــوين مـــــــــن بـــــــــالديرس ــــــــــري املؤمنين ــــــــــا أم  ي

ــــــــيهم ــــــــاقض ف ــــــــوين ف ــــــــــــــسارقينا  رسق  بجــــــــــــــزاء ال
 ثم أمر به فحمل عىل الربيد من سـاعته , قد قضيت فيهم أن يردوك إىل حيث أخذوك:قال
 .إىل الرقة

فأشخصه املهدي ( (: قال األصفهاين يف أغانيه. فقد عاد إىل بغداد,ًومل يلبث يف الرقة طويال
ومل يبق لنا الـزمن مـن مدائحـه فيـه سـو ) )ً كثرياًه بعدة قصائد وأثابه عليها ثواباإليه فمدح
 , ولعل ربيعة عاد بعد لقائه األول الفاشل مـع املهـدي فحـاول الوفـود إليـه ثانيـة.بيتني اثنني

 : يف حماولته بام وقع للمهدي من شعره يف املهلبي الذي يقول فيهًوأصاب نجاحا
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ـــد ـــشتان مـــا بـــني اليزي ـــدل  يزيــــد ســــليم واألغــــر بــــن حــــاتم  ين يف الن
 أيب ابـن ومروان ,بن بردحيث مل يكن له قبل بمنافسة بشار  ,ومل تطل إقامته الثانية يف بغداد

 حيـث أقـام , إىل الرقـةً فقفل راجعـا, والسيد احلمريي يف بالط املهدي, وأيب العتاهية,حفصة
 فكـان أن مخـل ذكـره وضـاع , شـهرة وجمـد وما هتبه للشعراء من, من أضواء العاصمةًبعيدا

 .معظم شعره
 ويروج عنده الـشعر وتكثـر ملحـه ونـوادره ,وتؤول اخلالفة إىل الرشيد فيتصل به الشاعر

 . بيد أن شعره فيه ضاع ومل يصل إلينا منه يشء,معه
 واختذ من , هـ ويل العباس بن حممد عم اخلليفة الرشيد إمارة اجلزيرة الفراتية١٨٥ويف عام 
 وشحن بـالرقيق فحبـاه الرشـيد , واختذت له اآلالت, ففرش له يف قرص اإلمارة, لهًالرقة مقرا

 ,ًحسناً وكان عىل الشاعر أن ينتهز الفرصة ويستثمرها استثامرا.شد تعظيمأمه ّ وعظً كثرياًحباء
 مل ًغري أن العباس الـذي كـان مـبخال .ليه بقصيدة تعد من أجود شعرهفلم يتوان عن التوجه إ

 , وراح يسخر من ممدوحه بام يؤذيه ويؤمله, فجن جنونه.يكافئ الشاعر بأكثر من دينارين اثنني
 وأمـر بإحـضاره , فغضب الرشـيد لعمـه,بلغه ما هجاه به ربيعةأفركب العباس إىل الرشيد و

 ووقـف , ولكنه ملا سمع منه قصته مع العبـاس, وعزم عىل قتله,ً والرشيد يتميز غيظا,حرضُأف
 . وأمر لربيعـة بثالثـني ألـف درهـم,ً ثم نظر إىل العباس منكرا,طرق هنيهةأة األمر عىل حقيق

 .ال يعود إىل هجاء عمهأوجعله من ندمائه وخلع عليه عىل 
 فقـد عـاد إىل , ونرجح أن صحبته للرشـيد مل تطـل,وعاش ربيعة بقية حياته يف يرس وسعة

 . أحواله وظروف معيشته يف شيخوخته معه من اهلدايا واملال ما يكفي لتحسنيً حامال.الرقة
 قد كف عن السعي إىل مـا يتطلـع إليـه طموحـه يف ًويميض الشطر األخري من عمره وادعا

 إىل الزهـد والرغبـة والطمـع يف عفـو اهللا وثوابـه ً وأصبح أكثر ميال,شبابه من احلياة العريضة
 . ينبئ عن ذلك بيتاه.ورضاه

 هللا واســـــــتكفهولكـــــــن ســـــــل ا  ال تـــــسأل النـــــاس مـــــا يملكـــــون
 فـــــــإن املنيـــــــة مـــــــن خلفـــــــه   وذي ثــــــــروةوكــــــــل مقــــــــل ٍّ
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 .ئة قبل هناية عام ثامنية وتسعني ومويفتوهكذا حتى 
  :شعره وأغراضه - ب

 تشتمل الواحدة منه عىل ,ئة ورقةته أن لربيعة ديوان شعر يقع يف ميذكر ابن النديم يف فهرس
ويقول أبو الفرج  .ديوان أربعة آالف بيتأبيات ال وهبذا االعتبار يكون جمموع ,ًعرشين سطرا
 ومل يبـق منهـا إال , إن ربيعة من املكثرين املجيدين غري أن هذه الكثرة قد ضـاعت:األصفهاين

 .وشل متناثر يف كتب األدب والتاريخ
لينـا مـن شـعره كـان يف إ إال أن ما وقع , متعددةًوال شك أن ربيعة تناول يف شعره أغراضا

لينا يشء من شعره يف الرثاء أو يف إ والوصف والزهد واحلكمة ومل يصل اءاملدح والغزل واهلج
 .الفخر

 . فلعل شعره فيها قد ضاع مع ما ضاع منه,نه مل يتناول هذه األغراضأوال يعني هذا 
  :الغزل - ١

 فظهـر تـأثره ,ًيعد شعر الغزل عنده أكثر مما نظم يف سواه من األغراض فقد نظم فيه مبكرا
 الشاعر الذي شـغف الغانيـات حبـه , تأثر بعمر بن أيب ربيعة, من شعراء الغزلفيه بمن سبقه

 : فمن ذلك يقول ربيعة.فشكون صده وإعراضه ورجون لقائه
ـــــــــــــات ـــــــــــــواين مغوي  مولعـــــــــــــات باقتنـــــــــــــايص  والغ
ـــــــــي ـــــــــد تواصـــــــــني بحب  حبـــــــــــــذا ذاك التـــــــــــــوايص  ق
 أو ,ته بالوعـد واملنـى فرتاه يرىض من حبيب, متسام ٍ,وربيعة يف كثري من غزله خملص يف حبه

 ويـذكر توهلـه , ويشكو السقم يف حبه الذي تغلغل يف أحشائه وحـل يف عظامـه.حتى باليأس
 وهكـذا تتغـري صـورة ربيعـة الرقـي .م بالعذريني العاشـقنيتأ يً وهو حينا.وخضوعه حلبيبته

 يعـرب  إنه يف هذه النامذج من غزله ال يصدر عن جتربـة شـعورية وال:بحيث يسهل علينا القول
 .عن حب حقيقي

 ,وال ريب يف أن ما أصيب به من العمى كان له تأثري واضح عىل معانيـه وصـوره الـشعرية
 : ويبقى كغريه من الشعراء العميان يلتذ باحلديث ويسحر به,فقد طبعها بطابع حيس
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ــــــــا  أحـــــب حـــــديثها وحتـــــب قـــــريب ــــــــي إال ملام ــــــــا إن نلتق  وم
نـه يف أ بيـد ,فسه وكأنه أمام شاعرين ال شاعر واحدوهكذا فإن املتأمل يف غزل ربيعة جيد ن

 عن شعراء الغزل املكشوف أمثال أيب نـواس واحلـسني بـن الـضحاك ًكل أحواله يظل مبتعدا
 وما كانت هذه الظاهرة إال ألنـه , فغزله خيلو من التهتك والرفث والفحش,ومسلم بن الوليد
 .أولئك املجان ومل حيرض جمالسهممل يعش حياة مثل 

 وقد شهد , عىل كثري منهمً بني شعراء عرصه ومقدماً يف هذا الفن فقد كان متميزاهتقدمما أ
فأما شعره يف الغزل فإنه يفضل عىل أشعار هـؤالء مـن أهـل زمانـه ( :بذلك ابن املعتز يف قوله

شـعر مـن أ كان ربيعة :واس فقالنأيب  وأجر ابن املعتز مقارنة بني غزل ربيعة وغزل ).ًمجيعا
وبـالرغم مـن الـصعوبة  . وغزل هذا سليم عذب,ً كثرياًواس بردانن يف غزل أيب  أل,نواسأيب 

 فإنـا ,التي نجدها عندما نريد مناقشة رأي ابن املعتز بسبب ضياع معظـم شـعر ربيعـة الرقـي
 فنحن من جهة نجد يف غـزل أيب نـواس , وقال فيه كلمة حق,نميل إىل أن ابن املعتز قد أنصفه

 أخر نجد ربيعة يف بعض قـصائده يـصدر عـن إحـساس قـوي وعاطفـة  ومن جهة,ًضعفا
 .صادقة ومعاناة حقيقية

ن بعـضه كـان أ حتى ليقال بـ, ويذيع يف كل مكان,ولرقة شعره الغزيل جيري عىل كل لسان
أمـا  .تب األدب أمثال األغاين وغريه وعاش بعضه اآلخر حتفظه لنا بطون ك,ينقش عىل البسط

 فـأظن ,ذكرهن يف نسيبه مثل ليىل وسعاد وعثمة وغنمة ورخـاص وداحـاأسامء النساء الالئي 
 ملا ذهب إليه الدكتور شوقي ضـيف مـن أن بعـض هـذه ً خالفا, اصطنعهاًأهنا ال تعدو رموزا
 .األسامء حقيقي

  :املدح - ٢
 عىل ما وصل إلينا منـه − كان املدح من أهم األغراض التي تناوهلا ربيعة يف شعره ومعظمه

له أجزاء من مخس قصائد من بديع شعره جزالـة لفـظ  أ حيث نقر,د بن حاتم املهلبييف يزي −
 وال نرتاب يف أن ربيعة كان يصدر يف هذا املدح عن عاطفة صادقة .وإحكام عبارة وحسن بناء

ى يف بنـاء مقـدام يـسع − كـام يـصوره لنـا −  فهـو,وشعور حقيقي بأمهيـة املمـدوح ومكانتـه
 . وخري مدافع عن اإلسالم,ظيمة ألنه محال كل ع;ناس يف الشدائد ويلجأ إليه ال,املكرمات
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 ويغلب عىل الظن أهنا مل تكـن ذات بـال ,أما مدائحه ملعن ويزيد السلمي فقد ضاعت كلها
 إن :وقيـل , فهي ال متثـل نـضجه الفنـي, فقد نظمها الشاعر يف مطلع شبابه,من الناحية الفنية

 . مل يستحسن بعضهاًمعنا
ا أثمرته قرحية ربيعة قصيدته يف العباس بن حممد عم اخلليفة الرشـيد وواليـه ولعل أجود م

 ,فاستحـسنها واسـتجادها(( تلك القـصيدة التـي أعجـب هبـا اخلليفـة ,عىل اجلزيرة الفراتية
 وأصـبح بعـض أبياهتـا ,حد من اخللفاء مثلهاأحد من الشعراء يف أ ما قال :وأعجب هبا وقال

 أن تـضيع هـذه ًومن املؤسف حقـا . ملا فيها من صور فنية مجيلة,كثري الدوران يف كتب األدب
 ,نـه قـد حـشد كـل مقدرتـه الفنيـةأ فمن املؤكد , فإهنا متثل ذروة نجاح الشاعر الفني,القالدة

 ً الـذي كـان معظـام,واستجمع كل أدواته الشعرية يف سبيل اإلجادة والتفوق يف مدح العبـاس
 : يف قولهًحسبه إال حملقاألق يف سامء الفن وال عة أن حي وكان عىل ربي, عند اخلليفةًوجليال

ــــا  إن املكـــــــارم مل تـــــــزل معقولـــــــة ــــك عقاهل ــــت براحتي ــــى حلل  حت
ــــب إن ــــود يرط ــــالع ــــاءهمل  واألرض تعـــشب إن وطئـــت رماهلـــا  ست حل

 ,ا مـن كـف العبـاس غـري دينـارين اثنـنيّ وهذه املبالغة مل يستدر,غري أن هذا اجلهد الفني
 فقد فرت الرشـيد بعـدها ,ثر سيايس مهمأ ولقد كان هلذه القصيدة ,دوحه هيجوهفانقلب عىل مم

 وظهر منـه لـه يعـد ,قلع عن عزمه عىل أن يزوج العباس ابنتهأ إنه : وتغري عليه وقيل,عن عمه
 ً كافيـاً وبالرغم من أن هذه القـصيدة ليـست ممـا يمكـن عـده سـببا,ذلك جفاء كثري وإطراح
بد من أن تكـون وراء هـذا التحـول أسـباب أخـر مل نقـف نه الأو ,لتحول اخلليفة عن عمه

 . فإن القصيدة كانت الكاشف املبارش عام أضمره الرشيد لعمه من استياء وحنق,عليها
لذي كان يبدو وكأنـه أعظـم  للخليفة للتعبري عن سخطه عىل العباس اًولقد كانت متنفسا

كون لقصيدة ربيعة يف العبـاس بـن حممـد وهكذا ت .رب رجال دولته وأقواهم صلة بهكأوالته و
ارش فيهـا املـدح دونـام أما طريقته يف مدائحه فإنه كان يبـ .نية عالية وأمهية سياسية كبريةقيمة ف

 . ويف أحيان أخر كان يستهلها بأبيات يف الغزل,ة أو غزلية يف بعض األحيانيلمقدمات طل
  :اهلجاء - ٣
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 ويزيـد بـن أسـيد ,قدر قليل كان يف معن بـن زائـدةأما شعره يف اهلجاء فام وصل إلينا منه 
 فيه الشاعر عن سـخطه وغـضبه عـىل هـؤالء الـذين مل َّ وقد عرب, والعباس بن حممد,السلمي

 فـرأ , فكانت له معهم جتربة فيها مرارة وقسوة,جلهمأ ومل يفهموا معاناته من ,يقدروا شعره
 وهو حني تصد هلم إنام تـصور املثـل . حمتاجون للتقويم واإلصالح,أهنم مستحقون لالنتقاد

 , وساء ظنـه هبـم,بوا أملهَّ فلام خي, فكأنه أراد منهم أن يرتفعوا ويسموا ويستقيموا,والنموذج
ويبـدو أن ربيعـة  . مـال إىل ثلمهـم والقـدح فـيهم,وظهروا عىل خالف ما تصورهم يف خياله

 واإلملـاح ,م والتعـريض بـاملهجويأتيس يف هجائه باالجتاه السائد القائم عىل السخرية والـتهك
 . مال إىل الترصيح ليوجعه وليشفي غليله منهًنه يف هجائه معناأ إال ,دون الترصيح

  مالمح تأثره ببعض الشعراء
 وهذه طائفة من أشعاره يبـدو فيهـا , إن ربيعة قد تأثر بعدد من شعراء العرص األموي:قلنا

 .ذلك التأثر
 :فهو يف قوله

ـــري ـــني غ ـــرف الع ـــنح ط ـــةوأم ــل  ك رقب ــوك أمي ــرف نح ــد والط ــذار الع  ح
 :فيه من معنى قول األحوص

ـــل  إين ألمنحـــــــــك الـــــــــصدود وإين ـــصدود ألمي ـــع ال ـــك م ـــسام, إلي  ًق
 :ويبدو ربيعة يف قوله

ــم ــت رصمك ــل ألمجع ــت ذا عق ــو كن ـــل  فل ـــيس أعق ـــرؤ ل ـــي ام ـــي ولكن  برأي
 : مجيل بن معمر يف قولهًمقلدا

 ولكــن طالبيهــا ملــا فــات مــن عقــيل  فلــو تركــت عقــيل معــي مــا طلبتهــا
 :ويف قول ربيعة

ــــدا ــــييل فقي ــــع ل ــــذا رب ــــييل ه ـــــدا  خل ـــــا وجتل ـــــم ابكي ـــــرييكام ث  بع
 : بل إغارة عىل بيت كثري بن عزة,اتكاء كبري

ـــا حيـــث حلـــت  خلــــييل هــــذا ربــــع عــــزة فــــاعقال ـــم ابكي  فلوصـــيكام ث
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 :ويبدو شاعرنا يف قوله
ــــسانا ــــرصم إن ــــيًست  انظر بعــــده مــــن تبــــدلبحبــــك فــــ   إذا مــــا رصمتن

 : إىل معني بن أوس يف قولهًمشدودا
ــــدل  ســــتقطع يف الــــدنيا إذا مــــا قطعتنــــي ــــف تب ــــانظر أي ك ــــك ف  يمين

وإذ تقرأ املقطعة التالية لربيعة جتد كأنك أمام شعر عمر بن أيب ربيعة حني حيكي عن نفـسه 
 :عىل لسان من يشبب هبا

ــت ــا: قال ــات هل ــن التابع ــت قل ــن أن ــــذا ربي  وم ــــمه ــــة األم ــــذا فتن ــــة ه  ع
ـــبه ـــت مناس ـــذي كان ـــى ال ـــذا املعن ــــتم  ه ــــالربد والق ــــك فاســــترتي ب  تأتي
ـــــة ٌ ـــــاك حمرم ـــــه الق ـــــيطان أمت  فباإللــــه مــــن الــــشيطان فاعتــــصمي  ش

 بغـــادة ٍ رخـــصة األطـــراف كـــالعنم  أعــوذ بــاهللا ريب منــك واســترتت: قالــت
 :أما أبياته

ــــ ــــييل فقي ــــع ل ــــذا رب ــــييل ه ـــــم اب  داِّخل ـــــرييكام ث ـــــدابع ـــــا وجتل  كي
 وإن أنـــــتام مل تفعـــــال ذاك فاقعـــــدا  قفــــا ملــــسعداين بــــارك اهللا فــــيكام
ـــــولتي ـــــاين وع ـــــسريا واترك  ســـعداأقـــل جلنـــايب دمنـــة الـــدار أ  وإال ف

 ن تتجلــــــداألعلــــــك أن تنــــــسى و   علـــيهامفقـــاال وقـــد طـــال الثـــو
 يأخذ سحر عمر بـن  ولوال أن,فذات داللة قوية عىل انجذابه إىل شعر جمنون ليىل وتأثره به

 : أي يف قوله,أيب ربيعة يف آخر هذه القصيدة
 وثنتـــــني يمـــــشني اهلوينـــــا تـــــأودا  ًفـــأقبلن مـــن شـــتى ثالثـــا وأربعـــا
ـــام ـــا احل ـــروط اخلـــز يلحقنه ـــأن م  ًويـــسحبن باألعطـــاف ريطـــا معتمـــدا  يط
ـــدا  ًفلـــام التقينـــا قلـــن أهـــال ومرحبـــا ـــسهل مقع ـــاألبطح ال ـــا ب ـــوأ لن  تب

نـون لـيىل  ولرغبة شـاعرنا يف حماكـاة شـعر جم. القصيدة من شعر املجنونغلب الظن أنأو
وجيب إال حتملنا هذه النامذج التي ظهـر فيهـا تـأثر ربيعـة بالـشعراء  .اختلط شعره بشعر ذلك
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 فهو يف كثـري مـن شـعره يفـرتق عـنهم , يسري عىل هنجهمًاألمويني عىل االعتقاد بأنه كان دائام
سه عـىل سـجيتها وطبعهـا  وهو عندما يرسل نفـ, لسواه فيهًنجد له أثرا بحيث ال ً كبرياًافرتاقا

 . ثم تثني عليه,رس التقليد حيملك عىل أن تطرب له وهتتزأويتحرر من 
فهـذا كـام تـر أسـلس مـن املـاء وأحـىل مـن ( (:ومن هذا نفهم ونفرس أقوال ابن املعتـز

فهذا كام تـر ( (,)) الكالموهذا أطبع ما يكون من الشعر وأسهل ما يكون من((, و))الشهد
 تأجج العاطفة وقـوة االنفعـال وقـرب أنا ال شك فيه  ومم.))ًال يسمع مثله لشاعر رقة وغزال

 . كل ذلك دفع ابن املعتز إىل إطالق هذه اإلحكام,املأخذ وتدفق الطبع
  :اخلصائص الفنية يف شعره - ج
 : شعر ربيعة الرقيتبرز سامأ
 .بري وسالمته املفرطةسهولة اللفظ وبساطة التع − ١
 هذه اخلصائص والـسامت جمتمعـة جعلـت .ثم قرب مآخذ املعاين ووضوحها ومجاهلا − ٢

 :ً وقوله مثال. حتى كتب عىل البسط, وأدت إىل ذيوعه, لد اجلواري وعامة الناسًشعره حمببا
ـــــــــا ـــــــــت محام ـــــــــي كن  لــــــــك مقــــــــصوص اجلنــــــــاح  ليتن
 لــــــست مــــــن أهــــــل الفــــــالح  أهيـــــــــــــا النـــــــــــــاس ذروين

ــــــــــىأنــــــــــ ـــــــصحاح  ا إنــــــــــسان معن ـــــــرض ال ـــــــو امل  هب
 :وقوله

ــــا بــــرص ــــام ي ــــا غن ــــسقاما   وســــمعييفي ــــي ال  رســــيس هــــواك أورثن
ـــي ـــت قلب ـــصدت حـــني رمي ـــد أق ـــــهاما  لق ـــــه س ـــــب إن ل ـــــسهم احل  ب
ــــــا  زجـــرت القلـــب عنـــك فلـــم يطعنـــي ــــــو إال اعتزام ــــــأبى يف اهل  وي

ـــت ـــا قل ـــاأإذا م ـــل عنه ـــرص واس  أبــــى مــــن رصمكــــم إال اهنزامــــا  ق
 ً شعر ربيعة عىل هذا النحو السلس العـذب املـصقول الـذي يعـد صـورة ونموذجـاُّجلو

 . أو يذهب برونقه وهبائه تعقيد,للشعر املطبوع ال تثقله الصناعة اللفظية
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 وحسبك أن .إن معظم شعر ربيعة جيمع إىل إحكام الصياغة ومتانتها وسالستها وعذوبتها
بن حممد لتلمس متكن الـشاعر مـن فنـه وامتالكـه تقف عند الميته وقصيدته يف مدح العباس 

 .ألدواته الشعرية
 فثمـة ضـعف يف ,ولكن هذا ال يعني أن شعره كله خيلو من العيوب والسقطات الـشعرية

 .التعبري وتكرار لفظي ثقيل وحشو معيب
 :فمن التكرار اللفظي قوله

ــــــرصميني ــــــك ت ـــــا  أيف هجــــــران بين ـــــرصمكم رصام ـــــا ل ـــــا رمن  وم
ــــب ــــاس ق ــــرام الن ــــدك ــــوأيل ق ــــــا  حب ــــــبن الكرام ــــــرائمهم وأحب  ك

ـــــا  أقـــــام احلـــــب حبـــــك يف فـــــؤادي ـــــد أقام ـــــؤادك ق ـــــي يف ف  وحب
ـــــان  وهـــــي حـــــوراء كاملهـــــاة هجـــــان ـــــري هج ـــــت غ ـــــان ٍ وأن  هلج

 :ًوقوله أيضا
ـــاده ـــؤاد فق ـــب الف ـــد غل ـــشوق ق ـــوده  وال ـــو فيق ـــب ذا اهل ـــشوق يغل  وال

 :ومن احلشو قوله
ــــا ــــاال مطيف ــــني ٍ رأت خي ــــن لع ـــــاوا  ًم ـــــاًقف ـــــا وقوف ـــــذا علين   هك
ــــــــريم ٌ ــــــــي ك ــــــــي مهلب ــــا  عتك ــــا منيف ــــال فرع ــــد ن ــــامتي ق  ًح

جـل أ مـن )هكـذا( وقد حرش لفظـة ,فهو يف البيت األول جير أنفاسه للوصول إىل القافية
أدت إىل املعنـى )كـريم( فلفظـة , من حشو الكالم)حامتي( أما يف البيت الثاين فإن لفظة .ذلك
 : ويف قوله.املراد

ــــ ــــت اجل ــــسنانل ــــا ح ًامل ودال رائع ـــــد  ً ـــــة البل ـــــسمني إال ظبي ـــــام ت  ف
 : ويف البيت. أغنت عنها وكفت)ًرائعا( فلفظة , زائدة ال معنى هلا)ًحسنا(جاءت لفظة 

ـــــك فاعلميهـــــا ـــــي ب ـــــوال فتنت  إذا صـــــىل ربيعـــــة ثـــــم صـــــاما  ول
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 ًرا فقد اضطر إليها الشاعر اضـطرا. من غري رضورة)فاعلميها(وردت اجلملة االعرتاضية 
 .إلمتام الوزن

 إن هذه اهلنات والـسقطات الـشعرية ال خيلـو منهـا أو مـن مثلهـا شـعر :وال بد من القول
 وكفى ربيعة الرقي أن اجليد البديع مما وقفنـا عليـه مـن , ولكن العربة يف قلتها وضآلتها,شاعر

 .شعره كثري والرديء املطرح منه قليل
 فالرمـل ,ي شيوع األوزان الصافية والقصريةوتبقى بعد ذلك ظاهرة بارزة يف شعره تلك ه

 والرمـل كـام هـو , حيتل وحده ما يقارب ربع ما هو بني أيـدينا اليـوم مـن شـعر الـشاعرًمثال
 ويمكن عزو تلك , انسيابيةاص واملطرب من الشعر وهو ذو موسيقمعروف بحر ويوافق املرق

املغنيـات إىل أوزان قـصرية يـسهل  أوهلام انتشار الغناء وحاجـة املغنيـني و:الظاهرة إىل سببني
 فكان النظم عىل األوزان القصرية يف شعر الرقي أن بعض املواقـف ,عليهم تقطيعها وترجيعها

الشعرية كاحلدث الطارئ واملوقف اآلين ال متكن الشاعر من الرتيث والصرب عىل فنـه فيجـنح 
 . للسهولة يف النظمًرية إيثاراإىل األوزان القص

 فقد نظم يف احلور الطويلة والقـصرية , ربيعة الرقي شاعر كبري موهوب فال شك أن,وبعد
 وممدوحيـه , فنال إعجاب معارصيه مـن الـشعراء, وتفوقًوالسهلة والصعبة فأجاد فيها مجيعا

 , واحتج بشعره بعض أئمـة اللغـة, وحظي بثناء من جاء بعده من النقاد,من اخللفاء واألمراء
وربيعة احتج بـه األصـمعي وذلـك عنـدما أورد ( (: يف كامله فقد قال املربد.منهم األصمعي

 . وهذا وحده كاف لالهتامم بشعره ودراسته.))بعض شعره
  :مناذج من شعره - د
 :وقال ربيعة الرقي − ١

ــت ــار قابل ــوء ن ــن ض ــبأمل ــني الرك  تــشب بلــدن العــود واملنــدل الرطــب  ع
ــا قل  فقلــــت لقــــد آنــــست نــــارا كأهنــــا ــيصــفا كوكــب الحــت فحــن هل  ب

 :وقال هيجو أبو العباس بن حممد − ٢
ــــسيف املحــــىل ــــت  مــــدحتك مدحــــة ال ــــام جري ــــرام ك ــــري يف الك  لتج
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ــــت  فهبهـــــا مدحـــــة ذهبـــــت صـــــياعا ــــا وافرتي ــــك فيه ــــذبت علي  ك
ــــه وفــــاء ــــيس ل ــــرء ل ــــت امل ـــــت  فأن  كـــــأين إذ مـــــدحتك قـــــد رثي

 :ومما يستحسن لربيعة قوله − ٣
ــــــــاح ــــــــري ص ــــــــاح إين غ ـــــــــدا  ص ـــــــــن حـــــــــب داحًأب   م

ــــــــدحا حــــــــب داحصــــــــ ـــــــــــــستباح  ًار ق ـــــــــــــؤادي امل  يف ف
ـــــــــا ـــــــــب إليه ـــــــــنح القل ـــــــــــــاح  ج ـــــــــــــي ذو جن  إن قلب
ــــــــــــب داح ــــــــــــىص يف ح ـــــــــي  وع ـــــــــوام والح ـــــــــل ل  ك
ــــــن اجلـــــــ ــــــت يل رســــــال م ـــــــــاح  ًلي ـــــــــا والري ـــــــــن إليه  ـ
ــــــــي ــــــــات عن ــــــــغ احلاج  ثــــــــــم تــــــــــأيت بالنجــــــــــاح  تبل
 لـــــــك مـــــــن غـــــــري جـــــــراح  أنــــــــــــــــا واهللا قتيــــــــــــــــل

ــــــــــــــي ال ــــــــــــــسيف قتلتن ــــــــــــاح  ب ــــــــــــمر الرم  ال وال س
ـــــــــول ٌ ـــــــــاس قت ـــــــــت للن  بـــــــــــــاهلو ال بالـــــــــــــسالح  أن
 وبغـــــــــــــــنج ٍ ومـــــــــــــــزاح  وبــــــــــــــشكل ٍ وبــــــــــــــدل
ـــــــــــــيودين ـــــــــــــني ص ــــــــــــــاحي  وبعين ــــــــــــــر كاألق  وثغ
ـــــــــا ـــــــــت محام ـــــــــي كن  لــــــــك مقــــــــصوص اجلنــــــــاح  ليتن
 لــــــست مــــــن أهــــــل الفــــــالح  أهيـــــــــــــا النـــــــــــــاس ذروين
ــــــــــ ـــــــصحاح  ىّأنــــــــــا إنــــــــــسان معن ـــــــرض ال ـــــــو امل  هب

 :ض بيزيد السلميوقال يمدح يزيد بن حاتم املهلبي ويعر − ٤
ـــــود  يزيــــــد األزد إن يزيــــــد قــــــومي ـــــام جت ـــــود ك ـــــميك ال جي  س
ـــــر ـــــود أخ ـــــة وتق ـــــود مجاع ــــود  يق ــــود ومــــن يق ــــرتزق مــــن تق  ف
 ولكـــــن ال جيـــــود كـــــام جتـــــود  شـــــبيهك يف الـــــوالدة والتـــــسمي
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ـــــالث ٌ ـــــا ث ـــــسعون حيفزه ـــــام ت  يقـــــيم حـــــساهبا رجـــــل ٌ شـــــديد  ف
ـــــه ـــــت لوج ـــــثنة مجع ـــــف ش ــــا   وك ــــك ي ــــن عطائ ــــد م ــــدبأبك  يزي

 : وهو قول يا بؤسه,ًأيضاوقال  − ٥
ـــــــــايص ـــــــــرمحن ع ـــــــــا لل ــــــــــــــوين برخــــــــــــــاص  أن  جلن
 مـــــــــــــن أدان وأقـــــــــــــايص  ثــــــــــم للنــــــــــاس مجيعــــــــــا
 مل أنـــــــــل منـــــــــه افـــــــــرتايض  ورخـــــــاص الكـــــــرخ ظبـــــــي
ـــــــاين ـــــــن حل ـــــــايل م ـــــــا أب ــــــــــــامي  م ــــــــــــك أو رام انتق  في
ــــــــي ــــــــذبت روح ــــــــد ع ــــــــاليص  ولق ــــــــك خ ــــــــى من  فمت
ـــــــــا ـــــــــرمحن فين ـــــــــاتقي ال ـــــــوم القـــــــص  ف  اصواحـــــــذري ي
ـــــــــــــات ـــــــــــــواين مغوي  مولعــــــــــــات ٌ باقتنــــــــــــايص  والغ
ـــــــــي ـــــــــد تواصـــــــــني بحب  حبـــــــــــــذا ذاك التـــــــــــــوايص  ق

 :كتب ربيعة ليزيد بن حاتمو − ٦
ـــــــــا ـــــــــران هللا راجع  بخفـــي حنـــني مـــن يزيـــد بـــن حـــاتم  أراين وال كف

فلام قرأها أمر بنزع خفي الشاعر فحشامها دنانري فقال ربيعة ملا عـزل وويل حملـه يزيـد بـن 
 :سيدأ

ــ ــسواجمبك ــدموع ال ــرص بال ــل م  غـــداة غـــدا عنهـــا األغـــر ابـــن حـــاتم  ى أه
 :وفيها يقول

ــــة ــــري ذي مثنوي ــــا غ ــــت يمين ــــم  ًحلف ــــري آث ــــا غ ــــرئ آىل هب ــــني ام  يم
ـــد ـــدين يف الن ـــشتان مـــا بـــني اليزي  يزيـــد ســـليم واألغـــر ابـــن حـــاتم  ل
ــــساملأ  يزيـــد ســـليم ســـامل املـــال والفتـــى ــــري م ــــوال غ  خــــو األزد لألم

 وهـــم الفتـــى القيـــيس مجـــع الـــدراهم  ى األزدي إتــــالف مالــــهفهــــم الفتــــ



٤٠٥ 

ــــه ــــام إين هجوت ــــال حيــــسب التمت ــــارم  ف ــــل املك ــــضلت أه ــــي ف  ولكن
ــدركا ــيس م ــذي ل ــساعي ال ــا ال ــا أهي ـــضارم  في ـــور اخل ـــعي البح ـــسعاته س  بم
ـــاتم ـــن ح ـــات اب ـــاء املكرم ـــى لبن ــــائم  كف ــــا األزدي عنهــــا بن  ونمــــت وم
ـــــادم  مفيـــا ابـــن أســـيد ال تـــسام ابـــن حـــات  فتقـــــرع إن ســـــاميته ســـــن ن
ــه ــسك خوض ــت نف ــر إن كلف ــو البح ـــــــه املـــــــتالطم  ه  هتالكـــــــت يف آذي
ـــــامل  ًمتنيــــت جمــــدا يف ســــليم ســــفاهة ـــــاين ح ـــــال ٍ أو أم ـــــاين ح  أم

 



٤٠٦ 

 
- ٣٠  -  

  الشريف الرضي
  الرضي هو حممد بن احلسني املعروف باحلسني

  ) م١٠١٦ − ٩٧٠(
  ) هـ٤٠٦ − ٣٥٩(

  :حياته ونشأته - أ
 .مام عـيل بـن أيب طالـب يرتقي نسبه إىل اإل,حممد بن احلسني املعروف باحلسني الريضهو 

خذ أ ف, وتلقى العلوم واآلداب عىل علامئها وأساتذهتا, هـ ونشأ فيها٣٥٩ م ٩٧٠ولد يف بغداد 
يخ أيب الفـتح عـثامن ش ودرس اللغة عىل الـ,الفقه عن الشيخ املفيد بن عبد اهللا حممد بن النعامن

نابـت هـذا الـشاعر الـشاب  .الفرائض واآلداب وسائر العلـوم حتى برع يف الفقه و,يبن جن
انتابـت   وذلك جـزء مـن جـراء الفواجـع التـي, حتى آخر حياتهًبعض الباليا والزمته طويال

 − ٣٦٩ فحبس والده يف إحد قالع فارس سـبع سـنوات . والقالقل التي عبثت فيها,بغداد
 ,ت مـضجع الـشاب الـصغريّل هذه املصائب التي أقـض هـ وصودرت أمالكه ورغم ك٣٧٦

 .رق الشعر أً فنظم فيه متلهفا,ً مجاًفقد كان رقيق احلس مرهف القلب حيب أباه حبا
 وكـان يف ,عارص الرشيف الريض ثالثة من اخللفاء العباسيني هم املطيع والطـائع والقـادر

 وقـد , للعراك بـني الفـرس والـرتكً بعد بينام كان عهد اخلليفة الطائع مرسحاًأيام األول طفال
خلـص الـود أنـه أ مـع , مما اضطر الشاعر عىل مواالهتم,سيطر الديلم والرتك مدة عىل العراق

 إذ رأ فيه بقايا األصـالة العربيـة ,نس ومدحه بكل صدق وإخالصنس به كل األأللطائع و
الشاعر بعد وفاته بقـصائد  وقد رثاه , وقد أغدق عليه اخلليفة اهلدايا والعطايا.من بني العباس

 عندما شعر بميله إىل ,م هذا األخري أن مال عنهَّ ولكن ما عت,عدة كام مدح عبد القادر من بعده
 .العلويني والفاطميني ومدحه للوزراء وامللوك



٤٠٧ 

 هــ ودفـن يف بيتـه ٤٠٦ حمـرم ٦ م املوافق لــ ١٠١٦ حزيران ٢٦تويف الرشيف الريض يف 
رشاف يـوم مل يكـن  لـألً فقد كان نقيبـا,دفنت معه آماله الواسعة ف,بالكرخ يف ضواحي بغداد

 ً وكـان أيب الـنفس رشيفهـا تيمنـا. بل هلـم العلـم واألدب والبيـان,رشاف عرش وال تاجلأل
 . عايل اهلمة مل تعنه األيام عىل بلوغ أقىص أمانيه يف املعاين,باسمه
  :شخصيته - ب

 بل كان يصف االشـتباكات الـسياسية ,ب من شعره بالتكسًمل يطمع الرشيف الريض يوما
 ومل , وكان يصف تقلبـات األحـوال, وخدمة األغراض السياسية,الناشبة بني فارس والعراق

ن يكون أ بل كان حرصه عىل املكانة املعنوية و,يبتغ أية فائدة مادية من اتصاله بالوزراء وامللوك
 اسـتطاع بـدافع هـذا القـصد  وقد,ذا شأن وجاه يف ترصيف املعضالت وتسلم عرش اخلالفة

الرشيف أن يكون صلة بني كل من احلجاز وفارس والشام من جهة وبـني العـراق مـن جهـة 
أخر. 
  :موضوعات شعره - ج

وكان شعر الرشيف الريض باإلمجال صورة ترتجم ما تنطوي عليـه نفـسيته الطمـوح مـن 
 واسـطة ًشعر عنـده يومـا فلم يكن الـ,اآلمال العراض واألحالم الذهبية نحو املجد والسؤدد

 مـن ً ونـشيدا, باملحبـة واآلالمً بل كان معظمـه تغنيـا, للمداجاة واملواربةًللتكسب وال مركبا
 )احلجازيـات(وحـت إليـه مواسـم احلـج وطرقـه بموضـوعات أأناشيد العزة والفخار فقد 

ن  وكـا,)الـشيعيات( إليه العلويون والطالبيون املحرومون من السلطان بموضوعات ىوأوح
 كام دفعته دموعـه التـي قـذفها قلبـه )الشيب(تروعه من األمراض واألخطار ينظم يف وصف 

اجلريح ونفـسه املكلومـة احلزينـة عـىل فـراق األحبـة واألصـدقاء واألقربـاء مـن تـصويرها 
 الستعادة األجماد القديمة واملـايض التليـد املنـدرس بموضـوعات ً وأعطى جماال)بالرثائيات(
يف مجيع األبواب التي طرقها إنام هي انطباع مـن نفـسه الكبـرية  ه القصائد وكل هذ)فخرياته(

 بل كان مرآة معكوسة ملا يتأجج يف أعامقـه مـن .وقلبه الرقيق وحسه املرهف ومعنوياته العالية
 وهيامه باملعنويات والقيم السامية واآلمـال واملراكـز املرموقـة ,حرارة املحبة وتنفس الوجدان

 .إليها نفسه الشامءالتي كانت تصبو 



٤٠٨ 

 وغزلـه شـديد .نحو أربعـني قـصيدة ضـمنها الـشاعر لوعـة صـبابته :فحجازياتـه  - ١
 بل هو العشق النزاع بني العقـل والقلـب والـرصاع .اللصوق بنفسه ينبجس من أعمق أعامقه

 :بني العزة والذل من قوله
ـــب  عفـــــايف مـــــن دون التقيـــــة زاجـــــر ـــب رقي ـــن دون الرقي ـــونك م  وص

ــــايل ــــم اهللا حاجــــةعــــشقت وم  ســــو نظــــري والعاشــــقون رضوب   يعل
 عنهـــــا الطلـــــول تلفـــــت القلـــــب  تلفتـــت عينـــي فمـــذ خفيـــت: وقولـــه

 ويف رصيع كربالء احلـسني بـن ,وانحرص رثاؤه يف األهل واألصدقاء ويف امللوك والعظامء
 . وكان يشيد بمآثر وبطوالت مجيعهم حيث يتضاءل املجد والعز أمام ذكرياهتم,عيل
 يفتخر بقومه وجمد أرسته وبالتالـد ,كان الرشيف شاعر الفخر بال منازعفقد  :فخرهو - ٢

 :سيام يف أهل البيت يقول وال,والطريف من رشفه
ــار ــوا والن ــصخر إن محل ــضبواإكال  ن بـــذلواإن ركبـــوا والوبـــل إواألســـد  ن غ

حييـي  كـذلك كـان ,وكام كان يفاخر ويتباهى بأهله والـرشفاء مـن قومـه يف بـاب الفخـر
 ,ذكريات من قتل من آل البيت

 :هو ذا يناشد اخلليفة نفسهها و,سيام احلسني فيقف عىل قبورهم يف هلفة وحرقةوال
ــــــرق  ًمهـــــال أمـــــري املـــــؤمنني فإننــــــا ــــــاء ال نتف ــــــة العلي  يف دوح
ــــاوت ــــوم الفخــــار تف ــــا ي ــــا بينن ـــــدا  م ـــــا يف املعـــــايل معـــــرقًأب   كالن

 نهــــا وأنــــت مطــــوقأنـــا عاطــــل م  ننيإإال اخلالفـــــــة ميزتـــــــك فـــــــ
له فيهام قصائد كثرية من عيون الشعر حياول أن يضارعه املتنبـي يف  :وهو شاعر املدح   - ٣
 عليـه يف ً مدحه يف قصائد كثرية متوجعا, بحبه إىل أقىص احلدودًبيه علوقاأ بً وكان صبا,بعضها
لتي خيلـع فيهـا عليـه  له باألعياد واملناسبات اً إياه بخالصه ورد أمالكه ومباركاً ومهنئا,سجنه

 .رداء امللوك واخللفاء



٤٠٩ 

وكان الرشيف الريض يقتـنص املناسـبات اجلميلـة والفـرص الـسانحة يف نظـم قـصائده 
صدق املـشاعر وأسـحر أبلغ املعاين وأعذب القوايف وأ فينتقي أمجل العبارات و,واالحتفال هبا

 :ام يفاخر فاسمعه في,البيان
ـــــــر ــــــا مــــــن ا  منتـــــــصبات كالقنـــــــا ال ن ــــــاًعي  لقــــــول وال أفن

 . وال اللفظ عىل املعنىًال يفضل املعنى عىل لفظه شيئا
 يتقارب مع األقدمني من بني شعراء عـرصه :يف شعره وجداني النزعـة     وكان أيضاً  - ٤
 بل احلروف واحلركـات , كل األساليب والوسائلً مستعمال, نصيبه من الصبغة العباسيةًآخذا

 :ً ينادي الدهر قائالً ففي رثاء أحبابه مثال.ميهالرضورية للتعبري عن مقاصده ومرا
 قــد انتهــى العتــب وانقــىض العجــب   بكـــــل نائبـــــةًيـــــا دهـــــر رشـــــقا

ــــا اســــتطعت عــــن ــــدي م  مل يبــــــق يل بعــــــد مــــــوهتم أرب  ريبأرد ي
 كام ينـادي نفـسه ويـشجعها ,كام يتفنن يف املناجاة بوجدانه فينادي النظرة ووقفة األحباب

 :ادي الشباب بقولهعىل حتمل اآلالم وين
ــــيا ــــك ناس ــــن ي ــــداًفم ــــً عه ــــاس  ينإ ف ــــا شــــباب غــــري ن  لعهــــدك ي

 وإن النــــاس بعــــدك غــــري نـــــاس  فـــإن العــــيش بعــــدك غــــري عــــيش
 وقوافيـه .ففي مثل هذين البيتني تربز ألفاظ الرشيف الريض مشخصة لتدفق العاطفة عنده

قاه البحـرتي شـيخ الـنغم  بموسـيً عميقـاً حيـث تبقـى أثـرا, الساحرة يف متوجاهتـااكاملوسيق
 .الشعري

  :مكانته - د
 وال مـع ابـن ,ً وانطالقـاًوإذا ال نستطيع أن نضع الرشيف الريض يف صف املتنبـي تفكـريا

 وال مع أيب متام يف فلتاته النـادرة يف انتقـاء األبيـات الفـذة , للمعنى والتقيص فيهًالرومي حتليال
هم يف َّ ولكنـه بـز,ن به من كل ميـزاهتم املـذكورةنه حيوز النصيب الذي ال يستهاأ إال ,اجلذابة

 ,ام اعتور ابن الرومي بسبب إفراطه يف التقيص والتحليل مع احلذر الشديد في,الشعر الوجداين



٤١٠ 

 وما شاب شعر املتنبي من املبالغة غري املعقولـة , به أبو متام يف املبالغة بالصنعة والتكلفَّوما زل
 .واملعاظلة الشديدة

  :همؤلفات - ـه
 :وله عدة مؤلفات ضاع أكثرها ومن أمهها

 .كتاب املجازات يف اآلثار النبوية − ١
 .كتاب حقائق التأويل يف متشابه التنزيل طبع بالنجف − ٢
 .تلخيص البيان عن جمازات القرآن − ٣
 .اخلصائص − ٤
 .وكتاب أخبار قضاة بغداد − ٥
 .ومجع كتب هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب − ٦
وله ديوان كبري يف الشعر مجعه عدة أدباء منهم أبو احلكم اخلريي وطبع يف بريوت سنة  − ٧
 . هـ١٣٠٧
  :يصنعة الشريف الرض - و

 بويـه ووزرائهـم; إال يني لعرصه وأمراء بني من مديح اخللفاء العباسالرشيف الريض يكثر
 كرامة تـرد إىل طيـب ي, وهة أو غلو, بل حيتفظ بكرامتهأنه يتوقر يف مدحيه وال يسف إىل مغاال

حمتده ومكانته يف بيته وعرصه, وكل من يقرأ ديوانه حيس الصلة واضحة بينه وبني املتنبي; فقد 
كان حيتذي شعره احتذاء, ولعل ذلك ما جعله يكثر من الفخر واالعتداد بنفسه, كام أكثر مـن 

 :نقد األخالق وأحوال املجتمع والناس من مثل قوله
ــــدنيا خ ــــق ال ــــق مــــومسوخالئ  للمنــــــــع آونــــــــة ولإلعطــــــــاء  الئ

 تلقـــــاك تنكرهـــــا مـــــن البغـــــضاء  ًطــــورا تبادلــــك الــــصفاء وتــــارة
 :واستمر يشكو من الدهر كأن يقول

ـــي ـــتامع ظالمت ـــدهر اس ـــن ال ـــأين م ُف َِ ُإذا نظـــــــرت أيامـــــــه يف املظـــــــاملِ  َّ ُ ْ 
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ـــــ ـــــض أهل ـــــدهر خيف َومل أدر أن ال ُ َ َّ َّ ـــرضاغم  ُهِ ـــوس ال ـــيهم نف ِإذا ســـكنت ف َِّ َ ُ 
ًوهي شكو ترددت كثريا يف هذا العرص عند الرشيف وغريه من الشعراء; فقد كان هناك 
من الكآبة يف احلياة اإلسالمية العامة; بسبب ما أصاهبا من اضـطراب سـيايس واجتامعـي, مـا 

ًجعل الشعراء يرددون هذا اللحن, وكان الرشيف من أكثر الشعراء ترديـدا لـه متأسـيا كـام  − ً
َنيعه باملتنبي, وأكثر مثله من احلكم يف شعره كقولهيف ص − قلنا ِ ُ َ َ: 

ـــدهتا ـــوب وج ـــشت القل ـــت فت َإذا أن َ َ ََّ ــادق  ْ ــسوم األص ــادي يف ج ــوب األع ِقل ِ ُ 
ِوأيضا فقد قلده يف غزله باألعرابيات وما ينطوي معها من ذكر العيس والبيد كقوله ِ َّ ً: 

ــــا ــــعنا حنين ــــيس توس ــــا الع ًوعجن ِ َ ــــــــا ونوســــــــعها  َ ِّتغنين   بكــــــــاءَُ
 :وقوله

ـــــــــــــب ـــــــــــــا دون الكثي ِحيي ِّ ــــــــب  َ ــــــــي الربي ــــــــع الظب َّمرت َّ َ َ 
ًوهلذه الغزليات حيز واسع يف ديوانه, وهو يطبعها بطوابع من العفة والطهـر, ودائـام يـردد 

وله يف ذلك قطع رائعة مثل مقطوعتـه . ًذكر مواضع نجد واحلجاز فمعشوقاته دائام حجازيات
 .املشهورة

َيـــا ظبيـــة َالبـــان ترعـــ َليهنــــك اليــــوم أن القلــــب مرعــــاك  ى يف مخائلــــهِ َ ِ ْ 
وتوسع يف هذا املوضوع كام توسع يف احلكم; غري أنه ينبغي إذا ذكرنا املتنبي معه أن نـضعه 

وعىل كل حال كان الرشيف . يف مرتبة متخلفة عنه; إذ يتفوق املتنبي عليه يف مجال التعبري وقوته
ًحياكي املتنبي ويلفق كثريا من معا  التلفيـق مـن حولـه يف هـذه َّنيه وحكمه يف نامذجه; وقد عـمِّ

 .العصور; إذ نر الشعراء يلفقون نامذجهم من اخلواطر املوروثة واألفكار املطروقة
  :مناذج من شعره - ز
  كربال كرب وبال - ١

 :قال وهو باحلاير احلسيني يرثي جده سيد الشهداء عليه السالم
ـــــ ـــــت كرب ـــــربال, ال زل ـــــالًاك  ل املـــــصطفىآلقـــــي عنـــــدكمـــــا   وب
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ــــوا ــــا رصع ــــك مل ــــىل ترب ــــم ع  مــــن دم ســــال ومــــن دمــــع جــــر  ك
ـــا ـــروي دمعه ـــذيل ي ـــم حـــصان ال  خـــــدها عنــــــد قتيــــــل ٍ بــــــالظام  ك
ـــــا ـــــرتب عـــــىل إعجاهل ـــــسح ال  عــــن طــــىل نحــــر ٍ رميــــل ٍ بالــــدما  مت
ٍ ــــر  وضـــــــيوف ٍ لفـــــــالة ٍ قفـــــــرة ــــري ق ــــىل غ ــــا ع ــــوا فيه  نزل
ــــوا ــــى اجتمع ــــاء حت ــــذوقوا امل  بحــــد الــــسيف عــــىل ورد الــــرد  مل ي
 ًال تــــــــدانيها ضــــــــياء وعــــــــىل  ًتكــــسف الــــشمس شموســــا مــــنهم
 أرجـــــل الـــــسبق وإيـــــامن النـــــد  وتنـــوش الـــوحش مـــن أجـــسادهم
ــــــن ــــــصابيح, فم ــــــا كامل  قمــــر غــــاب, ونجــــم قــــد هــــو  ًووجوه
ــــــــايل, وغــــــــدا ـــــا  غــــــــريهتن اللي ـــــبىلئج ـــــيهن ال ـــــم عل  ر احلك
ـــــاينتهم ـــــو ع ـــــول اهللا ل ـــــا رس  بـــــني قـــــتىل وســـــباوهـــــم مـــــا  ي
ـــن ـــل, وم ـــع الظ ـــيض يمن ـــن رم  عــــاطش ٍ يــــسقى أنابيــــب القنــــا  م
ـــــه ـــــسعى ب ـــــاثر ٍ ي ـــــسوق ٍ ع  حلــــف حممــــول عــــىل غــــري وطــــا  وم
ــــىل ــــسري ع ــــشكو أذ ال ــــب ي ـــــا  متع ـــــزول املط ـــــسم, جم ـــــب املن  نق
ـــــرا ـــــنهم منظ ـــــاك م ـــــرأت عين ــــش  ل ــــذاللح ــــني ق ــــجوا, وللع  ً ش
ـــــا ـــــول اهللا, ي ـــــذا لرس ـــــيس ه ـــــانأ  ل ـــــة الطغي ـــــي, جـــــزام  والبغ
ــــم ــــرس هل ــــأل يف الغ ــــارس مل ي ــــــى  غ ــــــر اجلن ــــــه م ــــــأذاقوا أهل  ف
ــــسله ــــاحي ن ــــزر األض ــــزروا ج ــــا  ج ــــه ســــوق اإلم ــــم ســــاقوا أهل  ث
ــــىل  معجـــــالت ٍ ال يـــــوارين ضـــــحى ــــيض الط ــــه أو ب ــــنن األوج  س
ــــرشات اخلطــــى  هاتفــــــــــات ٍ برســــــــــول اهللا يف ــــسعي, وع ــــر ال  هب
  ظـــــل خبـــــابذلـــــة العـــــني وال  يـــــوم ال كـــــرس حجـــــاب ٍ مـــــانع
 وأزيـــــل الغـــــي مـــــنهم فاشـــــتفى  أدرك الكفـــــــر هبـــــــم ثاراتـــــــه
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َّيــــا قتــــيال قــــو ـــــدين وأعـــــالم اهلـــــد  ض الــــدهر بــــهً  عمـــــد ال
ــــــنهم ــــــم م ــــــد عل ــــــوه بع  نــــه خــــامس أصــــحاب الكــــساإ  قتل
ـــــال ـــــوت ب ـــــالج امل ـــــا ع ــــــــني وال مــــــــد ردا  ًورصيع  شــــــــد حلي

ــــــ ــــــدم الطعــــــن, ومــــــاُّغل ـــــر  وه ب ـــــاء الث ـــــري بوع ـــــوه غ  كفن
ـــــا ـــــهًمرهق ـــــدعو وال غـــــوث ل   مـــــصطفىٍّ وجـــــدٍّبـــــأب ٍ بـــــر   ي

ــــور  وبـــــــــأم ٍ رفـــــــــع اهللا هلـــــــــا ــــسوان ال ــــني ن ــــا ب ــــام م  ًعل
ـــــــــــدعومها ــــا  أي جـــــــــــد وأب ي ــــا أب ــــي ي ــــد أغثن ــــا ج ــــد ي  ج
ــــــــا رســــــــول اهللا يافاطمــــــــة  يـــــا أمـــــري املـــــؤمنني املرتـــــىض  ي
 بــــانقالب األرض أو رجــــم الــــسام  كيـــــــف مل يـــــــستعجل اهللا هلـــــــم

ــــدا   أو هرقــــللــــو بــــسبطي قيــــرص, ــــا ع ــــد, م ــــل يزي ــــوا فع  فعل
ــــة ــــي فاطم ــــن بن ــــاب م ــــم رق  عرقـــت مـــا بيـــنهم, عـــرق املـــد  ك
ــــى خلتهــــا ــــسيف حت ــــلم األ  واختالهــــا ال ــــرس ــــح الع ــــرق, أو طل  ب

ـــــو ـــــاامحل ـــــىلً رأس ـــــصلون ع  ًكـــــرم طوعـــــا وأبـــــاجـــــده األ   ي
ـــــــضوا ـــــــنهم مل ينق ـــــــاد بي  وا احلبــــىُّعمــــم اهلــــام, وال حلــــ  يته

ــــــه ف ــــــي ل ــــــت تبك ــــــةمي  وأبوهــــــــا وعــــــــيل ذو العــــــــىل  اطم
ــــــزا  لــــــو رســــــول اهللا حييــــــا بعــــــده ــــــه للع ــــــوم علي ــــــد الي  قع
ـــرا  معــــرش مــــنهم رســــول اهللا والـــــ ـــرب ع ـــرب إذا الك ـــكاشف الك  ـ
 وحــــــسام اهللا يف يــــــوم الــــــوغى  صـــــهره البـــــاذل عنـــــه نفـــــسه
 مل يقــــــدم غــــــريه ملــــــا دعـــــــا  أول النـــــاس إىل الـــــداعي الـــــذي
ـــــذا ـــــشهيدان ف ـــــبطاه ال ـــــم س ـــــالظبى  ث ـــــذا ب ـــــسم وه  بحـــــسا ال
ـــــــا  وعــــيل وابنــــه البــــاقر والــــصادق ـــــــى والرض ـــــــول وموس  الق
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ـــــــــه ـــــــــوه وابن ـــــــــيل وأب ـــــدا  وع ـــــوم غ ـــــر الق ـــــذي ينتظ  وال
ــــىل ــــزا وع ــــد ع ــــال املج ــــا جب ــــــورا  ًي ــــــدور األرض ن ــــــناًوب   وس
 ًســـــبب الوجـــــد طـــــويال والبكـــــا  جعــــــــل اهللا الــــــــذي نــــــــابكم
ـــــــــسى وال ـــــــــزنكم ين ــــ  ال أر ح ــــسىل وإن ط ــــم ي ــــدرزءك  ال امل

ـــ ـــدهر, وعف ـــىض ال ـــد م ـــدكماق ــــا   بع ــــدمع رق ــــاخ, وال ال  ال احلــــو ب
ــــىأ ــــن داء العم ــــشافون م ــــتم ال ـــروا  ن ـــوض ال ـــن ح ـــاقون م ـــدا س  ًوغ

ـــــتكم ـــــيكم بي ـــــدين عل ـــــزل ال ـــــى  ن ـــــرا وط ـــــاس ط ـــــى الن  ًوختط
ــــى  أيــــن عــــنكم للــــذي يبغــــي بكــــم ــــر لظ ــــا ح ــــدن دوهن ــــل ع  ظ
ـــــــــــــــربام  عظــــــــم الـــــــــبالء وفرجـــــــــا  ال تيأســـــــــــــــن ف

ـــــــأس الرجـــــــا  مــــــاينــــــسخ اخلــــــوف األقــــــد   ن, ويغلـــــــب الي
  الدنيا كثرية األزواج - ٢

 حلبهــــــــا دم األوداجأأمــــــــسيت  إين إذا حلـــــــب اخليـــــــل لباهنـــــــا
ــــــــــــــــــــرية األزواج  خطبتنـــي الـــدنيا فقلـــت هلـــا ارجعـــي  إين أراك كث

  سيال اليدين - ٣
 :ئةائه وذلك سنة أربع وسبعني وثالثمقال يمدح الطائع ويذم بعض أعد

ــــاحأ ــــن الري ــــراك م ــــىل ث ــــار ع  ســـــأل عـــــن غـــــديرك واملـــــراحأو  غ
ـــــويتأو ـــــسالم ودون ص ـــــر بال ـــــــصياح  جه ـــــــاوز بال ـــــــع ال جي  مني

 قـــــاحيباطحـــــك األأويلمـــــع يف  وأهـــــو أن خيالطـــــك اخلزامـــــى
ـــرس ـــن مي ـــو أرضـــك م ـــم يل نح  دفعـــــت بـــــه الغـــــدو إىل الـــــرواح  وك

ـــ ـــدهر خف ـــذا ال ـــيّوه ـــن عرام ــــوقي واصــــطباحي  ض م ــــق مــــن غب  ورن
ــــي ــــف من ــــالم يطي ــــد كــــان امل ــــــان إىل اجلــــــامح  وق  بمنجــــــذب العن
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ــــي الزمــــان عــــىل اقرتاحــــي  تــــــؤول النائبــــــات إىل مــــــرادي  ويعطين
ــــــوادي ــــــسوالف واهل ــــــة ال ــــــصفاح  وعالي ــــــنة وال ــــــدافع يف األس  ت
ـــــصباح  إذا استقـــــصني غامـــــضة الـــــدياجي ـــــأت هبـــــن عاشـــــية ال  فق
ـــــذا ـــــه مغ ـــــموت ل ـــــدرع ٍ س  مــــاحوقــــد غــــرض املقــــارع بالر  وم
ٍ  متطـــــق شـــــارب املقـــــر الـــــرصاح  بنافــــــذة متطــــــق عــــــن نجيــــــع
ــــدير ــــا ه ــــضلوع هل ــــر يف ال ـــــاح  وأخ ـــــرب للق ـــــدير الفحـــــل ق  ه
ــــواح  فـــــام يل تطلـــــب األعـــــداء حـــــريب ــــصبح جــــانبي غــــرض الل  وي
ــــ  أبــــا هــــرم, وأنــــت تزيــــد ضــــيمي ــــن طامحــــيأب ــــامن م ــــد تط  ي ي
 لـــــسامحًوعرقـــــا يف الـــــشجاعة وا  ًحلقـــــــت أيب نزاعـــــــا يف املعـــــــايل
ـــــاك إال ـــــت أب ـــــام حلق ـــــت ف ـــــاح  وأن ـــــذنابى باجلن ـــــق ال ـــــام حل  ك
ـــــاح  نميــــت مــــن العقــــول إىل املخــــازي ـــــر إىل النب ـــــى اهلري ـــــام ينم  ك
ـــــصحاح  فــــنحن نــــر مكانــــك مــــن نــــزار ـــــداء يف األدم ال ـــــان ال  مك
ــــــدلق وقــــــاح  بنــــي مطــــر دعــــوا العليــــاء يطلــــع  إليهــــــا كــــــل من
ـــــا ـــــة املناي ـــــن مقارع ـــــوا ع ـــــــان امل  وول ـــــــرداحولقي ـــــــة ال  لملم
ـــــراح  أخيفـــــى لـــــوم أصـــــلكم وهـــــذي ـــــىل اجل ـــــنم ع ـــــرونكم ت  ق
ـــــــا ـــــــل أن قطعن ـــــــا القبائ  قــــــرائن عــــــامر وبنــــــي ريــــــاح  تعرين
ـــــــري راح  وعلقنـــــــا مطامعنـــــــا بحبـــــــل ـــــــوب بغ ـــــــه القل  تعلق
 حمافظـــــة عـــــىل عـــــشب البطـــــاح  وكلهـــــــم جيـــــــرون العـــــــوايل
ــــــا ــــــاء أن ــــــغ ســــــادة األحي ــــــداح  فبل ــــــا رضب الق  ســــــلونا بالغن

ـــــاوع ـــــسكنه وملن ـــــاع ن ـــــا الق ــــراح  فن ــــنعم امل ــــسمرات وال ــــن ال  ع
ـــــاب ـــــا قب ـــــراق لن ـــــت الع ـــــــاح  وطبق ـــــــأطراف الرم ـــــــا ب  نظلله
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ــــف بالنــــسيم مــــن الريــــاح  نعلـــــل بـــــالزالل مـــــن الغـــــوادي  ونتخ
ــــسمو ــــث ت ــــة حي ــــا اخلليف ــــــامح  وجاورن ــــــال إىل الط ــــــرانني الرج  ع
ــــــصونا ــــــه م ــــــاء ل  ونرتـــــع منـــــه يف مـــــال ٍ مبـــــاح  نوجــــــه بالث

ـــــاوســـــي ـــــدين مـــــن العطاي ـــــزاح  ال الي ـــــأمون امل ـــــد م ـــــب اجل  مهي
ـــــه ـــــد يدي ـــــالم ن ـــــدر امل  ًمــــىض طلقــــا عــــىل ســــنن املــــراح  إذا ابت
ـــــــزراحاذر  أمـــــــري املـــــــؤمنني أذال ســـــــريي ـــــــدة ال ـــــــذي املعب   ه
ـــرا ـــك بح ـــي إلي ـــاض املط ـــم خ  مـــاعز والـــضواحييمـــوج عـــىل األ  ًفك
ــــــه ــــــوم في ــــــدير تع ـــــ  رساب ٌ كالغ ـــــامارب ـــــل الق  ح كغـــــوارب اإلب
ــــايل ــــرام باملع ــــن غ ــــك م ــــم ل ـــــــاح  وك ـــــــاين وارتي ـــــــم يف األم  وه
ــــواحي  وأيــــــام تــــــشن هبــــــا املنايــــــا ــــن الن ــــن م ــــوابس يطلع  ع
ـــــا ـــــن قلن ـــــشجاع هب ـــــع ال  ألمـــــر غـــــص باملـــــاء القـــــراح  إذا ري
ـــــستباح  فــــال نقــــل املهــــيمن عنــــك ظلــــال ـــــيس بم ـــــنعامء ل ـــــن ال  م

ــــــداحي  رضأوواجهــــــك الثنــــــاء بكــــــل ــــــشكري وامت ــــــة ل  معاون
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 دسالباب السا
  يالنثر يف العصر العباس
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  :ر النثر يف العصر العباسيتصدّ - أوالً

ًم العباسيون بالنثر الفني اهتامما كبريا حلاجة الدولة اجلديدةاهت − أ مل و  واتـساع رقعتهـا ;,ً
قد احتـل وإن كان  −  إال يف عهد ما يسمى بالدول املنقطعة النثر العادي والعلمي واألديبيتألق
 .التي هي حصاد هشيم االنحالل والتحلل الذي أصاب الدولة العباسية الكرب − مكانه
 :فالكاتبان الوحيدان اللذان عاشا يف عهد بني أمية مها − ب
 .خر ملوك بني مروان آثم قتل عبد احلميد مع مروان بن حممد ,عبد احلميد الكاتب − ١
 ,ن لقـي مـرصعهأ الوقت يف عهد العباسـيني إىل بقي بعضالذي  ,وعبد اهللا بن املقفع − ٢

 الكتابة العربية أو النثر آنذاك  تكن ومل,وتصل الدولة العباسية إىل أوج عظمتها يف عهد الرشيد
 وبعـد ,ت الدولـة العباسـيةشتتـ  منزلة لـه بعـدىرقأ وإنام بلغ النثر ,يف مرتبة عليا من اإلجادة

 :سمع عن بدأنا ن,احتالل بغداد من قبل بني بويه
 ابن العميد − ٣
 والصاحب بن عباد والوزير املهلبي − ٤
 وأيب إسحق الصايب − ٥
 وأيب بكر اخلوارزمي − ٦
 وبديع الزمان اهلمداين − ٧
 وأيب حيان التوحيدي − ٨
 وأيب الفتح كشاجم − ٩

 وأيب الفرج الببغاء − ١٠
 مثـل فـنهم أو ًقـة فنـاأعالم النثر العريب الذي مل ينتج عرص من عـصور األدب الالحوهم 

 كانت الكتابة الفنية قد أصبحت ذات قواعد وأصول عىل يـد عبـد وهكذا . مثل عددهمًعددا
احلسن بن سهل, وعمرو بن مسعدة, وسهل وابن املقفع, ك ن الكتابم وغريه احلميد الكاتب
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 ابـن العميـد,والصويل, وابن قتيبـة, وأبـو حيـان واجلاحظ,  و,بن هارون, واحلسن بن وهب
 .الصاحب بن عباد, وبديع الزمان اهلمداين, واخلوارزمي, والثعالبيو

العرص العبايس هو العرص الذهبي للكتابة الفنية; فقد نبغ فيـه كبـار الكتـاب الـذين ف − ج
 .ًجددوا يف أساليب النثر ومعانيه, وفتحوا آفاقا جديدة للكتابة

 ,العرص  هذاَّوقد ارتفع شأن الكتاب يف − د
 كل خليفة أو وزير كاتب أو أكثر,فأصبح ل − ١
 نشئت لذلك الدواوين املتعددة,ُوأ − ٢
 بل إن بعض الكتاب قد وصل إىل الوزارة بسبب قدرته عىل الكتابة الفنية, − ٣
 كام أن الكتابة قد حلت حمل اخلطابة يف آخر العرص, − ٤
 . دولة الشعر من الصدارة األدبيةديلتوأ − ٥
 :تابة يف هذا العرصعددت أنواع الكوقد ت − ـه
 وكل ما يصدر عـن ديـوان ,فهناك الكتابة الديوانية مثل كتب البيعات وعهود الوالء − ١

ًالرسائل معربا عن رأ اخلليفة أو الوزير يف شؤون الدولة العامة, وسميت بالديوانية نسبة إىل 
 ."ديوان الرسائل"صدورها من 

تبادلة بني الكتاب يف أمورهم اخلاصة من مدح ِوهناك الكتابات والرسائل اإلخوانية امل − ٢
 .أو اعتذار أو هتنئة أو تعزية

ِوهناك الرسائل األدبية التي يكتبها األدباء والبلغاء إلبراز قدرهتم وإبداعهم كرسائل  − ٣
 .اجلاحظ وابن العميد

  :أقسام الكتاب يف العصر العباسي - ثانيًا
َّويقسم مؤرخو األدب الكتاب يف العرص ال عبايس إىل أربـع طبقـات, لكـل طبقـة رجاهلـا ُ

 :وميزاهتا الفنية
  :الطبقة األوىل - ١
 .وإمامها ابن املقفع − أ



٤٢١ 

 :ومن أشهر رجاهلا − ب
 احلسن بن سهل, − ١
 وعمرو بن مسعدة, − ٢
 وسهل بن هارون, − ٣
 .واحلسن بن وهب − ٤

 ومتتاز هذه الطبقة
 بتنويع العبارة, − أ

 وتقطيع اجلملة, − ب
ِّوتوخي السهولة, − ج ََ 
 والعناية باملعنى, − د
 .الزهد يف السجع − ـه
  :الطبقة الثانية - ٢
 .وإمامها اجلاحظ − أ

 :ومن أشهر رجاهلا − ب
 الصويل, − ١
 وابن قتيبة, − ٢
 .وأبو حيان التوحيدي − ٣

 :الطبقة األوىل يف كثري من أساليبها, لكنها متتازهذه الطبقة وقد تابعت 
 اد,باالستطر − أ

 ومزج اجلد باهلزل, − ب
 واإلكثار من اجلمل االعرتاضية, − ج
 .ويشء من اإلطناب لتحليل املعنى واستقصائه − د



٤٢٢ 

  :الطبقة الثالثة - ٣
 .وإمامها ابن العميد − أ

 :ومن أشهر رجاهلا − ب
 الصاحب بن عباد, − ١
 وبديع الزمان اهلمداين, − ٢
 واخلوارزمي, − ٣
 .والثعالبي − ٤
 :خصائصهاومن  − ج
 السجع بجمل قصرية, − ١
 والتوسع يف اخليال والتشبيهات, − ٢
 .واإلكثار من االستشهاد − ٣
 وتضمني املعلومات التارخيية والطرائف امللح, − ٤
 .والعناية باملحسنات البديعية − ٥
  :والطبقة الرابعة - ٤
 .وإمامها القايض الفضل − أ

 :ومن أشهر رجاهلا − ب
 ابن األثري, − ١
 .والعامد األصبهاين الكاتب − ٢

 :وهذه الطبقة سارت عىل هنج الطبقة الثالثة يف
السجع واإلكثار من املحسنات البديعية, إال أهنا غلبـت يف ذلـك وأغرقـت يف التوريـة  − أ

 ,واجلناس
 حتى أصبحت الكتابة عبارة عن ألفاظ منمقة مسجوعة, − ب



٤٢٣ 

 .لكن ذلك كان عىل حساب املعنى − ج

  :امتزاج الثقافات - ثالثاً
النثـر يف اجلاهليـة وعـرص ما كان عليه تطورات جديدة عىل يف العرص العبايس  طرأتلقد 

 :صدر اإلسالم والعرص األموي بفعل
 ,امتزاج الثقافات الفارسية واليونانية واهلندية − ١
 ,النقل والرتمجة واالقتباس − ٢
 ,اريسدولتهم معتمدين عىل العنرص الفالعباسيني  ةقامإ − ٣
 ,هذه الدولة بالطريقة الفارسية من حيث إنشاء الدواوين والوزاراتء بنا − ٤
 , الدولةبص يف تقلد منا الكتابتنافس − ٥
 . بالكتابة الفنيةزيمن يتمم  أن يكون)ًيصبح وزيرا(يستوزركان  ط فيمناشرتا − ٦

  :العصر العباسي األول العوامل اليت أثرت يف تطور النثر يف - رابعاً
 :يف احلياة العباسية جمموعة عوامل ر يف تطور النثرّأث

 ةوالنظـرات واألفكـار البالغيـة  األجنبية والتأثر باآلثار األدبيةازدهار حركت الرتمج − ١
 .لد الفرس واليونان واهلند

 . حوهلمةلتفاف العاماوالقصاص والنساك يف املسجد والساحات و انتشار الوعاظ − ٢

 .يف األدب العريبة جنبيلفلسفية وأقوال احلكامء يف الثقافات األا ظهور املذاهب − ٣

 .ةاجلدل الديني وقيام املناظرات بني الفرق اإلسالمي احتدام − ٤

  األدب النثـر يفعـدم حفـظ وسـبب ,فالعرب منذ العرص اجلاهيل وهم يعرفون هذا الفـن
 :العريب هو

  قليل,الإيهم كتاب  ويف صدر اإلسالم مل يكن فةن العرب يف اجلاهليأ − ١
  حفظها اجلميع,ةحدهم مقولأ فإذا قال ,كان مجيع العرب أهل حفظ − ٢
 .ا يريدون إلقاءهم منها بل كانوا حيفظون ونؤ أوراق يقر هلممل يكنأنه  − ٢



٤٢٤ 

 
  دسالباب السا
  ولالفصل األ

  أساليب النثر وخصائصه
  :أساليب النثر يف العصر العباسي - أ

 أو )الرسائل الديوانية(ً يف هذا العرص انطالقا من احلاجة لبعض فنونه ًنظرا لتطور فن النثر
فإن الكتاب اهتمـوا  ,)خوانيةك من خالل الرسائل الديوانية واإلإظهار القدرة والتفنن يف ذل(

 ولكنها تلتقي يف نقطتني أساسيتني تظهران أسلوب النثر يف ,ًهبذا الفن وصنعوا له طرقا خمتلفة
 :ذلك العرص

 .يصال املعنى الدقيق والطريف إىل القارئإ − ١
 .إثارة اجلامل يف نفس القارئ والسامع − ٢

ًوبذلك يكون أسلوب النثر قد انتهج طريقا واضحا إل  وقد أوضـح اجلـاحظ ,يصال املعنىً
 : هذا الطريق من خالل اعتامد النقاط التالية" البيان والتبني "يف مقدمة كتابه 

 .فصاحة األلفاظ − ١
 .عدم تنافر احلروف − ٢
 .أداء األلفاظ للمعاين الدقيقة − ٣
 .اعتامد أسلوب البالغة العربية يف توصيل املعاين − ٤

, والتـي )والـديواين − والرسـمي − أشكال اخلطـب األديب(ومن هنا كانت الفنون األدبية 
 :سنبحث فيها يف هذا القسم

  :خصائص النثر - ب
 , اطلعـوا عـىل مـا كتـب يف النثـر يف املـصادر العربيـةبام أن كتاب النثر يف العرص العبـايس

 واحلديث النبوي الرشيف, واملصادر اهلندية واليونانية من خـالل مـا تـرجم ,كالقرآن الكريم



٤٢٥ 

 اعتمدوا يف كتابة منثوراهتم عىل خلط الطريقتني العربيـة واألعجميـة م فإهن,من كتب فلسفية
 : ويمكن حرصها بـ,كتابمما جعل النثر يتميز بخصائص خمتلفة بني ال

 .استعامل األلفاظ املتوسطة التي تنفي األلفاظ املتوعرة واأللفاظ السوقية الساقطة − ١
جياد رضب من التالؤم املوسـيقي الـذي يكـسو الكـالم كـسوة االزدواج والـرتادف إ − ٢

 .الصويت وكالم البديع
 .اعتامد مذهب السجع − ٣
 .يعها وزخرفتهاالرتكيز عىل تصنيع العبارة وترص − ٤

 .اللجوء إىل املبالغات والتهويالت واالعتذار بكثرة العبارات املنمقة − ٥

 :مالحظة

وقد وصل النثر يف هذا العرص إىل درجة االهتامم بالشكل أكثر من املـضمون بحيـث تبـدو 
ر مما  يريد الكاتب أن يعرب عن مقدرته وموهبته فيها أكث,القطعة النثرية املكتوبة مقصودة لذاهتا

 .يريد أن يعرب عن معنى من املعاين التي حيتاجها اإلنسان
  :أهم كتاب النثر يف العصر العباسي - ج

برز من كتاب النثر يف هذا العـرص اجلـاحظ وابـن املقفـع وسـهل بـن هـارون وأبـو بكـر 
وقد اهتم ابن املقفع وسهل بن هارون بمـذهب  ; احلريري واخلوارزمي وبديع الزمان اهلمذاين

 وترجع أمهية بن املقفع يف النثر العريب إىل أنه يعد أفـضل مـن نقـل ,نعة يف العرص العبايسالص
 وقـد تـرجم , وما نقل إىل الفارسية من ثقافات يونانيـة أو هنديـة,الثقافة الفارسية إىل العربية

كان  وقد , إىل أكثر من ثالثني لغة كرب ملا هلذا الكتاب من أمهية كبرية"كليلة ودمنة "كتاب 
 .)ألف ليلة وليلة − كليلة ودمنة( عامرة بام ترجم عن العربية هيذكر أن طفولت) جوته(

  :يقول ابن املقفع ناصحاً كتاب النثر
 ." فإن ذلك دليل عىل العي,ًإياك والتتبع حلويش الكالم طمعا يف البالغة"

 :ًويقول أيضا
 .")امةالع( مع التجنب أللفاظ السفلة , عليك بام سهل من األلفاظ"



٤٢٦ 

 ."ّ التي إذا سمعها اجلاهل ظن أنه حيسن مثلهـا":  فقال?البالغةعن ئل ابن املقفع ُوقد س
سـاء املعتزلـة وظـاهرة فريـدة مـن ظـواهر العـرص ًية اجلاحظ من كونه رئيسا من رؤوتأيت أمه
 ."الناس عيال عليه يف البالغة والفصاحة" : وقد قال ابن العميد فيه,العبايس

ً كتب اجلاحظ تعلم العقل أوال واألدب ثانيا":يدويقول ابن العم ً ّ". 
 واألدلة والرباهني التـي ,ويظهر متييز اجلاحظ من خالل اهتاممه بألفاظه ومعانيه ودقة آرائه

يسوقها إلثبات القـضية التـي يتحـدث عنهـا, إضـافة إىل مقدماتـه ونتائجـه املتـأثرة بـاملنطق 
 .والفلسفة واجلدل واحلوار
  : مقدمة كتاب احليوانيقول اجلاحظ يف

ًنـسبا, وبـني الـصدق  وعصمك من احلية وجعل بينك وبـني املعرفـة ,بك اهللا الشبهةّجن"
ّسببا, وحبب   ."ّليك التثبيت وزين يف عينيك اإلنصاف, وأذاقك حالوة التقوإً

ًوالعبارات مقطعة تقطيعـا  ,)احلالوة − اإلنصاف − ّجنبك(فاأللفاظ هاهنا منتخبة كقوله 
أما أبو بكر اخلوارزمي فقد حتول النثر معه ومـع نظرييـه بـديع الزمـان واحلريـري إىل  ; ًصوتيا

ٍيقول أبو بكر اخلوارزمي يف كتاب أرسله إىل . تصنيع معتمدين عىل السجع والرتصيع والبديع
أما بـديع ; "ني االقتباس منه عن اجلواب عنهّقرأت الفضل املسجع فشغل" :أيب حممد العلوي

 وأهـم خـصائص هـذه , متيز بإنشائه لفن جديد يف األدب العريب وهو فن املقاماتالزمان فقد
 :املقامات
 .القصص القصرية − ١
 .حلركة التمثيليةا − ٢
 .سكندري وعيسى بن هشامخصيتني ومهيتني مها أبو الفتح اإلاالعتامد عىل ش − ٣



٤٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  السابعالباب 
  اخلطـابةفن 

  يف العصر العباسي



٤٢٨ 



٤٢٩ 

 
  :توطئة - أوالً
والسبب يف ذلك  , واضمحل شأهنا يف هنايتهةازدهر يف بداية العرص العبايس فن اخلطاب − ١

لـدولتهم, واضـمحلت بعـد  ً ومتكيناةً ازدهرت دفاعا عن حق العباسيني يف اخلالفةأن اخلطاب
 .هلا وزوال الداعية, ذلك بسبب احتجاب اخللفاء عن العام

لعرص العبايس; فقد كانت الدولة اجلديدة يف حاجـة إىل كان للخطابة شأن كبري يف أوائل او
ترسيخ امللك وإثبات حق العباسيني يف اخلالفة, وكان اخللفاء العباسـيون األوائـل كالـسفاح 

 .واملنصور واملهدي خطباء مصاقع, فازدهرت اخلطابة يف ذلك العرص
 :ى عىل مسامع الناس ألغراض خمتلفةوكانت اخلطبة تلق − ٢
اخلطب السياسية التي يلقيهـا اخللفـاء والقـادة يف اسـتقبال الوفـود أو حتمـيس فهناك  − أ

 اجلنود,
 وهناك اخلطب الدينية التي تلقي يف األعياد واجلمع, − ب
 .واخلطب االجتامعية يف املدح أو الذم أو االستعطاف أو العتاب − ج
 :وقد امتازت اخلطابة يف أول العرص العبايس − ٣
 ظ,بجزالة األلفا − أ

 وعدم االلتزام بالسجع, − ب
 وكثرة االستشهاد بالقرآن الكريم واحلديث الرشيف, − ج
 .ِالرضورة فيه إىل اإلطناب ِوغلبة اإلجياز إال ما تدعو − د
 :وأشهر خطباء هذه الفرتة − ٤
 فاح,َّالس − ١
 واملنصور, − ٢
 ,وداود بن عيل − ٣



٤٣٠ 

 وعيسى بن عيل, − ٤
 وخالد بن صفوان, − ٥
 ,يب بن شيبةوشب − ٦

 ,وهارون الرشيد − ٧
 ,وجعفر الصادق − ٨
 .)جعفر الصادق(وحممد بن إبراهيم امللقب  − ٩

وملا اسـتقرت الدولـة العباسـية, وفـشت العجمـة, وسـيطر األعـاجم مـن بـوهييني  − ٥
وسالجقة عىل اخلالفة, ضعفت اخلطابة, وقويت الكتابـة, فلـم يعـد اخللفـاء قـادرين عليهـا 

حت اخلطابة مقصورة عىل بعض املناسبات الدينية كالعيدين واجلمعة, وقـد كأسالفهم, فأصب
 .أناب اخللفاء واحلكام غريهم فيها

ًثم ازداد األمر سوءا يف آخر العرص العبايس, وضعفت اخلطابة الدينية أيضا, وأصـبح  − ٦ ً
طـب خطباء املساجد يرددون خطب السابقني ويقرؤوهنا من كتـبهم عـىل املنـابر, وأغلبهـا خ

 .مسجوعة متكلفة
 : دفاع أولخطباخلطابة كيف بدايتهم قد اهتموا  العباسيون كأسالفهم األمويني وكان − ٧
 ًيسهم يف دعوهتم أوال, − أ

 .ًوتثبيت ملكهم ثانيا − ب
حني بويع باخلالفة يف مدينة الكوفـة, ولفـت  فاحَّخطبة أيب العباس السوقد اتضح ذلك يف 

 :فاحَّيقول أبو العباس الس.  الكريم عليه السالماالنتباه إىل صلته بالرسول
ُّوزعم السبئية الضالل أن غرينا أحق بالرياسة" − ّ  ?واخلالفة منا, فشاهت وجـوههم, بـم َّ
وأنقذهم بعد ... جهالتهمد ّوبرصهم بع..أهيا الناس, وبنا هد اهللا الناس بعد ضاللتهم ?ومل

 ."...هلكتهم
َّلكوفة حني كان واليا عليها أليب العباس السيف أهل ا د بن عيلوخطبة عمه داو  .فاحً

 :ود بن عيليقول دا



٤٣١ 

ًشكرا شكرا" − ً أما واهللا ما خرجنا لنحتفى فيكم زهى وال لنبتني قرصا,ً ُّ, أظن عدو اهللا أن ً َّ
لن نظفر به إذ أرخي له يف زمامه حتى عثر يف فضل خطابه, فاآلن عاد األمر يف نصابه, وطلعت 

 ورجـع احلـق إىل ,ا, واآلن أخذ القوس بارهيا, وعـادت النبـل إىل النزعـةالشمس من مطلعه
 ." أهل بيت الرأفة والرمحة:ه يف أهل بينكمّمستقر
ًوإذا كانت اخلطابة يف هذا العرص قد بـرزت سياسـيا مـع اسـتالم العباسـيني ملقاليـد  − ٨

وخاصـة أن د العباسـيني, ضـالسلطة فإهنا ضعفت بعد القـضاء عـىل الثـورات التـي قامـت 
وأخذوا الناس بالـشدة, فـضعفت األحـزاب, وصـودرت احلريـات . وا األفواهُّالعباسيني كم

ً كذلك رس الضعف إىل اخلطابة احلفليـة إذ وضـع األغنيـاء حـاجزا بيـنهم وبـني ,السياسية
 واقترصت عىل مناسـبات زواج أو مـوت أحـد أقاربـه أو ,الوفود التي كانت تأيت إىل بني أمية

 .فة نفسهموت اخللي
 :هينئه باخلالفة ويعزيه بأبيه املنصور اخلطيب ابن عتبة املهدييقول  −
أجر اهللا أمري املؤمنني عىل أمري املؤمنني قبله, وبارك ألمـري املـؤمنني فـيام خلفـه لـه أمـري "

ل مـن وراثـة مقـام أمـري ض وال عقبى أف,املؤمنني بعده, فال مصيبة أعظم من فقد أمري املؤمنني
 ."املؤمنني
ا اخللفـاء والـوالة, ومل أما اخلطابة الدينية يف املساجد فقد بقيت مزدهـرة يـشارك فيهـ − ٩

 عندما طلب الرشيد من األصمعي أن يعـد خطبـة البنـه األمـني, وعنـدما طلـب تضعف إال
 .ُالرشيد نفسه إىل إسامعيل الرشيدي أن يعد خطبة للمأمون ليخطبا هبام

  :عصر العباسي األولاخلطابة الدينية يف ال - ثانياً
ظل للخطابة الدينية وما اتصل هبا من وعظ ازدهارها يف هذا العرص عىل نحو ما كـان  − ١

 حيث كان للوالة واخللفاء دور بارز ,عليه اخللفاء والوالة يشاركون فيها خالل عرص بني أمية
 , أخـر رائعـة كام نجد للرشيد خطبة,للمهدي خطبة بارعة مأثورة يف اخلطابة الدينية إذ نجد

 إذ طلـب ,ن تضعف اخلطابة وتنزل بمـستواهاأ يف ًعىل أننا نجد الرشيد يستن سنة كانت سببا
 كام طلب إىل إسامعيل اليزيدي ,ن يعد البنه األمني خطبة خيطب هبا يوم اجلمعةأإىل األصمعي 

بـوا بكـالم  وبذلك سن للخلفاء إن خيط,ن يعد خطبة مماثلة خيطب هبا املأمونأوابن أخيه أمحد 
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 . بالفصاحة واجلهارة وحالوة اللفظ وجـودة اللهجـة والطـالوةً وكان املأمون معروفا,غريهم
خذوا مع مـر الـزمن خيطبـون بكـالم أ ويظهر أهنم ,وكان الوالة جيمعون بني الوالية والصالة

 . وقد يندبون من يقوم مقامهم يف الصالة واخلطابة,غريهم
يامن العبـايس وايل البـرصة والكوفـة بعهـد املنـصور وذكر اجلاحظ عن حممد بـن سـل − ٢

 ولكـن إذا كانـت . وهـي خطبـة قـصرية,هـاِّنه كانت له خطبة يوم اجلمعـة ال يغريأواملهدي 
 فإهنا أينعت يف بيئة الوعاظ النـساك ,اخلطابة الدينية أخذت تضعف عىل لسان الوالة واخللفاء

 وكان بعـضهم يلـم بمجـالس اخللفـاء ,ممن كانت تزخر هبم مساجد بغداد والبرصة والكوفة
 وبـام ,خـشية عقـاب اهللابهم وكرذ فيعظـوهنم حتـى يـ, كانوا يستقدموهنمً وأحيانا,لوعظهم

يصورن هلم من زفر جهنم وهـم يف تـضاعيف ذلـك يزجـروهنم عـن ظلـم الرعيـة واقـرتاف 
 .املعايص والسيئات

 عمـرو بـن : وهـم,ء ثالثـةومن كبارهم الذين عرفوا بمقاماهتم املحمودة بني أيدي اخللفا
 وابـن , وصالح بـن عبـد اجلليـل واعـظ املهـدي,عظ املنصورا الزاهد املشهور وعبيد املعتزيل

 , عظني:ن عمرو بن عبيد دخل عىل أيب جعفر املنصور فقال لهأ ويرو ,السامك واعظ الرشيد
لـة  يـوم ال لي واذكر ليلة متخض عن,فاسرت نفسك ببعضها إن اهللا أعطاك الدنيا بأرسها:(فقال
 يا عمـرو غممـت : فقال له الربيع حاجب املنصور,فوجم أبو جعفر املنصور من قوله ,)بعده

 ًن ينـصحك يومـاأا صحبك عرشين سنة مل يـر لـك عليـه إن هذ((: فقال عمرو,أمري املؤمنني
 .)) وما عمل وراء بابك بيشء من كتاب اهللا وال سنة نبيه,ًواحدا
 اهللا وحـده ال ِّ اتـق,يا أمري املؤمنني((:ل فقا, عظني:د فقال لهدخل ابن السامك عىل الرشيو

 ثم مرصوف إىل إحد منـزلني ال ثالـث , بني يدي اهللا ربكًك واقف غداأن واعلم ,رشيك له
 .خضلت حليتهاالرشيد حتى  فبكى هارون , أو نار, جنة:هلام

  :مناذج من اخلطب العباسية - ثالثاً
  :لعباسيمن خطب اخلليفة املهدي ا - ١
  وأجمـده لبالئـه,محده عىل آالئـهأ ,احلمد هللا الذي ارتىض احلمد لنفسه وريض به من خلقه(
ال اهللا إلـه إشهد أن ال أ و, وصابر لبالئه,أومن به وأتوكل عليه توكل راض بقضائه وستعينهأو



٤٣٣ 

 عـىل ه وأمينـ, ورسوله إىل خلقه,ى ونبيه املجتب, عبده املصطفىًمدان حمأ و,وحده ال رشيك له
لفـة ختمة جاهلـة مأب من الساعة إىل ا أرسله بعد انقطاع الرجاء وطموس العلم واقرت,وحيه
 , وغلب عليهم قرنـاؤهم, قد استهوهتم شياطينهم, وفرقة وتباين, أهل عداوة وتضاغن,ةّأمي

وينـذر مـن عـصاه   يبرش من أطاعه باجلنة وكـريم ثواهبـا, وسلكوا العمى,فاستشعروا الرد
 ,ن اهللا لـسميع علـيمإنـة و من حيي عن بيا وحيي, ليهلك من هلك عن بينه,يم عقاهبابالنار وأل

 وأحـثكم عـىل , والـرتك هلـا ندامـة, فإن االقتصار عليها سالمة,أوصيكم عباد اهللا بتقو اهللا
 , واالنتهاء إىل ما يقرب من رمحته وينجي مـن سـخطه, وتوفري كربيائه وقدرته,إجالل عظمته
 فاجتنبوا ما خوفكم اهللا مـن شـديد العقـاب ,ه من كريم الثواب وجزيل املآبوينال به ما لدي

فإن الـدنيا  . وتعرضون فيه عىل النار,بارليم العذاب ووعيد احلساب يوم توقفون بني يد اجلأو
 وهي , قد أفنت من كان قبلكم, واضمحالل وزوال وتقلب وانتقال,دار غرور وبالء ورشور

 ,هتلها كذبّ ومن أم, ومن وثق هبا خانته, من ركن إليها رصعته,معائدة عليكم وعىل من بعدك
 , والـشقي فيهـا مـن آثرهـا, والـسعيد مـن تركهـا,ومن رجاها خذلته عزها ذل وغناها فقـر

 والرمحـة , فـاهللا اهللا عبـاد اهللا والتوبـة مقبولـة,ه مـن دار آخرتـه هبـاّظواملغبون فيها من باع ح
 فـال ,ن يؤخـذ بـالكظم وتنـدمواأ يف هذه األيام اخلالية قبل  وبادروا باألعامل الزكية,مبسوطة

 , وموقـف ضـنك املقـام, يوم ليس كاأليام,تنالون الندم يف يوم حرسة وتأسف وكآبة وتلهف
 أوصيكم عباد اهللا بام أوصـاكم اهللا ,بلغ املوعظة كتاب اهللا تبارك وتعاىلأن أحسن احلديث وإو
 ).ستغفر اهللا يل ولكمأىض لكم طاعة اهللا و وأر, وأهناكم عام هناكم اهللا عنه,به

  :حتليل اخلطبة -
 :تتضمن هذه اخلطبة عدة أفكار

 كام هـو , بالرسالة والشهادة هللا بالوحدانية ولنبيه ,هللا والثناء عليه بام هو أهلهامحد  :أوالً
 . يف مقدمة اخلطبةًمعلوم رشعا

 ,من جهالة جهـالء وضـاللة عميـاء ملا كانوا عليه حاجة العرب إىل رسالة حممد  :ثانياً
 والقـوي يأكـل الـضعيف وعـداوة ,حتكمت فيها العصبية القبلية وهانـت األنفـس والـدماء
 .مستحكمة فأصلح أحواهلم ونقلهم من الظلامت إىل النور
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 وبـشارة مـن إطاعـة بجنـة , الوصية بتقو اهللا وإنذار من عىص بعذاب اهللا الشديد:ثالثـاً 
 .أعدها اهللا لعباده الصاحلني يوم يقوم الناس لرب العاملنيعرضها السموات واألرض 

عيد والتحذير من الركون إىل واإلكثار من الشواهد القرآنية والرتكيز عىل الوعد وال :رابعـاً 
 .الدنيا فهي دار غرور وبالء ورشور

وال  وعدم الثقة بعطائها ونعيمها فهي إىل ز, عدم الركون إىل الدنيا لتقلب أحواهلا:خامساً
 وكـم , وال حتفظ مودة كم من عزيز من أهلها ذلًوهي دار رشور وبالء وغرور ال ترعى عهدا

 .من غني افتقر
 لنيل رمحة اهللا , وحتقيق رشوط قبوهلا واملبادرة باألعامل الصاحلة,احلض عىل التوبة :سادساً

والشقي من باع آخرتـه  ,ثر ما عند اهللا عىل ما سواهآن السعيد من ترك التعلق بالدنيا و أل.تعاىل
 .للحصول عىل نعيم زائل وجاه زائف

 .التذكري بيوم القيامة يوم احلرسة واألسف والندامة :سابعاً
 ,لغ موعظـةأب فهو أحسن احلديث وفيه ,الوصية يف آخر اخلطبة بااللتزام بكتاب اهللا :ثامناً

 .والتذكري بطاعة اهللا تعاىل
 .اإلكثار من الشواهد القرآنية :تاسعاً

  :خطبة هارون الرشيد اخلليفة العباسي - ٢
 ونستنرصه ,احلمد هللا نحمده عىل نعمته ونستعينه عىل طاعته( :ًقائالهارون الرشيد خطب 

لـه إال اهللا وحـده ال إن ال أشـهد أ و, ونتوكل عليـه مفوضـني إليـه,ًعىل أعدائه ونؤمن به حقا
دبار إ من الرسل ودروس من العلم و بعثه عىل فرتة, عبده ورسولهًشهد أن حممداأ و,رشيك له

ليم فبلـغ الرسـالة ونـصح أ بني يدي عذاب ً بالنعيم ونذيراًمن الدنيا وإقبال من اآلخرة بشريا
د عن اهللا وعده ووعيده حتى أتاه اليقـني فعـىل النبـي مـن اهللا صـالة أ وجاهد يف اهللا ف,األمة

تقـو تكفـري الـسيئات وتـضعيف  فـإن يف ال, وأوصيكم عبـاد اهللا بتقـو اهللا,ورمحة وسالم
 وتـبىل فيـه , تـشخص فيـه األبـصارً وأحـذركم يومـا, باجلنة ونجاة من النارًاحلسنات وفوزا

 يوم ال يـستعيب مـن سـيئة وال , يوم البعث ويوم التغابن ويوم التالقي ويوم التنادي,األرسار
للظـاملني مـن محـيم نذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لد احلناجر كظمني ما أو(,يزداد من حسنة
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 ًواتقـوا يومـا](١٩ − ١٨:غـافر) [ة األعني وما ختفـي الـصدورائنيعلم خ* وال شفيع يطاع 
 اهللا إنكم دعبا] ٢٨١:البقرة[)ترجعون فيه إىل اهللا ثم توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

 ,كم بالزكـاة ودينكم بالورع وصالت, حصنوا إيامنكم باألمانة, ولن ترتكوا سدًمل ختلفوا عبثا
 وال صـالة , وال دين ملن ال عهد له,ال إيامن ملن ال أمانة له((: قالن النبي أفقد جاء يف اخلرب 

 ,نتم عن قريب تنتقلـون مـن دار فنـاء إىل دار بقـاءأ و, إنكم سفراء جمتازون,)) ال زكاة لهنمل
وجب أ فإن اهللا تعاىل ذكره ,ةىل اهلد باألمانإ الرمحة بالتقو وإىلفسارعوا إىل املغفرة بالتوبة و

ورمحتـي :( قـال اهللا عـز وجـل وقولـه احلـق,رمحته للمتقني ومغفرته للتائبني وهداه للمنيبـني
ملـن تـاب :(وقال] ١٥٦:األعراف) [وسعت كل يشء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة

 ًت كثـرياوبقأكم واألماين فقد غرت وأوردت وايإو] ٨٢:طه)[ ثم اهتدًمن وعمل صاحلاآو
 , وحيـل بيـنهم وبـني مـا يـشتهون,حتى أكذبتهم مناياهم فتناوشوا التوبـة مـن مكـان بعيـد

م َّ فرغـب بالوعـد وقـد, ورضب األمثـال, ورصف اآليات,فأخربكم ربكم عن املثالت فيهم
 وعهدتم اآلباء واألبناء واألحبة ,ً فجيالً وقد رأيتم وقائعه بالقرون اخلوايل جيال,إليكم الوعيد

 وال حتولـون ,لشعائر باختطاف املوت إياهم من بيوتكم ومن بني أظهركم ال تدفعون عنهموا
 فزالت عنهم الـدنيا وانقطعـت هبـم األسـباب فأسـلمتهم إىل إعامهلـم عنـد املواقـف ,دوهنم

 إن ,سـاؤوا بـام عملـوا وجيـزي الـذين أحـسنوا باحلـسنىأواحلساب والعقاب ليجزي الذين 
 وأنـصتوا , القرءان فاستمعوا لـهءوإذا قر(ة كتاب اهللا عز وجل بغ املوعظأأحسن احلديث و
ستغفر اهللا يل أ و, وأهناكم عام هنى اهللا عنه,مركم بام أمر اهللاآ] ٢٠٤:األعراف [)لعلكم ترمحون

 )ولكم
  :حتليل اخلطبة -

 : وتتضمن باقة من األفكار,يالحظ إن اخلطبة ال ختلو من طول
 .لثناء عليه بام هو أهله مع الشهيدبدأ اخلطبة بحمد اهللا وا :أوال

 تقريبـا هانفـس تشبه إىل حد كبري خطبة أبيه اخلليفة املهدي وتنطـوي عـىل األفكـار :ثانيـا 
 التي جاءت عـىل فـرتة حيث تضمنت حاجة البرشية عامة والعرب خاصة إىل رسالة النبي 

 .من الرسل
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 . وهبا تنال رمحة اهللا, عند اهللالوصية بالتقو ألهنا أساس اإليامن ومفتاح النجاة :ثالثا
 واحلث عىل طاعـة اهللا تعـاىل التـي هبـا ينـال العبـد ,التحذير من كربات يوم القيامة :رابعا

 . واحلذر من املعايص التي هتلك صاحبها وترديه يف النار,الفوز باجلنة
 ,عـدن اهللا سبحانه وتعاىل رضب لعباده األمثـال ورغـب عبـاده بالوأاإلشارة إىل  :خامسا

 .وحذرهم بالوعيد
احلذر من أماين الشيطان التي تقوم عىل الغرور والتعلق بالـدنيا وذلـك رأس كـل  :سادسا

 .خطيئة
احلث عىل التوبة الصادقة والوفاء بالعهود والوعود وأمهها الوفاء بعهد اهللا وعهود  :سـابعا 

خـذ اهللا اكليـف التـي الناس ألهنا أساس الدين وأداء األمانات ألهلها وعىل رأسـها أمانـة الت
 .ميثاقها عىل عباده عندما كانوا يف األصالب

 . واالعتصام هبديه,ن الكريم والدعوة إىل االلتزام بهآ كثرة االستشهاد من القر:ثامنا
  :خطبة املأمون اخلليفة العباسي يوم اجلمعة - ٣

ينه محـده واسـتعأ, ومستوجبه عـىل خلقه,احلمد هللا مستخلص احلمد لنفسه:(خطب فقال
شـهد إن حممـدا عبـده أ و,شهد أن ال اله إال هللا وحده ال رشيك لـهأ و,وأومن به وأتوكل عليه

 أرسله باهلد ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون أوصـيكم عبـاد ,ورسوله
 فإنـه ال يـسلم إال مـن , والتنجز لوعده واخلوف لوعيده,اهللا بتقو اهللا وحده والعمل ملا عنده

 وابتـاعوا مـا , وبـادروا آجـالكم بـإعاملكم,تقاه ورجاه وعمل له وأرضاه, فاتقوا اهللا عباد اهللا
 وكونـوا قومـا , واستعدوا للموت فقـد أظلكـم, وترحلوا فقد جد بكم,يبقي بام يزول عنكم

 فـإن اهللا مل خيلقكـم عبثـا ومل ,ن الدنيا ليست هلـم بـدار فاسـتبدلواأصيح هبم فانتبهوا وعلموا 
ن غايـة تنقـصها إ و, وما بني أحدكم وبني اجلنة والنـار إال املـوت إن ينـزل بـه,كم سديرتك

ن غائبا حيدوه اجلديدان الليـل والنهـار إ و,اللحظة وهتدمها الساعة الواحدة جلديرة بقرص املدة
 فاتقى عبد ربـه ,ن قادما حيل بالفوز أو بالشقوة ملستحق ألفضل العدةإ و,حلري برسعة األوبة

جله مستور عنـه وأملـه خـادع لـه والـشيطان أ فإن , وغلب شهوته, وقدم توبته,نفسهونصح 
غفل ما يكـون أموكل به يزين له املعصية لريكبها ويمنيه التوبة ليسوفها حتى هتجم عليه منيته 
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نـسأل اهللا  .ه حجة أو تؤديه أيامه إىل شقوة فياهلا حرسة عىل ذي غفلة إن يكون عمره علي,عنها
 وال حتـل بـه بعـد املـوت , وال تقرص به عن طاعته غفلـة,وإياكم ممن ال تبطره نعمةن جيعلنا أ

  إنه فعال ملا يريد,ه سميع الدعاء بيده اخلريإن ,فزعة
  :حتليل اخلطبة -

 :يالحظ إن التشابه كبري يف خطب اخللفاء العباسيني
 .محد اله والثناء عليه والتشهد وهذا من أركان اخلطبة :أوال
 .وصية بالتقو والعمل ملا عند اهللا ابتغاء مرضاته للفوز بجنته والنجاة من نارهال :ثانيا
 .العظة بحدث املوت ألنه قضاء مربم عىل اخلالئق واالستعداد ملا بعده :ثالثا
ن فتنتهـا كبـرية ومهلكـة وإهنـا ليـست دار التحذير من الركون إىل الدنيا وزينتها أل :رابعا

 .لق اخللق عبثا ومل يرتكم سد واهللا سبحانه مل خي,إقامة
 والرتهيب مـن الغفلـة عـن العمـل ,الرتغيب باجلنة والعمل هلا ليكون من أهلها :خامسا

 .لآلخرة
دم يزين هلم املعايص لريكبوهـا آالتحذير من خداع الشيطان وحيله فهو عدو لبني  :دسااس

 وتكون أيـام العمـر حجـة ويمنيهم بالتوبة ليؤجلها لكن املوت يباغتهم وحينئذ ال ينفع الندم
 .عىل الغافلني فيا هلا من حرسة تغم صاحبها وتدفعه إىل دار الشفاء

ختم اخلطبة بالدعاء له وللمسلمني وسال اهللا تعاىل إال تبطره الـنعم وال تقـرص بـه  :سابعا
 .عن طاعة اهللا تعاىل

  اخلطابة الدينية يف العصر العباسي الثاني - رابعاً
 حيـث , فإهنا نـشطت يف املـساجد,ة الدينية ضعفت عىل السنة اخللفاءإذا كانت اخلطاب − أ

 وكـان مـنهم , وكان النـاس يتحلقـون مـن حـوهلم,كانت تعقد حلقات للوعاظ والقصاص
 ومنهم غري الرسـميني وهـم اجلمهـور ,الرسميون الذين تعينهم الدولة للخطابة يف أيام اجلمع

 :األكرب, وكانوا يستمدون وعظهم وخطبهم من
 ن الكريمآالقر − ١



٤٣٨ 

 واحلديث النبوي الرشيف − ٢
 ,وقصص األنبياء واملرسلني − ٣
 ن الكريم ويفرسهآ القرأومنهم من كان يقر − ب
اجليوش املجاهدة للوعظ يف احلرب وبث روح احلامسة الدينية ع وكثري منهم يذهب م − ج

 ويتـوىل أمـر ,اجلهـاديب العباس الطربي الذي كان يذهب إىل  أ: من مثل,يف نفوس املجاهدين
 ;الوعظ واإلرشاد للجند 

 فال خيلو يوم من أيام رمـضان وال ,وكثريا ما كانت اخلطب واملواعظ تنشط يف رمضان − د
 ,وقت من أوقات الصالة فيه إال وكان واعظ يقوم بعد الصالة فيقف يف الناس واعظا وخطيبا

 ,ة الـصالة يف اجلمـع واألعيـادوكان اخلطيب هو الذي يقوم باخلطابة واملوعظة وإقامـ − ه
وكان كثري منهم فصحاء بلغاء يستحوذون عىل إعجاب اجلامهري فيحتشدون حـوهلم مكـربين 

را تغص باملصلني وحلقـات التـدريس ا وكانت املساجد دائام مفتوحة ليال هن,هلم إكبارا عظيام
 .تستقطب روادها من طلبة العلم

 مـا بـني مخـود ةا العرص كانت متر بأطوار متفاوتـذن اخلطابة يف هأومن اجلدير بالذكر  − و
 .وازدهار
 ,فقد كانت مزدهرة يف الطور األول من العرص العبايس الثاين − ١
هنم وفقـد كـل ألكنها غدت يف الطور الثاين الذي استبد فيه األتراك باخللفاء وهان شـ − ٢

 وحجبـوا عـن , احلياةثر يفأ فلم يعد هلم أي .سلطان لدهيم وقطعت الصلة بينهم وبني الناس
 وبلغ حتكـم األتـراك ,شعبهم وماتت أسباب الفصاحة والقول واخلطابة يف املناسبات املختلفة

 وأوكلوا مهمة اخلطابة إىل غريهم ,باخللفاء إىل درجة منعهم من اخلروج إىل الصلوات اجلامعة
 من العلامء

 وازداد األمـر ,هــ٣٢٩وىف املت)) الرايض باهللا((وكان آخر خليفة خطب عىل منرب هو  − ز
 هـ٤٤٧ وعهد السلجوقيني ,هـ٣٢٤سوءا ومعه اخلطابة الدينية تراجعا يف عهد البوهييني 



٤٣٩ 

ن البـوهييني أ وبـام ,التي هبا حتيـا − حرية القول − :يفقدت اخلطابة أهم مقوماهتا وه − ح
ن خالل كتـاب اهللا والسالجقة أعاجم مل يتذوقوا مجال اللغة العربية ومل يفهموا حقيقة الدين م

 فتـوارت الفـصاحة ,باللغـة العربيـةكبريا  لذلك مل يولوا اهتامما ,نزل بلسان عريب مبنيأالذي 
 ,وتوار البيان رويدا رويدا وعجـزت األلـسنة عـن املـشافهة واالرجتـال يف اخلطابـة الدينيـة

 وازدادت ن اخلطيـبأ وهان معها ش,هنا وهانت مكانتها لفقدان تأثريها يف النفوسافضعف ش
هوانا إذ صار اخلطيب يلجا إىل الكالم أعده غريه ومن إعداده أحيانا ويلقي خطبته مـن أوراق 

 واعتمد اخلطيب يف خطـب اجلمعـة والعيـدين عـىل الـسجع املتكلـف واإلغـراق يف ,مكتوبة
 فقـد تبـدلت ,لكن األمر مل يستمر عىل هذا احلـال, فصارت فارغة من الروعة والتأثري,املبالغة

ظروف السياسية واألحـوال العامـة حيـث تعـرض العـامل اإلسـالمي إىل عـدوان احلـروب ال
 .الصليبية فشنوا محالهتم املتوالية عىل بالد الشام ومرص وشطرا من العراق

  :خصائص اخلطابة يف هذه املرحلة - خامساً
 :متيزت اخلطابة يف هذا العهد

ليه اخلطباء من محل النفـوس عـىل لتأكيد ما يذهب إ :االقتباس من القرآن الكريم    - ١
 ,اجلهاد والصرب عىل مالقاة األعداء وما أعده اهللا هلم من اجلنة وعظيم املنزلة

فقـد كـان ينـشد عـىل املنـرب مـا يـصلح )) ابن نجـا((كام فعل  :االستشهاد بالشعر  - ٢
 :لالستشهاد به من شعره كقوله

 وقــــد أنفقــــت منــــه بــــال حــــساب  وكيـــف بقـــاء عمـــرك وهـــو كنـــز
 وقد طلب إليه يف يوم عاشوراء , هـ٦٥٤املتوىف سنة ) )سبط ابن اجلوزي((وكام يف خطب 

 فصعد املنرب وطال صمته ثم بكى بكاء شـديدا, ثـم ,ن يتحدث عن مقتل احلسني بن عيل أ
 :نشأ يقول يف غمرة البكاءأ

ـــــن شـــــفعاؤه خـــــصامؤه ـــــل مل ــــنفخ  وي ــــق ي ــــرش اخلالئ ــــصور يف ن  وال
ـــــد  ـــــرد القيامـــــةأالب ــــخ  ه فاطمـــــن ت ــــسني ملط ــــدم احل ــــصها ب  وقمي

 :اإلصرار على السجع والتهافت على احملسنات البديعية - ٣



٤٤٠ 

  :حتبري األلفاظ - ٤
  واختيار األساليب - ٥
 :أشهر اخلطباء يف هذا العصر - ـه

 اخلليفة املهدي − ١
 هارون الرشيد − ٢
 .املأمون − ٣



٤٤١ 

 
  الثامنالباب 

  املوعظة التقوية
ّيار املجون والفسق يف العرص العبايس, ازدهر يف املساجد فن الوعظ وتبناه ًردا عىل ظهور ت
 وكان هؤالء الوعـاظ ,ساك والزهاد والفقهاء واملتحدثني واملتكلمنينال وجمموعة من الوعاظ

. جيلسون يف جمالس اخللفاء يذكروهنم بمخافة اهللا وعدم ظلم الرعية, وعدم افـرتاق املعـايص
 : ومن زعامء الوعاظ,ة الناس بدروس اإلرشادكام كانوا حيدثون عام

  املعتزيلعمرو بن عبيد − ١
 صالح بن عبد اجلليل واعظ املهدي − ٢
 .ّابن السامك واعظ الرشيد − ٣
 :وقد كان يطيل يف وعظ املهدي حتى يبكيه ومن ذلك قوله ,ابن عبد اجلليل − ٤

ُّم عذبه عىل اجلهل, وأشـد من حجب اهللا عنه العل: كان أصحاب رسول اهللا يقولون((...  ّ
 )).فاقبل ما أهدى إليك اهللا من ألسنتنا. ًمنه عذابا من أقبل إليه العلم فأدبر عنه
ًويقول ابن السحاك واعظا الرشيد ّ: 

 مـرصوف إىل ,واعلم أنك واقف غدا مبني يدي اهللا..... اتق اهللا وحده,يا أمري املؤمنني"(
 .")إحدى املنزلتني

 حمـاوالهتم الوعظيـة عـىل ركـائز أسـهمت يف ايـصال الـوعظ إىل اعتمد الوعـاظ يفوقد 
 , وذلك باستخدام أشياء متعددة حتمل يف طياهتا العربة للمتعظني كالقـصص الـديني,املتلقني

 ,والقصص الواقعي املستمد ممن جتارب املعارصين للوعاظ أو جتارب العـصور الـسابقة هلـم
 ."البيان والتبني":صال يف كتابه وعقد هلم اجلاحظ ف,وقد كثر هؤالء القصاص



٤٤٢ 

 
  التاسعالباب 

  القصص
  :رؤى وأبعاد - أوالً

 وقد برزت ثالثـة أنواعـا ,ِّالقصة فن من الفنون املهمة يف اخلطاب األديب عىل مور العصور
 :من القصص يف هذا العرص

يف حماوالهتم الوعظية عـىل ركـائز أسـهمت يف قصاص اعتمد ال وقد :القصص الديني − أ
  وذلك باستخدام أشياء متعددة حتمل يف طياهتا العربة للمتعظني, إىل املتلقنيقصصهمال ايص

أو جتـارب  ,كتـاب ذلـك العـرصالقصص الواقعي املستمد ممن جتارب املعارصين ل − ب
 ,العصور السابقة هلم

كقصص الفيلسوف بيدبا التي ترمجت عـن ,القصص املرتجم عن اهلندية أو الفارسية − ج
  ثم ترمجها ابن املقفع إىل العربية,إىل الفارسيةاهلندية 

 ."البيان والتبني": وعقد هلم اجلاحظ فصال يف كتابه,وقد كثر هؤالء القصاص
 :ومن هؤالء القصاص
 , وكان يقص باللغتني العربية والفارسية,سواريموسى بن سيار األ

ن قـايض البـرصة يف ّوصالح املري الذي يقول يف إحد مواعظه معزيا عبيد اهللا بـن احلـس
فـنعم املـصيبة  ,إن كانت مصيبتك يف ابنـك أحـدثت لـك عظـة يف نفـسك....."(موت ابنه
 فمصيبتك يف نفسك أعظم من مـصيبتك يف ,وإن مل تكن أحدثت لك عظة يف نفسك,مصيبتك

 .)"ابنك
وقد ارتقى هؤالء الوعاظ بصناعة النثر وطوروها مـن حيـث املعـاين وأضـافوا هلـا معـاين 

 :عتمدين لتحسني أساليبهم عىلجديدة م
 .الدقة يف اختيار اللفظ − ١



٤٤٣ 

 .الصياغة وحساس املرهف بجامل السبكاإل − ٢
  :القصص املرتجم - ثانياً

  :كليلة ودمنة -
 , إىل قسمنيكليلة ودمنةيقسم املؤرخون كتاب 

يـذهب إىل ابـن املقفـع هـو الـذي وضـع هـذا الكتـاب وأداره عـىل ألـسنة  :حدمهاأ − ١
 ,ات ليدفع عن نفسه هتمة تأديب امللوك وعىل رأس القائلني هبذا الرأي ابن خلكاناحليوان
 ملـا يف هـذا الكتـاب مـن ًوالقسم الثاين ير أن ابن املقفع ال يعـدو أن يكـون مرتمجـا − ٢

قصص عن اللغة الفارسية التي ترمجت بدورها عن اللغة اهلندية وحجـة هـؤالء تعتمـد عـىل 
 فهو يتحدث عن عادات هندية ويذهب بعـض الدارسـني ,ب نفسهعنارص مستنبطة من الكتا

 " املهاهبارتـا " :إىل أن الكثري من قصصه موجـود يف الـسفرين الكبـريين للحـضارة اهلنديـة
 أي مخس مقاالت كام يؤيد هذا الفريق رأيه بـأن البـريويت وهـو عـامل ومـؤرخ "وبنج ترتا "و

 يؤكد رحلـة الفيلـسوف ,"ردويس يف الشاهنامةموثوق به يشهد هبندية هذا الكتاب كام أن الف
وقـصة تـأليف اهلنـود هلـذا الكتـاب قـصة  . إىل اهلند جللب هذا الكتاب"  بروزيه"الفاريس 
 −  مـن ملـوك اهلنـد يـسمىًأن ملكـا( : خالصـتها, تتفاوت املصادر يف ذكر تفاصيلها,طويلة
 منهم وطلبوا أن يلتمس من ً فانتخب مجاعة من الربامهة حكيام,طغى وبغى يف رعيته − دبلشيم

 فلام تصد له بالوعظ اغتاظ منه وسجنه ويف ليلة سهاد تـذكر ,امللك أن يعدل سريته يف رعيته
 ,كـرب عقلـهأ فأعجـب بنـصائحه و,وعظه فأمر بإخراجه من السجن وتقريبه لبالطه ومنادمته

 تـستفرغ فيـه ًكتابـا أحببـت أن تـصنع يل : له دله عىل خمططه إذ قالًفطلب منه أن يؤلف كتابا
 وباطنه أخالق امللوك وسياسـتها .عقلك يكون ظاهره سياسة العامة وتأديبها عىل طاعة امللك

 وأمـر لـه . قـد أجلتـك: قـال. سـنة: قـال,? وكم األجل: قال, قد أجبت امللك: قال.للرعية
سـامه  و,ً ورتب فيـه مخـسة عـرش بابـا,يمتنيهب ثم وضعه مع تلميذ له عىل لسان ,بجائزة سنية
 وباطنه رياضة , للخواص والعوامً وأداره عىل ألسنة احليوانات ليكون ظاهره هلوا,كليلة ودمنة

 ومـا حيتـاج , وضمنه ما حيتاج إليه اإلنسان من سياسة لنفسه وأهله وخاصـته,لعقول اخلاصة
ن كـرس إويقـال  .)قر امللـك هـذا الكتـاب وأمـر باملحافظـة عليـهأإليه من أمر دينه ودنياه ف



٤٤٤ 

 ,كرب ملوك الفرس وأحبهم للعلـوم واآلداب قـد علـم هبـذا الكتـابأنورشوان بن قباذ كان أ
 فاحتـال ) بروزيـه بـن أزهـر"حـد أطبائـه الفيلـسوف أ وأرسل ,وعلم قيمته فنشط القتنائه
ن أ أن يقرظـه و"بزر مجهر  −  فأمر كرس وزيره, وسلمه لكرس,للكتاب حتى حصل عليه
حلق هـذا التقـريظ بالكتـاب فكـان أ فـ, فيه بربوزيتـهًلكتاب منوهايثبت هذا التقريظ يف أول ا

 : بني فيه غرض الكتاب قال فيهً ثم عندما وقع بني يدي ابن املقفع وضع بابا,مقدمة الكتاب له
 وهو ما وضعته علامء اهلند من األمثال واألحاديث التي أهلموا فيهـا ,هذا الكتاب كليلة ودمنة

مة ولسان يلتمـسون أ ومل تزل العلامء من كل , النحو والذي أرادوابلغ ما وجدوا من القول يفأ
 يف , وحيتالون لذلك بصنوف احليل ويبتغـون إخـراج مـا عنـدهم مـن العلـل,أن يعقل عنهم

 حتى كان من تلك العلل وضع هـذا الكتـاب عـىل أفـواه ,إظهار ما لدهيم من العلوم واحلكم
 وأمـا الكتـاب فجمـع :الكتـاب ومـضمونه فقـال ثم حتدث ابن املقفع عن خطة هذا ,البهائم

 يف حفـظ ًا واألغرار للهوه واملتعلم من األحداث ناشط, فاختاره احلكامء حلكمته,ًحكمة وهلوا
 فأول ما ينبغي ملن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التـي ,ما صار إليه من أمر يربط يف صدره

جر مؤلفه فيـه عنـدما نـسبه إىل البهـائم ىل أية غاية إ و, والرموز التي رمزت فيه,وضعت له
ن قارئه متـى مل يعقـل إ ف, وغري ذلك من األوضاع التي جعلها أمثاهلا,وأضلعه إىل غري مفصح

 وال أي نتيجة حتصل له من مقـدمات ,ذلك مل يدر ما أريد بتلك املعاين وال أي ثمرة جيتني منها
 تقدم أن الكتاب موضوع يف أصله  وواضح من بعض ما)كليلة ودمنة(ما تضمنه هذا الكتاب 

 جلهود الفيلسوف الطبيب ًن الباب الثاين من قد وضعه الوزير بزر مجهر تقريظاأباللغة اهلندية و
ن الباب الثالث من صنع ابن املقفع الـذي اختـذ أ الذي حصل عليه وترمجه للفارسية و,بروزيه

 وقد ,درك أن أصل الكتاب هنديمن كالمه يف هذا الباب توطئة للدخول يف ترمجته ومن هنا ن
صـحيح أن اسـم  .ت مل تكن يف األصـل اهلنـدي نفـسهأحلقت به عقول األمم األخر إضافا
 ولكن يبدو أن حمـاوالت أخـر غـري ابـن املقفـع قـد ,الكتاب اقرتن باسم مرتمجه ابن املقفع

 ,إىل لـسان العـرب فقد ذكر ابن النديم يف فهرسته أن غري ابـن املقفـع نقلـه ,ترمجته إىل العربية
 نقلـه إىل العربيـة )وازيعبد اهللا بـن هـالل اهلـ( أن من اسمه " حاجي خليفة "وكذلك ذكر 

خذ الكتاب يترسب إىل لغات األمم األخر فقد نقل أومنذ أن نقل الكتاب إىل العربية  .أيضا
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ــة ســنة إ و,إىل الــرسيانية يف القــرن العــارش املــيالدي ــه إىل ا١٠٨٠ىل اليوناني ــة إل م ومن يطالي
 ومنها إىل الرتكية القرن العارش والفرنسية يف , ثم رجع إىل الفارسية القرن السادس,والسالفية
 ثـم تـرجم إىل العربيـة ١٢٥١سـبانية  كام نقل إىل الالتينية يف القرن الثالـث عـرش واإل١٧٣٤
 الدانمركية  ومنها تفرع إىل ثالث لغات أساسية األوىل األملانية وهذه بدورها أعطته إىل١٢٧٠

 التي أعطتـه ١٥٥٢يطالية  والثالثة اإل١٥٤٨يطالية سبانية التي أعطته لإلواهلولندية والثانية اإل
 من هذه الرحلة لكتاب كليلة ودمنة ندرك قيمة الرتمجـة العربيـة التـي ,١٥٧٠لالنكليزية سنة 

وقـد نـال  .ة اهلنديـة يف شبه القـارًزيالفتحت أمام الكتاب نوافذ كثرية مل يكن ليبلغها لو ظل ن
ن الفـرس  إ: فقـد قيـل,النظام والـشعراءمن قبل  ,الكتاب عناية أخر غري العناية للرتمجة به

 وعـيل , فنظمه إبان الالحقي, وهم أهل النظم فقد تنافسوا يف نظمه,أما العرب;  ًنظموه شعرا
 الـصادح " كتابه  وابن اهلبارية يف, وبرش بن املعتمر,بن داوود كاتب زبيدة وسهل بن نوبخت

وجـالل الـدين  , وابـن ممـايت املـرصي, وغريهم كثريون مثل عبد الرمحن الصاغاين"والباغم 
 .النقاش

أما الذين فتنوا هبذا الكتاب وعربوا عن فتنـتهم بانتزاعـات بعـض حكمـه أو بمعارضـته 
 وسلم صاحب بيـت " ثعلة وعقرة " عارضه بكتاب , منهم سهل بن هارون,فكثريون أيضا

 ويقال أن أبا العالء املعـري , الذي استدعاه املتوكل يف أيامه من فارس,كمة واملريد األسوداحل
 كـام " منـار القـائف " والذي رشحه بكتـاب آخـر سـامه " القائف "عارضه بكتابه املسمى 

 وخامتـة " سـلوان املطلـع يف عـدوان األتبـاع " يف كتابه ًيعز إىل ابن ظفر بأنه عارضه أيضا
وأما أبوابه فهـي  ).كهة الظرفاءافاكهة اخللفاء ومف(محد بن عربشاه يف كتابه أعارضة املطاف م

 عىل اختالف يف طبعاته ولعل هـذا ,ًكام أرشت ترتاوح بني اثني عرش بابا وإحد وعرشين بابا
 وهو أن بعض النسخ تقسم البـاب الواحـد إىل بـابني .التفاوت يف عدد األبواب له تفسري آخر

 .وينقص  لذا يزداد عدد األبوابً مستقالًاب اساموتعطي لكل ب
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  العاشرالباب 

  املناظرات
 ولقـد ,وهي املحاججات التي وقعت بـني أصـحاب الكـالم والعلـم والفلـسفة والـدين

أسهمت هذه املناظرات التي كانت تعقد بني العلامء واملحدثني والفقهاء والفالسـفة يف إغنـاء 
 .واألسلوب ومن حيث املعنى والفهمً كبريا من حيث الطريقة ًوتطور الثقافة اإلسالمية تطورا

وتعد فرقة املعتزلة من الفرق التي أسهمت يف تنشيط هذه احلركة الثقافيـة وعـىل رأس هـؤالء 
وهنض النثر العبايس من خالهلـام هنـضة رائعـة  ."عمرو بن عبيد − واصل بن عطاء"املعتزلة 

ًد جامعـا ألقطـاب الكـالم إن مل حيـسن كـالم الـدين ّحتى إن املتكلم كام يقول اجلاحظ ال يعـ
ًوقد عقدت هذه املناظرات يف العرص العبايس ردا عـىل امللحـدين  .والفلسفة والعلوم األخر

 وكانـت هنـاك ,ً وتفنيدا لدور العقل يف الدين وإرساء ملبدأ أحقية اخلالفـة,والزنادقة من جهة
 والقـدر ثـم ,سم واخلري والرش واالسـتطاعةنظريات كالمية يف الروح والنفس واحلواس واجل

ني الكسائي الكـويف اجلانب الديني إىل اجلانب النحوي كام حدث بن انتقلت هذه املناظرات م
 ,وقد شجع اخللفاء أصحاب العلم يف املناظرات فكانوا يعقدون هلم املجـالس .وبني البرصي

 وكـام حـصل يف , صـنع املـأمون وكام,كام صنع الربامكة وعىل رأسهم حييى بن خالد الربمكي
 .عرص املعتصم من جدال حول مسألة خلق القرآن

أبـا  − أبـا هـذيل العـالف :وقد حتدث املسعودي عن هذه املناظرات وذكر مـن أصـحاهبا
 .ّاسحق ابراهيم بن سيار النظام

 وكانت معظم املناظرات تدور بني املعتزلة ,وكانت اخلالفة جتري عليهم الرواتب الشهرية
 والنحـل غـري الـساموية مـن الدهريـة , يعتنقون التشيع الغـايل وأربـاب امللـك الـسامويةومن
 .نويةاوامل

 :يقول أبو هذيل العالف يف مناظرته ألحد اليهود
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ٌي نب أتعرتف بأن موسى : بل أسألك فقال اليهودي: فقال له اليهودي?أسألك أم تسألني"
وسى الذي تسألني عنه هو الذي برش بنبيـي  إن كان م: فقال له أبو هذيل,صادق أم تنكر ذلك

 وإن كان غري من وصفت فـذلك شـيطان ,ي صادقب وشهد بنبوته وصدقه فهو ن,عليه السالم
 ."أعرتف بنبوته ال

 ,وقد عقد أهل املناظرات مناظرة بني الكلب والـديك فـذكروا مـساوئ الـديك وحماسـنه
 .هوئالكلب ومسا) منافع(وحماسن 

  :اتمناذج من املناظر - أ
  :املناظرات الشعرية - أوالً
  مناظرة أبو تراب والشريف العباسي - ١

فقـال أبـو  − اجتمع يوما أبو تراب هبة اهللا بن الرسجيي والرشيف العبايس وكانا شـاعرين
 :تراب

ــــد ــــدور أم تتجل ــــلوت حــــب ب ـــد  أس ـــك ترق ـــك أم جفون ـــهرت ليل  وس
 :ًفأجاب الرشيف بدهيا

ـــــدوا  ال بـــل هـــم ألفـــوا القطيعـــة مثـــل مـــا ـــــا فتبع ـــــزوهلم هب ـــــوا ن  ألف
 :فقال أبو تراب

ـــــ ـــــيمالإف ـــــؤاد مت ـــــصرب والف ـــد  م ت ـــشى يتوق ـــتياقك يف احل ـــى اش  ولظ
 :فأجاب الرشيف

ــــازع ــــست بج ــــد فل ــــا دام يل جل ـــد  م ـــب خيم ـــربي يف العواق ـــان ص  إذ ك
 :فقال أبو تراب

ـــو مستحـــسن: أحـــسنت ـــتامن اهل ـــد  ك ـــا جيم ـــني مم ـــاء الع ـــان م ـــو ك  ل
 :فأجاب الرشيف

ـــه ـــحي بدموع ـــي فاض ـــان جفن ــــــساء إين أرمــــــد  إن ك  أظهــــــرت للجل
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 :فقال أبو تراب
ـــا ـــرت موهته ـــدموع إذا ج ـــب لل ـــــــصعد  فه ـــــــه تت ـــــــال مل أنفاس  فيق

 :فأجاب الرشيف
ــــا ــــوا أهن ــــي يظن ــــيش وأرسع ك  مــــن ذلــــك املــــيش الــــرسيع تولــــد  ام

 :فقال أبو تراب
ـــــستعمل ـــــه م ـــــذا جيـــــوز ومثل  لكـــــن وجهـــــك باملحبـــــة يـــــشهد  ه

 :الرشيففأجاب 
ـــام  قــــصدأيــــدري إىل مــــن باملحبــــة   إن كـــان وجهـــي شـــاهدا هبـــو ف

 :فقال أبو تراب
ـــد  اخــــضع وذل ملــــن حتــــب فلــــيس يف ـــشال ويقع ـــف ي ـــو ان ـــم اهل  حك

 :فأجاب الرشيف
ــــون مــــع احلبيــــب وإنــــام ـــــد  ذا ال يك ـــــل يتعم ـــــاقط متحي ـــــع س  م

  املناظرات النثرية - ثانياً
  ونسمناظرة املنصور والربيع بن ي - ا

 فقـد سـكت حتـى ? سلني ما تريد:قال سعيد بن مسلم بن قتيبة دعا املنصور بالربيع فقال
رهـب أ مـا , واهللا يـا أمـري املـؤمنني: فقال, واقللت حتى أكثرت,نطقت وخففت حتى ثقلت

غتنم مالـك وإن يـومي بفـضلك عـىل أفضلك وال  ستصغرأستقرص عمرك وال أ وال ,بخلك
ييل أحسن من يومي ولو جـاز أن يـشكرك مـثيل بغـري اخلدمـة  وغدك يف تأم,أحسن من أمسى

 .واملناصحة ملا سبقني يف ذلك أحد
 ?? فسلني ما شئت, علمي هبذا منك أحلك هذا املحل.قال صدقت

 . وتؤثره وحتبه)الفضل(سالك أن تقرب عبد أ :قال
 . وإنام تؤكده األسباب, يا ربيع أن احلب ليس بامل يوهب وال رتبة تبذل:قال
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 . فاجعل يل طريقا إليه بالتفضل عليه:لقا
 غري عمومتي لـتعلم مـا لـه ًا وقد وصلته بألف ألف درهم ومل أصل هبا أحد. صدقت:قال
 ?لت له املحبة يا ربيعأ وكيف س. فيكون منه ما يستدعي به حمبتي,عندي
 . تسترت عندك عيوبه وتصري حسناتك ذنوبه, ومغالق كل رش, ألهنا مفتاح كل خري:قال
 .تيت بام أردتأ صدقت و:لقا
  مناظرة معن بن زائدة واألسود - ٢

 ملا جد املنصور يف طلبي وجعـل ملـن :نه قالأرو مروان بن أيب حفصة عن معن بن زائدة 
 اضطررت لشدة الطلب أن تعرضت للشمس حتى لوحت وجهي وخفقت ,ًحيملني إليه ماال

 فلـام ,الباديـة ألقـيم هبـا وركبـت مجـال وخرجـت متوجهـا إىل ,عاريض ولبست جبة صوف
 حتى إذا غبـت عـن ,ًسود متقلد سيفاأ تبعني ,خرجت من باب حرب وهو أحد أبواب بغداد

 أنـت طلبـة : فقـال? ما بك:ه وقبض عىل يدي فقلت لهخناأاحلرس قبض عىل خطام اجلمل ف
تـق  ا, فقلت له يـا هـذا, أنت معن بن زائدة: فقال?طلبأ ومن أنا حتى : فقلت,أمري املؤمنني

 فلام رأيت منه اجلـد ,ين واهللا ألعرف بك منكإ دع هذا ف:فقال ?اهللا عز وجل وأين أنا من معن
 ً هذا عقد جوهر قد محلته بأضعاف ما جعله املنصور ملن جييئه يب فخذه وال تكن سـببا:قلت له

 ولـست قابلـه , صدقت يف قيمته: فنظر إليه ساعة وقال, هاته فأخرجته إليه: قال,لسفك دمي
 إن النـاس قـد وصـفوك : قال, قل: فقلت,ني أطلقتكتن صدقإلك عن يشء فأسأنك حتى م

 ? فثلثـه:قـال , ال: فقلـت? فنصفه: قال, ال: قلت?خربين هل وهبت مالك كله قطأ ف,باجلود
 أنـا , ما ذاك بعظيم: قال,ين قد فعلت هذاأ أظن : حتى بلغ العرش فاستحييت وقلت, ال:قلت

 وهـذا اجلـوهر قيمتـه ألـوف ,ً عـرشون درمهـاه جعفر املنصور كلـواهللا راجل ورزقي من أيب
 ولتعلم أن يف هذه الـدنيا , وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك وجلودك املأثور بني الناس,الدنانري

من هو أجود منك فال تعجبك نفسك ولتحقـر بعـد هـذا كـل جـود فعلتـه وال تتوقـف عـن 
 .مكرمة

ين إ فخذ ما دفعته لك فـ, أهون مما فعلتَّمي عيل يا هذا قد واهللا فضحتني ولسفك د:فقلت
 ًخذ ملعروف ثمناآ واهللا ال أخذته وال , أردت أن تكذبني يف مقايل هذا: فضحك وقال,غني عنه
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 فام عرفت لـه , وبذلت ملن جييء به ما يشاء, ومىض لسبيله فو اهللا لقد طلبته بعد أن أمنت,ًأبدا
 . وكأن األرض ابتلعتهًخربا
  :املأمون واملرأة املتظلمةمناظرة  - ٣

امـرأة عليهـا هيئـة  −  بالقيامَّوقد هم −  للمظامل فكان آخر من يقدم إليهًجلس املأمون يوما
السالم عليكم يا أمـري املـؤمنني ورمحـة اهللا ( : وعليها ثياب رثة فوقفت بني يديه فقالت,السفر

 تكلمـي يف ,مـة اهللاأليك السالم يا  وع:كثم فقال هلا حييىأ فنظر املأمون إىل حييى بن ,)وبركاته
 : فقالت,حاجتك

ــــا إمامــــا  يــا خــري منتــصف هيــدي لــه الرشــد ــــه قــــد أرشق البلــــدًوي   ب
ـــام ـــك ع ـــشكو إلي ـــةت ـــوم أرمل ـــبد  د الق ـــا س ـــرتك هل ـــم ي ـــا فل ـــدا عليه  ع

ـــياعي ـــي ض ـــز من ـــدوابت ـــا بع ـــد   منعته ـــل والول ـــي األه ـــرق من ـــام وف  ًظل
 :إليها وهو يقول ثم رفع رأسه ,ًطرق املأمون حيناأف

ـــي و  يف دون مـــا قلـــت زال الـــصرب واجللـــد ـــدأعن ـــب والكب ـــي القل ـــرح من  ق
ـــرصيف ـــرص فان ـــالة الع ـــذا أوان ص  عــدأحــرضي اخلــصم يف اليــوم الــذي أو  ه
ـــد  واملجلس الـسبت إن يقـض اجللـوس لنـا ـــس األح ـــه وإال املجل ـــصفك من  نن

 : فقـال) املؤمنني ورمحة اهللا وبركاتهم عليك يا أمريالالس( :ويف املوعد املقرر حرضت املرأة
 وأومأت إىل العباس ,سك يا أمري املؤمننيأ الواقف عىل ر: فقالت?وعليك السالم أين اخلصم

 فجعـل كالمهـا يعلـو ,محد بن أيب خالد خذ بيده فأجلسه معها جملـس اخلـصومأ يا :ابنه فقال
نك تكلمـني إأمري املؤمنني و بني يدينك إمة اهللا أ يا :محد بن أيب خالدأ فقال هلا .كالم العباس

 ثـم قـىض .نطقها وأخرسهأمحد فإن احلق أ دعها يا : فقال املأمون,فاخفيض من صوتك ,األمري
 وحيسن معونتها ,ر هلا ضيعتهاِّ وأمر بالكتاب هلا إىل العامل ببلدها أن يوف, ضيعتها إليهاِّهلا برد

 .وأمر هلا بنفقة
  شوعيوابن خبت - رة إبراهيم بن املهديمناظ - ٤
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د يف محد بـن أيب داوأ تنازع إبراهيم بن املهدي وابن بختيشوع الطبيب بني يدي :قال العتبي
غضب ذلك ابن أ ف, فأربى عليه إبراهيم السالم وأغلظ له,جملس احلكم يف عقار بناحية السواد

 ًعت عليه صـوتانك رفأعلمن أفال  ,ً امرأهيم إذا نازعت يف جملس احلكميا إبرا :ود فقالأيب دا
 جمـالس اخلليفـة ِّ ووفً ورحيـك سـاكنة وكالمـك معتـدالً وليكن قصدك أمما,وال أرشت بيد

 وأشـكل , فإن ذلـك أشـبه بـك,حقوقها من التعظيم والتوقري واستكانة والتوجه إىل الواجب
 واهللا يعـصمك مـن ,ً وعظيم خطرك وال تعجلن فرب عجلـة هتـب ريثـا,بمذهبك يف حمتدك

 .بويك من قبل إن ربك حكيم عليملعمل ويتم نعمته عليك كام أمتها عىل أخطل القول وا
 َّ إيلً ولـست عائـدا, أصـلحك اهللا أمـرت بـسداد وحضـضت عـىل رشـاد:فقال إبـراهيم

 وال يـزال ,أنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقـر بذنبـه معـرتف بجرمـه  فها,االعتذار
 وقـد , وتلـك عـادة اهللا عنـدك وعنـدنا منـك,لمـهالغضب يستفزين ببوادره فريدين مثلك بح
ومل (( بأرش اجلنايـة عليـه ً فليت ذلك يكون وافيا,جعلت حقي يف هذا العقار البن بختيشوع

 .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل) )يتلف مال ٌ أفاد موعظة
  املناظرة السياسية - ثالثاً

  مناظرات املهدي ومشاورته ألهل بيته يف حرب خراسان -
 أيـام ,تراجع فيه املهدي ووزراؤه وما دار بينهم من تدبري الرأي يف حـرب خراسـانهذا ما 

 فحملتهم الدالة وما تقدم هلم من املكانة عىل أن نكثوا ببيعتهم ,عنفتأحتاملت عليهم العامل و
 ومحـل املهـدي مـا حيـب مـن , والتووا بام عليهم من اخلـرج,ونقضوا موثقهم وطردوا العامل

 ً عىل أن أقـال عثـرهتم واغتفـر زلـتهم واحتمـل دالـتهم تطـوال,ن عنتهممصلحتهم ويكره م
 . بالسياسةً باحلجة ورفقاً بالعفو وأخذاًبالفضل واتساعا

 ً بـصريا, بمـدار سـلطانهًله اهللا أعباء اخلالفة وقلده أمور الرعية رفيقـاّولذلك مل يزل مذ مح
 فـإذا وقعـت ,نس بعفوه وتثق بحلمه للمعدلة يف رعيته تسكن إىل كنفه وتأً باسطا,بأهل زمانه

 أثـره للحـق ,قضية الالزمة واحلقوق الواجبة فليس عنـده هـوادة وال إغـضاء وال مداهنـةاأل
 أن كـرسوا , فدعا أهل خراسان االغرتار بحلمـه والثقـة بعفـوه, باحلزمً بالعدل وأخذاًوقياما
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 وخـصومة , باعتـذارًا ثم خلطوا احتجاجـ,اخلراج وطردوا العامل وسألوا ما ليس هلم من حق
 . باعتاللًبإقرار وتنصال

 وبعث إىل نفر من حلمتـه ووزرائـه فـأعلمهم ,فلام انتهى إىل املهدي خرج إىل جملس خالئه
 تعقب قولنا )أي عم( : وقال للعباس بن حممد, ثم أمر املوايل باالبتداء,احلال واستفهم للرعية

 ,حـرضمها األمـر وشـاركهام يف الـرأيأ ف)موسى وهارون( بيننا وأرسل إىل ولديه ًوكن حكام
 .ثبات مقالتهم يف كتابإ بن الليث بحفظ مراجعتهم وًوأمر حممدا

 استفرغت , ولكل قوم صناعة, إن يف كل أمر غاية, أهيا املهدي:فقال سالم صاحب املظامل
 واستغرقت أشغاهلم واستنفدت أعامرهم وذهبوا هبا وذهبت هبم وعرفوا هبـا وعرفـت ,رأهيم
 , وطلبـت معونتنـا عليهـا أقـوام مـن أبنـاء احلـرب, وهلذه األمور التي جعلتنا فيها غاية,هبم

وساسة األمور وقـادة اجلنـود وفرسـان اهلزاهـز وإخـوان التجـارب وأبطـال الوقـائع الـذين 
 فلو عجمت ما قبلهم ,رشحتهم سجاهلا وفياهتم ظالهلا وعضتهم شدائدها وفرمتهم نواجذها

 , نظائر تؤيد أمرك وجتارب توافق نظرك وأحاديث تقـوي قلبـكوكشفت ما عندهم لوجدت
 وكثري منا أن نقوم بثقل ما محلتنا ,فحسن بنا − معارش عاملك وأصحاب دواوينك − فأما نحن

 . عدلك وإنفاذ حكمك وإظهار حقكمن عملك واستودعتنا من أمانتك وشغلتنا من إمضاء
يبطل اآلخر   ويف كل حال تدبري,سياسة ولكل زمان , إن يف كل قوم حكمة:فأجابه املهدي

 . ونحن عىل علم بزماننا وتدبري سلطاتنا,األول
 , بليغ الفطنـة معـصوم النيـة, وثيق العقدة قوي املنة, نعم أهيا املهدي أنت متبع الرأي:قال

 إن مهمـت ففـي , مهـد إىل اخلـري, مؤيد البهية موفق العزيمة معـان بـالظفر,حمضور الرؤية
عزم هيـد اهللا إىل الـصواب ا وإن اجتمعت صدع فعلك ملتـبس الـشك فـ,لظنعزمك مواقع ا

 وأمـرك , فإن جنودك مجة وخزائنك عامرة ونفسك سخية, وقل ينطق اهللا باحلق لسانك,قلبك
 .نافذ

بركـة ال هيلـك علـيهام رأي وال ا  إن املشاورة واملناظرة بابـا رمحـة ومفتاحـ:فأجابه املهدي
ين من ورائكم وتوفيق اهللا مـن وراء إ ف,ام حيرضكمبياكم وقولوا ؤيتغيل منهام حزم فأشريوا بر

 .ذلك
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 وإن اإلشـارة بـبعض معـاريض ,ن تصاريف وجوه الرأي كثـريةإ أهيا املهدي :قال الربيع
 فإذا ارتأيـت , ولكن خراسان أرض ٌ بعيدة املسافة مرتاخية الشقة متفاوتة السبيل,القول يسرية

 فلـيس , وقلبه تدبريك,حكمه نظركأ قد ,ًر ولباب الصواب رأيامن حمكم التدبري ومربم التقدي
 وانطوت الرسـل عليـه ,ثم خبت الربد به ,وراء مذهب طاعن وال دونه معلق خلصومة عائب

 فام أيـرس أن ترجـع إليـك الرسـل . إال وقد حدث منهم ما ينقضه,باحلر أن ال يصل حمكمه
 غـريه ً ومصادر أمـورهم فتحـدث رأيـاثارهمآيك الكتب بحقائق أخبارهم وشوارد وترد عل

 ثـم , وحتلت العقد واسرتخى العقاب وامتد الزمان, وقد انفرجت احللق, سواهًوتبتدع تدبريا
 وفقك اهللا أن تـرصف إجالـة , ولكن الرأي أهيا املهدي,لعلمك موقع اآلخرة كمصدر األوىل

رهبم واحليـل يف أمـرهم إىل النظر وتقليب الفكر فيام مجعتنا له واسترشتنا فيـه مـن التـدبري حلـ
 وال , هيـو يف سـواكًالطلب لرجل ذي دين فاضل وعقل كامل وورع واسع ليس موصـوفا

 فيقـدح يف , إىل بدعـة حمـذورةً عىل دخلة مكروهـة وال منـسوباً وال ظنينا, يف أثرة عليكًمتهام
 عهـدك  ثم تستند إليه أمورهم وتفوض إليه حـرهبم وتـأمره يف,ملكك ويريض األمور لغريك

 وخالف هنيك إذا خالفه الرأي عند اسـتحالة األمـور ,وصيتك إياه بلزوم أمرك ما لزمه احلزم
 ,نـه إذا فعـل ذلـكإ ف,واشتداد األحوال التي ينقض أمر الغائب عنها ويثبت رأي الشاهد هلـا

 وقويت املكيدة ونفـذ العمـل ,فواثب أمرهم من قريب وسقط عنه ما يأيت من بعيد متت احليلة
 . اهللاءد النظر إن شاواح

 :قال الفضل بن عباس
 إن ويل األمور وسائس احلروب ربام نحى جنوده وفرق أمواله يف غري ما ضـيق ,أهيا املهدي

 ً منها فاقـداً وال ضغطة حال اضطرته فيقعد عند احلاجة إليها وبعد التفرقة هلا عديام,أمر حزبه
 فالرأي لك أهيا املهدي وفقك اهللا أن تعفـي ,قة وال يفزع إىل ث, ال يتق بقوة وال يصول بعدة,هلا

 ,خزائنك من اإلنفاق لألموال وجنودك من مكابدة األسفار ومقارعة األخطار وتغرير القتـال
 فيفسد عليك أدهبـم وجتـرئ مـن ,لونأ والعطاء ملا يس,وترسع للقوم يف اإلجابة إىل ما يطلبون

ة وصـارعهم بـاللني وخـاتلهم بـالرفق رعيتك غريهم ولكن اغزهم باحليلة وقـاتلهم باملكيـد
ب الكتائب واعقد ِّوابرق هلم بالقول وأرعد نحوهم بالفعل وابعث البعوث وجند اجلنود وكت
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حنق قوادك علـيهم وأسـوئهم أنك موجه إليهم اجليوش مع أظهر أاأللوية وانصب الرايات و
 . فيهمًأثرا

 عـىل خـوف ًك وبعضا وضع بعضهم عىل طمع من وعد, وابثث الكتب,ثم ادسس الرسل
 حتـى ,د فيهم واغرس أشجار التنافس بينهمس وأوقد بذلك وأشباهه نريان التحا,من وعيدك

 من كـل احلـذر واهليبـة ً ويدخل كال,متأل القلوب من الوحشة وتنطوي الصدور عىل البغيضة
ارعة بالكالم  واملق, واملكايدة بالرسل,فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال باحليلة واملناصبة بالكتب

اللطيف املدخل يف القلوب القوي املوقع عىل النفوس املعقود باحلجج املوصول باحليل املبنـي 
 ويـستميل األهـواء ويـستدعي , ويـسرتق العقـول واآلراء,عىل اللني الذي يستميل القلوب

 .أنفذ من القتال بظبات السيوف وأسنة الرماح − املواتاة
 ًحكـم عمـالأ ويفرق كلمة عدوه باملكايدة ,عة رعيته باحليلكام أن الوايل الذي يستنزل طا

 واإلتالف لألموال والتغرير , من الذي ال ينال ذلك إال بالقتال, وأحسن سياسةًوألطف منظرا
 .واخلطار

 مل يرس لقتاهلم إال بجنـود كثيفـة ختـرج عـن حـال ًنه إن وجه لقتاهلم رجالأوليعلم املهدي 
 وإن ,ة متفرقـة وقـواد غشـشة إن ائتمـنهم اسـتنفدوا مالـه وتقدم عـىل أسـفار ضـيق,شديدة

 ومتثل صوابه ,برق ضوءهأ هذا رأي قد أسفر نوره و: قال املهدي,استنصحهم كانوا عليه ال له
 .? ما تقول: ثم نظر إىل ابنه فقال. ولكن فوق كل ذي علم عليم,للعيون وجمد حقه يف القلوب

 ً ومل ينصبوا مـن دونـك أحـدا,خيلعوا عن طاعتك أهيا املهدي إن أهل خراسان مل :قال عيل
 ولو فعلوا لكـان اخلطـب أيـرس والـشأن ,يقدح يف تغيري ملكك ويريض األمور لفساد دولتك

 ولكـنهم قـوم , ألن اهللا مع حقه الذي ال خيذله وعند موعده الذي ال خيلفه;صغر واحلال أدلأ
 وجعـل العـدل بينـك وبيـنهم ًمن رعيتك وطائفة من شيعتك الذين جعلك اهللا علـيهم واليـا

ن أجبت إىل دعوهتم ونفست عنهم قبل أن يـتالحم مـنهم إ فً وسألوا إنصافاًطلبوا حقا,ًحاكام
 ووفرت خزائن املال ,ت ثائرة احلربأطعت أمر الرب وأطفأ , أو حيدث من عندهم فتق,حال

ك  ومحل الناس عىل طبيعة جودك وسـجية حلمـك وأسـجاع خليفتـ,وطرحت تغرير القتال
 وإن منعـتهم مـا , أن يكون ذلك فـيام بقـي دربـة, فأمنت أن تنسب إىل ضعف,ومعدلة نظرك
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رب أفام  −  وساويتهم يف ميدان اخلطاب,طلبوا ومل جتبهم إىل ما سألوا اعتدلت بك وهبم احلال
املهدي أن يعد إىل طائفة من رعيته مقرين بملكيته مذعنني بطاعتـه ال خيرجـون أنفـسهم عـن 

 . وخيلع نفسه عنهم ويقف عىل احليل معهم, يربئوهنا من عبوديته فيملكهم أنفسهم وال,قدرته
 ?أيريـد املهـدي وفقـه اهللا األمـوال − ثم جيازهيم السوء يف حد املنازعة ومضامر املخـاطرة

 ,ضعاف ما يدعي قلبهمإنفاق أكثر منها مما يطلب منهم وأ وال يظفر هبا إال ب,فلعمري ال يناهلا
 لكان , ثم جتاىف هلم عنها وطال عليهم هبا,ئنها بني يديهملت إليه أو وضعت بخزاولو ناهلا فح

 .مما ينسب وبه يعرف من اجلود الذي طبعه اهللا عليه وجعل قرة عينه وهنمة نفسه فيه
 وحتامـل , هذا رأي مستقيم سديد يف أهل اخلراج الذين شكوا ظلم عاملنـا:فإن قال املهدي

 وفتحوا باب املعصية ,نطقوا لسان اإلرجافأن نقضوا مواثيق العهود و فأما اجلنود الذي,والتنا
نـه أ فيعلم املهدي , لغريهم وعظة لسواهمًجعلهم نكاالأوكرسوا قيد الفتنة فقد ينبغي هلم أن 

 ثم اتسع حلقن دمائهم عفوه وإلقالـة عثـرهتم ,لو أتى هبم مغلولني يف احلديد مقرنني باألصفاد
 ً من رأيه وال مستنكراً أو ملن بإزائهم من عدوه ملا كان بدعا,ه من حزبهصفحه واستبقاهم ملا في

 .من نظره
نـه ال أ وً وأصدقها صـوالً وأشدها وقعاًنه أعظم اخللفاء وامللوك عفواألقد علمت العرب 

 فالرأي للمهـدي وفقـه اهللا , وإن عظم الذنب وجل اخلطب, وال يتكاءده صفح,يتعاظمه عفو
الغيظ بالرجاء حلسن ثواب اهللا يف العفو عـنهم وأن يـذكروا أوىل حـاالهتم تعاىل أن حيل عقدة 

 فإن إخوان دولته وأركان دعوته وأسـاس حقـه الـذين , هلمً وتوسعا,وضيعة عياالهتم برأهيم
 وإنام مثلهم فيام دخلوا فيه مـن مـساخطة وتعرضـوا لـه مـن , وبحجتهم يقول, يصولهمبعز

 أو ,ومثله يف قلة ما غري من رأيه فيهم أو نقل مـن حالـه هلـم , وانطووا فيه عن إجابته,معاصيه
حـدمها خبـل ٌ عـارض أخوين متنارصين متوازرين أصاب أتغري من نعمته هبم كمثل رجلني 

 ً فلم يزدد أخوه إال رقة لـه ولطفـا,وهلو ٌ حادث فنهض إىل أخيه باألذ وحتامل عليه باملكروه
 . به ومرمحةً عليه وبراًه عطفا ملداواة مرضه ومراجعة حالًبه واحتياال

 ولكـل نبـأ , أما عيل فقد نو سمت الليان وفض القلوب من أهل اخلراسان:فقال املهدي
 .)يعني موسى ابنه( ? ما تر يا أبا حممد: ثم قال,مستقر
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 أهيا املهدي ال تسكن إىل حالوة ما جيري من القول عىل ألسنتهم وأنـت تـر :فقال موسى
 احلال من القوم ينادي بمـضمرة رش وخفيـة حقـد قـد جعلـوا ,ل فعلهمالدماء تسيل من خل
 واألمور , رجاء أن يدافعوا األيام بالتأخريً واختذوا العلل من دوهنا حجابا,ًاملعاذير عليها سرتا

 وتتالحـق , فيكرسوا حيل املهدي فيهم ويفنوا جنوده عنهم حتـى يـتالحم أمـرهم,بالتطويل
 واملهدي من قوهلم يف حال غرة ولباس آمنة قـد ,ر األمور هبممادهتم وتستفحل حرهبم وتستم

 . وسكن إليها,نس هباأفرت هلا و
 وبردت عليه جلودهم من املناصبة بالقتال واإلضامر للقـراع ,ولوال ما اجتمعت به قلوهبم

عن داعية ضالل أو شيطان فساد لرهبوا عواقب أخبار الوالة وغب سـكون األمـور فليـشدد 
 ,شد ما حيرضه فـيهمأ ويكتب كتائبه نحوهم وليضع األمر عىل ,أزره هلم − ه اهللاوفق − املهدي
نه ال يعطيهم خطـة يريـد هبـا صـالحهم إال كانـت دربـة إىل فـسادهم وقـوة عـىل  أ:وليوقن

 لفساد من بحرضته مـن اجلنـود ومـن ببابـه مـن الوفـود ً وداعية إىل عودهتم وسببا,معصيتهم
 وخـالف , ومل يربح يف فتـق حـادث,وأجراهم عىل ذلك األربقرهم وتلك العادة أالذين إن 
 , وإن طلـب تغيـريه بعـد اسـتحكام العـادة, ال يصلح عليه دين وال تـستقيم بـه دنيـا,حارض

 واملؤونـة الـشديدة والـرأي للمهـدي ,واستمرار الدربة مل يصل إىل ذلك إال بالعقوبة املفرطـة
 وتأخـذهم الـسيوف ,م حتـى تطـأهم اجليـوش وال يقبل معذرهت,وفقه اهللا أن ال يقيل عثرهتم

 .ويستحر هبم القتل وحيدق هبم البالء ويطبق عليهم الذل
 ,فإن فعل املهدي ذلك كان مقطعة لكل عادة سـوء فـيهم وهزيمـة لكـل بـادرة رش مـنهم

 : فقال املهدي,ونة غزوهتم هذه تضع عنه غزوات كثرية ونفقات عظيمةؤواحتامل املهدي يف م
 !. فاحكم يا أبا الفضل,قد قال القوم

خذوا بفـروع الـرأي وسـلكوا جنبـات أ ف)املوايل( أما : أهيا املهدي:فقال العباس بن حممد
وأمـا الفـضل فأشـار  − نه مل تـأت جتـارهبم عليهـاا قرص بنظرهم عنها ًالصواب وتعدوا أمورا

 , هلـم مـا سـألوا وبأن ال يعطى القوم ما طلبوا وال يبذل,فرقباألموال أن ال تنفق واجلنود ال ت
 واسـتهانة بحـرهبم وإنـام هيـيج جـسيامت األمـور , ألمـرهمًوجاء بأمر بني ذلـك استـصغارا

 وإفراط الرفق وإذا جرد الوايل ملـن غمـط أمـره وسـفه حقـه , وأما عيل فأشار باللني,صغارها
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 ,خـريه وال برش حيسبهم إىل , مل خيلطهام بشدة تعطف القلوب عن لينة,ً واخلري حمضاًاللني بحتا
 فإن أجابوا دعوته وقبلوا لينه مـن ,فقد ملكهم اخللع لعذرهم ووسع هلم الفرجة لثني أعناقهم

 يستدعون هبا إىل أنفسهم ويسترصخون هبـا ,غري خوف اضطرهم وال شدة فنزوة يف رؤوسهم
 فذلك , وإن مل يقبلوا دعوته ويرسعوا إلجابته باللني املحض واخلري الرصاح,رأي املهدي فيهم

 ألن اهللا تعـاىل خلـق اجلنـة ; والرأي فيهم وما قد يشبه أن يكون مـن مـثلهم, عليه الظن هبمما
 وال ,وامللك الكبري ما ال خيطر عىل قلـب بـرش وال تدركـه الفكـر وجعل فيها من النعيم املقيم

 جعلها هلـم رمحـة يـسوقهم ًنه خلق ناراأ فلوال , ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها,تعلمه نفس
 . إىل اجلنة ملا أجابوا وال قبلواهبا

ضـمر أ وإذا , وأن يرموا برش ال خري معـه,وأما موسى فأشار بأن يعصبوا بشدة ال لني فيها
 لـيس معهـام طمـع وال لـني ً والرش جمردا,ًالوايل ملن فارق طاعته وخالف مجاعته اخلوف مفردا

مـا أن تـدخلهم احلميـة مـن إ وانقطعت احلال منهم إىل أحد أمرين ,يثنهم اشتدت األمور هبم
 , فيـدعوهم ذلـك إىل الـتامدي يف اخلـالف,الشدة واألنفة مـن الذلـة واالمتعـاض مـن القهـر

 , الزمـةةما أن ينقادوا ويذعنوا بالقهر عىل بغضإ و,واالستبسال يف القتال واالستسالم للموت
م قـدوة أو  فـإذا أمكنـتهم الفرصـة أو ثابـت هلـ, تورث النفاق وتعقب الشقاق,وعداوة باقية

 .شد مما كانأ عاد أمرهم إىل أصعب وأغلظ و,قويت هلم حال
مجع رأيـه أ وأبني خرب بأن قد , أهيا املهدي أكفى دليل وأوضح برهان:وقال يف قول الفضل

وحزم نظره عىل اإلرشاد ببعثه اجليوش إليهم وتوجيه البعوث نحوهم مع إعطائهم مـا سـألوا 
 . من العدل وإجابتهم إىل ما سألوه,من احلق

 . ذلك رأي:قال املهدي
 وعـاد , ما خلطت الشدة أهيا املهدي باللني فصارت الشدة أمر فطام ملـا تكـره:قال هارون

 . ولكن أر غري ذلك,اللني أهد قائد إىل ما حتب
 واملـرء مـؤمتن بـام قـال ً وخالفت فيه أهـل بيتـك مجيعـا,ً بديعاً لقد قلت قوال:قال املهدي
 .حتى يأيت ببينة عادلة وحجة ظاهرة فاخرج عام قلت ,وظنني بام ادعى
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 وربام اعتـدلت احلـال هبـم واتفقـت , واألعاجم قوم مكرة, إن احلرب خدعة:قال هارون
 وخالف القلـب ,األهواء منهم فكان باطن ما يرسون عىل ظاهر ما يعلنون وربام افرتق احلاالن

ة ال تعلن والطبيـب الرفيـق بطبـه  فانطو القلب عىل حمجوبة تبطن واسترس بمدخول,اللسان
 ال يتعجل بالدواء حتى يقع عـىل معرفـة الـداء ,البصري بأمره العامل بمقدم يده وموضع ميسمه

فالرأي للمهدي وفقه اهللا أن يفر باطن أمرهم فر املسنة ويمخض ظاهر حـاهلم خمـض الـسقاء 
م وتكشف أغطيـة ك حجب عيوهنت حتى هت, ومواالة العيون,بمتابعة الكتب ومظاهرة الرسل

 أو داعية ضالل اشتملت األهواء , فإن انفرجت احلال وأفضت األمور إىل تغيري حال,أمورهم
عليه وانقاد الرجال إليه وامتدت األعناق نحوه بدين يعتقدونه وإثم يـستحلونه بـشدة ال لـني 

 . ورماهم بعقوبة ال عفو معها,فيها
جب واحلال فيها مريعة واألمـور هبـم وإن انفرجت العيون واهترصت الستور ورفعت احل

 وظالمـات يـدعوهنا وحقـوق يـسألوهنا بامتـة ,معتدلة يف أرزاق يطلبوهنـا وأعـامل ينكروهنـا
 أن يتسع هلم بام طلبوا ويتجاىف هلـم عـام , فالرأي للمهدي وفقه اهللا,سابقتهم ودالة مناصحتهم

 علـيهم مـن أحبـوا يلوا ويرتق من فتقهم مـا قطعـوا ويـوكرهوا ويشعب من أمرهم ما صدع
 فإنام املهدي من أمته وسواد أهل مملكته بمنزلـة ,ويداوي بذلك مرض قلوهبم وفساد أمورهم

 وضـوال رعيتـه ,الطبيب الرفيق والوالد الشفيق والراعي املجرب الذي حيتال ملـرابض غنمـه
 .نس مجاعتهاأحتى يربئ املريضة من داء علتها ويرد الصحيحة إىل 

 وحقـوق ,صة الذين هلم دالة حممولـة وماتـة مقبولـة ووسـيلة معروفـةثم إن خراسان بخا
ن املهـدي أ فليس من شـ, ألهنم أيدي دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان عدله;واجبة

 ألن مبـادرة حـسم ; وال التوعر هبم وال املكافأة بإسـاءهتم,االضطعان عليهم وال املؤاخذة هلم
حـزم يف الـرأي أة قطـع األصـول ضـئيلة قبـل أن تغلـظ  وحماول,األمور ضعيفة قبل أن تقو

صح يف التدبري من التأخري هلا والتهاون هبا حتى يلتئم قليلهـا بكثريهـا وجتتمـع أطرافهـا إىل أو
 .مجهورها
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 ما زال هارون يقع وقع احليا حتى خرج خروج القدح من املاء وانسل انسالل :قال املهدي
ة َّ ألعنْنَ ولكن م,نه هو الرأي وثنى بعده هارونإى فيه ف فدعوا ما سبق موس,عىّالسيف فيام اد

 ?اخليل وسياسة احلرب وقادة الناس إن أمعن هبم اللجاج وأفرطت هبم الدالة
 لسنا نبلغ أهيا املهدي بدوام البحث الطويل وطول الفكر أدنـى فراسـة :قال صالح بن عيل

ورجـاالت العجـم ذو  وليس ينفض عنك من بيوتـات العـرب ,رأيك وبعض حلظات نظرك
دين فاضل ورأي كامل وتدبري قـوي تقلـده حربـك وتـستودعه جنـدك ممـن حيتمـل األمانـة 

 خمبـور , وأنت بحمـد اهللا ميمـون النقيبـة مبـارك العزيمـة,العظيمة ويضطلع باألعباء الثقيلة
 فليس يقع اختيارك وال يقف نظرك عىل أحـد توليـه .التجارب حممود العواقب معصوم العزم

 . وتسند إليه ثغرك إال أراك اهللا ما حتب لك منه ما تريدأمرك
 ولكي أحب املوافقـة , إين ألرجو ذلك لقديم عادة اهللا فيه وحسن معونته عليه:قال املهدي

 .عىل الرأي واالعتبار للمشاورة يف األمر املهم
يهم  أهل خراسان قوم ٌ ذو عزة ومنعة وشياطني خدعة زروع احلمية فـ:قال حممد بن الليث

 تـسبق ,لعجلـة عـنهم حـارضةا فالرويـة عـنهم عازبـة و, ومالبس األنفة عليهم ظاهرة,نابتة
 ألهنم بني سفلة ال يعدو مبلغ عقوهلم منظر عيوهنم وبـني رؤسـاء ال :مطرهم سيوفهم عذهلم

 مل تنقد له العظـامء وإن ً املهدي عليهم وضيعاّ وإن وىل,بشدة وال يفطنون إال باملرأيلجمون إال 
خر املهـدي أمـرهم ودافـع حـرهبم حتـى يـصيب ن إ حتامل عىل الضعفاء وً أمرهم رشيفاّوىل

 يتفـق عليـه أمـرهم وثقـة جتتمـع لـه ًلنفسه من حشمة ومواليه أو بني عمه أو بني أبيه ناصحا
 تنفست األيـام هبـم وتراخـت ,إمالؤهم بال أنفة تلزمهم وال محية تدخلهم وال مصيبة تنفرهم

 والضياع العظيم مـا ال يتالفـاه صـاحب هـذه ,ل بذلك من الفساد الكبري فدخ,احلال بأمرهم
 . إال بعد دهر طويل ورش كبري, وال يستصلحه وإن جهد,الصفة وإن جد

 صفاهتم بمثل أحد رجلني ال ثالث هلام ً عاداهتم وال قارعاًفاطام − وفقه اهللا − وليس املهدي
بـسمعك ويـد ٌ ممثلـة لعينـك وصـخرة ال حدمها لسان ناطق موصول أ :وال عدل يف ذلك هبام

 نقي العرض نزيه النفس جليـل اخلطـر ,تزعزع وهبمة ال تثنى وبازل ال يفزعه صوت اجللجل
 والغرض األدنى ,ً وسام نحو اآلخرة هبمته فجعل الغرض لعينه نصبا,قد اتضحت الدنيا قدره
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 رجـل ,نصح بني أبيـكأ وهو رأس مواليك وً وال يتعد أمالً فليس يقبل عمال,ًلقدمه موطئا
قد غذ بلطيف كرامتك ونبت يف ظل دولتك ونشأ عىل قوائم أدبـك قلدتـه أمـرهم ومحلتـه 

 فجعـل العـدل عليـه , أغلقـه هنيـكً فتحـه أمـرك وبابـاًثقلهم وأسندت إليه ثغرهم كان قفال
 .ًوعليهم أمريا واإلنصاف بينه وبينهم حاكام

 غـرس لـك يف ,خذ منهم مـا علـيهمأو ,هلموإذا حكم املنصفة وسلك املعدلة فأعطاهم ما
 طاعـة راسـخة العـروق باسـقة ,سكن لك السويداء داخـل قلـوهبمأ و,الذي بني صدورهم

 فال يبقى فيهم ريب إال نفـوه , متمكنة من قلوب خواصهم.الفروع متامثلة يف حوايش عوامهم
رومتـك فتـى  وآخر عود من غيـضتك أو نبعـة مـن أ,حدمهاأ وهذا ,حق إال أدوه وال يلزمهم

السن كهل احللم راجح العقل حممود الرصامة مأمون اخلالف جيرد فيهم سيفه ويبسط علـيهم 
فسلطه أعـزك  −  أهيا املهدي)فالن( وعىل حسب ما يستوجبون وهو ,خريه بقدر ما يستحقون

 .اهللا عليهم ووجهه باجليوش إليهم
داثة خري ٌ من الشك واجلهل وال متنعك رضاعة سنه وحداثة مولده فإن احللم والثقة مع احل

 واختـصكم بـه مـن مكـارم , وإنام إحداثكم أهـل البيـت فـيام طـبعكم اهللا عليـه,مع الكهولة
األخالق وحمامد األفعال وحماسن األمور وصواب التدبري ورصامة األنفس كفراخ عتاق الطري 

العلـم والعـزم  والعارفة لوجوه النفع بـال تأديـب فـاحللم و,املحكمة ألخذ الصيد بال تدريب
 مـستحكم لكـم متكامـل , ثابـت يف صـدروكم مـزروع يف قلـوبكم,واحلزم والتؤدة والرفـق

 . بطبائع الزمة وغرائز ثابتة,عندكم
 وأهـل خراسـان , إفتاء أهل بيتك أهيا املهدي يف احللم عىل ما ذكر:قال معاوية بن عبد اهللا
  ليس بقدر الـذكر يف اجلنـود والً املهدي عليهم رجالّ ولكن إن وىل,يف حال عز عىل ما وصف

 وال بمعروف السياسة للجيوش واهليبـة ,بنبيه الصوت يف احلروب وال بطويل التجربة لألمور
 أن األعـداء يغتمزوهنـا منـه :حدمهاأ وخطران مهوالن , دخل ذلك أمران عظيامن,يف األعداء

الف عليـه قبـل االختبـار وحيتقروهنا فيه وجيرتئون هبا عليه يف النهوض به واملقارعـة لـه واخلـ
 واجليـوش التـي , أن اجلنود التي يقـود: واألمر اآلخر. والتكشف حلاله والعلم بطباعه,ألمره
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 إذا مل خيتربوا منه البأس والنجدة ومل يعرفـوه بالـصيت واهليبـة انكـرست شـجاعتهم ,يسوس
 .وماتت نجدهتم واستخرت طاعتهم إىل حني اختبارهم ووقوع معرفتهم

رجل مهيب نبيه حنيـك صـيت  − وفقه اهللا −  البوار قبل االختيار وبباب املهديوربام وقع
 واجتمعـوا , عال قد قاد اجليوش وساد احلروب وتألف أهـل خراسـان وصوتٍله نسب زاك

 جانبـت : قال املهدي. فلو واله املهدي أمرهم لكفاه اهللا رشهم,عليه باملقة ووثقوا به كل الثقة
 ,صبية إذ رأ احلدث من أهل بيتنا كـرأي عـرشة حلـامء مـن غرينـاقصد الرمية وأبيت إال ع

 ?ولكن أين تركتم ويل العهد
 مل يمنعنا من ذكره إال كونه شبيه جده ونسيج وحده ومن الدين وأهله بحيث يقـرص :قالوا

 ولكن وجدنا اهللا عز وجل حجب عن خلقه وسرت دون عباده علـم مـا ,القول عن أدنى فضله
 وريـب املنـون املخرتمـة , ومعرفة ما جتري عليه املقادير من حـوادث األمـور,ختتلف به األيام

خلوايل القرون وموايض امللـوك فكـر هنـا شـسوعه عـن حملـه ودار الـسلطان ومقـر اإلمامـة 
 وجممع األموال التي جعلها , وموضع املدائن واخلزائن ومستقر اجلنود ومعدن اجلود,والوالية
 ودواعـي , ومثابة إلخـوان الطمـع وثـوار الفـتن,ة لقلوب الناس لدار امللك ومصيدًاهللا قطبا

 .البدع وفرسان الضالل وأبناء املوت
 عهده فحدث يف جيوشه وجنوده ما قد حيدث بجنود الرسل من ّ إن وجه املهدي ويل:وقلنا

 وهذا خطـر عظـيم وهـول , مل يستطع املهدي أن يعقبهم بغريه إال أن ينهض إليهم بنفسه,قبله
 أو , حتى يقع عوض ال يستغنى عنـه,ن تنفست األيام بمقامه واستدارت احلال بإمامه إ,شديد

 .ً وبه متصال,ً له تبعاًجل خطراأ و,ً بعده ما هو أعظم هوالًبد منه صارماحيدث أمر ال
 نحـن أهـل , اخلطب أيرس مما تذهبون إليه وعىل غري مـا تـصفون األمـر عليـه:قال املهدي

 قـد , وحمتوم مـن األمـر,ضايا ومواقع األمور عىل سابق من العلمالبيت نجري من أسباب الق
 فيه , وقد تناهى ذلك بأمجعه إلينا وتكامل بحذافريه عندنا,أنبأت به الكتب ونبأت عليه الرسل

 أن يقـود إىل خراسـان ,بد لـويل عهـدي وويل عهـد عقبـى بعـدينه الإندبر وعىل اهللا نتوكل 
 ثـم خيـرج ,نه يقدم إليهم رسله ويعمل فيهم حيلةإاألول ف أما ,البعوث ويتجه نحوها باجلنود

 مـن إخـوان الفـتن ودواعـي البـدع وفرسـان ً عليهم يريد أن ال يدع أحـداً إليهم حنقاًنشيطا
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 من الذين عملوا ً وقلده طوق الذل وال أحدا,لبسه قناع القهرأ إال توطئه بحر القتل و,الضالل
ونرصة والة احلق إال أجر عليهم ديم فضله وجـداول يف قص جناح الفتنة وإمخاد نار البدعة 

 وكـدحت , حتى تأتيه أن قد عملت حيلـهً عليه مل يرس إال قليالً به جممعاً فإذا خرج مزمعا,هنله
كتبه ونفذت مكايده فهدأت نافرة القولب ووقعت طائرة األهـواء واجتمـع عليـه املختلفـون 

عليهم إىل عدو قد أخـاف سـبيلهم وقطـع طـريقهم  ً هبم وتعطفاًا هلم وبرً فيميل نظرا,بالرضا
 .ومنع حجاجهم بيت اهللا احلرام وسلب جتارهم رزق اهللا احلالل

 ,لونأيهم بإعطاء ما يطلبون وبذل ما يس ثم تعقد له احلجة عل,نه يوجه إليهمإوأما اآلخر ف
فئـدة  فأضـعت إليـه األ,فإذا سمعت الفرق بقراباهتا له وجنح أهل النواحي بأعنـاقهم نحـوه

واجتمعت له الكلمة وقدمت عليه الوفود قصد األول ناحية بجعت بطاعتها وألقـت بأزمتهـا 
 ثـم عـم اجلامعـة باملعدلـة ,نزهلا ظل كرامتـه وخـصها بعظـيم حبائـهأفألبستها جناح نعمته و

 ,وتعطف عليهم بالرمحة فال تبقى فيهم ناحية ذاتية وال فرقة قاصـية إال دخلـت عليهـا بركتـه
يها منفعته فأغنى فقريهـا وجـرب كـسريها ورفـع وضـيعها وزاد رفيعهـا مـا خـال ووصلت إل

 وتبطئ عن إجابته , ناحية يغلب عليها الشقاء وتستميلهم األهواء فتستخف بدعوته:ناحيتني
هلـا   فيصطيل عليها موجـدة ويبتغـي, فتكون آخر من يبعث وأبطأ من يوجه,وتتثاقل عن حقه

هم وأمر جيب عليهم فتستلحمهم اجليوش وتـأكلهم الـسيوف  ال يلبث أن جيد بحق يلزم,علة
 .ويستحر هبم القتل وحييط هبم األرس ويفنيهم التتبع حتى خيرب البالد وييتم األوالد

 ألهنم أول مـن فـتح بـاب ; وال جيعل هلم ذمةً وال يقبل هلم عهداًوناحية ال يبسط هلم أمانا
 ولكنـه يقتـل أعالمهـم ويـارس قـوادهم ,الفرقة وتدرع جلباب الفتنة وربض يف شـق العـصا

 ً وتغلـيالًويطلب هراهبم يف جلج البحار وقلل اجلبال ومحيـل األدويـة وبطـون األرض تقتـيال
 وال ًوهـذا أمـر ال نعـرف لـه يف كتبنـا وقتـا − يـامىأ والنـساء ً حتى يدع الديار خراباًوتنكيال

ا أوان توجهـه إىل خراسـان  فهـذ)موسـى ويل عهـدي(وأما  − ًنصحح منه غري ما قلنا تفسريا
 ولـه ,جرجان وما قىض اهللا له من الشخوص إليها واملقام فيها خري للمـسلمني مغبـةوحلوله ب

ورنا ومـدافع سـيولنا وجمـامع سـيولنا أمواجنـا فيتـصاغر حبإذن اهللا عاقبة بحيث يغمر جلج ب
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الـوراء  فمـن يـصحبه مـن ,عظيم فضله ويتذاءب مرشق نوره ويتقلل كثري ما هو كـائن منـه
 ?وخيتار له من الناس

 قد تثنـت ًمتك وأهل ملتك علامإن ويل عهدك أصبح أل −  أهيا املهدي:قال حممد بن الليث
 وقد كان لقرب داره منك وحمل جواره لك عطـل غفـل ,نحوه أعناقها ومدت سمته أبصارها

 شـأن العامـة أن  فإن من, فأما إذا انفرد بنفسه وخال بنظره وصار إىل تدبريه,األمر واسع العذر
 وتـسأل عـن حـوادث أحوالـه يف بـره ومرمحتـه , وتستنصت ملواقـع آثـاره.رأيهتتفقد خمارج 

غلب األشياء علـيهم أ ثم يكون ما سبق إليهم , وتدبريه وسياسته ووزرائه وأصحابه,ومعدلته
املهدي  فال يفتأ , ألهوائهمً وعطفا,ملك األمور هبم وألزمها لقلوهبم وأشدها استاملة لرأهيمأو

 أمتـه بـأمر هـو  ويسدد أركان واليته ويستجمع رضا, له فيام يقو عمد مملكتهًوفقه اهللا ناظرا
 يف ًمحـد حـاالأ و, يف قلوب رعيتـهً موقعاّجلأ وأفضل مغبة ألمره و,ظهر جلاملهأ و,أزين حلاله

يه من بلغ يف استعطاف القلوب علأدفع مع ذلك باستجامع األهواء له وأ وال ,نفوس أهل ملته
وأن خيتار املهدي وفقـه اهللا  −  وحمبة للخري وأهله,مرمحة تظهر من فعله ومعدلة تنترش عن أثره

 وتـأنس , تسكن العامة إليهم إذا ذكرواً أقواما, وفقهاء أهل كل مرص,من خيار أهل كل بلدة
 كـام قـد كـان فـتح لـه , وفتح بـاب املعـروف, ثم تسهل هلم عامرة سبل اإلحسان,إذا وصفوا

 .سهل عليهو
 : ثم بعث يف طلب ابنه موسى فقال له, صدقت ونصحت:قال املهدي

 , وملثنـى أعطـاف الرعيـة غابـة,ًنك قد أصبحت لسمت وجـوه العامـة نـصباإ − أي بني
 وأمرك ظاهر فعليـك بتقـو اهللا وطاعتـه فاحتمـل سـخط ,فحسنتك شاملة وإساءتك نائية

 مـن أسـخطك عليـك ,هللا عز وجـل كافيـك فإن ا, وال تطلب رضاهم بخالفهام,الناس فيهام
ثم اعلم أن هللا تعـاىل  −  وليس بكافيك من يسخطه عليك إيثارك رضا من سواه,إيثارك رضاه

 وبقايا من صفوة خلقه وخبايا لنـرصة حقـه جيـدد حبـل اإلسـالم ,يف كل زمان فرتة من رسله
 ًعىل إقامة عدلـه أعوانـا و,ًرا ويشيد أركان الدين بنرصهتم ويتخذ ألولياء دينه أنصا,بدعواهم

 . ويدفعون عن األرض الفساد,يسدون اخللل ويقيمون امليل
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 ,وإن أهل خراسان أصبحوا أيدي دولتنا وسيوف دعوتنا الذين نستدفع املكـاره بطـاعتهم
 ونـزاحم ركـن الـدهر ,ونسترصف نزول العظـائم بمناصـحتهم ونـدافع الزمـان بعـزائمهم

 وحـصون , كنفها وخوف األعداء إذا برزت صفحتهارجفأببصائرهم فهم عامد األرض إذا 
 ومواطن صاحلات أمخدت نريان , قد مضت هلم وقائع صادقات,الرعية إذا تضايقت احلال هبا

 ومل ينفكوا كذلك مـا جـروا مـع ريـح , وأذلت رقاب اجلبارين, وقسمت دواعي البدع,الفتن
عـز اهللا هبـا ذاهتـم ورفـع هبـا أ واعتـصموا بحبـل طاعتنـا التـي ,دولتنا وأقاموا يف ظل دعوتنا

 عـىل رقـاب العـاملني بعـد لبـاس الـذل ً يف أقطار األرض وملوكاً وجعلهم هبا أربابا,ضعتهم
وقناع اخلوف وإطباق البالء وحمالفة األسى وجهد البأس والرض فظاهر عليهم لباس كرامتك 

 , سـابقتهم ووسـيلة دالـتهم وماتـة, ثم اعرف هلـم حـق طـاعتهم,وأنزهلم يف حدائق نعمتك
 . والتوسعة عليهم واإلثابة ملحسنهم واإلقالة ملشيئتهم,وحرمة مناصحتهم باإلحسان إليهم

 , ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالعدل عليها واستجلب مودهتا باإلنـصاف هلـا,أي بني
 واجعل عامل العذر ووالة احلجج مقدمـة بـني , وتوثق به يف عني رعيتك,وحتسن بذلك لربك

 وخيـار أهـل كـل مـرص أن , وذلك أن تآمر قايض كل بلد,ك ونصفة منك لرعيتكيدي عمل
 فإن أحـسن محـدت وإن , بينه وبينهمً توليه أمرهم وجتعل العدل حاكامًخيتاروا ألنفسهم رجال

 فـال يـسقطن عليـك مـا يف ذلـك إذا انتـرش يف ,أساء عذرت هؤالء عامل العذر ووالة احلجج
لسنة املرجفني وكبت قلـوب احلاسـدين وإطفـاء نـريان أنعقاد فاق وسبق إىل األسامع من ااآل

 ًرا حبلـك متعلقـاُ وبعـ,ًاحلروب وسالمة عواقب األمور وال يـنفكن يف ظـل كرامتـك نـازال
حدمها كريمة من كرائم رجاالت العرب وأعالم بيوتـات الـرشف لـه أدب فاضـل أ :رجالن

 بصري بتقليب , غري مدخول وموضع, واآلخر له دين غري مغموز.وحلم راجح ودين صحيح
 وتـصاريف , عامل بحاالت احلروب, ووضع الكتب, وأنحاء العرب,الكالم وترصيف الرأي

 باقية من حماسنك وحتسني أمرك وحتلية ذكـرك فتستـشريه يف ًثاراآ نافعة وً يضع آدابا,اخلطوب
اين  فرجل أصبته كذلك فهو يأوي إىل حملتي ويرعـى يف خـرضة جنـ,حربك وتدخله يف أمرك

 , يكونـون جريانـك وسـامركًوال تدع أن خيتار لك من فقهاء البلدان وخيار األمـصار أقوامـا
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 أصبك اهللا من , فرس عىل بركة اهللا, وأصحاب مناظرتك فيام تصدر,وأهل مشاورتك فيام تورد
 . ينطق باخلري لسانكً هيدي إىل الصواب قلبك وهادياًعونه وتوفيقه دليال

  :نقدية األدبيةاملناظرات ال - رابعاً
  مديمناظرة لآل - ١
  )وصاحب البحرتي - بني صاحب أبي متام(
 ومن أيب متام ,شعر من أيب متامأ إن البحرتي : كيف جيوز لقائل أن يقول:صاحب أيب متام −

 .!! والطائي األصغر, حتى قيل الطائي األكرب! ومن معانيه استقى, وعىل حذوه احتذ,خذأ
 وال رو ذلك أحـد عنـه وال ,حبة له فام صحبه وال تتلمذ له أما الص:صاحب البحرتي −
 ودليل ذلك اخلرب املستفيض مـن اجـتامعهام وتعـارفهام عنـد ,نه حمتاج إليهأ وال رأ قط ,نقله

فـاق أأ (: وقد دخل عليه البحـرتي بقـصيدته التـي أوهلـا)أيب سعيد حممد بن يوسف الثغري(
 فلام فرغ من , كثريةًنشدها علق أبو متام منها أبياتاأ وأبو متام حارض فلام )صب من هو فأفيقا

 يقـدم عـىل أن ً ما ظننت أن أحـدا, أهيا األمري:قبل أبو متام عىل حممد بن يوسف فقالأاإلنشاد 
 حتى أتـى عـىل أبيـات , ثم اندفع ينشد ما حفظه. وينشده بحرضيت حتى اليوم,يرسق شعري

 .كثرية من القصيدة
 أهيـا : فحينئـذ قـال لـه أبـو متـام. متام اإلنكار يف وجه أيب سعيد ورأ أبو,فبهت البحرتي

ظه ويصف معانيه ويذكر ّقبل يقرأ و,نه أحسن فيه اإلحسان كلهإ و,األمري واهللا ما الشعر إال له
 . ومل يقنع من حممد بن يوسف حتى ضاعف له اجلائزة,حماسنه

 كالمه قبـل أن يعـرف أن فمن كان يقول مثل هذه القصيدة التي هي من عني شعره وفاخر
نني ال أنكر أ عىل ,أبا متام جدير به أن يستغني عن أن يصحبه أو يتتلمذ له أو لغريه من الشعراء

 , لقرب البلدين وكثرة ما كان يطرق سمع البحرتي من شـعره,نه استعار بعض معاين أيب متامأ
شـعر مـن أكون البحرتي  وال بامنع أن ي,وليس ذلك بمقتض أن يكون أبو متام أستاذ البحرتي

 )ًمجيال(ن إ : قالً فام رأينا أن أحدا, واستقى من معانيه)مجيل(خذ من أ قد )ِّكثري( فهذا ,أيب متام
 .شعر من مجيلأ بل هو عند أهل العلم بالشعر والرواية ,شعر منهأ
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 ئل عنه وعـن أيبُ فقد س,شعر منهأ إن البحرتي نفسه يعرتف أن أبا متام :صاحب أيب متام −
 . وجيد أيب متام كثري, إن جيده خري ٌ من جيدي:متام فقال
 ألن قوله هذا يـدل ; فهو للبحرتي ال عليهً إن كان هذا اخلرب صحيحا:صاحب البحرتي −

وي الـشعر أوىل بالتقدمـة ت واملـس,عىل أن شعر أيب متام كثري االختالف وشعره شديد االستواء
 ً وينحط انحطاطاً حسناً عىل أن أبا متام يعلو علوانتمأ وقد اجتمعنا نحن و,من املختلف الشعر

 ومن ال يـسقط وال يـسف أفـضل ممـن يـسقط , وأن البحرتي يعلو بتوسط وال يسقط,ًقبيحا
 .ويسف

 وشهر له ,ً متبوعاً وإماما,ً إن أبا متام انفرد بمذهب اخرتعه وصار فيه أوال:صاحب أيب متام
 وهي فـضيلة , وسلك الناس هنجه واقتفوا أثره,ام هذا مذهب أيب متام وطريقة أيب مت:حتى قيل

 .عر عن مثلها البحرتي
 ليس األمر عىل ما وصفت وليس أبو متام صاحب هـذا املـذهب وال :صاحب البحرتي −

 وأفـرط يف ذلـك , بل سلك فيه سبيل مسلم بن الوليد واحتذ حذوه,بأول فيه وال سابق إليه
 .سنن املألوف وال, حتى زال عن النهج املعروف,وأرسف

 ولكنه رأ هذه األنواع التي وقع عليهـا اسـم البـديع متفرقـة يف , غري مبتدعًن مسلامإبل 
 , ولكنه حرص عـىل أن يـضعها يف مواضـعها, وأكثر يف شعره منها,أشعار املتقدمني فقصدها

ثره  فجاء أبو متام عىل أ,فسد الشعرأنه أول من إ : حتى قيل,ومل يسلم مع ذلك من الطعن عليه
 وأحب أن جيعل كل بيت من شعره غري خال مـن هـذه األصـناف فـسلك ,واستحسن مذهبه

 , ففسد شعره وذهبت طالوته ونـشف مـاؤه,ً واستكره األلفاظ واملعاين استكراهاً وعراًقايطر
نـه أ وكـل مـا يف املـسألة ,فقد سقط اآلن احتجاجكم باخرتاع أيب متام هلذا املذهب وسبقه إليه

 . وأكرب عيوبه,فرط فكان إفراطه من أعظم ذنوبهاستكثر منه وأ
 وطريقته املعروفة عـىل كثـرة مـا جـاء يف شـعره مـن ,نه فارق عمود الشعرإا البحرتي فأم

االستعارة والتجنيس واملطابقة فكان انفراده بحـسن العبـارة وحـالوة اللفـظ وصـحة املعنـى 
 , واستجادته وتداولـه,سان شعره يف إمجاع الناس عىل استحًوالبعد عن التكلف والتعمل سببا
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 , ويالمـس القلـوب,م األذواقئ واضطالعه بام يال,فاق شعر الشاعر دليل ٌ عىل علو مكانتهَون
 .من أساليب الكالم ومناهجه

عرض عن شعر أيب متام من مل يفهمه لدقـة معانيـه وقـصور فهمـه أ إنام :صاحب أيب متام −
 وإذا عرفت هذه الطبقة فضيلته مل يرضه طعن ,وا قدره أما النقاد والعلامء فقد فهموه وعرف,عنه

 .من طعن بعدها عليه
 ,محد بن حييى الشيباينأ و, ال يستطيع أحد أن ينكر منزلة ابن األعرايب:صاحب البحرتي −

 وقد علمتم مذهبهم يف أيب متـام ,ودعبل اخلزاعي من الشعر ومنزلتهم من العلم بكالم العرب
 مـا : وقال, إن ثلث شعره حمال وثلثه مرسوق وثلثه صالح:ل دعبل حتى قا,وازدرائهم بشعره

 وقـال ابـن , بل شعره باخلطب والكالم املنثور أشبه منه بالـشعر,جعل اهللا أبا متام من الشعراء
 ما : وهذا حممد بن يزيد املربد, فكالم العرب باطل ًٌ إن كان هذا شعرا:األعرايب يف شعر أيب متام

 .يشءعلمناه دون له كبري 
 كان يشنأ أيب متام وحيسده عىل ما هو معـروف ومـشهور فـال ً إن دعبال:صاحب أيب متام −

 وألنـه , وأما ابن األعرايب فكان شديد التعصب عليه لغرابة مذهبـه,يقبل قول شاعر يف شاعر
نف أن يقول ال أئل عن يشء منها يُ فكان إذا س,كان يرد عليه من معانيه ما ال يفهمه وال يعلمه

 . وال مانع أن يكون مجيع من تذكرونه عىل هذا القياس.دري فيعدل إىل الطعن عليهأ
 ال عيب عىل ابن األعرايب يف طعنـه عـىل شـاعر عـدل يف شـعره عـن :صاحب البحرتي −

 والعيب يف ذلـك ,مذاهب العرب إىل االستعارات البعيدة املخرجة للكالم إىل اخلطأ واإلحالة
ملحجة إىل طريقهـا جيهلهـا ابـن األعـرايب وأمثالـه مـن املـضطلعني يلحق أبا متام إذ عدل عن ا

 .بالسليقة العربية
 ,ظهر منه يف شعر البحرتي والشاعر العـاملأ , إن العلم يف شعره أيب متام:صاحب أيب متام −

 .أفضل من الشاعر غري العامل
 وكان ,ً عاملاً وكان األصمعي شاعرا,ً شاعراًمحد عاملاأ كان اخلليل بن :صاحب البحرتي −

 وما بلغ هبم العلم طبقة من كـان ,شعر العلامءأ وكان خلف بن حبان األمحر ,الكسائي كذلك
 والـشائع املـشهر أن , والتجويد يف الشعر ليست علتـه العلـم,زماهنم من الشعراء غري العلامء
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مه باللغـة  وقد كان أبو متام يعمل عىل أن يدل يف شعره عىل عل,شعر العلامء دون شعر الشعراء
 بل ,ً أما البحرتي فلم يقصد هذا وال اعتمده وال كان يعده فضيلة وال يراه علام,وكالم العرب

 فال يأيت بالغريب إال أن يتفـق لـه ,بد له أن يقرب شعره من فهم سامعه ال,نه شاعرأكان ير 
 الـذي  عىل أن هـذا العلـم,يف اللفظة بعد اللفظة يف موضعه من غري طلب له وال حرص عليه

 يضيق العذر فيـه وال جيـد املتـأول لـه ً فقد كان يلحن يف شعره حلنا,تؤثرون به أبا متام مل ينفعه
 . إال باحليلة والتحمل الشديد, منهًخمرجا
 لسنا ننكر أن يكون صاحبنا قد وهم يف بعض شعره وعدل عن الوجـه :صاحب أيب متام −

تج من املحاسن ما نتج وولد من البدائع ما  وغري غريب عىل فكر ن,األوضح يف كثري من معانيه
بل من الواجب ملن أحسن إحسانه أن  , والزلل يف األحيان, أن يلحقه الكالل يف األوقات,ولد

 , من شعراء اجلاهلية سلم من الطعـنً ويتجاوز له عن أخطائه وما رأينا أحدا,يسامح يف سهوه
ذته الرواة عن املحدثني املتـأخرين مـن  وكذلك ما أخ,خذ الرواة عليه الغلط والعيبأوال من 

 وما كان أحد من أولئك , واللحن أشهر من أن حيتاج إىل أن نربهنه أو ندل عليه,الغلط واخلطأ
سـاءهتم وجتويـدهم عـن إ بـل عفـا إحـساهنم عـىل ,وهؤالء جمهول احلق وال جمحود الفضل

 .تقصريهم
هم من املتقدمني واملتـأخرين خذ عليأخذ السهو والغلط عىل من أ أما :صاحب البحرتي −

 أما أبو متام فال تكـاد ختلـو لـه قـصيدة واحـدة مـن عـدة .ففي البيت الواحد والبيتني والثالثة
 ً أو خمطئـا, اسـتعارة قبيحـةً عن السنن أو مـستعرياً أو عادالً أو حميالً يكون فيها مفسدا,أبيات

 حتى ال يفهم وال يوجـد لـه ,تعقيد بسوء العبارة والًللمعنى بطلب الطباق والتجنيس أو مبهام
 .خمرج

 تنكرون عىل أيب متام من الفضل ما يعرتف به البحرتي نفسه فقد رثاه بعد :صاحب أيب متام
 .موته رثاء اعرتف فيه له بالسبق وفضله عىل شعراء عرصه

 وقد كان هو وأبو متام صديقني متحابني ?? مل ال يفعل البحرتي ذلك:صاحب البحرتي −
 فلـيس بمنكـر وال غريـب أن يـشهد ,تصافيني جيمعهام الطلب والنسب واملكتسبخوين مأو
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 عـىل أن امليـت خاصـة ,صه بأحسن ما فيه وينحله ما لـيس فيـه وخي,حدمها لصاحبه بالفضلأ
 .يعطى يف تأبينه من التقريظ والوصف ومجيل الذكر ما كان يستحقه

 ,مجع عليه الرواة والعلـامءأعوا ما  كيفام كان األمر ال تستطيعون أن تدف:صاحب أيب متام −
 وإذا كان جيده هبذه املكانة وكـان مـن املمكـن إغفـال ,أن جيد أيب متام ال يتعلق به جيد أمثاله

 . والبحرتي واحد منهم,شعر شعراء عرصهأنه أرديئه واطراحه كأنه مل يقله فال يبقى ريب يف 
 ووقوعـه يف , لندرتـهًورا ومـذكً إنـام صـار جيـد أيب متـام موصـوفا:صاحب البحـرتي −

 فيكون له رونق وماء عند املقابلة بينه وبني ما يليه وجيـد البحـرتي كجيـد ,تضاعيف الرديء
 فـال ينـاجئ الـنفس منـه مـا يفاجئهـا مـن جيـد ,نه يقع يف جيد مثله أو متوسـطأ إال ,أيب متام
 .صاحبها
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  احلادي عشرالباب 

  أدب االستعطاف
  واالستمناح

  :ماهيته -أ
 من اخللفاءاحلاجات طلب  دب قائم عىل نوع منوهو أ

  :مناذج منه -ب 
  :استعطاف أم جعفر بن حييى الرشيد ألجل حييى زوجها - ١

كانت أم جعفر بن حييى أرضعت الرشيد مع جعفر وربته يف حجرها وغذته برسلها وكان 
ال أال حيجبهـا وأ والتربك برأهيا وكـان آىل وهـو يف كفالتهـا , إلكرامهاًظهراُالرشيد يشاورها م

 هلا وال شفعت ألحد ًوآلت أم جعفر أن ال دخلت عليه إال مأذونا; استشفعته ألحد إال شفعها 
 ً فلام قتل ابنها جعفـرا,فكت ومبهم عنده فتحت ومستغلق منه فرجت سريأ فكم ,ًمقرتف ذنبا
ذن هلـا وال  ومتت بوسائلها إليه فلم يأ,ذن عليهيى زوجها وسائر أهل بيته طلبت اإلوحبس حي

 فلام طال هبا خرجت كاشفة وجههـا واضـعة لثامهـا حمتفيـة يف مـشيتها حتـى ,أمر بيشء فيها
 ظئـر أمـري املـؤمنني : فقـال,صارت بباب قرص الرشيد فدخل عبد امللك بن الفضل احلاجب

 وحيـك يـا عبـد امللـك : فقـال الرشـيد. إىل شـفقة أم الواحـد,بالباب يف حالة شامتة احلاسـد
دخلها يا عبد امللك فرب كبد غذهتا وكربـة أ : قال. حافية, نعم يا أمري املؤمنني: قال?ساعيةًأو

 حتى تلقاها بـني ً فلام نظر الرشيد إليها داخلة حمتفية قام حمتفيا,فرجتها وعورة سرتهتا فدخلت
 يـا أمـري : ثـم أجلـسها معـه فقالـت,كب عىل تقبيل رأسها ومواضع ثـدييهاأعمد املجلس و

تـك يف ي وحيردك علينا البهتان وقد رب? لك األعوانً وجيفونا خوفا?عدو علينا الزماناملؤمنني أي
 فقالـت ?م الرشيدأ وما ذلك يا : فقال,حجري وأخذت برضاعتك األمان من عدوي ودهري

ظئرك حييى وأبوك بعد أبيك وال أصفه بأكثر مما عرفه به أمري املـؤمنني مـن نـصيحة وإشـفاقه 
 ,يا أم الرشيد أمـر ٌسـبق وقـضاء حـم :فقال هلا −  شأن موسى أخيهعليه وتعرضه للحتف يف
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 ,))يمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتـاب(( يا أمري املؤمنني : قالت,وغضب من اهللا نفذ
 الغيب حمجوب عن النبيـني فكيـف عنـك يـا أمـري : قالت, فهذا مما مل يمحه اهللا, صدقت:قال

 :م قال ث,ًطرق الرشيد ملياأ ف?املؤمنني
ــــــا ــــــشبت أظفاره ــــــة أن ـــــع  وإذا املني ـــــة ال تنف ـــــل متيم ـــــت ك  ألفي

 : ما أنا ليحيى بتميمة يا أمري املؤمنني وقد قال األول:فقالت بغري روية
ــــامل  وإذا افتقـــــرت إىل الـــــذخائر مل جتـــــد ــــصالح األع ــــون ك ــــرا يك  ًذخ

) )ب املحـسننيوالكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حي((هذا بعد قول اهللا عز وجل 
 : يا أم الرشيد أقول: ثم قال,ًطرق ملياأف

ــــه بوجــــه آخــــر  إذا انــرصفت نفــيس عــن الــيشء مل تكــد ــــدهر إلي ــــل ال  تقب
 : يا أمري املؤمنني وأقول:فقالت

ــــدل  ســــتقطع يف الــــدنيا إذا مــــا قطعتنــــي ــــف تب ــــانظر أي ك ــــك ف  يمين
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  فهبه يل يا أمري املؤمنني فلقـد : قالت. رضيت:قال هارون

هللا ( : ثـم رفـع رأسـه يقـول,ًكب هارون ملياأ ف). هللا مل يوجده اهللا لفقدهًمن ترك شيئا( :وسلم
ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص اهللا ينـرص مـن ( (: يا أمري املؤمنني: قالت)األمر من قبل ومن بعد

 : قـال. ما استـشفعتك إال شـفعتني:ليتكآواذكر يا أمري املؤمنني  ,))يشاء وهو العزيز الرحيم
 فلام رأته رصح بمنعها والذ عن مطلبها .ًليتك أن ال شفعت ملقرتف ذنباآواذكري يا أم الرشيد 

 ً ففتحـت عنـه قفـال? ما هذا: من زمردة خرضاء فوضعته بني يديه فقال الرشيدًأخرجت حقا
 يا أمـري : فقالت.سكمن ذهب فأخرجت منه خفضه وذوائبه وثناياه قد غمست مجيع ذلك بامل

سـتعني بـاهللا عليـك وبـام صـار معـي مـن كـريم جـسدك وطيـب أستشفع إليك وأاملؤمنني 
 وبكـى أهـل ً ثم استعرب وبكى بكاء شديدا,خذ هارون ذلك فلثمهأ ف,جوارحك ليحيى عبدك

 .املجلس
 وأهـل : حلـسن مـا حفظـت الوديعـة فقالـت:فلام آفاق رمى مجيع ذلك يف احلق وقال هلـا

إن اهللا يـأمركم أن ( (:قفل احلـق ودفعـه إليهـا وقـالأ فسكت و.أة أنت يا أمري املؤمننيللمكاف
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وإذا حكمــتم بــني النــاس أن حتكمــوا ( (: واهللا يقــول:قالــت) )تــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا
مـا َ أو: قالت? وما ذلك يا أم الرشيد:قال) )وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم( (: ويقول.))بالعدل

 : قالـت. أحب يا أم الرشيد أن تشرتيه حمكمة فيـه:قال ? ال حتجبني وال متتهننيأقسمت يل أن
 : قالـت? بكـم: قـال.أنصفت يا أمري املؤمنني وقد فعلت غري مستقبلة لك وال راجعـة عنـك

 بـىل : قالت?يل عليك من احلق مثل الذي هلم  يا أم الرشيد أما: قال,برضاك عمن مل يسخطك
 قـد . كال: قالت, فتحكمي يف متنية بغريهم: قال.َّ وهم أحب إيل,َّز عيلعأيا أمري املؤمنني أنت 

 . ما حيري لفظةًوهبتكه وجعلتك يف حل منه وقامت عنه وبقي مبهوتا
 .ةّ وال واهللا ما رأيت هلا عربة وال سمعت هلا أن, وخرجت فلم تعد:قال سهل بن هارون

  :استعطاف متيم بن مجيل للمعتصم - ٢
عـراب  واجتمـع إليـه كثـري مـن األ,ل السدويس قد خرج بشاطئ الفراتكان متيم بن مجي

 مـا :دمحـد بـن أيب داوأفقال , إىل باب املعتـصمً وبعد ذكره ثم ظفر به ومحل موثقا,فعظم أمره
نـه إف , عاين املوت فام هاله وال شغله عام كان جيب عليه أن يفعله إال متيم بن مجيلًرأيت رجال

 ًحرض السيف والنطع وأوقف بينهام تأملـه املعتـصم وكـان مجـيالأف ,ملا مثل بني يدي املعتصم
 أما إذا أذنـت : فقال. تكلم يا متيم: فقال,فأحب أن يعلم أين لسانه وجنابه من منظره − ًوسيام

 , خلق اإلنسان من طـنيأ احلمد هللا الذي أحسن كل يشء خلقه وبد:نا أقولأيا أمري املؤمنني ف
 , بـك شـعث املـسلمنيَّ جـرب بـك صـدع الـدين ومل, مـاء مهـنيثم جعل نسله من ساللة من
 , إن الـذنوب ختـرس األلـسنة الفـصيحة,د بك شـهاب الباطـلأمخوأوضح بك سبل احلق و
 ولقد عظمت اجلريـرة وانقطعـت احلجـة وسـاء الظـن ومل يبـق إال ,وتعيي األفئدة الصحيحة

 ,شبههام بك وأوالمها بكرمـكعفوك أو انتقامك وأرجو أن يكون أقرهبام منك وأرسعهام إىل أ
 : − عىل البدهية − ثم قال

 يالحظنـــــي مـــــن حيـــــثام أتلفـــــت  أر املــوت عــىل الــسيف والنطــع كامنــا
 وأي امــــرئ ممــــا قــــىض اهللا يفلــــت?  نــــك اليــــوم قــــاتيلأكــــرب ظنــــيأو

ــــة ــــذر وحج ــــأيت بع ــــرئ ي ـــصلت  وأي ام ـــه م ـــني عيني ـــا ب  وســـيف املناي
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ـــا جزعـــي مـــن أن أمـــوت و ـــيإنوم ـــــتألع  ن ـــــوت يشء موق ـــــم أن امل  ل
ـــركتهم ـــد ت ـــبية ق ـــي ص ـــن خلف ــــت  ولك ــــرسة تتفت ــــن ح ــــادهم م  وأكب

ــوتوا   إلـــيهمىنعـــأكـــأين أراهـــم حـــني ــوه وص ــك الوج ــشموا تل ــد خ  وق
ــة ــضني بغبط ــوا خاف ــشت عاش ــإن ع ـــوا  ف ـــت موت ـــنهم وإن م ـــرد ع  أذود ال
ــــه ــــد اهللا روح ــــل ال يبع ــــم قائ ــــشمت  وك ــــرس وي ــــذالن ي ــــر ج  وآخ

 قد وهبتك للصبية وغفرت , كاد واهللا يا متيم أن يسبق السيف العذل:صم وقالفتبسم املعت
 . ثم أمر بفك قيوده وخلع عليه,لك الصبوة

  :استعطاف اجلاحظ البن الزيات - ٣
أعاذك اهللا من سوء  :وكتب اجلاحظ إىل ابن الزيات يستعطفه وكان قد تنكر له وتلون عليه

عادك من القوة إىل حب اإلنصاف ورجـح يف الغضب وعصمك من رسف اهلو ورصف ما أ
أن أكـون عنـدك مـن املنـسوبني إىل نـزق الـسفهاء  − أيدك اهللا − قلبك إيثار األناة فقد خفت

 : وبعد فقد قال عبد الرمحن بن حسان بن ثابت,وجمانبة سبل احلكامء
ــــر ــــاملاًأوإن ام ــــسى وأصــــبح س ـــسعيد   أم ـــى ل ـــا جن ـــاس إال م ـــن الن  م

 :وقال اآلخر
 ذمــــــــوه بــــــــاحلق وبالباطــــــــل  ها النـــــاس إىل ذمـــــومـــــن دعـــــ

 إال ألن دوام تغافلك عني شبيه باإلمهـال فلم اجرتئ − أصلحك اهللا − فإن كنت اجرتأت
 ولـذلك قـال عيينـة بـن حـصن بـن , والعفو املتتابع يؤمن من املكافـأة,الذي يورث اإلغفال

 فـإن كنـت ال , وأعطاين فأغناينرهبني فاتقاينأ يل منك ً عمر كان خريا:ذيفة لعثامن رمحه اهللاح
ن النعمـة تـشفع يف النقمـة وإال تفعـل خلدمة فهبه ألياديك عندي فإ − أيدك اهللا − هتب عقايب

ت ما أنت أهله من العفـو ائفعل ذلك حلسن األحدوثة وإال فذلك فعد إىل حسن العادة وإال فا
ملتعمـد وتتجـاىف عـن  فسبحان من جعلك تعفـو عـن ا,دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة

 ومن ال يعرف الشكر إال لـك , وذنبه نسيان, حتى إذا رصت إىل من هفوت ذكر,عقاب املرص
 كـزين َّأن شـني غـضبك عـيل − أيـدك اهللا − مل واع,واإلنعام إال منك هجمت عليه بالعقوبة
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 ,كري مع انقطاع سببي منك كحياة ذكري مع اتـصال سـببي بـك وأن موت ذ,صفحك عني
 .فطنة عليم وغفلة كريم والسالم لك واعلم أن

  :استعطاف رجل من أهل الشام للمنصور - ٤
خـذ حقـه مل جيـب أل ومـن َّ ومن عفـا تفـض,يا أمري املؤمنني من انتقم فقد شفي وانتصف

 ومل يمدح أهـل التقـو , وكظم الغيظ حلم والتشفي طرف من اجلزع,شكره ومل يذكر فضله
 : وبعـد. ولكن بحسن الصفح واالغتفار وشدة التغافـل,ب بشدة العقاًوالنهى من كان حليام

 وألن يثنى ,فاملعاقب مستودع لعداوة أولياء املذنب والعايف مسرتع لشكرهم آمن من مكافأهتم
 عـىل أن إقالتـك عثـرات عبـاد اهللا موجبـة ,عليك باتساع الصدر خري من أن توصف بـضيقه

 : قـال اهللا عـز وجـل.م موصول بعقابـه وعقابك إياه,إلقالة عثرتك من رهبم موصولة بعفوه
 .))عرض عن اجلاهلنيأخذ العفو وأمر باملعروف و(

  .استعطاف إبراهيم بن املهدي للمأمون - ٥
 ! هيـه يـا إبـراهيم: قـال:دخل عليه فلام وقف بـني يديـهأأمر املأمون بإبراهيم بن املهدي ف

 ومـن تناولـه )قـرب للتقـوأوالعفـو (ر حمكـم يف القـصاص أ يا أمري املؤمنني ويل الثـ:فقال
االغرتار بام مد له من أسباب الشفاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد جعلك اهللا فوق كل ذي 

 : ثم قال. وإن عفوت فبفضلك,ذنب دونك فإن أخذت فبحقك
ـــــــــيم ـــــــــك عظ ـــــــــي إلي  وأنـــــــــت أعظـــــــــم منـــــــــه  ذنب
ـــــــــــــك أو ال ـــــــــــــذ بحق ــــــــه  فخ  فاصــــــــفح بفــــــــضلك عن
ـــــــــــــايل ـــــــــــــن يف فع  كنــــــــــهفمــــــــــن الكــــــــــرام   إن مل أك

 فام قلت هلـام يـا أمـري : فقال,ق والعباس يف قتلك فأشارا به شاورت أبا إسح:فقال املأمون
 أمـا : قـال. فاهللا يغري ما بهَّ قلت هلام نبدؤه بإحسان ونستأمره فيه فإن غري: قال املأمون?املؤمنني

 وهـو الـرأي  فقد فعال وبلغـا مـا يلـزمهام,أن يكونا قد نصحا يف عظيم بام جرت عليه الساسة
 فقـال لـه .ً ثم استعرب باكيا, ولكنك أبيت أن تستجلب النرص إال من حيث عودك اهللا,السديد
ن كان إنه وإ : ثم قال,نعام إذ كان ذنبي إىل من هذه صفته يف اإلً جذال: قال? ما يبكيك:املأمون
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 شـفاعة قد بلغ جرمي استحالل دمي فحلم أمري املـؤمنني وفـضله يبلغـاين عفـوه ويل بعـدمها
 . وحق األبوة بعد األب,اإلقرار بالذنب
 أمـا لـو علـم .ؤجـر عليـهأبراهيم لقد حبب إيل العفو حتى خفت أن ال إ يا :فقال املأمون

 ولـو مل ,يات ال تثريب عليـك يغفـر اهللا لـكاالناس ما لنا يف العفو من اللذة لتقربوا إلينا باجلن
 , ولطف توصلك,أملت حسن تنصلكيكن حق نسبك ما يبلغ الصفح عن جرمك لبلغت ما 

 : فقال إبراهيم.ثم أمر برد ضياعه وأمواله
ــــيل ــــل ع ــــايل ومل تبخ ــــهَّرددت م ـــي   ب ـــت دم ـــد حقن ـــايل ق ـــل ردك م  وقب

 مقــــام شــــاهد عــــدل غــــري مــــتهم  وقــــام عليــــك يب فــــاحتج عنــــدك يل
ــى  بغـــي رضـــاك بـــهأفلـــو بـــذلت دمـــي ــال حت ــدميأوامل ــن ق ــل م ــل النع  س

ـــة ســـلفتمـــا كـــان ذاك ســـو عا  لـــو مل هتبهـــا لكنـــت اليـــوم مل تلـــم  ري
  ق بن العباس للمأموناستعطاف إسح - ٦

 وإيقـادك , حتسبني أغفلت أمر ابـن املهـدي وتأييـدك لـه:ق بن العباسقال املأمون إلسح
جرام قريش إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أعظـم مـن  فقال واهللا يا أمري املؤمنني إل?لناره

عـىل نبينـا وعليـه  −  وقد قال هلم كام قال يوسف,متن من أرحامهمأمحي بك جرمي إليك ولر
رحـم أال تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر اهللا لكـم وهـو ( :إلخوتـه − أفضل الـصالة والـسالم

وأنت يـا أمـري املـؤمنني أحـق وارث هلـذه األمـة يف الطـول وممتثـل خلـالل العفـو ) )الرامحني
 .والفضل
ية عفا عنهـا اإلسـالم وجرمـك جـرم يف أسـالفك ويف دار  هيهات تلك أجرام جاهل:قال
 .خالفتك
 يا أمري املؤمنني فواهللا للمسلم أحق بإقالة العثـرة وغفـران الـذنب مـن الكـافر وهـذا :قال

سـارعوا إىل مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها الـسموات ( :كتاب اهللا بيني وبينكم إذ يقول
 والرضاء والكـاظمني الغـيظ والعـافني عـن واألرض أعدت للمتقني الذين ينفقون يف الرساء
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 والناس يا أمري املؤمنني نسبة دخل فيها املسلم والكافر والرشيف .)الناس واهللا حيب املحسنني
 .واملرشوف
 .هلك أمثالكأ صدقت ورت بك زنادي وال برحت أر من :قال
  استعطاف الفضل بن الربيع للمأمون - ٧

 يـا فـضل أكـان مـن حقـي عليـك وحـق آبـائي :فر بهقال املأمون للفضل بن الربيع ملا ظ
فعل بك مـا فعلتـه أ أحتب أن ?ونعمهم عند أبيك وعندك أن تثلبني وتسبني وحترض عىل دمي

 ?يب
 ! فكيـف إذا أخفتـه العيـوبً مجيالً يا أمري املؤمنني إن عذري حيقدك إذا كان واضحا:فقال

 :ك فأنت كام قال الشاعر فيك فال يضيق عني من عفوك ما وسع غريي من!وقبحته الذنوب
ـــه ـــى كأن ـــرام حت ـــن اإلج ــا  صـــفوح ع ــاس جمرم  مــن العفــو مل يعــرف مــن الن
ـــسلام  ولــــيس يبــــايل أن يكــــون بــــه األذ ـــالكره م ـــا األذ مل يغـــش ب  إذا م
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   عشرالباب الثاني
  الرسائل

  يف العصر العباسي
  :إضاءة - أوالً

  :عانوأوهي  وبشكل كبري أحد فنون النثر التي انترشت يف العرص العبايس
  :الرسائل الديوانية - أ

 ألهنا مرتبطة بسياسة اخلليفـة ومـا ;وتعد هذه الرسائل من أهم ما كتب يف العرص العبايس
 أن تكون لديه خربة واسعة ً ويشرتط فيمن يكون قيام,حيتاجه من مراسالت مع الوالة والقادة

إن من كان يستوزر برئيس للديوان كان حيظى  إذ ,يف الكلمة ويف فهم التاريخ والدين والواقع
ً ومن هنا كان معظم الوزراء من املقتدرين علميا وثقافيا وأدبيا ولغويا,بمنزلة رفيعة ً ً ً. 

  :وأهم موضوعاهتا
 :وقد تناولت الرسائل الديوانية النقاط التالية

 .أعامل الدولة − ١
 .البيعة للخلفاء − ٢
 .الفتوح واجلهاد − ٣
 .والةتولية ال − ٤
 .تعني والة العهود − ٥
 .مواسم احلج واألعياد − ٦
 .أمور الرعية املنقولة إىل اخللفاء − ٧
 :وأبرز من كتبوا يف هذا الفن −
 .عامرة بن محزة − ١
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 .سامعيل بن صبيحإ − ٢
 .حممد بن الليث − ٣

 :وقد بلغت الرسالة الديوانية يف عرص املأمون الذروة مركزة عىل
 .امل الفنيالعناية باجل − ١
 .التدقيق يف املعاين بشكل كبري − ٢

 األمني واملـأمون يعةابسامعيل بن صبيح يف رسالة باسم اخلليفة الرشيد إىل الوالة بمإيقول 
 :من العهد بعده وتعليق هذا العهد يف بيت اهللا احلرام

ا توىل اهللا ِّوقد كان من نعمة اهللا عز وجل عند أمري املؤمنني وعندك وعند عوام املسلمني م"
 من حممد وعبد اهللا ابني أمري املؤمنني من تبليغه هبام أحسن ما أملت األمة ومدت إليه أعناقهـا,

 وصالح دمهـائهم حتـى ألقـوا إلـيهام ,وقذف اهللا هلام يف قلوب العامة من املحبة لقوام أمورهم
 ,ٌّ فلـم يكـن لـه مـردأراد اهللا .أزمتهم وأعطومها بيعتهم بالعهود ووكيد األيامن املغلظة عليهم

 ."وأقضاه فلم يقدر أحد من العباد عىل نقضه وال إزالته
  :الرسائل اإلخوانية - ب

 وما يفعل يف نفوسهم من رغبة ورهبة ومـديح ,وهي الرسائل التي تصور عواطف األفراد
 وما جاء ." األدب الكبري واألدب الصغري"وهجاء وعتاب واعتذار كام يف رسائل ابن املقفع 

 كام يف مناسبات الزواج والظفر عىل األعداء وغري ذلك مـن , من تصوير لألخوة والصداقةهبام
 . وقد متيزت هذه الرسائل بدقة التصوير للمعاين والتعبري عنها بأساليب جديدة,األمور

 : يف عموريةههدي يف رسالة هينئ فيها املعتصم يف انتصاربراهيم بن املإيقول 
 فأذل هبا رقاب املرشكني وشفى هبا صدور قـوم , املؤمنني غزوتهاحلمد هللا الذي تم ألمري"
ً ثم سهل اهللا له األوبة ساملا غانام,مؤمنني ً". 
  :الرسائل األدبية - ج

هـا ء ويـصور أهوا, يتنـاول الـنفس اإلنـسانية,دوحة الرسائل اإلخوانيـةن وهي فرع نام م
 .الرشوأخالقها, ويوضح طريقها كي ال تسقط هذه النفس يف مهاوي 
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 :ّوقد برز من كتاب هذا النوع
 .حييى بن زياد − ١
 .بن عبد احلميدا − ٢
ٍيقول حييى بن زياد رادا عىل رسالة البن املقفع يف انعقاد األخوة − ً: 
 إىل ه فلـام انتقلنـا عنـ,فنسبنا اإلخاء فوجدناه يف نسبته ال يستحق اسم اإلخاء إال بالوفاء"

ً فوجـدناه حمتويـا عـىل الكـرم والنجـدة والـصدق واحليـاء ,ربالوفاء فنسبناه انتسب لنا إىل الـ
 ."والنجابة

  :مناذج من الرسائل يف العصر العباسي - د
  : هـ٤٢٩ سنة ىكتب أبو منصور الثعاليب املتوفّ - ١

 خرب ,ضالع خرب تستاء له املسامع وترتج منه األ.ثر يف قلبي موقعهأ و,خرب عز عىل مستمعه
 خرب يشيب . كادت القلوب تطري والعقول تطيش والنفوس تطيح.رهيد الروايس ويفلق احلج

 , وختـرس,تنقبض األلسن عن هـذا النعـي الفـادح  قد كاد من احلزن, ويذيب احلديد.الوليد
 .وتقرص األيدي عن التعزية هبذا الرزء الفادح وتيبس

  : هـ إىل بعضهم٢٨٤ سنة ىوفّكتب ابن الرومي املت - ٢
 ووجـه وفـد الـسالمة , ومسح بيد العافية عليـك, داءك بدوائكيهذن اهللا يف شفائك وتلقأ

 .إليك وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك
  : هـ٣٨٣ سنة ىوكتب أبو بكر اخلوارزمي املتوفّ - ٣

 ملـا تـضمنه مـن ذكـر , ثم غمني اطالعـي عليـه,وصل كتابك يا سيدي فرسين نظري إليه
 وعـىل األخـر ً وال أعـدمك عـىل األوىل أجـرا,فيـة جعل اهللا أوهلا كفارة وآخرها عا,علتك
 .ًشكرا

 فاحتملت عنـك بالتعهـد واملـساعدة بعـض أعبـاء ,ي لو قرب عىل متناول عيادتكِّوبود
 وأظـن , ومرض قلبي فيك ملرض جـسمك,علتك فلقد خصني من هذه العلة قسم كقسمك
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 جلد عىل أوجـاع أعـضائي ين بحمد اهللاإ منك فُّعلأ وأنا , النرصفت عنكًإين لو لقيتك عليال
 .شفاك اهللا وعافاك − غري جلد عىل أوجاع أصدقائي

  : هـ٤٢٩ سنة ى املتوفَّيف التهنئة مبيالد األوالد كتب أبو منصور الثعاليب - ٤
  بعقيلة النساء وأم األبناء وجالبة األصهار واألوالد األطهارً وسهالًأهال

ــــىل  ولـــو كـــان النـــساء كمثـــل هـــذي ــــساء ع ــــضلت الن ــــاللف   الرج
 وال التــــــذكري فخــــــر ٌ للهــــــالل  فـــام التأنيـــث الســـم الـــشمس عيـــب ٌ

واهللا يعرفك الربكة يف مطلعها والسعادة بموقعها فالدنيا مؤنثة والناس خيدموهنا والـذكور 
 واألرض مؤنثة ومنها خلقت الربية وفيها كثرت الذرية والسامء مؤنثـة وقـد زينـت ,يعبدوهنا

 والنفس مؤنثة وهي قوام األبدان ومالك احليوان واحلياة . الثواقببالكواكب وحليت بالنجوم
 واجلنة مؤنثة وهبا وعد املتقون وفيها تـنعم ,مؤنثة ولوالها مل تترصف األجسام وال حترك األنام

 وأطال بقاءك ما عرف النـسل وبقـي , ما أوليت وأوزعك اهللا شكر ما أعطيتًاملرسلون فهنيئا
 .األبد
 يهنئــه ي هـــ إىل الــداورد٣٩٨ ســنة ى املتــوفّزمــان اهلمــذانيوكتــب بــديع ال - ٥

  :مبولود
 لقد أنجز اإلقبال وعده ووافق الطالع سـعده وإن الـشأن لفـيام بعـده وحبـذا األصـل ًحقا

 وغابة أبـرزت ,ًوفرعه وبورك الغيث وصوبه وأينع الروض ونوره وحبذا سامء اطلعت فرقدا
 . ورشف ٌ حلمة وسد,ًوجمد يسمى ولدا ً وذكر يبقى أبداً وظهر وافق سنداًأسدا
أهنـئ  : هــ  ٤٢٩ سـنة    ىيف التهنئة بالقـدوم املتـوفّ     وكتب أبو منصور الثعاليب      - ٦

 جعـل اهللا ً دائـامًشكر اهللا عىل ذلـك شـكراأ وًسيدي ونفيس تطيب بام يرس اهللا من قدومه ساملا
 . والكفاية الشاملة الكاملة. باخلرية التامة العامةصقدومك مقرونا

 ,غيبة املكارم مقرونة بغيبتك وأوبة النعم موصولة بأوبتك فوصل اهللا قدومك من الكرامـة
 مـا زلـت بالنيـة ,بإضعاف ما قرن به مسريك من السالمة وهناك بإيابك وبلغك غايـة حمابـك

 إىل أن مجع شـمل رسوري بأوبتـك وسـكن نـافر ً وباتصال الذكر والفكر مالقياًمعك مسافرا
 .قلبي بعودتك
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   يف التهنئة برمضان أيضاً: هـ٤٢٩ سنة ىوكتب أبو منصور الثعاليب املتوفّ - ٧
ساق اهللا إليك سعادة إهالله وعرفك بركة كامله لقاك فيه ما ترجوه ورقاك إىل مـا حتـب يف 

 بـدرك الغيبـة ونجـح ً بأفـضل القبـول مؤذنـاً جعل اهللا ما يطول من هذا الصوم مقرونا,تتلوه
 قابل اهللا بالقبول صـيامك وبعظـيم املثوبـة ,بر مرفوع ودعاء مسموع وال أخالك من ,املأمول

 ,صح يف الدين والـدنيا أحوالـهأ و,هتجدك وقيامك أعاد اهللا إىل موالي أمثاله وتقبل فيه أعامله
 .سعد اهللا موالي هبذا الشهر ووفاه فيه أجزل املثوبة واألجرأ .وبلغه منها آماله

  : هـ هتنئة٣٩٨ سنة ىوفّفرج الببغاء املتوكتب أبو ال - ٨
 من أن هننئه بوالية وإن ً وأشهر فضالً وأعظم تبالً وأنبه ذكراًرفع قدراأ − أيده اهللا − سيدي

 ألن الواجب هتنئة األعامل بفائض عدلـه والرعيـة بمحمـود فعلـه ;جل خطرها وعظم قدرها
ه ورعـاه يف سـائر مـا واألقاليم بآثار رياسته والواليات بسامت سياسته فعرفه اهللا يمن ما تـوال

 . وال أخاله من التوفيق فيام يعانيه والتسديد فيام يربمه ويمضيه,اسرتعاه
  : هـ٤٣٦ سنة ىألمري أبو الفضل امليكايل املتوفّا كتب - ٩

نـس أ سلب ضعف ما وهب وفجع بأكثر مما متع وأوحـش فـوق مـا ًإنام أشكو إليك زمانا
 ومل يمتعنـا ,وة االجتامع حتـى جرعنـا مـرارة الفـراقنه مل يذقنا حالإ ف,لبسأوعنف يف نزع ما 

 .بأنس االلتقاء حتى غادرنا رهن التلف واالشتياق
هللا يف إباحـة  من روح اُسَئْ وال أي, يسوء ويرس وحيلو ويمر)واحلمد هللا تعاىل عىل كل حال(

  فأالحظ الزمـان بعـني راض ويقبـل إىل, ويقرص مدة البعاد والرتاخييصنع جيعل ربعه مناخ
 . مأمون اآلفات والغوائل, عذب املوارد واملناهلًحظي بعد إعراض واستأنف بعزته عيشا

  : هـ٣٩٧ سنة ىكتب بديع الزمان اهلمذاني املتوفّ - ١٠

ــــساءة ــــي بم ــــاءين أن نلتن ــــئن س ـــــد رسين  ل ـــــكألق ـــــرت ببال  ين خط
 ًده متطول وهنيئـا ويف يومي إدنائه وإبعا,األمري أطال اهللا بقاءه يف حايل بره وجفائه متفضل

 .له من محانا ما حيله ومن عرانا ما حيله ومن أعراضنا ما يستحله
 فـإذا أنـا يف , عليه مـساء إليـهًاستزاد صنيعه فكنت أظنني جمنيا − أدام اهللا عزه − نهأبلغني 

قرارة الذنب ومثارة العتب وليت شعري أي حمظور يف العرشة حرضته أو مفروض من اخلدمة 
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 أهداه منزع ٌ شاسع وأداه أمـل واسـع ً وهل كنت إال ضيفا,ب يف الزيارة أمهلتهه أو واجترفض
 ثم مل يلق إال يف آل مكال رحله ومل يـصل إال هبـم , وهداه رأي وإن ضل,وحداه فضل وإن قل

 . ومل يقف إال عليهم شكره, ومل ينظم إال فيهم شعره,حبله
نقصت صيانة وال تـضاعفت منـة ٌ ثم ما بعدت صحبة إال دنت مهانة وال زادت حرمة إال 

إال تراجعت منزلة ومل تزل الصفة بنا حتى صار وابل اإلعظام قطره وعاد قميص القيام صدره 
 ً وذلك السالم اختـصاراًودخلت جملسه وحوله من األعداء كتيبة فصار ذلك التقريب ازورارا

 رجـوأنتظـر جوابـه وسـألته أمل أعتابه وكاتبتـه آواالهتزاز إيامء والعبارة إشارة وحني عاتبته 
بـيض وجـه أ أجاب بالسكوت فام ازددت له إال والء وعليه ثنـاء وال جـرم إين اليـوم ,ابهوج

 من الرسالة ما ً وقد محلت فالنا, رفيع حكم العذر,العهد واضح حجة الود طويل لسان القول
 .جتاىف القلم عنه

 . إن شاء اهللا تعاىلًيورده موفقاينعم باإلصغاء ملا  − أطال اهللا بقاءه − واألمري الرئيس
  : هـ٤٠٠ سنة ى إىل القاسم الكرجي املتوفّوكتب أيضاً - ١١
أحاسـب  −  وحتامـل األحـرار إال بالتحمـل,لق تطاول اإلخوان إال بالتطولوإن مل أ − أنا
 , والتقـدير يف مذهبـه, بام عقدت يدي عليه من الظن بـهًعىل أخالقه ضنا − أيده اهللا − موالي
نـاس واصـل إن رثـت حبالـك  ذلك لقلت يف األرض جمال ٌ إن ضـاقت ظاللـك ويف الولوال

 .وأخذه بأفعاله
 عن هذا الباب ً عن ذهابه ونزوعاً ورجوعاً متعظاً مراعية وقلباً واعية ونفساًفإن أعارين أذنا
 عن الصعود الذي يفرعه فرشـت ملودتـه خـوان صـدري وعقـدت عليـه ًالذي يقرعه ونزوال

 يف غـري  وإن ركب من التعايل غري مركبه وذهـب مـن التغـايل,وجمامع عمريجوامع خرصي 
 .مذهبه أقطعته خطة أخالقه ووليته جانب إعراضه

ـــــــجر ـــــــن ش ـــــــري ع  قـــــد بلـــــوت املـــــر مـــــن ثمـــــره  ال أذود الط
 قـد حلبـت شـطري الـدهر وركبـت ظهـري الـرب ,ن كنت يف مقتبل السن والعمرإين وإف

صـافحت يـدي النفـع والـرض ورضبـت إبطـي العـرس والبحر ولقيت وفدي اخلري والـرش و
 وبلوت طعمي احللو واملر ورضعت رضعي العرف والنكر فام تكاد األيام ترينـي مـن ,واليرس
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 إال ً ولقيت األفراد وطرحت اآلحاد فام رأيـت أحـداً وتسمعني من أحواهلا عجيباًأفعاهلا غريبا
ت كتفـه يف احلـزن وكفتـه يف  وشغلت حيزي فكره ونظره وأثقلـ,مألت حافتي سمعه وبرصه

الـذي   ومـا, أو لقي صفحتي فاميل هذا الصغر يف عينه,الوزن ووددت لو بادر القرن صحيفتي
 .?أزر يب عنده حتى احتجب وقد قصدته ولزم أرضه وقد حرضته

 أو جيحد فضل العلم أو يمتطي ظهـر التيـه عـىل أهليـه ,حاشيه أن جيهل قدر الفضلأوأنا 
 وكـأين وقـد غـضب ,ن بينهم بفضل إعظام إن زلت يب مرة قدم يف قصدهسأله أن خيصني مأو

ع ّفـقلع عن عادتـه وترأ فإن ,هلذه املخاطبة املجحفة والرتبة املتحيفة وهو يف جنب جفائه يسري
 .عن شيمته يف اجلفاء فأطال اهللا بقاء األستاذ الفاضل وأدام عزه وتأييده

  : هـ٢٥٥ بالبصرة عام ىملتوفّعثمان عمرو بن حبر اجلاحظ اوكتب أبو  - ١٢
 لوال أن كبدي يف هواك مقروحة وروحي جمروحة لساجلتك هـذه القطيعـة :واهللا يا قليب

نف أ فريدك إىل موديت و,ومادتك حبل املصارمة وأرجو أن اهللا تعاىل يديل لصربي من جفائك
 .م فقد طال العهد باالجتامع حتى كدنا نتناكر عند اللقاء والسال. راغمبالقلي

كتايب وقـد خرجـت  : إىل تلميذه  ٣٨٣ سنة   ىزمي املتوفّ وكتب أبو بكر اخلوار    - ١٣
 وهي مفـارق ,من البالء خروج السيف من اجلالء وبروز البدر من الظلامء وقد فارقتني املحنة

 ونعمـة , واحلمد هللا تعاىل عىل حمنـة جيليهـا, عليهى وودعتني وهي كودع ال يبك,ال يشتاق إليه
 يكـاتبني يف أيـام  فلـم,ةئـ بالتسلية واليوم بالتهنيها كنت أتوقع أمس كتاب مواليينيلها ويول

 وقد اعتذرت عنـه إىل نفـيس وجادلـت عنـه !مته وال يف أيام الرخاء بأهنا رستهغالربحاء بأهنا 
 . فألنه شغله االهتامم هبا عن الكالم فيها, أما إخالله باألوىل: فقلت.قلبي

بنفسه عىل حمـل  نه أحب أن يوفر عىل مرتبة السابق إىل االبتداءوأما تغافله عن األخر فأل
 فـإن كنـت , موفورة من كل جهة وحمفوفة يب من كل رتبةاالقتداء لتكون نعم اهللا سبحانه عيل

 وإن كنـت ,انس باالستحـَّأحسنت االعتذار عن سيدي فليعرف يل حق اإلحسان وليكتب إيل
 واعتـذرت عـن ,ريض مني بأن حاربت عنه قلبـيعرف مني برسه ولأأسأت فليخربين بعذره 

 − د فمـع اليـوم غـ, يا نفس اعذري أخاك وكفاك منه ما أعطاك: وقلت, حتى كأنه ذنبي,ذنبه
 .محدأوالعود 



٤٨٤ 

  : هـ٣٩٨ سنة ىكتب بديع الزمان اهلمذاني املتوفّ - ١٤

ــــــــصيحة ناصــــــــح ــــــــ  اســــــــمع ن ــــــــصيحة واملق ــــــــع الن  ةمج
  ثقــــــةمــــــن الثقــــــات عــــــىل  إيــــــــاك واحــــــــذر أن تكــــــــون

 ,ً هذه العني تريك الرساب رشابـا:صدق الشاعر وأجاد وللثقات خيانة يف بعض األوقات
وهـذه حالـة الواثـق بعينـه  , بمعـذور إن وثقـت بمحـذورًوهذه األذن تسمعك اخلطأ صوابا

 .ذنهأالسامع ب
 , يكثر غشيانك وهو الدينء دخلته الرديء مجلته السيئ وصلته اخلبيـث كلمتـهًر فالناأو
ريـك موضـع أ حتـى ,ك وجعلته موضع رسك فأر موضع غلطـك فيـهقد قاسمته يف رزوق

 .??باطنه رسك مأ ? أفظاهره غرك:تالفيه
يا موالي يوردك ثم ال يصدرك ويوقعك ثم ال يعذرك فاجتنبه وال تقربه وإن حـرض بابـك 

 ثـم افتـتح ,هابـكإاغسل ثيابك وإن لصق بجلـدك فاسـلخ فاكنس جنابك وإن مس ثوبك ف
 .الة لعنه وإذا استعذت باهللا من الشيطان فاعنهالص

  :ق الصابئ إىل بعض الرؤساءوكتب أبو إسح - ١٥
بالتمهيد للحاجة قبل موردها وإسالف الظنـون  − أطال اهللا بقاء األمري − قد جرت العادة
ول فهـو ال يلـتمس فـضله إال ؤ وسالك هذه السبيل يـيسء الظـن باملـس.الداعية إىل نجاحها

 واألمري بكرمه الغريب ومذهبـه البـديع يـؤثر أن يكـون , يستدعي طوله إال قضاء وال,جزاء
 هفـردأ فاحلمد هللا الذي . ويوجب عىل املهاجم برغبته إليه حق الثقة به,السلف له واالبتداء منه

 . ووحده باخلالل املنيفة وجعله عني زمانه البصرية وملعته الباقية املنرية,بالطرائق الرشيفة
  :ب حممد بن عياد إىل جعفر بن حممد وزير املعتز وكان يتقرب إليهوكت - ١٦
 وأمتنـى زوال , وانتظر لنفيس ولك عقباه,أذم الدهر بذمك إياه − أيدك اهللا تعاىل − زلت ما

ترك األعذار يف الطلـب عـىل االخـتالل  وأ, إىل عاقبة حممودة تكون بزوال حاله,من ال ذنب له
 . لرجائي إال عن مستحقهًال عن أهله وحبا باملعروف عندي إًالشديد ضنا

  :رق االستماحة ما كتبه عبيد اهلل بن طاهر إىل سليمان بن وهبأومن  - ١٧



٤٨٥ 

ــــنا ــــعافنا يف نفوس ــــا إس ــــى دهرن ــــعو  أب ــــرمأس ــــب ونك ــــيمن نح  فنا ف
ــــه ــــت ل ــــا:فقل ــــا أمته ــــامك فيه  ودع أمرنـــــــا إن املهـــــــم املقـــــــدم  نع

 .حوائجهفأعجب سليامن بلطف طلبه يف هتنئته وقىض 
  :وكتب بديع الزمان اهلمذاني يف بابه إىل بعض أصحابه - ١٨
ن ذا إ ولعمـري ,عادة فضل يف كل فضل ولنا شبه مقـت يف كـل وقـت − أعزك اهللا − لك

 .ة ولكن ليسوا سواءأ الطلعة ثقيل الوطاحلاجة مقيد
  : هـ٤٢٩ سنة ىكتب أبو منصور الثعاليب املتوفّ - ١٩

إلخـالص وعنـوان االختـصاص عنـدي مـن ن الطوية وشـاهد االشكر ترمجان النية ولسا
شكر األسري ملن أطلقـه , ويستنفد قوة النرش, ما يستغرق منه الشكر,نعامه وخاص بره وعامهإ

 .عتقه شكر كأنفاس األحبار أو أنفاس الرياض غب األمطارأواململوك ملن 
  : هـ٤٨٢ سنة ىوكتب احلسن بن وهب املتوفّ - ٢٠

 رفعك إليها أو ثـروة أقدرتـه عليهـا فـإن شـكري لـك عـىل مهجـة من شكرك عىل درجة
 وحشاشة أبقيتها ورمق أمسكت به وقمت بني التلف وبينه فلكل نعمة من نعم الدنيا ,أحييتها

 خال هـذه النعمـة , وغاية من الشكر ال يسمو إليها الطرف, ومد تقف عنده,حد ينتهي إليه
غاية رددت عنـا كيـد دره وأنت من وراء كل التي فاقت الوصف وأطالب الشكر وجتاوزت ق

 فكيـف يـشكر , فنحن نلجأ منك إىل ظل ظليل وكنـف كـريم,نف احلسودأالعدو وأرغمت 
 .? وأين يبلغ املجتهد?الشاكر
  : هـ٤٣٦ سنة ىألمري أبو الفضل امليكايل املتوفّوكتب ا - ٢١

سب إال إىل عـادات فأما الشكر الذي أعارين رداءه وقلدين طوقه وسـناءه فهيهـات أن ينتـ
 وهو ثوب ال حيىل إال بذكر طرازه واسم , أو يسري إال حتت رايات عرفه ونواله.فضله وأفضاله

عجز وسـعي عـن حقـوق مكارمـه أحني ملك رقي بأياديه و(نه أ ولو , ولسواه جمازه,حقيقته
 بعـض لتعلقت يف بلوغ −  يل مذهب الشكر وميدانه ولو جياذبني زمامه وعنانهّ خىل)ومساعيه

 ولكنه يـأبى إال أن يـستويل عـىل أمـد , عىل وهن وظلعّ وهنضت فيه ومل,الواجب بعروة طمع
 ً فال يدع يف املجد غاية إال سـبق إليهـا فارضـا, الغوارب منها والكواهل ويتسم ذرا,الفضائل



٤٨٦ 

كـه منظومـة يف سـلكه  لتكون املعايل بأرسهـا جمموعـة يف ملً ساقطاًوختلف سواه عنها حسريا
 . له من دعو القسم ورشكهخالصة
ى اخلليفة املهدي سـليمان بـن وهـب وزارتـه قـام إليـه رجـل مـن ذوي          وملا ولَّ  - ٢٢

أنا خادمك املؤمل لدولتك السعيد بأيامك املنطوي القلب  − عز اهللا الوزيرأ − :حرمته فقـال  
 :قال الشاعر وقد ,عىل ودك املنشور اللسان بمدحك املرهتن بشكر نعمتك

ــــد ــــل ص ــــت ك ــــاوفي  إال مؤمــــــــــل دواليت وأيــــــــــامي  يق ودين ثمن
 نعــــــامياإال بتــــــسويغه فــــــضيل و  نني ضــــــامن أن ال أكافئــــــهإفــــــ
يك حتـى إذا اجـتن  ما زلت امتطي النهار إليك واستدل بفضلك عل:ين لكام قال القييسإو

ذ  وإ,والنفس راغبة واالجتهاد عـاذر وحما األثر قام الرجاء يدين سائر أميل ,الليل فغض البرص
ين عـارف بوسـيلتك حمتـاج إىل اصـطناعك إ ال عليـك فـ: فقـال سـليامن,قد بلغتـك فقـدين

 . ويطيب لك خربه, ولست أؤخر عن يومي هذا توليتك ما حيسن عليك أثره,وكفايتك
  :تلطف رجل من أهل الشام يف استمناح املنصور - ٢٣

 : فقال له أبو جعفرًا حسنًقدم رجل من أهل الشام عىل أيب جعفر املنصور فتكلم معه كالما
نه ليس كل سـاعة يمكنـك هـذا إ حاجتك ف: قال. يمليك اهللا يا أمري املؤمنني: فقال?حاجتك

غتـنم مالـك وإن سـؤالك أستقرص عمرك وال أخاف بخلك وال أ واهللا ما : فقال.وال تؤمر به
حـة  فأمر له املنصور بمن.لرشف وإن عطاءك لزين وما بامرئ بذل وجهه إليك نقص وال شني

 .سنية
بـن جـدعان  مل الرجل يف أكثر معانيه بقـول أميـة بـن أيب الـصلت يـستمنح عبـد اهللاأوقد 
 :القريش

ــــه ــــزين  عطــــاؤك زيــــن المــــرئ إن حبوت ــــا كــــل العطــــاء ي ــــذل وم  بب
ـــه ـــذل وجه ـــرئ ب ـــشني الم ـــيس ب ـــشني  ول ـــسؤال ي ـــض ال ـــام بع ـــك ك  إلي

 استمناح العتايب ألحد أصدقائه
  :تابي إىل صديق لهكتب كلثوم بن عمرو الع - ٢٤



٤٨٧ 

نك كنت عندنا روضـة إف − ه يمتد بك إىل رضوانه واجلنةأطال اهللا بقاءك وجعل − أما بعد
 ًاممات وكنا نعفيها من النعجة است, وتسرتيح القلوب إليها, تبتهج النفوس هبا,من رياض الكرم

طعة من سني  حتى أصابتنا سنة كانت عندي ق, لثمرهتاً وشفقة عىل خرضهتا وادخارا,لزهرهتا
 وفقـدنا صـالح ,خلفتنا بروقهاأ وغابت قطتها وكذبتنا غيومها و, واشتد علينا كلبها,يوسف

 مـع علمـي بأنـك موضـع ,اإلخوان فيها فانتجعتك وأنا بانتجاعي إياك شديد الشفقة عليـك
 واعلم أن الكـريم ,ين ما أعدك إال يف حومة األهلأنك تغطي عني احلاسد واهللا يعلم أ و,الرائد

 وأنـا أقـول يف .إذا استحيا من إعطاء القليل ومل يمكنه الكثري مل يعـرف جـوده ومل تظهـر مهتـه
 :ذلك

ـــود  إذا تكرمــــت عــــن بــــذل القليــــل ومل ـــر اجل ـــعة مل يظه ـــىل س ـــدر ع  تق
ـــود  بـــــث النـــــوال وال متنعـــــك قلتـــــه ـــو حمم ـــرا فه ـــد فق ـــا س ـــل م  ًفك

 . فشاطره مجيع ماله:قيل
  : هـ٢٨٢ سنة ىبو العيناء املتوفّ بن سليمان أكتب عبد اهلل - ٢٥
 وقد ,ه ذبل وذووإن جفوتوعيايل زرع من زرعك إن أسقيته راع وزكا  − أعزك اهللا − أنا

 ولعبـت يب , وشـمت حاسـد, حتى تكلم عدو, وإغفال بعد تعاهد,مسني منك جفاء بعد بر
 .ً وهلم خمرساًنون رجال كنت هبم العباظ

ـــــــي ـــــــد أن أكرمتن ـــــــي بع ــــــــ  ال هتن ــــــــديد ع ــــــــةوش  ادة منتزع
  :كتب ابن الرومي يستعطف القاسم بن عبيد اهلل - ٢٦

 إين ترفـع عـن ظلمـي  فو اهللاًن كنت مسيئاإل بالعفو  وتفضًترفع عن ظلمي إن كنت بريئا
حـايل عنـدك  وأنا أعيذ ًزداد تذلالأ وً لتزداد تطوال,عرفهأس اإلقالة مما ال ملأجنه وأعفو ذنب مل 

سأل اهللا أن جيعل حظي أا بوفائك من باغ حياول إفسادها وسهحرأبكرمك من واش يكيدها و
 .ستحق منك والسالمأث منك بقدر ودي بوفائك وحميل من رجائك بحي

  :القاسم بن عبد اهللوكتب إليه  - ٢٧



٤٨٨ 

 مـن ًشغل وجهاأ خلففت عن سمع الوزير ونظره ومل لو كان يف الصمت موضع يسع حايل
 , ومن اختلت حالته كان يف الصمت هلكته. البلوفكره وما زالت الشكو تعرب عن لسان

 .وقد كان الصرب ينرصين عىل سرت أمري حتى خذلني
  : هـ٤٢٩كتب أبو منصور الثعاليب النيسابوري املتوفى سنة  - ٢٨

 نحـن ننـاجى بالـضامئر ونتخاطـب ,نحن يف الظاهر عىل افـرتاق ويف البـاطن عـىل تـالق
 , أنا أناجيك بخواطر قلبي,مل يرض البعد باألشخاص , إذا حصل القرب باإلخالص,بالرسائر

 رب , ناجـاك رسي باملواصـلة, إن أخطأتك يـدي باملكاتبـة,وإن كان قد غاب شخصك عني
 ونتالقى نظر , فإننا نتالقى عىل البعاد,غائب بشخصه حارض ٌ بخلوص نفسه إن تراخى اللقاء

 .العني بالفؤاد
  :وكتب أيضاً - ٢٩
ال يـسعد  أنـا وإن كنـت ممـن , وإن مل تتقـدم هلـام العينـان,اق اجلنانشتاق لك كام تشتأأنا 

 والحـت , والشوق إىل حماسنك التي سارت أخبارهـا,نس ببقائكبلقائك فقد اشتمل عىل األ
 مـا يـشوقني ,آثارها ال زالت األيام تكشف يل من فضلك واألخبار تعرض عـىل مـن عقلـك

 . وإن مل أرك ويزيدين رغبة,إليك
  : هـ٣٨٥الصاحب إمساعيل بن عباد املتوفى سنة وكتب  - ٣٠

د بنفـسجه وفتقـت  ولقد توردت خدو,ل يف شوقه عليكِّجملسنا يا سيدي مفتقر إليك معو
 ونفقـت ,لسن األوتار وقامت خطباء األطيار وهبـت ريـاح األقـداحأفأرة نارنجه وانطلقت 

قسم غنـاؤه ال طيـب أمناك وتتناوهلا ي وقد أبت راحته أن تصفو إال أن ,نس واألفراحسوق األ
 ً إلبطائك وعيون نرجسه قد حدقت تـأميالًت خجالّحتى تعيه أذناك ووجنات أترجه قد امحر

 وإذا غابـت شـمس ,للقائك ونحن لغيبتك كعقد ذهبت واسطته وشباب قـد أخـذت جدتـه
 فـإن رأيـت أن حتـرض لتتـصل الواسـطة بالعقـد , فال أن تدنو شمس األرض منـا,السامء عنا
 لئال خيبث مـن , واملاء إىل مقره, فكن إلينا أرسع من السهم يف ممره, بك يف جنة اخللدونحصل

 . ويعود من نومي ما طار,يومي ما طاب
  : هـ٣٨٣توفى سنة امل - وكتب أبو بكر اخلوارزمي - ٣١



٤٨٩ 

ط مرسور وبام يعرفه الزمان وأهلـه مـن تبغ م)السيد(خبار كتايب وأنا بام يبلغني من صالح أ
 وإن كـان , التطفل, واهللا عىل األوىل حممود وعىل األخر مشكور, به مصون موفوراعتضادي
 ً ووزراًن كان يف بعض األحوال جيمـع عـاراإ أماكنه وهو ونه مباح يفإ يف غري مواطنه فًحمظورا

 وهـو غـري يف وقتـه , ورب فعل يصاب به وقته فيكون سـنة,ً وذخراًنه يف بعضها جيمع فخراإف
عرض فيها موديت عليه أ و,خطب هبا مودته إليهأ ,ت عىل السيد هبذه األحرف وقد تطفل,بدعة

 وقرصهتام عىل ه فقد جعلتهام باسمًم عليهام ختامِّ وخيي,ًسأله أن يرسم يل يف لساين وقلبي رسامأو
 فهام عىل غـريه محـى ال , وبرئت إليه منهام ورصت وكيله فيهام, وسأضعهام حتت ختمه,حكمه

ثـار الـسيد عـىل األحـرار ونـرشت طـراز آ وملا نظرت إىل ,حتلب وال تركبيقرب وبحرية ال 
 مـن مجـال ً من سـمة مودتـه وعطـالً ورأيت نفيس غفال,حماسنه من أيدي القاصدين والزوار

 وعجبـت ,عرشته محيتها من أن حيمى عليها ورد مورود وحيرس عنها ظل عـىل اجلميـع ممـدود
 .من

  : هـ٣٩٨توفى سنة وكتب بديع الزمان اهلمذاني امل - ٣٢
أن ينوب يف خدمته قلمـي عـن قـدمي ويـسعد برؤيتـه  − أطال اهللا بقاء موالي − َّيعز عيل

 .!! ما احليلة والعوائق مجة: قبل ركايب ولكن, به كتايبنس مرشعة األرسويل دون وصويل ويرد
ــــــــــــعى ويل ــــــــــــيل أن أس ـــــــــــيل  وع  دراك النجـــــــــــاحإَّس ع

 وال عـشق , بالقطـانً حب احليطان ولكن شـغفا وما يب,وقد حرضت داره وقبلت جداره
 : إىل السكانً ولكن شوقا,اجلدران

ــــــر ــــــلمىُّأم ــــــار س ــــــىل دي ــــــأ   ع ــــــداراِّقب ــــــدار وذا اجل  ل ذا اجل
ـــديارا  ومـــا حـــب الـــديار شـــغفن قلبـــي ـــكن ال ـــن س ـــب م ـــن ح  ولك

 إىل مـوالي عـىل ً معتذرا, أمليت ضمري الشوق عىل لسان القلم,وحني عدت العوادي عنه
 : ولكني أقول,قيقة عن تقصري وقع وفتور يف اخلدمة عرضاحل

 فكفــــــــــى أن ال أراك عقابــــــــــا  إن يكــــن تركــــي لقــــصدك ذنبــــا
  : هـ٣٩٨وكتب بديع الزمان اهلمذاني املتوفى سنة  - ٣٣



٤٩٠ 

 أو نجم الـنجم أو ملـع الـربق أو , أو هبت الريح, إذا طلعت الشمس)موالي(ذكر أأراين 
 وللـنجم ,ين للشمس حمياه وللـريح ريـاهإ ضحك الروض و أو, أو ذكر الليث,عرض الغيث
 ويف كل صاحلة ذكراه ويف كـل حادثـة , وللربق سناؤه وسناه وللغيث نداه ونداه,حاله وعاله

 . ولشدة شوقاه عسى اهللا أن جيمعني وإياه?أراه فمتى أنساه
 :هــ ٢٥٥ بالبصرة سنة    ىبن عمرو بن حبر بن اجلاحظ املتوفّ      وكتب أبو عثمان     - ٣٤
نه ال عوض مـن إ ف, فنعم البديل من الزلة االعتذار وبئس العوض من التوبة اإلرصار:أما بعد

 فأطلق أسـري تـشوقي , وقد انتقمت مني يف زلتي بجفائك,إخائك وال خلف من حسن رأيك
 , ضمنت لنفيس العفو من زلتها عنـدك,نني بمعرفتي بمبلغ حلمك وغاية عفوكإإىل لقائك ف

 . ما مل يشفه غري مواصلتكاألملوقد مسني من 
  : هـ إىل املأمون٢١٦وكتبت زبيدة زوجة الرشيد املتوفاة سنة  - ٣٥

 وكـل إسـاءة وإن جلـت ,وإن عظم صغري يف جنـب عفـوك − يا أمري املؤمنني − كل ذنب
 ودفـع , ومتم نعمتك وأدام بك اخلري,دكه اهللا أطال مدتكَّ وذلك الذي عو,يسرية لد حلمك
 .عنك الرش والضري

 −  ويف املامت جلميل الذكر,التي ترجوك يف احلياة لنوائب الدهر −  فهذه رقعة الوهلى:وبعد
إن رأيت أن ترحم ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي وأن تصل رمحي وحتتسب فيام جعلـك اهللا ف

 . لكان شفيعي إليكًفافعل وتذكر من لو كان حيا − ً وفيه راعياًله طالبا
  :ن جواب املواساة اآلتيوكتب إليها املأمو - ٣٦

شـهد  − اءينووفقت عليهـا وسـ − ك بالرعايةأحاطك اهللا وتوال − وصلت رقعتك يا أماه
 , واألمـور متـرصفة,مجيع مـا أوضـحت فيهـا لكـن األقـدار نافـذة واألحكـام جاريـة − اهللا

ر  والدنيا كلها إىل شتات وكل حي إىل ممات والغـد,واملخلوقون يف قبضتها ال يقدرون دفاعها
 .والبغي حتف اإلنسان واملكر راجع إىل صاحبه

 وأنا بعد ذلـك ,خذ لك ومل تفقدي ممن مىض إىل رمحة اهللا إال وجههأوقد أمرت برد مجيع ما 
 .عىل أكثر مما ختتارين والسالم

  :يه وينصح لهكتب البديع إىل بعض إخوانه يعزّ - ٣٧



٤٩١ 

اجلزع جدير ولكنك بالـصرب  وأنت ب, واملصاب لعمر اهللا كبري)يا سيدي(وصلت رقعتك 
 فاشـدد عـىل مالـك , احلـيا قد مات امليت فليحيـ, والعزاء عن األحبة رشد كأنه الغي,أجدر

 قد كان ذلك الشيخ رمحه اهللا وكيلـك تـضحك ويبكـي , فأنت اليوم غريك باألمس,باخلمس
عجم  وسـي, عـن غـريهً إىل اهللا غنيـاً وقد مولك مما ألف بني رساه وسـريه وخلفـك فقـريا,لك

 خري املال ما تتلفه بـني الـرشاب والـشباب : فإن استالنك رماك بقوم يقولون,الشيطان عودك
 , والعيش بني القداح واألقداح ولوال االستعامل ملـا أريـد املـال,وتنفقه بني احلباب واألحباب

 واحربـا مـن ً واليـوم واطربـا للكـأس وغـدا, يف اخلرابًفإن أطعتهم فاليوم يف الرشاب وغدا
 .فالساإل

 وذلك املسموع من النأي هـو يف ً فقراً ذلك اخلارج من العود يسميه اجلاهل نقرا:يا موالي
 رمـاك , يف عـودك مـن هـذا الوجـهً وإن مل جيد الشيطان مغمزا, ويف األبواب سمر,اآلذان زمر

 ومتنـع , فتجاهد قلبك وحتاسب بطنك وتنـاقش عرسـك,بآخرين يمثلون الفقر حذاء عينيك
 بـني الطـريقني ً ولكن قـصدا,ء يف دنياك بوزرك وتراه يف اآلخرة يف ميزان غريك النفسك وتبو

 وإنام يبخل املرء خيفـة مـا , والبخل فقر حارض عاجل,فارسإ عن الفريقني ال منع وال ًوميال
 .هو فيه

 خمافــــة فقــــر فالــــذي فعــــل الفقــــر  ومـــن ينفـــق الـــساعات يف مجـــع مالـــه
 , فصل الرحم ما اسـتطعت وقـدر إذا انقطعـت,ة قسم وللمروء,فليكن هللا يف مالك قسم
 . خري من أن تكون يف جانب التبذير,فألن تكون يف جانب التقدير

 : هــ إىل ابـن أختـه   ٣٩٨ سنة ىتوفّوكتب أبو الفضل بديع الزمان اهلمذاني امل     - ٣٨
 فـإن , والعلم شأنك واملدرسة مكانك واملحربة حليفك والـدفرت أليفـك:أنت ولدي ما دمت

 . والسالم,خالك فغريي خالكإقرصت وال 
 : هـ يف شكر صديق له على مراسـلته إيـاه     ٣٦٠ى سنة   وكتب ابن العميد املتوفّ    - ٣٩

ت َّ بل نعمتك التامـة ومنتـك العامـة فقـر, من كتابك)جعلني اهللا فداك(وصل ما وصلتني به 
 وتـنفس , نـسيم الريـاض غـب املطـرى ونـرشته فحكـ, وشفيت نفيس بوفوده,عيني بوروده

 وما اشـتمل عليـه مـن لطـائف كلمـك وبـدائع حكمـك ,األنوار يف السحر وتأملت مفتتحة



٤٩٢ 

 ما مأل عينـي وغمـر ً وهزالً ورضوب الفضل منك جدا,فوجدته قد حتمل من فنون الرب عنك
 هبـا أم عقـود جـوهر سموط در خصـصتنيأ ,دريأبقيت ال  ف, وغلب فكري وهبر لبي,قلبي

 وأنا أوكل بتتبع ما انطو ?رفع وأظرفأ أم هزلك ?بلغ وألطفأ أجدك :ريدأمنحتنيها وال 
 ً وأمتع بتأمله عينا, وال تعد الفضل إال فيام أخذته عنه, ال تر احلظ إال ما اقتنيته منهًعليه نفسا

 ال يطـرف ً وطرفـا, ال يملـهً وأعطيه نظرا, ويرد من عندك,ال تقر إال بمثله مما يصدر عن يدك
مـزج أ و, وأغـذي نفـيس ببهجتـه,حتذيه وأمتع خلقـي برونقـهأرتسمه وأ ًجعله مثاالأدونه و

 ويف تعديـد مـا ًرشح صدري بقراءته ولئن كنت عن حتصيل مـا قلتـه عـاجزاأ و,قرحيتي برقته
 .نه ما سمعت به من السحر احلاللأعرفت  لقد ًذكرته متخلفا

  : هـ٢٥٥وكتب أبو عثمان عمرو بن اجلاحظ املتوفى بالبصرة سنة  - ٤٠
ثبـات إ و,ليس عندي من الكرم والرمحة والتأميل الذي ال يكون إال من نتاج حـسن الظـن

 فتكـون خـري معتـب وأكـون أفـضل , وأرجو أن أكون من الـشاكرين,الفضل بحال املأمول
 والكون , لالنقطاع إليكمًنعام سببانعام وهذا اإل هلذا اإلًر سببامعل اهللا جيعل هذا األ ول,شاكر

جعلـت (فيكون ال أعظم بركة وال أنمى بقية من ذنب أصبحت فيه وبمثلك  ,حتت أجنحتكم
 مـن ,ً والغـرم غـنامً ومثلك من انقلب به الـرش خـريا, عاد الذنب وسيلة والسيئة حسنة)فداك

  وجتـرع, وطيب الذكر يف الدنيا عىل قدر االحتامل,خذ حظه وإنام األجر يف اآلخرةأعاقب فقد 
 فيام بني كرمك وعقلك وما أكثر من يعفـو عمـن صـغر )هلكأو( وأرجو أن ال أضيع ,املرائر
 ضعيف احلرمة وإن كان العفو , وإنام الفضل والثناء بالعفو عن عظيم اجلرم, وعظم حقه,ذنبه

 مـن النـاس إىل خمالفـة ً حتى ربام دعا ذلك كثـريا, من غريكم فهو تالد فيكمًالعظيم مستطرفا
ىل سـالف إحـسانكم تنـدمون وال مـثلكم إال كمثـل  وال ع,نتم عن ذلك تنكلونأأمركم فال 

 فقال ,ًسمعهم خرياأ وًسمعوه رشاأال يمر بمأل من بني إرسائيل إال عيسى ابن مريم حني كان 
كـل ( (: فقـال?ً أسـمعتهم خـرياً كلام أسـمعوك رشا! ما رأيت كاليوم):شمعون الصفار(له 

 وكل إناء بالذي فيه ,وعيتكم إال الرمحة وليس عندكم إال اخلري وال يف أ,))امرئ ينفق مما عنده
 .ينضح
  : هـ٤٢٩ سنة ىنصور الثعاليب النيسابوري املتوفّكتب أبو م - ٤١



٤٩٣ 

 قـد هربـت منـك إليـك واسـتعنت ,عتقأرس أ وإذا ,الكريم إذا قدر غفر وإذا أوثق أطلق
 ,ظفـر احلر كـريم ال, كام أذقتني مرارة انتقامك مني, فأذقني حالوة رضاك عني,بعفوك عليك
 تكلف االعتـذار , واللئيم إذا نال استطال قد هابك من استرت ومل يذنب من اعتذر,إذا نال أقال

 , موالي يوجب الصفح عند الزلة كام يلتزم البذل عنـد اخللـة,ةّبال زلة كتكلف الدواء بال عل
 , وقـد يـزل العـامل الـذي ال أسـاويه,موالي يوليني صفيحة ويؤتيني العفو من عفـوه زللـت

 وال تكدرن عيل صـفو , ال تضيقن عني سعة خلقك,عثرت وقد يعثر اجلواد الذي ال أجاريهو
 . والسالم, وال جرم ٌ يتجاىف جتايف جتاوزك وصفحك, ما يل ذنب يضيق عنه عفوك,ودك

  :رسالة أبي حيان التوحيدي إىل ابن العميد - ٤٢
 أقول ً احلرمان عيل رصدا وال جتعل,ً ووفقني ملرضاتك أبداًاللهم هب يل من أمري رشدا"

 عدلت , عند أهل التحصيلً وقناعتي عجزا, بالقناعةً وفقري غنيا, بالفقرًملا رأيت شبايب هرما
 ...ً وعنانه عن رضاي منثنيـا,ً وموضعي منه فرأيت طرفه نابيا,طلب إليه مكاين فيهأإىل الزمان 

 أيـن أنـا مـن ملـك الـدنيا , حل يب الويل وسال يب السيل: فقلت,حتى الحت يل غرة األستاذ
 أين أنا من بدر البدور وسعد ? أين أنا من مرشق اخلري ومغرب اجلميل,والفلك الدائر بالنعمة

ن سامء ال تفرت م أين أنا ?ً صحيحاًفضال دينا واإلً رصحياًن ير البخل كفرامم أين أنا ?السعود
من فضاء ال يـشق غبـاره وعـن  أين أنا ?عن اهلطالن وعن بحر ال يقذف إال باللؤلؤ واملرجان

ن البـاع الطويـل واألنـف األشـم واملـرشب العـذب والطريـق م أين أنا ?حرم ال يضام جاره
سـكن أ مل ال ?نتجع جنابـه وأرعـى مـزادهأ مل ال ?قتدح زنادهأ مل ال ?قصد بالدهأ مل ال ?األصم
 مل ال ?حابهسـتمطر سـأ مل ال ?هتـرص عـودهأخطب جـوده وأ مل ال ?ستدعي نفعهأ مل ال ?ريعه

 مل ال أصيل إىل ?ستلم ركنهأستحب ذيله وال أحج كعبته وأستميح نيله وأ مل ال ?ستسقي ربابهأ
 ?ً مل ال أسبح ببنانه مقدسا? بإمامهًمقامه مؤمتا

 فألفاظـــــه جـــــود وأنفاســـــه جمـــــد  فتــى صــيغ مــن مــاء الــشبيبة وجهــه
 :ال أمرتي معروف مل ,قصد فتى للجود يف كفه من البحر عينان نضاختانأمل ال 

ــــايل أن يكــــون بجــــسمه ــــى ال يب  إذا نــــال خــــالت الكــــرام شــــحوب  فت
 :مدحأمل ال 



٤٩٤ 

ـــد  فتـــى يـــشرتي حـــسن املقـــال بروحـــه ـــث يف غ ـــاب األحادي ـــم أعق  ويعل
 ولو كـان مـن األنبيـاء ,نتهي يف تقريظ فتى لو كان من املالئكة لكان من املقربنيأنعم مل ال 

 أصلح أديمي فقد حلم وجـدد . اخللفاء لكان نعته الالئذ باهللا ولو كان من,لكان من املرسلني
 ورش ,نطق لساين يف اصطناعي فقد رشدت صحائف النجح عند انتجاعيأ و.شبايب فقد هرم

 وأنعـش ,ي بـه بـالدكْحأ اللهـم فـ. واكس جلدي فقد عراه احلـدثان,عظمي فقد براه الزمان
م لـه العـوم النـامي والكعـب العـايل دأ و,سـكنه فردوسـكأ وبلغه مرضاتك و,برمحته عبادك
 .لخإ .." واجلد السعيدواملجد والتليد



٤٩٥ 

 
   عشرثالثالباب ال

  الوصايا
  يف العصر العباسي

  :أدب الوصايا العباسي - أ
 من جيث املوضـوع واألسـلوب ,مل خيتلف أدب الوصايا عام كان عليه يف العصور السابقة

يقـدمها ذوو التجـارب لقلـييل التجربـة يف والطريقة ; فالوصية كام نعرف هي خالصة خـربة 
 .احلياة
  :صاياومناذج من ال - ب
  :وصية هارون الرشيد ملعلم ولده األمني - ١

 , فصري يدك عليه مبسوطة, وثمرة قلبه,نني قد دفع إليك مهجة نفسهإن أمري املؤم − محرأيا 
 .وطاعته لك واجبة فكن له بحيث وضعك أمري املؤمنني

 ,فه األخبار وروه األشعار وعلمه السنن وبرصه بمواقـع الكـالم وبدئـهِّر وع,أقرئه القرآن
 ورفـع جمـالس , وخذه بتعظيم بني هاشـم إذا دخلـوا عليـه,وامنعه من الضحك إال يف أوقاته

 وال مترن بك ساعة إال وأنت مغتنم فائـدة تفيـده إياهـا مـن غـري أن ,القواد إذا حرضوا جملسه
 وقومه ما اسـتطعت بـالقرب ,يف مساحمته فيستحيل الفراغ ويألفه وال متعن ,حتزنه فتميت ذهنه

 . فإن أبامها فعليك بالشدة والغلظة,واملالينة



٤٩٦ 

 
   عشررابعالباب ال

  املقامات األدبية
  يف العصر العباسي

  :إضاءة - أوالً
 كاتبها  يبغينحو ذلك,قصة أو حكاية  أدبية تشتمل عىل كلمة أو موعظة أو ة قطع:املقامة

وقـد تـأثر كثـري مـن الكتـاب يف مجيـع  .ها صياغة فنية ممتـازةتاغيإتقان العبارة وصئها من ورا
بالـصياغة منهـا أكثر ما عنـوا ا  عىل منواهلا, وعنوا ونسجوا حذوهاحتذوفاالعصور باملقامات 

واألسلوب وإظهار املقدرة البالغية, أي أهنم وقفوا باملقامات عند احلد الذي رسمه هلـا بـديع 
ولو  مع الزمن ومل تتطور ,وبذلك مجدت املقامات احلريري,أبو حممد القاسم وهلمذاين الزمان ا
للفظيـة, اوالـصناعة  عوا يف موضوعاهتا وتفننوا فيها بمقدار تفننهم يف براعة األسلوبَّأهنم نو

ًهذه املقامات نواة وأساسا لبناء القصة القصرية يف األدب العريب لكان من املمكن أن تكون ً. 
  :مؤسسو املقامات - ياًثان
 اهلمذاني بديع الزمان - ١
  :إضاءة - أ

انترش عىل نحو واسـع كأحـد   املبتكر األول لفن املقامة الذي"بديع الزمان اهلمذاين"يعد 
للصحافة, ليس يف األدب العريب فحسب,  فنون النثر يف األدب العريب, كام يعد الرائد احلقيقي

رسائله ومقاماته النقديـة االجتامعيـة هـي  طالق; فقد كانتوإنام كان الصحفي األول عىل اإل
وحيـدثنا القلقـشندي .عـرف فـيام بعـد بالـصحافةُي يالبدايات احلقيقية األوىل لذلك الفن الذ

واعلم أن أول من فتح بـاب عمـل املقامـات, عالمـة الـدهر (: كذلك عن نشأة املقامة فيقول
مقاماته املشهورة املنسوبة إليـه, وهـي يف غايـة فعمل )  هـ٣٩٨(وإمام األدب البديع اهلمذاين 

)  هــ٥١٥(من البالغة, وعلو الرتبة يف الصنعة, ثم تاله اإلمـام أبـو حممـد القاسـم احلريـري 
 ورزق وأقبل عليها اخلاص والعام,احلسنفعمل مقاماته اخلمسني املشهورة, فجاءت هناية من 
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ــذاين و ــاتاهلم ــل املقام ــة يف عم ــوة التام ــري احلظ ــن ,احلري ــري م ــىل كث ــتملت ع ــد اش  وق
 .)......البالغات

بديع الزمان هو صـاحب الرسـائل الرائقـة واملقامـات الفائقـة وعـىل (: وقال ابن خلكان
 الذي منواله نسج احلريري مقاماته واحتذ حذوه واقتفى أثره واعرتف يف خطبته بفضله وأنه

 .)أرشده إىل سلوك هذا املنهج
 مهـذان  يف"اهلمذاين الزمان أبو الفضل أمحد بن احلسني بديع"ولد  :حياته ونشأته  - ب

 م, ألرسة عربية ذات علـم وفـضل ومكانـة مرموقـة, فقـد كـان أخـوه ٩٦٩/  هـ ٣٥٨سنة 
  يف بيئة علميـة خـصبة, حيـث كانـت"بديع الزمان"ونشأ .  مفتي مهذان"احلسني بن حييى"

 ", ومـنهم "بـديع الزمـان"هم الذين تتلمـذ علـي موطن عدد كبري من العلامء األعالم مهذان
 .الشهري  اللغوي"الفراء أبو بكر حممد بن احلسني" اللغوي املعروف, و"أمحد بن فارس
 الـصاحب بـن فانـضم إىل حلبـة شـعراء أصفهان إىل بديع الزمان هـ, انتقل٣٨٠ويف عام
 انوخالط أرسة من أعيـ منصور أيب سعيد بن كنف فأقام يف جرجان م وجهه شطرَّعباد, ثم يم

 أيب سـعيد اإلسـامعييل فتئ أن نشب خالف بينه وبني  ثم ما, اليشء الكثريعنهافأخذ  ,جرجان
 م واشـتدت رغبتـه يف االتـصال ٩٩٢/ هــ ٣٨٢نيسابور, وكان ذلك سـنة  إىل جرجان غادر

 بديع طلب اخلوارزمي هذا ولبى اخلوارزمي, بكر أيب الذائع الصيت الكبري واألديب باللغوي
حصلت بينهام قطيعـة ونمـت بيـنهام عـداوة و ,استقبال الثاين حيسن األول فلم يا,والتق الزمان

بفضل  وا لألديبني مناظرة كان الفوز فيها لبديع الزمانؤبعض الناس وهي الوضع فاستغل هذا
 .قوة بدهيته ورسعة خاطرته,

ل لـه جمـا وفتحـت الرؤساءو ,عند امللوك الزمان بديع ذيوع صيت فزادت هده احلادثة من
علـيهم أكثـر  االتصال بالعديد من أعيان املدينة, والتف حوله الكثري من طالب العلم, فـأمىل

  بنيسابور'"الزمان بديع  إقامة"'ومل تطل. ني ومخسنياثنت سو ئة مقامة, مل يبق منهاأربعم من
 ً ألنـه كـان مولعـا;أيـام إكـرام خلف بن أمحد أمريها فأكرمه سجستان وغادرها متوجها نحو

 .والشعراء ألدباءبا
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 بـديع'", فقد تلقى ًيدم طويال  مقاماته إال أن الوئام بينهام مل'"بديع الزمان'"وأهد إليه 
 ةنـزغ صـوب سجـستان غضبه, فغادر األمري رسالة شديدة اللهجة أثارت  منً يوما'"الزمان

ًمعززا مكرما, حممود السلطان يف كنف حيث عاش  هرات يف آخر املطاف حط رحاله بمدينة وً
سـادهتا  وأحد أعيان هـذه املدينـة أبا عيل احلسني بن حممد اخلشنامي وصاهر دار إقامة فاختذها

 .أحواله بفضل هذه املصاهرة فتحسنت
م ١٠٠٨ مـن فربايـر ٢٣/  هــ ٣٩٨مجاد اآلخـرة  من١١يف  الزمان اهلمذاين بديع وتويف

ّ, وعجـل بدفنـه فأفـاق يفًعمر بلغ أربعني عاما, وتذكر الروايات أنه مات بالسكتة عن قـربه,  ُ
ًوسمع صوته بالليل, فنبش عنه, فوجدوه قابضا عىل حليته, ولكن ابن خلكان يذكر أنـه مـات  ُ

 .ا دون أن يشري إىل من دس له السمًمسموم
 :احلريريأبو حممد القاسم  - ٢
  :حياته ونشأته - أ

كـان  )هــ٥١٦ − ٤٤٦(  احلراميهو أبو حممد القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن احلريري
مـن عرفهـا حـق هو ورموز أرسار كالمها, و − وأمثاهلا − لغاهتا − يةالعربيف أحد أئمة عرصه 

رغب يف العلم   وكان,طالعه, وغزارة مادتهااملعرفة استدل فيها عىل فضل هذا الرجل, وكثرة 
ي حـرام فقيـل وسكن فيها بمحلة بن − هائ عىل علام العلم فجاء البرصة وطلب,مع وافر ثروته
 , حتى برع يف الـشعر والرتسـل, ويشهد حلقات األدب,وما زال جيالس العلامء − له احلرامي
و احلريـري نـسبة إىل احلريـر . وتـضلع يف الفـرائض, وحذق الفقـه,ر يف اللغة وآداهباواستبح

 .وعمله أو بيعه
  :وعملها مقاماته - ب
ملها أربعني مقامة, ومحلها مـن البـرصة ن احلريري ملا عمل املقامات كان قد ع إ:ُيقال − ١

إهنا ليست من تـصنيفه, : إىل بغداد وادعاها, فلم يصدقه يف ذلك مجاعة من أدباء بغداد, وقالوا
بل هي لرجل مغريب من أهل البالغة مات بالبرصة ووقعت أوراقـه إليـه فادعاهـا, فاسـتدعاه 

فـاقرتح عليـه إنـشاء رسـالة يف . ئأنا رجل منش: ه عن صناعته, فقالالوزير إىل الديوان وسأل
 فلـم يفـتح ً كثرياًنها, فانفرد يف ناحية من الديوان, وأخذ الدواة والورقة ومكث زماناَّواقعة عي
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اهللا سبحانه عليه بيشء من ذلك, فقام وهو خجالن, وكان يف مجلة من أنكـر دعـواه يف عملهـا 
لرسالة التي اقرتحها الوزير أنشد ابـن  فلام مل يعمل احلريري ا,و القاسم عيل بن أفلح الشاعرأب

بن أمحـد املعـروف بـابن جكينـا احلريمـي البغـدادي  إن هذين البيتني أليب حممد :أفلح, وقيل
 :الشاعر املشهور

ــــــوس  شــــيخ لنــــا مــــن ربيعــــة الفـــــرس ـــــن اهل ـــــه م ـــــف عثنون  ينت
ــــاخلرس  أنطقـــــــه اهللا باملـــــــشـان كـمــــــــا ــــديوان ب ــــط ال ــــاه وس  رم

ه وحـرصه يف الـديوان ِّخر وسريهن, واعتذر من عيُعمل عرش مقامات أفلام رجع إىل بلده 
 .بام حلقه من املهابة

, فلـام ًخص غريب يزوره ويأخذ عنه شـيئاش قبيح املنظر, فجاءه ًوحيكى أنه كان دميام − ٢
 :اكتب: رآه استزر شكله, ففهم احلريري ذلك منه, فلام التمس منه أن يميل عليه قال له

ـــ ـــت أول س ـــا أن ــــم ــــروار نح  ورائـــد أعجبتـــه خـــضـرة الـدمــــن  ه قـم
ـــرين  فــاخرت لنفـــسك غـــريي إننـــي رجــــل ـــمع يب وال ت ـــدي فاس ـــل املعي  مث

 .فخجل الرجل منه وانرصف
ًكان أيب جالـسا يف مـسجد :  قال,ما حكاه ولده أبو القاسم عبد اهللا :سبب وضعه هلـا    - ج

 , فصيح الكالم حـسن العبـارة,رث احلال ,ُ عليه أهبة السفر, فدل شيخ ذو طمرين,بني حرام
أبو زيد فعمل أيب : من رسوج فاستخربوه عن كنيته فقال: فقال?من أين الشيخ:فسألته اجلامعة

 زيـد املـذكور وبعـد ذلـك أمتهـا  وعزاهـا إىل أيب,املقامة الثامنة واألربعني املعروفة باحلراميـة
 .اخلمسني

  : فيه النقادآراء - د
كان أحد أئمة عرصه, ورزق احلظوة التامـة يف عمـل املقامـات,  :)لكـان ابن خ (ل  اق - ١

 , يشء كثري من كالم العرب من لغاهتا وأمثاهلـا ورمـوز أرسار كالمهـاعىلمقاماته  واشتملت
 . وغزارة مادته, وكثرة اطالعه, استدل هبا عىل فضل هذا الرجل,من عرفها حق معرفتهاهو و

  ):الزخمشري(وقال  - ٢
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ـــــــــاهللا وآي ـــــــــسم ب ـــــــــهأق  ومــــــــشعر احلــــــــج وميقاتــــــــه  ات
ــــــــه  إن احلريـــــــري حـــــــري بـــــــأن ــــــــالترب مقامات ــــــــب ب  تكت
ـــــور ـــــل ال ـــــز ك ـــــزة تعج ــــــو رسوا يف ضــــــوء مــــــشكاته  معج  ول

 وبني خطته,مقامات احلريري َّوقد فند ):بطرس البستاني(ل اقو - ٣
 .رث بن مهامايبدأ احلريري مقاماته بإسناد الكالم إىل راويتها احل − أ

 .عىل البديعمقاماته  قترصتال  − ب
ً قصرية اجلمل يقطعها تقطيعا موسيقيا, متينة املقاماتلغة − ج ً. 
 . ظاهر التكلف,وهو يف إنشائه بادي الصنعة − د
 . ويرسف يف استعامله,يتعمد الغريب − ـه
 .يفرط يف اصطناع املجاز والتزيني − و
 . ويعرس مساغها,جتفو عبارته ويقل ماؤها − ز
 .جعأولع بالس − ح
  :منزلة احلريري - ـه

 وإنام قامت عـىل , والتفنن يف أغراضها,عىل مجال القصص يف مقاماتهمنزلة احلريري مل تقم 
 فـاحلريري مل حيفـل بـالفن القصـيص . وأحاج بيانيـة, وما فيها من رموز لغوية,إنشائها املنمق

 ,ات واأللغـاز ورضوب املحـسن, بل قرص مهتـه عـىل التـرصف يف األلفـاظ,فيعمد إىل ترقيته
 ولكنها حافلة بكـل عجيـب مـن أنـواع , حمدودة اخليال,فجاءت أقاصيصه متشاهبة املواضيع

 وكان التصنع يف اإلنشاء هـو الطـراز . وكل غريب من كالم العرب ومذاهبهم,البيان والبديع
 ,كاملً فاختذوا مقاماته عنوانا لل, ومن جاء من بعدهم, ففتن بإنشائه أهل زمانه,األعىل يومذاك

يف  )والزخمـرشي( يف كالمه )لكانابن خ( وإليها أشار,ال يلتفتون إىل غري الصناعة اللغوية فيها
 .شعره
  :مؤلفاته - و
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 .) من العلامءدأشهر آثاره ترمجت إىل عدة لغات ورشحها غري واح(مقامات احلريري  − ١
 .درة الغواص يف أوهام اخلواص − ٢
 .)حوأرجوزة يف الن(ُملحة اإلعراب  − ٣
 .ديوان شعر ورسائل − ٤
   احلريـريمناذج من مقامات - ز

ة مـن خـالل بتـزاز املـال عـن طريـق احليلـحلريري والتي تدور بمجملها حول امقامات ا
تها مسبوكة متينـة, ال ختلـو لغ.  الرسوجي التي يروهيا احلارث بن مهاممغامرات بطلها أيب زيد

 . التصنعضمن بع
  .املقامة البغدادية - ١
ندوت بضواحي الزوراء مع مشيخة من الشعراء ال يعلـق هلـم :  احلارث بن مهام قالرو

وال جيري معهم ممار يف مـضامر فأفـضنا يف حـديث يفـضح األزهـار إىل أن نـصفنا ,مبار بغبار
ً فلام غاض در األفكار وصبت النقوش إىل األوكار ملحنا عجوزا تقبل من البعد وحترض ,النهار

 رأتنـا فام كـذبت إذ,ستتلت صبية أنحف من املغازل وأضعف من اجلوازلإحضار اجلرد وقد ا
اعلموا يـا مـآل , حـي اهللا املعـارف وإن مل يكـن معـارف:حتى إذا ما حرضتنا قالـت,أن عرتنا

ني من رسوات القبائل ورسيات العقائل مل يـزل أهـيل وبعـيل حيلـون ظغاآلمال وثامل األرامل 
 . ويولون اليدالصدر ويسريون القلب ويمطون الظهر

ًفلام أرد الدهر األعضاد وفجع باجلوارح واألكباد وانقلب ظهرا لبطن نبـا النـاظر وجفـا 
 وذهبت العني وفقدت الراحة وصلد الزند ووهنـت الـيمن وضـاع اليـسار وبانـت .احلاجب
ّ املحبـوب األصـفر اسـود َّ العـيش األخـرض وازورَّغـربا ومل يبق لنا ثنية وال ناب فمذ ,املرافق

يومي األبيض فودي األسود حتى رثى يل العدو األزرق فحبذا املوت األمحر وتلوي من تـرون 
ُ وقصار أمنيته بردة وكنـت آليـت أن ,عينه فراره وترمجانه اصفراره قصو بيد أحدهم ثردة

 ولو أين مت من الرض وقد ناجتني املقرونة بـأن توجـد عنـدكم املعونـة ,ال أبذل احلر إال احلر
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 َّيلإًوباء بأنكم ينابيع احلباء فنرض اهللا امرأ أبر قسمي وصدق توسـمي ونظـر احلفراسة وآذنتني 
 .بعني يقذهيا اجلمود

  املقامة الصنعانية - ٢
َحدث احلارث بن مهام قال ٍ َّ ُ ُ َ ِملا اقتعدت غارب االغرتاب: ّ ِ َ ِ ُ ْ َ ِرتبـة عـن األتـرابْأتني املْوأنـ. ّ ْ ِ ُ َ َ. 

ِطوحت يب طوائح الزمن َ ّ ُْ َ ِّ ِىل صنعاء اليمنإ. َ َ َ ِفدخلتها خـاوي الوفـاض. ْ ِ َ ُ َ ِبـادي اإلنفـاض. َْ ْ ال . َ
ًأملك بلغة َ ْ ُ ُ ِ ًوال أجد يف جرايب مضغة. ْ َ ْ ُ ِ ِفطفقت أجوب طرقاهتا مثل اهلائم. ُِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َُ ُ ِوأجول يف حوماهتا . ْ ْ َ ُ

ِجوالن احلائم ِ َ َ َوأرود يف مسارح ملحايت. َ ِ َ ْومسايح غدوايت وروحايت. ُُ َ ََ ِ َكريام أخلق له ديبـاجتي. ِ ُ ُ ِ ْ ُ ً .
ِوأبوح إليه بحاجتي ْ َ ّأو أديبا تفرج رؤيته غمتي. ُ َ ُّ ُ ُُ َ ّوتـروي روايتـه غلتـي. ً ُ ُ ُِ ُحتـى أدتنـي خامتـة . ْ َ ِ ْ ّ

ِاملطاف ِوهدتني فاحتة األلطاف. َ ِْ ُ ْ ٍىل ناد رحيبإ. َ َ ٍحمتو عىل زحام ونحيب. ٍ َ ٍ ِ ٍ َ ِفوجلت غابة اجلمع. ُ ْ َ ُ َْ َ .
َألسرب جمل ْ َ َ ُ ِبة الدمعْ ْ ّ َ ِفرأيت يف هبرة احللقة. َ َِ ْ َ َ ْ ُ ِ شخصا شخت اخللقةُ َِ ًْ َ ْ ِعليه أهبة السياحة. ْ َِ َ ّْ ُْ ُولـه رنـة . ُ ّ
ِالنياحة َ ِوهو يطبع األسجاع بجواهر لفظه. ِّ ِ ِِ َ ُ َ َْ ِويقرع األسامع بزواجر وعظه. ْ ِ ْ َ ُِ ِ َ ْ َ ِوقـد أحاطـت بـه . ْ ْ َْ

ِأخالط الزمر َ ُّ َإحاطة اهلالة بالق. ُ َِ َ ِمرَ ِواألكامم بالثمر. َ ّ ِ ْ. 
ِفدلفت إليه ألقتبس من فوائده ِ َِ ِ َ ُ َْ ْ ِوألتقط بعض فرائده. َ ِ َِ ْ َ َ ِعته يقول حني خـب يف جمالـهِفسم. ْ ّ ُ َْ ُ ُ: 

ِوهدرت شقاشق ارجتاله ِ ُِ َ ْ ََ ِأهيا السادر يف غلوائه. َ ِ َِ ُ ُ ّ ِالسادل ثـوب خيالئـه. ّ ِ َِ ُّ َ ْ ِاجلـامح يف جهاالتـه. ُ ِ َِ ُ .
ُاجلانح اىل ِ خزعبالتهِ ِ ْ َ َإالم تـستمر عـىل غيـك. ُ َّ ُّ ْ َوتـستمرئ مرعـى بغيـك. ََ ِ ْ َ ْ ُْ َ َ وحتـام تتنـاهى يف ؟َ ََ َّ
َزهوك َوال تنتهي عن هلوك. ِ ِ َ َ ْ َ تبارز بمعصيتك؟َ ِ َِ َ ُ َمالك ناصيتك. ُِ َِ ِ ِوجترتئ بقـبح سـريتك! َِ َ ِ ْ ُ ُ ِ َ عـىل . ْ

َعاملِ رسيرتك ِ َ َ َوتتوار عن قريبك! ِ ِ َ َ َ َ ْوأنت بمر. َ َ َأ رقيبكَ ِ ْوتستخفي من مملوكك ومـا ختفـى ! َ ََ ِ ِْ ْ َ َ
َخافية عىل مليكك ِ َِ َأتظن أن ستنفعك حالك! ٌَ َُ ُ َُّ ْ َ َْ َرحتالكَإذا آن ا. ُ ُ َ أو ينقذك مالـك؟ِ ُ َ ُ ِ ْ َ حـني توبقـك ُ ُ ِ َ

َأعاملك َ أو يغني عنك نـدمك؟ُ َُ َُ ْ ُإذا زلـت قـدم. ْ َ ْ َ أو يعطـف عليـك معـرشك؟َكّ ُ َ َ ْ ُ ِ َ يـوم يـضمك ْ ّ َُ
ْحم َرشكَ ُ  ؟َ

َهال انتهجت حمجة اهتدائك ِ ِ َ ّ َْ َ َ ََ َوعجلت معاجلة دائك. ّ ِ َ َ ُ َ ْ َوفللـت شـباة اعتـدائك. ّ ِ ِ َ َ ََ ْ َوقـدعت . َ َْ
َنفسك فهي أكرب أعدائك َِ ُ َ َِ َ أما احلامم ميعادك؟ْ ُ َفام إعدادك. ِ َ وباملشيب إنذارك؟ُ ُ ِ َفام أعذارك. َ  ويف ؟ُ

َاللحد مقيلك ُ َّ ِ َفام قيلك. ْ ُ َمصريك اهللا وإىل ؟ِ ُ َفمن نـصريك. َ ُ َ طاملـا أيقظـك الـدهر فتناعـست؟َ َ ّْ ُ َْ َ َ َ .
َوجذبك الوعظ فتقاعست َْ َ ْ َُ َ َوجتلت لك العرب فتعاميت! َ َ ْْ َ ُ َ ِ َ َوحصحص لك احلق فتامريت. ّ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ. 



٥٠٣ 

َوأذكرك املوت فتناسيت َ َُ ََ َ َوأمكنك أن تؤايس فام آسيت. ْ ُ َْ ِ ْ ِتؤثر فلسا توعيه! َ ِ ِ ًِ ُ ْعىل ذك. ُ ِر تعيـهِ َ ٍ .
ِتار قرصا تعليهَوخت ْ ُ ً َْ ٍّعىل بر. ُ ِ توليهِ ِ ْوتر. ُ ِغب عن هاد تستهديهَ ِ ٍْ َ َْ ْ َ ُ ِىل زاد تـستهديهإ. َ ٍْ َ ّوتغلـب حـب . َ ُ ُ ِّ ُ

ِثوب تشتهيه َ ْ ِعىل ثواب تشرتيه. ٍ َ ْ ِيواقيت الصالت. ٍ ِّ ُ ِأعلق بقلبك من مواقيت الصالة. َ ِّ ْ َْ َ ِ َ ُ ُومغاالة . َ ُ
ِالصدقات ُ ُآثر . َّ ِعندك من مواالة الصدقاتَ َِ ََّ ُ ِوصحاف األلوان. َ ْ ُ ِأشـهى إليـك مـن صـحائف . ِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ
ِاألديان ِودعابة األقران. ْ ْ ُ َ ِآنس لك من تالوة القرآن. ُ ْ ُ ِ َِ ْ َُ ُتأمر بالعرف وتنتهك محـاه! َ ُِ ُِ ِ َ َ ْ ُ ِوحتمـي عـن . ُ ْ َ
ِالنكر و ْ ُال تتحاماهُّ ُّوتزحزح عن الظ! َ ِ ُ ِ ُلم ثم تغـشاهُ ْ ْ ِ ُشى النـاس واهللاُ أحـق أن ختـشاهْوختـ. ْ َْ ْ ُّ ّثـم ! َ
َأنشد َ ْ: 

ـــصبابه ـــا ان ـــى إليه ــــيا ثن ــــب دن ـــا لطال ْتب َ ُِ َِ َ ًْ ِ  
 

ْمـــا يـــستفيق غرامـــا هبـــا وفـــرط صـــبابه َ َ َ ْ َْ ً َ ُ َ  
 

ْولــــو در لكفـــــاه ممــــا يــــروم صــــبابه َ ُ ُ َ ُْ َ َ َ  
 

ُثم إنه لبد عجاجته َ َ ّ َُ َ ّ ُوغيض جماجته. ّ َ ُ َ ُواعتضد شكوته. ّ َ َْ َ َْ َوتأبط. َ ُ هراوتهّ ََ ُفلام رنت اجلامعة اىل . ِ َ َ ِ َ ّ
ِحتفزه ِ ُورأت تأهبه مل. ُّ ُ َ ُّ ِزايلة مركزهْ ِِ َ َ ٌّأدخل كل. َ َ َ ِ منهم يده يف جيبهْ ِ ْ ُْ َ ِفـأفعم لـه سـجال مـن سـيبه. ُ ْ َ َ َْ ْ ُ ًَ ْ .
َارصف هذا يف نفقتك: وقال ِ َ َ ْ ِ َأو فرقه عىل رفقتك. ْ ِ َ ْْ ُ ًفقبله منهم مغـضيا. ُّ ِ ُ ُ ُ َ َوانثنـى عـ. ِ ًنهم مثنيـاْ ِْ ُ ُ ْ .

ُوجعل يودع من يشيعه ُ ْ ُ ِّ َّ ُ َ ُليخفى عليه مهيعه. َ ُ َ َ ْ َْ ِ َ َ ُويـرسب مـن يتبعـه. ْ ُ َ ْ ُْ ّ ُلكـي جيهـل مربعـه. ُ ُ َ ْ َْ َ ْ ُ قـال . َ
ٍاحلارث بن مهام َّ ُ ُ ِفاتبعته مواريا عنه عياين: ِ ُ ُ ْْ ُ ًّ ِ َوقفوت أثره من حيـث ال يـراين. ُ َُ َْ ُ َحتـى انتهـى اىل . ُْ ّْ

ٍمغارة َ ٍساب فيها عىل غرارةْفان. َ َ َ ِفأمهلته ريثام خلع نعليه. َ ْ َْ َ ْْ َ َ ُ ِوغسل رجليه. َ ْ ََ ِثـم هجمـت عليـه. ِ َ ُ ْ َّ .
ٍفوجدته مشافنا لتلميذ ِ ِْ ً ُ ُ ٍعىل خبز سميذ. ُ َ ِ ٍوجدي حنيذ. ْ َ ٍَ ٍوقبالتهام خابية نبيذ. ْ ُ ُُ َ ُفقلت له. َ يا هـذا : ُ

َأيكون ذاك خربك ََ ُ َوهذا خمربك. َ َ َ ْ ْ فزفر زف؟َ ََ ِرة القيظَ ْ ََ ِوكاد يتميز من الغيظ. َ ْ َّ ّومل يزل حيملـق إيل. َُ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ .
ّحتى خفت أن يسطو عيل َ ُ ُ ّْ ُفلام أن خبت نار. ِ ْ َ ُوتوار أواره. ُهّ ُ َُ َأنشد. َ ْ: 

ـــصـه ـــي اخلبي ـــصة أبغ ـــست اخلمي ْلب َ َ ََ ُ ْ َوأنــــشبت شــــيص يف كــــل شيــــصـه  ِ ِْ َِ ّ ُ َ ْ 
ًوصـــــريت وعـظــــــي أحـبــــــولة َ ُ َ ّْ ــــغ  ُ ُأري ــــصـهُ ــــيص هبــــا والقـنـي َالقن ََ َ 
ُوأجلــــأين الــــدهر حتـــــى ولـجـــــت ّْ َْ ُ َبلطـــف احتيـــايل عـــىل الليـــث عيـــصه  ْ ِ ِ ِّ ُْ 
ُعـــىل أننـــي لــــم أهــــب صـرفــــه ْ ََ َوال نبـــــضت يل منــــــه فـريـــــصـه  ّ ُ ََ ْ ِْ َ 
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ــــــورد ــــــى م ـــــت يب عـل ٍوال رشع ِ َ َيــــدنس عــــريض نفــــس حـريــــصـه  َ َ ٌ ُْ َ ِ ّ ُ 
ُولــــو أنــــصف الــــدهر يف ح َُ ّ َ ِكـمـــــهْ ـــصـه  ِ ـــل النقـي ـــم أه ـــك احلك ـــا مل َمل ّ َ َّ ْ ُ ََ 

َثم قال يل ْادن فكل: ّ ُ ُ ْ شئت فقم وقلْوإن. ْ ُ ُ َ ْ ّفالتفت . ِ ُىل تلميذه وقلتإََ ُ ِ َعزمت عليـك بمـن : ِ ْ َْ ُ َ
ِتستدفع به األذ ُِ ْلتخربين من ذا. َ َ ّ َ ْ َهذا أبو زيد الرسوجي رساج الغرباء: فقال. ُ ُّ َّ ُْ ُ ِ َوتاج األدبـاء. ٍ ُ .

ُفانرصفت من حيث أتيت ُُ ْ ُوقضيت العجب مما رأيت. َ ُْ ّْ َ َ َ. 
  املقامة الدينارية - ٣

ٍرو احلارث بن مهام قال َّ َُ ٍنظمني وأخدانا يل ناد: ُ ً ْ َ ٍمل خيب فيه مناد. َ ُِ ْ ٍوال كبا قدح زنـاد. ْ ِ ُ ْ وال . َ
ٍذكت نار عناد ِ ُ ْ ِفبينام نحن نتجاذب أطراف األناشيد. َ َ َْ ُ َُ ُونتوارد. ْ َ ِ طـرف األسـانيدَ َ َ ِإذ وقـف بنـا . ُ َ َ ْ

ٌشخص عليه سمل ََ ِْ ٌ ٌويف مشيته قزل. ْ َ ِ ِ ِيا أخاير الذخائر: فقال. َِ ِ ّ َ ِوبشائر العشائر. ِ ِ َِ ًعموا صـباحا. َ َ ِ .
ًوأنعموا اصطباحا ِ ِ ًىل من كان ذا ندي وندإُوانظروا . ْ َ َّ ْ ًوجدة وجدا. َ َ ٍ َ ِ .ًوعقـار وقـر ُ ٍ ٍومقـار . َ َ

ًوقر ِل به قطوب اخلطوبفام زا. ِ ُ ُ ُ ِ ِوحروب الكروب. َ ُِ ِورشر رش احلـسود. ُ َ ِّ َُ ِوانتيـاب النـوب . َ َ ُّ ِ ْ
ِالسود ُحتى صفرت الراحة. ّ َ ّ َِ ُوقرعت الساحة. ِ َ َِ ُوغـار املنبـع. ِ َ ْ ُونبـا املربـع. َ َ ْ َ ُوأقـو املجمـع. َ َْ ْ .

ُوأقض املضجع َ ْ ّ ُواستحالت احلال. َ ِ َ ُوأعول العيال. َ َِ َ َوخلت املـ. ْ ِ َ ُرابطَ ُورحـم الغـابط. ِ ِ َ َِ . وأود
ُالناطق والصامت ِّ ِّ ُورثى لنا احلاسد والشامت. ُ ُِ ِّ َ ُوآل بنا الـدهر ا. َ ّ ِ ُملوقـعَ ُوالفقـر املـدقع. ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِىل أن إ. َ
َاحتذينا الوجى ْْ ّواغتذينا الشجا. َ ْ .َواستبطنا اجلو ّ ََ ْوطوينا األحشا. ْ َْ َّء عـىل الطـو ْواكتحلنـا . َ َ َ ْ

َواستوطنا الوهـاد. َدهاُّالس ِ ّ وتناسـينا األقتـاد, واسـتطبنا احلـني املحتـاج . واسـتوطأن القتـاد. ََ
َواستبطأنا اليوم املتاح ُْ َ ٍفهل من حر آس. َ ٍّ ٍأو سمح مؤاس. ُ ُ َالذي استخرجني من قيل َ فو؟ٍْ َ َ ْ َ َلقـد . هّ

َأمسيت أخا عيله ْ َ َْ َال أملك بيت ليله. ُ ْ ْ َْ ُ ٍقـال احلـارث بـن مهـام. ِ ّ ُ ُ ِ فأويـت ملفـاقره:ِ ِ َ ُ ْ ُولوطـت . َ ْ ىل إَ
ِاستنباط فقره ِ ِ ِِ َ ًفأبرزت دينارا. ْ ُ َ ًوقلت له اختبارا. ْ ُِ ُ ًإن مدحته نظام: ُ ْ َ ُ َْ َ ًفهو لك حتام. ْ ْ َ ُفـانرب ينـشد . َ ِ ُ َ ْ

ِمن غري انتحال. ِيف احلال ِ: 
ْأكـــرم بـــه أصـــفر راقـــت صـــفرته ُُ َْ َ َْ َ ِ ِ ـــــه  ْ ــــت سفرت ــــاق ترام ــــواب آف ْج َ ُّ َْ َ َ ٍ 

ــــــ ـــــــهم ــــــمعته وشـهـرت ْأثورة س ُ َُ َُ ُ َُ ـــــه  ٌ ــــى أرست ــــت رس الغن ــــد أودع ْق َُ ّْ َِّ ِ ِ ُ 
ُوقارنــــت نجــــح املــــساعي خطرتــــه َْ ََ ُ ــــــت  َ ْوحبب َ ِّ ـــــــهإُ ـــــــام غـرت ْىل األن ُ ّ ُ ِ 



٥٠٥ 

ْكــــأنام مــــن القلـــــوب نـقـرتـــــه َُ َ ْ ُُ ـــــه  ِّ ــــه رصت ــــه يــــصول مــــن حوت ْب ُ َ ُْ ّْ ُ َ ُ ِ 
ــــــه ـــــت عتـرت ـــــت أو توان ْوإن تفان ُ ْ ْ ْ ََ ِ َ َ ْا حبـــــذا نـــــضاره ونــــــضـرتـهيـــــ  ْ ُ ُّ َ ُْ َ ُ 
ــــــصـرتـه ـــــــه ونـ ــــــذا مغنات ْوحب ْ ُ ُّ َُ ـــــه  َْ ــــه اســــتتبت إمـرت ــــر ب ْكــــم آم ُّ ْ َ ََ ِْ ٍِ 

ــــواله د ــــرتف ل ُوم ْ ٍ َ ْ ــــرستـهاُ ــــت ح ْم ُ َْ ْ ْوجـــــيش هـــــم هزمتــــــه كـرتــــــه  َ ُُ ّْ َ ٍّ ِْ 
ــــــه ــــــه بـدرت ـــــم أنـزلـت ـــــدر ت ْوب ُُ ْ ْ ََ ٍَّ ِ ـــــــه  ِ ــــــى مجـرت ــــــشيط تتلظ ْومست ُ ََ ُْ ّ ٍ 

ّأرس ـــــــهَ ـــــــت شـرت ْ نجــــــواه فالن ُ ُْ ّْ ِ ـــــه  َ ـــــه أسـرت ــــري أسلمت ــــم أس ْوك ُُ َْ َ ْ ُْ ٍ 
ــــسـرتـه ــــفت مـ ــــى ص ــــذه حت ْأنق ُُ ّْ َ َ ــــــه  َ ـــــه فطرت ْوحـــــق مـــــوىل أبدعت ُ َ ُْ ْ ََ ْ ِ ً ِّ 

ُّلـــــوال الت ـــــهْ ْقـــــى لقلـــــت جلـــــت قدرت ُ ْ ُُ ُ َّ  
 

ُثم بسط يده َ ُما أنشدهَبعد. َ َ ٌّأنجز حر: وقال. ْ ُ ََ َ ما وعدْ َوسح خال إذ رعـ. َ َّ َفنبـذت الـدينار . َدٌَ ّ ُ ْ َ
ِإليه ِخذه غري مأسوف عليه: ُوقلت. ْ ٍْ َ َ ُ ْ ِفوضعه يف فيه. ُ ُ ِبارك اللهم فيه: وقال. َ ّ ُ ِثم شمر لالنثنـاء! ِ ْ َ ّ ّ .

ّبعد توفية الثناء ِ َِ َ ٍفنشأت يل من فكاهته نشوة غرام. ْ ُ َ َ ِْ ُ ٍسهلت عيل ائتناف اغرتام. ْ ِ ْ َ ِْ ْ ّ َ ًفجردت دينـارا . ّ ُ ْ ّ
ُآخر وقلت ُهل لك يف أن تذمه: ُ لهََ ّ ُ ْ َ ُثم تضمه. ْ ّ ً فأنشد مرجتال؟ُ ِ َ ُ ًوشدا عجال. َ ِ َ: 

ِتبــــا لــــه مـــــن خـــــادع مـمـــــاذق ِ ُِ ٍ ُ ــــــق  ًّ ـــــني كاملنـاف ـــــفر ذي وجه ِأص ِ ُ ِ ْ ََ ْ َْ 
ـــــق ــــدو بوصــــفني لعـــــني الـرام ِيب ِ ّ َِ َِ ْ ـــــق  ََ ــــون عـاش ــــشوق ول ــــة مع ِزين ِ ِِ ْ ٍْ َ 
ــــــائق ــــــد ذوي الـحـق ـــــه عن ِوحب ِ َ ُ ّ َُ ـــد  َ ـــالقإعوْي ـــخط اخل ـــاب س ِىل ارتك ِ ِ ِْ ُ ِ 
ـــــارق ـــــني س ـــــع يم ــــواله مل تقط ِل ِ ُ َ ْ ُ َْ ْ ُ ـــــق  ْ ــــن فـاس ــــة م ــــدت مظلم ِوال ب ِ ْ ٌ َ ْ ْ َ 
ـــــارق ـــــن ط ِوال اشــــمأز باخــــل م ِ ْ ٌ ِ ّ ِوال شــــكا املمطــــول مطــــل العــــائق  ْ ِ َ 
ِوال اســـتعيذ مـــن حـــسـود راشــــق ِ ٍ َ ْ َ ِورش مــــا فيــــه مـــــن الـخـــــالئق  ُ ِ َِ ّ 

ْأن لــــيس يغنــــ ُ َ ِي عنــــك يف املــــضايقْ ِ َ َ ِإال إذا فــــــــر فــــــــرار اآلبـــــــق  ْ ِ َ ِّ ّ 
ِواهــــا ملــــن يقذفــــه مـــــن حـالـــــق ِ ِْ ُ ُْ ْ ــــق  ًَ ــــو الوام ــــاه نج ــــن إذا ناج ِوم ِ ْ ُ ْ َ 
ِقـــال لـــه قـــول املحـــق الــــصـادق ِ ّ ْ ُّ ُ ــــــــارق  َ ِال رأي يف وصــــــــلك يل فف ِ َ ِ َ 
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َما أغزر وبلك: ُفقلت له َ ْ َ ُوالرشط أملك: فقال! َ َ ْ ُ ْ ُفنفحت. ّ ّه بالدينار الثاينَ ِ ّ ُوقلت له. ُ ُعوذمها : ُ ّ
ِفألقاه يف فمه. َباملثاين ِ ُ ُوقرنه بتو. ْ َ ِمهَءَ ُوانكفأ حيمد مغداه. ِ ْ ُْ ُويمدح النادي ونداه. َ َ َُ ّ َ ُقـال احلـارث . ْ ِ َ
ٍبن مهام ّ ٍفناجاين قلبي بأنه أبو زيـد: ُ ُ ٍوأن تعارجـه لكيـد. ّ َِ ُ َ ُ ُفاسـتعدته وقلـت لـه. ّ ُ ْ َُ ْقـد عرفـ: َ ِ َت ُ
َبوشيك ِ َفاستقم يف مشيك. ْ ِ ْ ِ ٍإن كنت ابن مهام: فقال. َ َّ َ َ ُ ٍفحييـت بـإكرام. ْ ْ َ ّ ٍوحييـت بـني كـرام. ُ ِ َ َ َ !
ُفكيف حالك واحلوادث. ُأنا احلارث: ُفقلت ِ ُ ٍأتقلب يف احلالني بؤس ورخاء:  فقال؟َ َ ٍ ُ ُِ َ ُوأنقلـب . ّ ِ َ

ٍمع الرحيني زعزع ورخاء ُ ٍّ َ ْ ِ َكيف ادعيت ال: ُفقلت. َ ْ َ ّ َقزلَ َ َ وما مثلك مـن هـزل؟َ َ َ َ ُ ُفاستـرس بـرشه . ِ ُ ِّ َ َ
ّالذي كان جتىل ّثم أنشد حني وىل. َ َ َ َ ّ: 

ــــــة يف العــــــرج ْتعارجــــــت ال رغب َ َْ َ ًَ ْولكـــــن ألقـــــرع بـــــاب الـفــــــرج  ُ َ َ َْ َ ْ ِ 
ــــــي ـــــي حـــــبيل عـــــىل غـارب ِوألق ْ َ ْ ْوأســـلك مـــسلك مـــن قـــد مـــرج  ُ َ َ َْ ََ ُ 
ـــذروا ـــت اع ـــوم قل ـــي الق ـــإن المن ِف ُ ُ َ ْعــــىل أعــــرج مــــن حــــرجَفلــــيس  ْ َْ ٍَ 

  املقامة احلرامية - ٤
ّرو احلارث بن مهام عن أيب زيد الرسوجي قال َّ ٍّ ْ ٍُ ْما زلت مـذ رحلـت عنـيس: ُ ُ ُْ َْ ُ ُوارحتلـت . ِ ْ َ َ

ْعن عريس وغريس َْ ِ ِأحن إىل عيا. ْ ِن البرصةِّ َ َ ِحنني املظلوم . ِ ْ َ ِىل النـرصةإَ َ ُملـا أمجـع عليـه أربـاب . ُ َْ ِْ َِ
ِالدراية َ ِوأصحاب الرواية. ّ َ ّ ُ ِمن خـصائص معاملهـا وعلامئهـا. ْ ِ َِ ُ ِومـآثر مـشاهدها وشـهدائها. ِْ ِ ِ َِ ُ ِ .

َوأسأل اهللاَ أن يوطئني ثراها َ ِ ُ ْألفوز بمرآها. ْ َوأن يمطيني قراها. َ َ ُ ُألقرتي قراهـا. ْ ّفلـام أحلنيهـا . َْ َ ّ
ُورسح يل فيها اللحظ. ُّاحلظ ْ َّ ًرأيت هبا ما يمأل العني قرة. َ ّ ُْ َ َ ٍويسيل عـن األوطـان كـل غريـب. ُ َ ّ ِ ِ ْ ُ .

ِفغلست يف بعض األيام ُ ْ ِحني نصل خضاب الظالم. َ ّ ُ َِ َ ِوهتـف أبـو املنـذر بـالنوام. َ ّ ُّ َِ ِ ُ َألخطـو يف . َ ْ
ِخططها ِوأقيض الوطر من توسطها. َِ ُّ َْ َ َ ِفأداين االخرتاق يف مسال. ْ َ ُ ِ ْ ِواالنـصالت يف سـككها. ِكهاّ ِ ُِ .

ٍىل حملة مإ ٍوسومة باّ ِالحرتامَ ِ ٍمنسوبة . ْ ٍىل بني حرامإَ ٍذات مساجد مشهودة. َ َِ َ ِ ٍوحياض مـورودة. َ َِ ْ ٍ .
ٍومبان وثيقة َ ٍ ٍومغان أنيقة. َ َ ٍوخصائص أثرية. ٍ َِ ٍومزايا كثرية. َ َ: 

ــــيا ـــن ودن ــــن دي ـــئت م ـــا ش ـــا م ْهب ُ ٍْ ِ َِ ْوجــــــريان تنــــــافوا يف املعانـــــــي  ْ َ ٍ 
ـــــــي ــــــات املـثـان ــــــشغوف بآي ِفم ٌ ّومفتـــــــون برنـــــــ  َ َ ٌ  ِات املـثـانــــــــيْ
ِومـــــضطلع بتلخـــــيص املعانــــــي ْ ٌ ِ َ ْ ــــــع  ُ ٌومطل ِ ّ ـــــــانإُ ـــــــيص ع ِىل ختل ِ ْ 
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ٍوكــــم مــــن قــــارئ فيهـــــا وقـــــار ٍِ ْ ــــــــــان  ْ ـــــــــاجلفون وباجلـف ِأرضا ب ِِ ُ ّ َ 
ــــا ــــم فـيه ـــم للعل ـــن معل ـــم م ِوك ٍْ َِ ْ َْ ـــــي  ْ ــــو املـجـان ــــد حل ــــاد للن َون ِ ْ ُ ّ ٍ 
ِومغنـــــى ال تـــــزال تـغــــــن فــــــيه ُّ َ ُْ ً ــــــد  َ ـــــــيُأغاري ــــــواين واألغـان  َ الغ
ـــصيل ـــن ي ـــا م ـــئت فيه ـــصل إن ش ّف َ ُْ َ َ ِ ِوإمــــا شــــئت فــــادن مــــن الدنـــــان  ِْ ِّ َ َْ ُ ِ ّ 
ِودونــــك صــــحبة األكيــــاس فيهـــــا َ َ ُ َ ِأو الكاســـــات منطلــــــق العنـــــــان  َ ِ ِ َِ َ ِ 

َفبينام أنا أنفض طرقهـا: قال ُ ُ ُ ُ َ َوأستـشف رونقهـا. َ َ ُّ ِ ِإذ ملحـت عنـد دلـوك بـراح. َ َ ُ ِْ َ ُ ِوإظـالل. ْ ْ 
ِالرواح ِمسجدا مشتهرا بطرائفه. ّ ِ ِ َ ً ًِ َ ُ ِمزدهرا بطوائفه. ِ ِ ًِ ِوقـد أجـر أهلـه ذكـر حـروف البـدل. َ َ ِ ُِ ُ َْ ْ ُ .

ِوجروا يف حلبة اجلدل َ ِ َ ْْ ْفعجت نحوهم. َ ُ َ ْ ْألستمطر نوهم. ُُ َُ ّ ِ ْال ألقتـبس نحـوهم. َ ُ َ َ ِ ُفلـم يـك إال . َ ْ
ِكقبسة العجالن ْ َ ِْ َ ُحتى ارتفعت األصوات باأل. َ ْ َِ ِثم ردف التأذين بـروز اإلمـام. ِذانَ ُ ّ َُ َ ِ َ ْفأغمـدت . ّ َ ِ ْ ُ

ِظبى الكالم ِوحلت احلب. ُ ِ ّ ِى للقيامُ ِوشغلنا بالقنوت. ِ ُِ ْ ِ اسـتمداد القـوتِ عـنُ ِ ِوبالـسجود. ِْ ِ عـن ّ
ِاستنزال اجلود ُوملا قيض الفرض. ِْ ْ َ َ ُ ُوكاد اجلمع. ّ ّ ينفضَْ ِانرب من اجلامعة. َ َ َ َ َ كهل حلو الرباْ ُ ُْ ٌ ُله . ِعةْ

ِمن السمت احلسن َ ِّ ِذالقة اللسن. َ َ ّ ُ َ ِوفصاحة احلسن. َ َ ُ َ ْالـذين اصـطفيتهم عـىل . َيا جرييت: وقال. َ ُ ُ َ ْ َ
َأغصان شجريت َوجعلت خطتهم دار هجريت. ِ َ ِْ ُِ َ ُ َواختذهتم كريش وعيبتي. ْ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َوأعددهتم ملحـرضي . ّ ْ َْ ْ ُ ُ

َوغيبتي ِأما تعلمون أن لبوس الصدق أ. ْ ّ َ َْ َّ ٍبس الفاخرةْهبى املالَ ِ ِ ُّوأن فـضوح الـد. ِ َ ُ ْنيا أهـون مـن ّ َُ
ِفضوح اآلخرة َِ ِ ِ وأن الـدين إحمـاض النـصيحة؟ُ َ َّ ُّ ْ ِواإلرشـاد عنـوان العقيـدة الـصحيحة. ّ ِّ َ ُ ََ ُ ّ وأن ؟ْ
َاملستشار مؤمت َ ُ َ َ ُّواملسرتشد بالن. ٌنُ َ ِ ٌصح قمنَ ِ َ َ وأن أخـاك هـو الـذي عـذلك؟ِ َ َ َ َال الـذي عـذرك. ّ َ  ؟َ

َديقك من صدقكوص ََ َال من صـدقك. َْ َ ّ ْ ِ فقـال لـه احلـارضون؟َ ُأهيـا اخلـل الـودود: ُ َ ّ ُواخلـدن . ِ ْ ِ
ُاملودود ِما رس كالمك امللغز. ْ َ ُ َ ِ ِوما رشح خطابك املوجز. ِّ ِِ َ ِ ُ َوما الذي تبغيه منا لينجـز. ْ ْ َّ ُْ َ فوالـذي ؟ِ

َحبانا بمحبتك ِ ّ َوجعلنا من صفوة أحبتك. َ ِ ِ ِّ َ ْْ ُما نألوك ن. َ ًصحاَ ًوال ندخر عنـك نـضحا. ْ ْ َ َ ْ ُّ : فقـال. ِ
ًجزيتم خريا ْ ُ ًووقيتم ضريا. ُ َ ْ ُ ٌفإنكم ممن ال يشقى هبم جلـيس. ُ َ ْْ َ ِْ ْ ُ ٌوال يـصدر عـنهم تلبـيس. ّّ ْ ْ ُُ وال . ُ

ٌخييب فيهم مظنون َ ْ َِّ ُ ٌوال يطو دوهنم مكنون. ُ ْ ْ ُ َُ ْوسأبثكم ما حاك يف صدري. ْ َ ْ ّ ْوأستفتيكم يف مـا . ُ ُ ْ َ
ِعيل فيه ِاعلموا أين كنت عند صلود الزند. ْ صربيَ ِْ ّ َ ُُ ُْ ّوصدود اجلد. َ َ ِ ِأخلصت مع اهللاِ نية العقد. ُ ِْ َ ّ َ ُْ َْ .

ِوأعطيته صفقة العهد ْ َ َ َ ُ ُ ًعىل أن ال أسبأ مداما. َ ُ ْ َوال أعاقر ندامي. ْ ََ ِ ًوال أحتيس قهـوة. ُ َ َْ َوال أكتـيس . َ َ ْ
ًنـشوة َ ُفــسولت يل الــنفس املــضلة. ْ ّ َِ ُ ُ ّّ ُلــشهوة املذلـة املزلــةوا. َْ ُِ ُ ُّ ُ َ َأن نادمــت األبطــال. ّ ْ َُ ْ ُوعاطيــت . ْ َ
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َاألرطال َوأضعت الوقار. ْ َ ُْ َوارتضعت العقار. َ ُ ُْ ِوامتطيت مطا الكميت. َ َ َ ُْ ُ َوتناسيت التوبة تنايس . َ َ ّ َُ َ ْ
ِامليت ِثم مل أقنع هباتيكم املرة. ْ ِّ ُ َّ ُ ْ َ ْ َيف طاعة أيب مرة. ْ ّ ُ ِ َحتى عكفت عىل اخل. َ ُ ِندريسْ ِيف يوم اخلميس. َ َ ِ .

ْوبت رصيع الصهباء ّ َ َ ّيف الليلة الغراء. ُّ ِ َ ِوها أنا بـادي الكآبـة. ّ ِلـرفض اإلنابـة. َ َ ِ ْ ِنـامي الندامـة. َ َ ّ .
ِلوصل املدامة َ ُ ِ ِشديد اإلشفاق. ْ ْ ِمن نقض امليثاق. ُ ِ ْ ِمعرتف باإلرساف. ْ ْ ٌُ ِ ِيف عب السالف. َ ُّ ّ َ: 

ـــارة تع ـــل كف ـــوم ه ـــا ق ْفي ٌْ َ َّ َ ْ ــــاِ َرفونـه ــــدين   ِ ــــي وت ــــن ذنب ــــد م ُتباع ُ ُْ َ ْ  ّىل ريبإِ
ِفلام حل أنشوطة نفثه: قال أبو زيد ِ ْ َ َ ُ ّ ِوقىض الوطر من اشتكاء بثه. ّ ِّ َِ َ َ ٍناجتني نفيس يا أبا زيـد. َ ْ ْ ْ َ .
ٍهذه هنزة صيد ِْ ُ َ ٍفشمر عن يد وأيد. ُ ٍْ ْ ِفانتهضت من جمثمي انتهاض الشهم. ّ ْ َّ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ. 

َوانخرطت من ُ ْ ِ الصف انخراط السهمَ ْ ّّ َ ِ ُوقلت. ّ ُ: 
ــــــــا ــــــــذي ف ـــــــــا األروع ال ُأهي َ ــــــــــــــؤددا  ْ ــــــــــــــدا وس ُق جم ً َْ 
ّوالــــــــذي يبتغــــــــي الـرشـــــــــا َ ــــــــــه غــــــــــدا  ْ َد لينجــــــــــو ب ِ َ َ 
ـــــــــا ـــــــــالج م ــــــــدي ع َإن عن ِ ـــــــــسـهـدا  ّ ـــــــــه مـ ـــــــــت من َّب َ ُ َّ ِ 
ـــــــــــــا عـجـــــــــــــيبة ًفاستمعه ْ ِ ــــــــــــــددا  َ ــــــــــــــي مـل َّغادرتن َْ ُ َ 
ـــــــرو ــــــاكني س ــــــن س ــــــا م َأن ِ َج ذ  ْ َـــــــــــد ـــــــــــدين واهل ُوي ال ِ ّ 
ـــــــــا ـــــــــروة بـه ــــــــت ذا ث ٍكن َ ْ ـــــــــــــسـودا  ُ ــــــــــــــا مـ َّومطاع َ ُ ًُ 
ّمربعــــــــي مــــــــألف الــــــــضـيو ُ َ َ ْ  ـــــــــد ــــــــم س ــــــــايل هل َف وم ُ ْ ُ ِ 
ـــــــد باللهــــــــى ـــــــرتي احلم ُّأش َ ْ ــــــــرض باجلــــــــدا  َ ــــــــي الع َوأق َ ْ ِ 
ـــــــــــــس ــــــــــــايل بـمـنـف ٍال أب ِ ُ ُ  ّطــــــــاح يف البــــــــذل والنــــــــد ِ ْ َ َ 
ِأوقـــــــد النــــــــار بـالـيفــــــــا ع َ َ ُ ــــــــــــــداإذ  ِ ـــــــــــــنكس أمخ َا ال ْ ُ ِّ 
ِّوبـــــــــــــراين املـؤمـلــــــــــــــو ِن مــــــــــــالذا ومقـــــــــــــصـدا  َ ْ ًَ َ َ 
ـــــــــد ـــــــــي ص ــــــــشم بارق ٍمل ي َِ ِ ْ ْ  ـــــــصد ـــــــشتكي ال ـــــــانثنى ي َف َّ ْ َْ 
ـــــــــــــــــــــــــــابس ٌال وال رام ق ِ َقــــــــدح زنــــــــدي فأصـلـــــــــدا  َ ْ ََ ْ 
ّطاملـــــــــا ســـــــــاعد الـزمــــــــــا َ َ َن فأصـــــــــــبحت مـــــــــــسعـدا  َ ْ َ ْْ ُ ُ ُ 
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ـــــــــي ـــــــــه أن يغ ــــــــىض الل ّفق ُ ْ ُ ــــــــــ  َ ــــــــــا ك ــــــــــوداَر م ّان ع َ َ 
ـــــــــروم أرضـنـــــــــا ــــــــوأ ال َب ْ َ ّ ـــــــــدا  ّ ـــــــــن تـول ــــــــد ضغ َّبع ٍ ْ ِ َ ْ 
ــــــــن ــــــــريم م ـــــــتباحوا ح ْفاس َ َ ِّصادفـــــــــــــوه مـوحــــــــــــــدا  ْ َ ُ َ 
َّوحــــــووا كــــــل مــــــا استـــــــس ْ ــــــــــدا  َ ــــــــــا ب ـــــــــا يل وم  ّر هب
ـــــــــــــال ــــــــــــت يف الـب ِفتطوح ُ ْ ـــــــــــــشـردا  ّ َّد طــــــــــــــريدا مـ ُ ً َ ِ 
ــــــــا ـــــــاس بعـدم ـــــــدي الن َأجت َْ َ ــــــل جم  ْ ــــــن قب ــــــت م ْكن ُ ُ ْ َ ُ ُــــــد  َت
ــــــــــــصـاصة ــــــــــــر يب خ ٌوت َ َ ُ  ّأمتنـــــــــى لـهــــــــــا الــــــــــرد ّ َ 
ـــــــــه ـــــــــذي ب ـــــــــالء ال ِوالـب ُ ـــــــــددا  َ ــــــــسـي تـب ــــــــمل أن ّش َ ُ ْ 

ـــــــــيا ـــــــــي الـت ــــــــتباء ابنت َس ْ ُ ِ ْ  ــــــــــــا لتـفـتـــــــــــــد َأرسوه ُْ َ 
ـــــــــــــي وم ــــــــــــتبن حمـنـت َفاس َِ ْ ِ َىل نـــــــــــــصـرتـي يـــــــــــــداإّد  ْ َ ْ ُ 
ِوأجــــــــرين مــــــــن الـزمـــــــــا ن ّ َ ْ ِ  َفقـــــــــد جـــــــــار واعتــــــــــد ْْ َ 

َعنــــــــي علـــــــــى فـكـــــــــاوأ ّ ِ  ــــــد العــــــد ــــــي مــــــن ي َك ابنت َِ ِ ِْ ْ 
ـــــــــآ ــــــــذا تنمـحـــــــــي الـم َفب ْ َ ّثـــــــــم عـمــــــــــن تـمــــــــــردا  ِ ّ ُْ ِ 
ُوبــــــــــه تـقـبــــــــــل اإلنــــــــــا َ ُ ِ ـــــــــة مـمــــــــــن تـزهــــــــــدا  ِ ّب ْ ََ ّ ُ 
ْوهــــــــو كفـــــــــارة لـمـــــــــن َ َْ ٌَ ّ  َزاغ مــــــن بعــــــد مــــــا اهتــــــد ْ ْ ِْ َ 
ــــــــشـدا ــــــــئن قمــــــــت مـنـ ِول ُِ ُ ُ ْ ـــــــــدا  َ ــــــــت مـرش ــــــــد فه ِفلق ُ ُ ْْ ُ َ 

ـــــــ ـــــــل الن ُّفاقب ِ َ ــــــــداْ ِصح والـه َ ْ  ـــــــد ــــــن ه ــــــكر مل ــــــة واش َي ْ َ ْ َُ ْ َ 
ــــــــــــذي ـــــــــــمح اآلن بـال ّواس َ ِ َيتـــــــــــــسنى لـتـحـمــــــــــــــدا  َ ْ ُ ّ 

َفلام أمتمت هذرمتي: ٍقال أبو زيد َ ْْ ُ َ ْ َوأوهم املسؤول صدق كلمتي. ّ َِ ِ َِ ْ ُ ِأغـراه القـرم اىل الكـرم . ُ َ ُ َ ُ ْ
ِورغبه الكلف بحمل الكلف يف. بمؤاسايت َ َُ ُِ ْ ُ َ ِفرضخ يل عىل احلافرة. ُ مقاسايتّ َِ َ ِونضخ يل بالعـدة . َ َِ َ َ
ِالوافرة ْفانقلبت اىل وكري. َِ َ ُْ ْفرحا بنجح مكري. َ َ ِ ْ ُ ً ِوقد حصلت من صوغ املكيـدة. ِ َ ِ ْ ْ ُ ِعـىل سـوغ . ْ ْ
ِالثريدة َ ِ ووصلت من حوك القصيدة.ّ َِ َُ ْ ْ ِىل لوك العصيدةإ. ْ َِ َ ٍقال احلـارث بـن مهـام. ْ ّ ُ ُفقلـت لـه: ُ ُ: 
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َسبحان من أبدعك َ ْ َ َفام أعظم خدعك. ُ َ َْ ُ َوأخبث بدعك. َ َ ََ ِفاستغرب يف الضحك! َْ ّ َ َ ْ َثم أنشد غـري . َ َ ّ
ٍمرتبك ِ َ ُ: 

ــــــي ــــــت ف ـــــداع فأن ـــــش باخل َع ِ ِ ْدهــــــر بنــــــوه كأســــــد بـيــــــشـه  ِْ ُ َ َْ ِ ٍِ ْ ُ 
ِوأدر قنـــــــاة املـكــــــــر حـتـــــــ ْ َ َ َ ْ ـــــ  ـِ ـــــشهـ ـــــى املعي ـــــستدير رح ْى ت َ َ َ َ َْ 

ـــــإن ت ـــــسور ف ـــــد الن ْوص َ ّ ِ ــــــذِ ـــــــشـه  ـع ـــــــاقنع بري ـــــــيدها ف ْر ص َْ َ ُْ َ 
ْواجــــــن الــــــثامر فــــــإن تـفـتــــــ ُ ْ َ ّ ِ ــــ  ـْ ــــشهـ ــــسك باحلشي ــــرض نف ْك ف َ َّ ََ َ 
ــــــــــــا ــــــــــــؤادك إن نـب َوأرح ف ْ َ َ ْ ْدهــــــر مــــــن الفكــــــر املطيــــــشه  ِ َ َْ َُ ِ ِ ٌ 
ِفتـغـــــــــاير األحــــــــداث يــــــــؤ ْ ُ ْذن باســـــــتحالة كـــــــل عيـــــــشـه  ُ َ ّ َُ ِ ِ ُِ 

  املقامة التِّنِّيسيّة - ٥
ُحدث احلارث َ ٍ بن مهام قالّ ّ ّأطعت دواعي التصايب: ُ َُ َ ْ َيف غلواء شبايب. َ َ ًفلم أزل زيرا. ُ ِ ْ َ ِ للغيدْ ِ .

ِوأذنا لألغاريد ِ ً ُ ُىل أن واىف النذيرإ. ُ ّ ُىل العيش النضريوو. َ ّ ُ ُفقرمـت . ّ ْ ِ ِىل رشـد االنتبـاهإَ ِ ِ ْ ُونـدمت . ُ ْ ِ
ِعىل ما فرطت يف جنب اهللاِ ْ ُ ْ َثـم أخـذت يف كـسع اهلنـا. ّ ِ ْ ُّ ِت باحلـسناتْ َِ َوتـاليف اهلفـوات قبـل . َ ِ َ

ِالفوات ِفملت عن مغاداة الغاد. َ ُِ ْ ُ ُّىل مالقاة التقإ. ِاتْ ِ ِوعن مقانـاة القينـات. ِاةُ ِْ َُ ِىل مـداناة أهـل إ. ْ ِ ُ
ِالديانات َوآليت أن ال أصحب إال من نز. ّ ُْ َ َ َْ ّع عن الغيَ َ ِ ُوفاء منرشه . َ ُ َ ّىل الطيإَ ْوإن ألفيـت مـن . ّ ُ ْ َ ْ ْ

ِ خليع الرسنَهو َ ّ ُ ِمديد الوسن. َ َ ِأنأيت داري عن داره. َُ ِ ُ ْ ِوفررت عن عره وعاره. ْ ِِ ّ ْ ََ ْ ُ. 
َفلام ألقتني الغربة بتنيس َّ ِ ُ َُ َوأحلتني مسجدها األنيس. ّ ََ ِ ٍرأيت به ذا حلقة ملتحمـة. ّ ٍ َِ َُ َُ ٍونظـارة . َ َ ّ

َمزد ٍمحةُ ٍوهو يقول بجأش مكني. ِ َ ٍ ُ ٍ ولسن مبنيَ ُ ٍ ُمسكني ابن: ِ ٌ ٍأي مسكنيَ آدم وِ ِ ّركـن مـن الـدنيا . ُّ َ َ
ٍىل غري ركنيإ َ َواستعصم منها ب. ِ َ َغري مَ ٍوذبح من حبها بغري سكني. ٍنكسِ ّ ِ ِ ّ ُ َ ِ ِيكلـف هبـا لغباوتـه. ُ ِ َ َ ُ َْ َ .

ِويكلب عليها لشقاوته ِ َ َُ ْْ ِويعتد فيهـا ملفاخرتـه. ََ ِ َ ُ ّ َ ِوال يتـزود منهـا آلخرتـه. ْ ِ ُ َأقـسم بمـن مـرج . ّ َْ َ ُ ُ
َالبحر ِونور القمرين. ِينَ َ َ َ ِورفع قدر احلجرين. ّ ْ َ ْ َ َلو عقل ابن آدم. َ َ ُ َْ َملا نادم. َ َولو فكر يف مـا قـدم. َ َّ ّ ْ .

َلبكى الدم ّ َولو ذكر املكافاة. َ ُ َ َ َالستدرك ما فات. ْ ََ ِولو نظر يف املآل. َ َ َ ِحلسن قبل األعامل. ْ ْ ْ َُ ًيا عجبا . ّ َ
ِكل العجب َ ّملن يقتحم ذات الل. َّ َ َُ ِ ْ ِهبَ ِيف اكتناز الذهب. َ ّ ِ ِ ِوخزن النشب. ْ َ ّ ِلذوي النسب. ِْ َ َثم من . ّ ّ



٥١١ 

ِالبدع العجيب َ ِ ْ ْأن يعظك وخ. ِ َ َ ِط املشيبِ َوتؤذن شمسك بامل. ُ ُ ُ َولـست تـر أن تنيـب. ِغيـبِ ُ َ .
َوهتذب ُثم اندفع ينشد. َ املعيبّ ِ ُ َّ ُ إنشاد من يرشدَ ِ ُ ْ َ: 

ـــــيبه ـــــذره ش ـــــن أن ــــح م ــــا وي ُي ُ ُ ْ ََ َ َ ـــو  ْ ــــشَوه ـــصبا منكم ـــي ال ـــىل غ ْ ع َِ ِّ ّ َ 
ـــــا ــــو بـعـدم ــــار اهل ــــشو اىل ن َيع ْ َْ ِأصــبح مــن ضــعف القــو يــرتعش  ِ َِ ُ ْ َ َُ 
ُويمتطــــــي الـلـهــــــو ويعـتــــــده ْ َُّ َ ْأوطــــأ مــــا يفــــرتش املـفـتـــــرش  َْ ُِ َ ُ ِ َ ْ 
َمل هيــــب الــــشيب الـــــذي مـــــا رأ ّ ِ ــــــش  َ ــــــب إال ده ـــــه ذو الـل ْنجوم ِ ُ ّ ُُّ َ 

ــــ ــــام هن ــــى ع َوال انته ّ ـــــىَ ُـاه الـنـه ـــــدش  ُ ـــــرض خ ــــاىل بع ــــه وال ب ْعن ِ ُِ ٍ ْ ُ 
ـــــه ــــسـحـقـا ل ــــات ف ــــذاك إن م ُف ًْ ُ َ ْ ــــش  َ ــــم يع ـــأن ل ـــد ك ـــش ع ْوإن يع ِْ ِْ ْ ّ ُ 
ُال خـــــري يف حميـــــا امـــــرئ نـــــشـره ُ ْْ ٍ ْ َ ْكنـــرش ميـــت بعـــد عـــرش نـبــــش  َ ُِ ٍ ِْ َْ ٍَ ْ 
ـــــيب ـــــه ط ـــــن عـرض ــــذا م ٌوحب ُ ّّ َُ ــــش  ِ ــــرد رق ـــل ب ـــسنا مث ـــروق ح ْي ِ ٍُ ْ ْ َُ َُ ً ُ 
ُفقــــل ملــــن قـــــد شـاكـــــه ذنـبـــــه ُ ُ َ َ ْ ْهلكــــت يــــا مــــسكني أو تنتـقـــــش  ُ ِْ َِ َُ َ 
ـــــا ــــة تطمـــــس بـه ــــأخلص التوب ْف َِ َِ ّ ْمـــن اخلطايـــا الـــسود مـــا قـــد نقــــش  ِْ ُِ ِ َ َ 

ـــــق ــــاس بخل ــــارش الن ٍوع ُ َ ِ ــــش  ّيـِضــــَرِ ــــن مل يط ــــاش وم ــــن ط ْودار م ِ ْ َْ ِ 
ـــــصـه ـــــر إن حـ ـــــاح احل ُورش جن ّ َ َ َْ ّ ُ ْ ُزمانــــه ال كــــ  ِ ْان مـــــن لـــــم يــــرشُ ِ ْ َ 
ـــــإن ـــــا ف ــــور ظـلـم ــــد املوت ْوأنج ً ُ َ ْ ِ ْعجـــزت عـــن إنجـــاده فاستجــــش  ِ ِْ ِِ ِ َ ْ 
ــــــوة ــــــاداك ذو كـب ـــــش إذا ن ٍوانع َ ََ َ ْعــــساك يف احلــــرش بــــه تنتعـــــش  ْ ِ َِ ِ ْ َ 
ــد ــارشب وج ــصح ف ــأس الن ــاك ك ْوه ُُ ْ ْ ََ ِ ـــش  َ ـــن عط ـــىل م ـــأس ع ـــضلة الك ْبف ِ ِْ َ ِ َ ْ َ 

ِفلام فرغ من مبكيات: قال ِ ُ ََ ِوقىض إنشاد أبياته. ِهّ ِ َ َهنض صبي قد شدن. َ َ ٌّ َوأعر البدن. َ َ َ : وقال. ْ
ِيا ذوي احلصاة َ ِواإلنصات . َ ِىل الوصاةإْ َقد وعيتم اإلنشاد. َ َُ َوفقهتم اإلرشاد. ُْ ْ ُ ُ ْفمن نو مـنكم . ِ َُ َ

َأن يقبل َ َويصلح املستقبل. ْ َ ََ ُ ِ ِفليبن بـربي عـن نيتـه. ُ ِ ِّ ُْ ّْ ِ ِ ْوال يعـدل عنـي. ْ ِ بعطيتـهِ ِ ّ ُفوالـذي يعلـم . َ َ
َويغفر اإلرصار. َاألرسار ُْ َإن رسي لكـام تـرون. ِ ّْ َ َ َ َوإن وجهـي ليـستوجب الـصون. ّ ّْ ّ ُ ِْ َ فـأعينوين . َ

َرزقتم العون ْ ُ ُُ ْ َفأخذ الشيخ يف ما يعطف عليه القلوب: قال. ِ ُ ِ ِْ ُ ُ َويسني له املطلـوب. َ ُْ ّ َ َحتـى أنـبط . ُ َ ْ



٥١٢ 

ُحفره ُواعشوشب قفره. َُ َ ُْ ْ َ َ ُفلام أن ترع الكيس. َ َ ِ ْ ُانصلت يميس. ّ ََ َوحيمد تنيس. َ ّ ُِ ِومل حيـل للـشيخ . َ ُ ْ ْ
ُاملقام ُبعدما انصاع الغالم. ُ ُ َْ ّفاسرتفع األيدي بالدعاء. َْ ْ َ َ ْ ِثم نحا نحو االنكفاء. َ َ ْ َ ّ. 

ُفارحتت : قال الراوي ْ ُىل أن أعجمهإَ ُوأحل مرتمجه. َُ َُ َ ُ ِفتبعته وهو يشتد يف سـمت. َّ ْ ّ َ ُ ُوال يفتـق . ِهَُ ُ ْ
ِرتق صمته ِ َ َفلام أمن املفاجي. ْ ُ َ ِ ّوأمكن التناجي. ّ َ ّلفت جيده إيل. َ ُ َ َ ّوسلم تسليم البشاشة عيل. َ ِ َ َ َ ْ َ ّثم . ّ

ِأراقك ذكاء ذاك الشويدن: قال ِ ْ َ ُّ َ ُ َ ِإي واملؤمن املهيمن: ُ فقلت؟َ ِِ َِ ّإنه فتى الرسوجي: قال! ُ ّ ِوخمرج . ُ ِ ُ
ّالدر من اللجـي ّّ َُّ ُفقلـت! ُّ ِأشـهد إنـك لـشجرة ثمرتـه: ْ ِ َ َُ َ َّ َ ُ ِوشـواظ رشرتـه. َ ِ َ َ ُ َفـصدق كهـانتي. ُ َ َ ّ .
َواستحسن إبانتي َ َْ ِهل لك يف ابتدار البيت: ّثم قال. َ ِِ ِلنتنازع كأس الكميت. َ َ ُ َ َ َ ُ فقلت له؟َ َوحيـك : ُ َ ْ

ْأتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم َ َ ُُ ُ َ َْ ََ ّ ٍ فافرت افرتار متضاحك؟ِ ِ َ ُ َ ِ ّ ٍ ومر غري مماحك.َ ِ ُ َ ْثم بدا لـه أن . ّ ُ َ ّ
ّتراجع إيل َ َ ّاحفظها عني وعيل: وقال. َ ْ َ: 

َرصف بـــرصف الـــراح عنـــك األســـىا ِ ّ ِ ِْ ْ ِ ــــــــئب  ْ ــــــــب وال تـكـت ْوروح القـل َ ِّ َ ْ ِ 
ــــه ــــا ب ــــي م ــــك ف ــــن الم ـــل مل ِوق ِ َ ْ َ ــــئب  ْ ــــدك ات ــــم ق ـــك الـه ـــدفع عن ْت ُِ ّ َْ ّ َ 

ُأما أنا فسأنطلق: ّثم قال ِ َ ُ حيث أصطبح وأغتبقىلإ. َ ِ َِ ْ ُ َ ُوإذا كنت ال تصحب. ُ َ َ َ َوال تالئم مـن . ُ ُ ِ ُ
ُيطرب ٍفلست يل برفيق. َ َ ٍوال طريقك يل بطريق. َْ َ َ ْفخل سبييل ونكب. ُ ّ َ ّ ْوال تنقر عني وال تنقب. َ ّ ُّ ُْ .

ْثم وىل مدبرا ومل يعقب َّ ًُ ُ ّْ ِ ْ ٍقال احلارث بن مهـام. ّ ّ ُ ِفالتهبـت وجـدا عنـد انطال: ُ َ ُ ًَ ْ ْ َ ِقـهْ ْووددت لـو مل . ِ ْ ْ َُ ِ
ِأالقه ِ ُ. 
  املقامة املعَرّيَّة - ٦

ٍأخرب احلارث بن مهام قال َّ ُ ُ ِ ِرأيت من أعاجيب: َ ْ ِ الزمانُ ِأن تقدم خصامن. ّ ْ َ ِىل قـايض معـرة إ. ّ ّ َ
ِالنعامن ِأحدمها قد ذهب منه األطيبان. ّ َ ْ ُ َ َْ ْ ِواآلخـر كأنـه قـضيب البـان. ُُ ُ َُ ّ ُ َأيـد اهللاُ: ُفقـال الـشيخ. َ ّ 
َكام أيد به املتقايض. َالقايض ُ ِ َ ّإنه كانت يل مملوكة رشقة القد. ّ ُْ َ ٌِ َ َ ْ َ َ ّأسيلة اخلد. ُّ ُ ّصـبور عـىل الكـد. َ ٌ َ .

ِختب أحيانا كالنهد ْ ّ ً ْ ّ ِوترقد أطوارا يف املهد. ُ ْ ً ُْ َّوجتد يف متوز مس ال. ُ َ َ ُّ ِربدِ ْ ٍذات عقل وعنـان. َ ِ ٍ ْ  ٍّوحـد. ُ
ٍوسنان ٍوكف ببنان. ِ َ ٍ بال أسنانٍوفم. ٍّ ٍتلدغ بلسان نضناض. ْ ْ َ ٍ ِ ُ َ ٍوترفل يف ذيل فضفاض. ْ ٍْ ْ ُْ ْوجتىل يف . ُ ُ

ٍسواد وبياض َ ٍ ٍوتسقى ولكن من غري حياض. َ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ٌناصـحة خدعـة. ُ ٌَ ََ ُ ٌخبـأة طلعـة. ِ َ ََ ُ ٌ ٌمطبوعـة عـىل . ُ َ ْ
ِاملنفعة َ ِومطواعة يف الضيق والسعة. َ َ ََّ ِ ّ ٌ ْإذا قطعت وصلت. ْ َْ َ َ َومتى فصلت. َ ْها عنك انفصلتَ َْ َ َ َوطاملا . َ

ْخدمتك فجملت ْ ََ ّ ْوربام جنت عليك فآملت وململت. ََ ْ ْ ََ َْ ََْ َ ّ. 



٥١٣ 

ٍوإن هذا الفتى استخدمنيها لغرض َ َ َ ْ َ َ ٍفأخدمته إياها بال عوض. ّ َ ُِ ِ ّ ُْ َ ْعـىل أن جيتنـي نف. ْ َ َ وال . َعهـاْ
َيكلفها إال وسع ُْ َُ َفأولج فيها م. هاّ َ ُتاعهَْ ْوأطال هبا استم. َ ِ ُتاعهَ ْثم أعادها إيل وقد أفضاها. َ ْ ّ َوبـذل . َ َ

ًعنها قيمة ال أرضاها َ ُفقال احلدث. ْ َ َأما الشيخ فأصدق من القطا: َ َُ َ ُ ْوأمـا اإلفـضاء ففـرط عـن . ّ َ َ َ ُ ْ
ُوقد رهنته. َخطا َُ ْ ُعن أرش ما أوهنته. ْ َ ُْ ْ ِ ُمملوكا يل مت. ْ ً ِناسب الطرفنيْ َ َ ّ َ ًمنتسبا . ِ ِ َ ِىل القنيإُ ًنقيـا. َ ّ َ مـن ِ

ِالدرن والشني َّ ِ َ ِيقـارن حملـه سـواد العـني. ّ َ َُ ُُّ ُ َيفـيش اإلحـسان. ِ ْ ْ َوينـيش االستحـسان. ُ ْ ِ ْ ْويغـذي . ُْ ُ
َاإلنسان َويتحامى اللسان. ْ ّ َ َإن سود جاد. َ َ ّ ُ َأو وسم أجاد. ْ ََ َوإذا زود وهب الزاد. َ َ َ َ َ ّّ َومتـى اسـتزيد . ُ ُ ْ َ

ْال يستقر بمغنى. َزاد َ ّ ِ ُوقلام ينكح. َ ِ ْ إال مثنىّ ِيسخو بموجوده. َ َ ِويسمو عند جوده. ْ ِ َ َوينقـاد مـع . ْ ُ ْ
ِقرينته ِ َ ِوإن مل تكن من طينته. َ ِ َ ْ ْ ْ ِويستمتع بزينته. ْ ِ َ َ َُ ْ ِوإن مل يطمع يف لينته. ُ َ ْ َ ُْ ْ ّإمـا أن : القايضُفقال هلام . ْ
ُفابتدر الغالم وقال.نابيَوإال ف. ُتبينا ُ َ َ ْ: 

ْأعـــــارين إبـــــرة ألرفــــــو أطـمـــــ َ ً ـــــــا  ـاَ ـــــــى وسـوده َرا عفاهــــــا البل ّ َِ ً 
ـــــإ ــــىل خط ــــدي ع ــــت يف ي ٍفانخرم َ َ َ ـــــا جـــــذبت مـقـودهــــــا  َْ ـــــي مل َمن َ ِْ ُ َّ ّ َ 
ــــساحمـنـي ــــشيخ أن ي ــــر ال ــــم ي َفل ِ ُ َبإرشـهــــــــــا إذ رأ تـأودهــــــــــا  ُْ ُّ ْ ِ ْ 
ُبــــل قــــال هــــات إبــــرة متاثـلـهـــــا ِْ ُِ ً ـــــــا  َ ــــــد أن تـجـوده ــــــة بع َأو قيم ّ َْ ً َ 

ْعتـــاق مـــييل رهإو َْ ِنـــا لــــديه ونــــاَ ْ َ َهيـــــك بــــــه ســــــبة تــــــزودها  ً ّ َّ ً ُ َ 
ــــدي ـــــه وي ــــى لرهـن ــــالعني مره ِف ْ ََ ْ َ ـــــا  ُ ــــك مروده ــــن أن تف ــــرص ع َتق َ ِْ ّ ُ ُ ُ 
ـــسكنتي ـــرشح غـــور م ـــذا ال َفاســـرب ب َ ْ ُِ ْ ّ ــــــن مل يكــــــن تعـودهـــــــا  ْ َوارث مل ّ ْ ُْ ِ ْ 

ِفأقبل القايض عىل الشيخ وقال ٍبغري متويه. ٍإيه: َ ْ ِ  :فقال! َ
ــــسمت  ُأق ْ ــــنَ ــــرام وم ــــشعر احل ْبامل َِ َ َِ ـــى  ْ ـــف من ـــكني خي ـــن الناس ـــم م ِض ُِ ْ َّ َ َ 

َلــــو ســـــاعفتني األيــــام مل يرنــــــي ُ ّْ ْ َ َ ــــــا  ْ ـــــذي رهـن ـــــه ال ـــــا ميل َمرهتن َُ َُ ِ ً ِ َ 
ـــــــدال ــــــصديت أبتـغـــــــي ب ًوال ت َ َ ُ ــــــا  ّ ـــــا وال ثمـن ـــــرة غاهل ـــــن إب َم ََ َ ٍ ْ 
ــــوس اخلطــــوب ترشــــقني ُلكــــن ق ِ ِْ ِ ُ َ ْ ُبمــــصميات مــــن هاهنــــا وه  ّ ُ ْ ٍْ ِ  نـــــاُ
ــــــه ِوخـــــرب حـــــايل كخـــــرب حالـت ِ ِ ْ ُْ ــــــنى  ُُ ــــــة وض ــــــا وغرب َرضا وبؤس ً ً ًَ ُ ّ ُ 
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ـــــا ـــــا فـأن ــــدهر بينن ــــد عــــدل ال َق َُ ْ ــــــا  َ ـــــو أن ـــــشقاء وه ـــــريه يف ال َنظ ْ ُّ ُ 
ِال هـــــو يـــــسطيع فــــــك مــــــروده ِ َِ ُ َ ُّ َملـــــا غـــــدا يف يـــــدي مرهتـنــــــا  ْ َ َُ َّ ّ 
ــــــدي ــــــضيق ذات ي ــــــايل ل َوال جم ِ ِِ ِفيـــه اتـــساع للعفـــو حـــ  َ ْ َ ٌ ّ َني جنـــــىِ َ 
ـــــــصـتـه ـــــــصتـي وقـ ـــــــذه ق ُفه ّ ّ ِ ِ ــــــا  َ ــــــا ولـن ـــــا وبينن ـــــانظر إلين َف ََ ْ ْ ُ ْ 

ُفلام وعى القايض قصصهام َ ََ ُوتبني خـصاصتهام وختصـصهام. ّ ُ ََ ُّ ََ َ َ ِأبـرز هلـام دينـارا مـن حتـت . ّ ْ ْ ً ُ َ َ
ُّمصاله َ ُاقطعا به اخلصام وافصاله: ُوقال هلام. ُ ِ ِ َِ َ ِفتلقفه الـشيخ دون احلـدث. ْ َ َُ ُ َ ُواستخلـصه عـىل . ّ َ َ َ

ِوجه اجلد ال العبث َِ ِّ ِوقال للحدث. ِ ّنـصفه يل بـسهم مـربيت: َ َ َْ َِ ْ ُ َوسـهمك يل عـن أرش إبـريت. ِ ْ ُْ ِْ َ ْ .
ُولست عن احلق أميل ّ ِ َفقم وخذ امليل. ُ ِ ُ ْ ٌفعرا احلدث ملا حـدث اكتئـاب. ُ َِ َ َ ِواكفهـر عـىل سـامئه . َ ِ َ ّ َ َ

ٌسحاب ُوجم له القايض. َ ُوهيج أسفه. ََ ََ َ ِ عىل الدينار املايضّ ُإال أنـه جـرب بـال الفتـى وبلبالـه. ّ َ َ َُ ْ َ َ َ ّ .
َبدرهيامت رضخ هبا لـه َُ ٍ ِ ْ ِاجتنبـا املعـامالت: ُوقـال هلـام. َ َِ ُ َ ِ املخاصـامتأاْوادر. ْ َ ُوال حتـرضاين يف . ُ ْ

ِاملحاكامت َ ِفام عندي كيس الغرامات. ُ َِ ِفنهضا من عنده. ُ ِْ َْ ِفـرحني برفـده. َ ْ ِ َِ َمفـصح. َ ِ ِني بحمـدهُ َ ِ .
ُوالقايض ما خيبو ضجره َُ ُمذ بض حجره. ْ َُ َُّ ُوال ينصل كمده. ْ ُْ ُمذ رشح جلمده. ُ َ َُ َ َُ َحتـى إذا أفـاق . ْ

ِمن غشيته َ ِأقبل عىل غاشيته. ْ َِ ّقد أرشب حيس: وقال. َ ِ َ ِ ُ ْونبزين حديس. ْ َأهنـام صـاحبا دهـاء. ّ ِ ال . ُ
ّخصام ادعاء ْ ِفكيف السبيل اىل سربمها. َ ِ ُ ّ ِاستنباط رسمهـاو. َ ِ ِّ ِ فقـال لـه نحريـر زمرتـه؟ْ َِ ُُ ُورشارة . ْ َ ِ

ِمجرته َ ِإنه لن يتم استخراج خبئهام: َ ِ ِ ِْ ُ َْ ّ ِفقفامها عونا يرجعهام إليه. ِإال هبام. ّ ْ ْ ُُ ُ ْ َِ ً َُ ِفلام مثال بني يديه. ّ َ َ َ َ َقال . ّ
ُاصدقاين سن بكركام: ُهلام ِ ْ َ ّ ِْ ُولكام األمان من تبعة مكركام. ُ ِ ْ َُ ِ َ ِْ َفـأحجم احلـدث واسـتقال. ُ ْ َُ َ َ َوأقـدم . ْ َ

 :ُالشيخ وقال
ـــــدي ـــــذا ول ــــرسوجـي وه ــــا ال َأن ُّ ــــد  َّ ــــل األس ــــرب مث ــــشبل يف املخ ِوال َ ُ ُِ َ ْْ َ ّ 
َومــــــا تــــــعدت يـــــده وال يـــــدي ُ ُ ْ ِيف إبــــــرة يومــــــا وال يف مـــــــرود  ّ ِ ٍَ ْْ ًَ 
ـــــدي ــــيسء املعت ــــدهر امل ــــام ال َوإن ْ ُ ُُ ُ ــــد  ّ ـــدونا نجـت ـــى غ ـــا حت ـــال بن َم َْ ْ ِ  يَ
ــــورد ـــذب امل ـــة ع ـــدي الراح ـــل ن ِك ِِ ْ َ ِ ْ ّ َ ــــيد  َّ ـــول ال ـــف مغل ـــد الك ـــل جع ِوك َِ َ ْ ّ ْ َّ 

ٍّبكــــل فــــن ّ ِ وبـكـــــل مـقـــــصـدُ َ ْ ــــــدد  ّ ــــــد وإال بـال ـــــد إن أج ِباجل َّ َ ّّ ْ ْ ِ 
ـــح ـــب الرش َلنجل َْ ّ ِ ـــصديإَ ـــظ ال ّىل احل ـــــد  ّ ـــــيش أنـك ــــر بـع ــــد العم ِوننف َِ ْ ٍُ َ ْ ُ َ ْ 
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َواملـــوت مـــن بعـــد لنـــا باملرصـــ ْ َْ َ ُ ــــد  ِـدُ ــــاجى يف غ ــــوم ف ــــاج الي ِإن مل يف َ َ َ ُِ ْ ْ 
َدرك فام أعذب نفثات فيك هللا: ُفقال له القايض ِ َ َ ََ َ َوواها لك لوال خداع فيك. ُّ ٌَ ِْ َوإين لك ملـن ! ً ِ َ

َاملنذرين ِ ِ ْ َوعليك من. ُ َ َ احلذرينْ ِ َفال متاكر بعد. َ ْ ْ ِ َها احلاكمنيُ َواتق سـطوة املتحكمـني. ِ ّ ُ َ َ ْ َ ِ ّفـام كـل . ّ ُ
ُسيطر يقيلُم ُ ٍْ ُوال كل أوان يسمع القيل. ِ ِّ ُ َ ْ ُ ٍ ِفعاهده الشيخ عىل اتبـاع مـشورته. ُ َ َ ِ ّ ُ َُ ِواالرتـداع عـن . َ ِ ْ

ِتلبيس صورته ِ ِ ِوفصل عن جهته. ْ ِ ِ َ ِواخلرت يلمع من جبهتـه. َ ِ ُ َ ُ ٍقـال احلـارث بـن مهـام. ْ ّ ُ َفلـم أر : ُ ْ
ِأعجب منها يف تصاريف األسفار ْ ِ ْ َ َوال قرأت مثله . َ ِ ُ ِيف تصانيف األسفارَ ْ ِ. 

  :املقامة الرّحبيّة - ٦
ٍحكى احلارث بن مهام َّ ُ ِهتف يب داعي الشوق:  قالُ ْ ّ َ ٍىل رحبة مالك بن طوقإ. َ ْ ََ ِ ِ ِ ًفلبيته ممتطيـا . َ ِ َ ُُ ُ ّ

ًشملة ّ ِ ًومنتضيا عزمة مشمعلة. ِ ً ًّ ِ َ ُ َ ُْ َفلام ألقيت به املرايش. ََ ُ ُوشددت أمرايس. ّ ّوبـرزت مـن احلـامم. َْ َ َ ُ ْ َ 
ِبعد سبت رايس ِرأيت غالما أفرغ يف قالب اجلامل. َ َ ِ َ َ ًِ ُ ُ َوألـبس مـن احلـسن حلـة الكـامل. ُ َ ّ ُ َِ ُ ِ ِوقـد . ُ
ِاعتلق شيخ بردنه ِ ْ ُْ ٌ ََ ِيدعي أنه فتك بابنه. َ َ ُّ ُوالغالم ينكر عرفته. ّ َ َ ِ ُِ ُ ُ ُويكـرب قرفتـه. ُ َ ِ ُ ِ ْ ُواخلـصام بيـنهام . ُ َ ُ ِ
ِمتطاير الرشار َّ ُ ِوالزحام عليه. ُِ ُ ِجيمع بني األخيار واألرشارام ِّ ِ ُ ْىل أن تراضيا بعدإ. َ َ َ اشتطاط اللددَ ّ ِ ِ .

ِبالتنافر  ُ ِىل وايل البلدإّ َ. 
ِوكان ممن يزن باهلنات َ ّ َ ُ ِويغلب حب البنني عىل البنات. ّ َ َ َّ ُ ُ ِفأرسعـا اىل ندوتـه. ِّ َ ْ َ ِكالـسليك يف . ْ ْ َُّ

ِعدوته َ َفلام حرضاه. َْ ُجـدد الـشيخ دعـواه. ّ ْ َُ ُسـتدعى عـدواهوا. ّ ْ ْ ُفاسـتنطق الغـالم وقـد فتنـه . َ َ َ ْ ََ ُ َ َ
ِبمحاسن غرته ِّ ُ ِوطر عقله بتصفيف طرته. ِ ِ ِّ َُّ َْ ُ ٍإنه أفيكة أفاك: َ فقال.َ ّ ُ َ ٍ غـري سـفاكٍعل. ّ ّ ُوعـضيهة ! ِ َ َ

ٍحمتال ْ ٍعىل من ليس بمغتال. ُ ْ ُ ْ. 
ِإن شهد لك عدالن من املـسلمني: ّفقال الوايل للشيخ ُ َ ِ ْ ََ ِ َتوف منـه اليمـنيْوإال فاسـ. ْ َ ُ ِْ فقـال . َ

ًإنه جدله خسيا: ُالشيخ ُ َُ ّ ًوأفاح دمه خاليا. ّ ِ ُ ٌفأنى يل شاهد. ََ ِ ٌومل يكن ثـم مـشاهد. ّ ِ ُ ّ َ ْ ّ ولكـن ولنـي ؟ُ ْ ِ
َتلقينه اليمني َ ُ َ ُليبني لك أيصدق أم يمني. ْ ََ َُ ُ ْ ِأنت املالك لذلك: ُ فقال له؟َ ِمـع وجـدك املتهالـك. َ َِ ُ َ ْ َ .
ِعىل ابنك اهلال ِ  .كِ

ُفقال الشيخ للغالم ِقل والذي زين اجلباه بالطرر: ُ َ ُّّ َ ِ ْ ِوالعيون بـاحلور. ُ َ َُ ِواحلواجـب بـالبلج. َ َ َ َ ِ َ .
ِواملباسم بالفلج َ ِواجلفون بالسقم. َ َ ّ َ ِواألنوف بالشمم. ُ َ ّ ِواخلدود باللهـب. َ َ ّ َ ِوالثغـور بالـشنب. ُ َ ّ َ ّ .
ِوالبنان بالرتف َ ّ َ ِواخلصور باهليف. َ َ َ ًا قتلت ابنك سـهوا وال عمـداّإنني م. ُ ًْ ْ َ َ ُ َْ ُوال جعلـت هامتـه . ْ َ َُ ْ
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ًلسيفي غمدا ْ ْ ِوإال فرمى اهللاُ جفنـي بـالعمش. َِ َ َْ ِوخـدي بـالنمش. َ َ ّ ِوطـريت بـاجللح. ّ َ ّ ْوطلعـي . ُ َ
ِبالبلح َ ِوورديت بالبهار. َ َ َ ِومسكتي بالبخار. َْ ُ َ ْ ِوبدري باملحاق. ِ ُ ْ ِوفـضتي بـاالحرتاق. َ ِ ْ ّ ُوشـعاعي . ِ
ِظالمباإل ِودوايت باألقالم. ْ ْ َ. 

ُفقال الغالم ُ ِاالصطالء بالبلية: َ ِّ َ ِوال اإليالء هبذه األلية. َْ ِ ِّ ِواالنقياد للقود. َ َِ ْوال احللـف بـام مل . ََ َ ِ َ
ٌحيلف به أحد ِ َوأبى الشيخ إال جتريعـه اليمـني التـي اخرتعهـا. ِْ ُ ََ َ َ ْ َوأمقـر لـه جرعهـا. ُ ُ َُ َ ِومل يـزل . َْ َ
َالتالحي بين ُهام يستعرّ ِ َ ُوحمجة الرتايض تعر. ُ ِ ّ ُ ّ ِوالغالم يف ضمن تأبيه. َ ِّ ِ ْ ُ ِخيلب قلب الوايل بتلويـه. ُ ّ َ ُْ ُ ْ .

ِويطمعه يف أن يلبيه ِّ ُ ُْ ْ ِىل أن ران هواه عىل قلبـهإ. ُ ِ ْ ُ َ ِوألـب بلبـه. َ ّ ُّ ُفـسول لـه الوجـد الـذي تيمـه. َ ُ َّ ّ ُ َ .
ُوالطمع الذي تومهه َ َُ َّ َأن خيلص الغالم و. ّ ُ َ ّ ُ ُيستخلصهْ َ ُوأن ينقذه من حبالة الشيخ ثم يقتنصه. ِ َ ُِ ِ ِ َِ ّ ُِ َ َ. 

ْهل لك فيام هو أليق باألقو: ِفقال للشيخ ُ َ ْ َْ َ .ْوأقرب للتقو ّ ُ ِم تشري ألقتفيهإال: َ فقال؟َ َ ُْ ُ وال . َ
ِأقف لك فيه َِ ِأر أن تقرص عن القيل والقال: فقال. ُ ِ ِ ِِ َ ُ ٍوتقترص منه عىل مئة مثقال. ْ ْ ِ ِ َِ َُ ْ ألحتمل منها .َ َ ّ

ًبعضا ًوأجتبي الباقي لك عرضا. ْ ْ َُ َْ ُفقال الشيخ. َ ٌما مني خالف: َ ِ ٌفـال يكـن لوعـدك إخـالف. ِ ْ َ ِ ْ ُ .
َفنقده الوايل عرشين ُِ َ َووزع عىل وزعته تكملة مخسني. َ ْ َ َ ِ ِْ َ ََ ِورق ثـوب األصـيل. ّ ُ ْ ِوانقطـع ألجلـه . ّ ِ ْ َ َ
ِصوب التحصيل ّ ُ َخذ ما راج: َفقال. ْ ْ ْودع. ُ ّ عنك اللجَ َ َوعيل يف غد أن أتوصل. َاجْ ّ ْ ٍ ّىل أن ينض إ. ّ ِ

َلك الباقي ويتحصل ّ َ. 
َأقبل منك عىل أن أالزمه ليلتي: ُفقال الشيخ ُْ َُ َْ َ ْ َويرعاه إنسان مقلتـي. ْ ُ ُْ ْ َحتـى إذا أعفـى بعـد . ُ ْ ْ
ِإسفار الصبح ّ ِ ِبام بقي من مال الصلح. ْ ْ ّ ْ َِ َ ٍختلصت قائبة من قوب. ِ ُ ٌ َ َِ ْ ِوبر. ّ ِئ براءة الذئب من دم ابن َ ِ ْ َِ ْ ّ َ َ

َيعقوب ُفقال له الوايل. ْ ًما أراك سفمت شططا: َ َ َ ْ َ ًوال رمت فرطا. ُ َ ْ ٍقال احلارث بـن مهـام. َُ ّ ُ ّفلـام : ُ
َيت حجج الشيخ كاحلجج الرسرأ ُّ ِ َِ َ َ ُُ ِجييةُ ُعلمـت أنـ. ّ ُّه علـم الـرسِ ُ ِوجيةَ ُفلبثـت . ّ ْ ْىل أن زهـرت إِ َ َ

ّنجوم الظالم َوانتث. ُ ِرت عقود الزحامَ ّ ُْ ِثم قصدت فناء الوايل. ُ ُ ْ َ ُفنـشدته . ُفإذا الشيخ للفتى كايل. ّ ْ ََ
ٍاهللاَ أهو أبو زيد َ ِأي وحمل الصيد:  فقال؟ُ ِّ ّْ ُفقلت. ُ ُمن هذا الغالم: ُ َُ ُالذي هفت له األحالم. ْ ْ ُ ْ :  قال؟َ

ْهو يف النسب فرخي ِ ّويف املكتسب فخي. َ َِ َفهـال اكتفيـت بم: قلـت! َ َْ َ ّ ِحاسـن فطرتـهَ ِ َِ َوكفيـت . ِ َ
ِالوايل االفتتان بطرته ِّ ُ َلو مل تربز جبهته السني:  فقال؟َ َّ ُ ْ ُْ ْ ُِ َملا قنفشت اخلمسني. ْ ُ ْْ َ َ. 

َبت الليلة عندي لنطفئ نار اجلو: ّثم قال َ ْ ُ ِ َِ َ ِ .َونديل اهلو َ ُ .ْفقد أمجعت عـىل أن . ّمن النو ُ ْْ َ ْ
ٍأنسل بسحرة َ ُ َّ َوأصيل قلب الوايل. ْ َْ ٍ نار حرسةُ َ ْ ٍفقضيت الليلة معه يف سمر: قال! َ َ ُ َ َ َُ ِآنق من حديقة . َ َ َ ْ َ َ
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ٍزهر ٍومخيلة شجر. َ َ ِ ِحتى إذا ألأل األفق ذنب الرسحان. َ ْ ِّ ُ َ َ َوآن انبالج الفجر وحان. ُ َِ ْ ُ َركـب مـتن . ِ َْ ِ
ِالطريق ِوأذاق الوايل عذاب احلريق. ّ َ ِوسلم إيل ساعة الفراق. َ ِ َ ّ َ ُرقعة حمك. ّ ً َ ِمة اإللـصاقُ ْ َ : وقـال. َ

َادفعها اىل الوايل إذا سلب القرار َ ْ ِْ ُ َوحتقق منا الفرار. َ ِ ّ َ ِففضضتها فعل املتملس. ّ ّ َ ْ ِ ُ ْ ِمن مثل صحيفة . َ َِ ِ ْ
ِاملتلمس ّمكتسب فخي :ٌفإذا فيها مكتوب. ّ َِ ِفهال اكتفيـت بمحاسـن فطرتـه: قلت! َ ِ َِ َ ِْ َ َ ّ َوكفيـت . َ َ

ِالوايل االفتتان بطرته ِّ ُ َلو مل تربز جبهته السني: قال ف؟َ َّ ُ ْ ُْ ْ ُِ َملا قنفشت اخلمسني. ْ ُ ْْ َ َبـت الليلـة : ّثم قال. َ َ ِ ِ
َعندي لنطفئ نار اجلو َ ْ ُ ِ .َونديل اهلو َ ُ .ٍفقد أمجعت عىل أن أنسل بسحرة. ّمن النو َ ُ َّ ْ ْ ُ ْْ َ َوأصـيل . ْ ْ ُ
ٍقلب الوايل نار حرسة َ ْ َ ٍفقضيت الليلة معه يف سمر: قال! َ َ ُ َ َ َُ ٍآنق من حديقة زهر. َ َ َ ِْ َ َ ٍومخيلـة شـجر. َ َ ِ َ .

ِحتى إذا ألأل األفق ذنب الرسحان ْ ِّ ُ َ َ َوآن انبالج الفجر وحان. ُ َِ ْ ُ ِركب متن الطريق. ِ ّ َ َْ َوأذاق الوايل . ِ
ِعذاب احلريق ِوسلم إيل ساعة الفراق. َ ِ َ ّ َ َرقعة حمكم. ّ ُُ ً ِة اإللـصاقَ ْ ْادفعهـا : وقـال. َ ىل الـوايل إذا إَْ

َسلب  ِ َوحتقق منا الفرار. َالقرارُ ِ ّ َ ِففضضتها فعل املتملس. ّ ّ َ ْ ِ ُ ْ ِمن مثل صحيفة املتلمس. َ ِّ ِ َِ فإذا فيهـا . ْ
 :ٌمكتوب

ــــي ــــد بـين ــــه بـع ـــوال غادرت ـــل ل ْق َْ ُْ َ ٍ ْ ِسادمـــــا نـادمـــــا يعـــــض الـــــيدين  ُ ْ ََ ّ َ ً ًِ ِ 
ُسلـــــب الـــــشـيخ مـالـــــه وفـتـــــاه ُ َُ َلبــــه فاصــــطىل لظـــــى حـــــسـرتـ  َ َ ْ َ َُ ْ ُ ِنيَّ ْ 
ُجـــاد بـــالعني حــــني أعـمــــى هــــواه ََ ـــــني  ِ ـــــال عـين ـــــى ب ــــه فـانـثـن ِعين َ َِ َ ْ ُ 
ــج ـــا ي ـــى فـم ــا معن ــزن ي ــض احل ْخف َُ ُّ َ ُ ِ ِدي طـــالب اآلثـــار مـــن بعــــد عــــني  ِّ َ ُِ ِِ 
ــ ـــا ج ـــراك كـم ـــا ع ـــل م ــئن ج َول َ َ ّْ ـــــسـني  َّلَِ ـــــسلمني رزء احلـ ـــــد امل ِل ُ ُُ ْ ُ َ ِ 

َفقـــد اعتـــضت منـــه فهمــــ ُ َ َْ ِ ًا وحـزمــــاَ ـــن  ًْ ــــي ذي ـــب يبـغ ــــيب األري ِوالـلـب َ َ ْ ُ ُ ّ 
ــدها املطــامع واعلـــم ــاعص مــن بع ْف َ َ َ ِأن صــــيد الظـبـــــاء لـــــيس بـهـــــني  ِ َ ّ َ ْ ّ 
ّال وال كـــــل طـــــائر يلـــــج الـفـــــخ َ ُ ِ ٍِ ّ ـــــا بـالـل  ُ ــــان حمـدق ــــو ك ُّول ً َ ُ َ ِـجـــــنيْ َ 
ـــي ــصطاد فاصـط ــعى لي ــن س ــم م ْولك َ ْ َْ َ ْ َ ــــريَد ومل  َ ــــق غ َ يل َ ـــــنيْ ـــــي حـن ِ خـف ُ ّ ُ 
ٍفتبـــــصـر وال تـــــشـم كـــــل بـــــرق ْ ْ ّْ ِ ــــه صـواعـــــق حـــــني  ّ ــــرق في ِرب ب َ ُّ ِ ِ ٍ ْ ُ 
ــرام ــن غ ــسرتح م ــرف ت ــضض الط ٍواغ ْ َ ْ ّ ِ ِتكتـــسـي فــــيه ثــــوب ذل وشــــني  ُ َ ٍ ُ َ ْ ِ َ 
ّفـــبالء الفتـــى اتبــــاع هــــو الـنـفـــ َّ ُ ِس وبــذر اهلــو طمـــوح الـعـــنيـــ  ـَُ ُ ُ َ ُ ْ ِ 
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َزقت رقعته شذر مذرفم: ّقال الراوي َ َُ َ ُ َ ُ َومل أبل أعذل أم عذر. ّ َ ََ َ َْ ُ ْ. 
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  س عشرالباب اخلام

  فن التوقيعات
  يف العصر العباسي

  :ضاءةإ - أ
 العباسيون بفن التوقيعـات وأبـدعوا فيـه, وهلـم توقيعـات مـشهورة حمفوظـة, وقـد يُعن

 . للغـرضًاسـبايوقعون بآية كريمة أو حديث رشيف أو بيت من الشعر متى ما كـان ذلـك من
ُالعبايس يعد العرص الـذهبي هلـذا الفـن; حيـث خـصص لـه ديـوان عـرف بـديوان والعرص  ُ ُّ ُ

, عباسيةأسهمت التوقيعات يف توجيه سياسة الدولة ال وقد .ُّالتوقيعات, يعني فيه كبار الكتاب
ويف حل كثري من املـشكالت والقـضايا االجتامعيـة يف املجتمـع العـريب واملـسلم, وارتبطـت 

احلكمة والقول املقنع الفصـل يف كثري مـن املواقف, وامتازت بأهنا لون أديب, ليس ملـا حتملـه ب
من أفكار وآراء سديدة تتسم يف كثري من األحيان باإلبداع فقط, بل بأدائهـا األديب الـذي مـن 
خصائصه الوجـازة يف التعبـري, واختيـار الكلـامت املناسـبة, ومالءمتهـا للحالـة أو املوقـف, 

العباسـية التوقيعات  ; وقد كانت ًقناع بالرأي, وهي مجيعا من خصائص األسلوب البليغواإل
ِعىل ما يرد إليه ما يكتبها اخلليفة أو الوزير(  من رسائل تتضمن قضية أو مسألة أو شـكو أو )َ

ً والتوقيـع قـد يكـون آيـة قرآنيـة, أو حـديثا ,وميزهتا اجلمع بني اإلجياز واجلامل والقوة. طلب
ًيا, أو بيت شعر, أو حكمة, أو مثال, أو قوال سائرا, ويـشرتط أن يكـون مالئـام للحالـة أو نبو ً ًً ً

ِّالقضية التي وقع فيها ُ. 
  :مناذج من التوقيعات يف العصر العباسي - ب
إن حلمـك (: َّوقع السفاح يف كتاب أليب جعفر املنصور وهو حيارب ابن هبرية بواسط − ١

 .)فخذ يل منك, ولك عىل نفسك.  طاعتكأفسد علمك, وتراخيك أثر يف
شكوت فأشـكيناك, (: َّوقع أبو جعفر املنصور يف كتاب عبد احلميد صاحب خرسان − ٢

 .)وعتبت فأعتبناك, ثم خرجت عىل العامة, فتأهب لفراق السالمة
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ِّطهر عـسكرك مـن (:َّووقع أبو جعفر إىل صاحب مرص حني كتب يذكر نقصان النيل − ٣
 .)لنيل القيادالفساد, يعطيك ا

ًووقع يف كتاب أتاه من صاحب اهلند خيربه أن جندا شغبوا عليه وكرسوا أقفـال بيـت  − ٤ َّ
َلو عدلت مل يشغبوا, ولو وفيت مل ينهبوا( :املال َ(. 
 .)أنبتته الطاعة وحصدته املعصية(: َّوقع هارون الرشيد يف نكبة جعفر بن حييىو − ٥
ليس من املروءة أن تكـون آنيتـك مـن (:  قصة تظلم منهَّووقع املأمون إىل الرستمي يف − ٦

ٍذهب وفضة, وغريمك خاو, وجارك طاو ٍ(. 
فـال أنـساب بيـنهم  ,فإذا نفـخ يف الـصور(: يف قصة متظلم من أيب عيسى أخيهَّووقع  − ٧

 .)ال يتساءلونمئذ ووي
َإن غفرت فبفضلك, وإن أخذت فبعدلك(: وكتب إليه إبراهيم بن املهدي − ٨ َ(. 
 لندم جزء من التوبـة, وبيـنهام عفـوالقدرة تذهب احلفيظة, وا(: َّفوقع املأمون يف كتابه − ٩
 .)اهللا

لو أردت الكسوة للزمت اخلدمة, ولكنك آثـرت (:ّووقع يف رقعة موىل طلب كسوة − ١٠
 ).الرقاد فحظك الرؤيا

َّ وقـل ُقد كثر شـاكوك,(: َّووقع جعفر بن حييى يف كتاب رجل شكا إليه بعض عامله − ١١
 .)شاكروك, فإما اعتدلت, وإما اعتزلت
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   عشرالباب السادس
  فن الدعاء

 ومـن األدعيـة يف ,ًيعد فن الدعاء يف هذا العرص استمرارا لفن الدعاء يف العصور الـسابقة
 هذا العرص

 :دعاء أليب نرص الفارايب
 هم إين أسألك يا واجب الوجود,َّالل(

 ويا علة العلل,
 ًقديام مل يزل,

 عصمني من الزلل,أن ت
 وأن جتعل يل من األمل
 ما ترضاه يل من عمل,

 هم امنحني ما اجتمع من املناقب,لَّال
 وارزقني يف أموري حسن العواقب,

 نجح مقاصدي واملطالب,أ
 يا إله املشارق واملغارب,

 رب اجلوار الكنس السبع التي انبجست عن الكون انبجاس األهبر,
 مت فضائلها مجيع اجلوهر,ّهن الفواعل عن مشيئته التي ع

 أصبحت أرجو اخلري منك
 ًوأمرتي زحال ونفس عطارد واملشرتي,

 َّاللهم ألبسني حلل البهاء,
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 وكرامات األنبياء,
 وسعادة األغنياء,

 وعلوم احلكامء,
 وخشوع األتقياء,

 َّاللهم أنقذين من عامل الشقاء والفناء
 واجعلني من إخوان الصفاء,

 وأصحاب الوفاء,
 السامء,وسكان 

 مع الصديقني والشهداء,
  اإلله الذي ال إله إال أنت,اهللاأنت 

 علة األشياء,
 ونور األرض والسامء,

 ًامنحني فيضا من العقل الفعال,
 يا ذا اجلالل واإلفضال,

 هذب نفيس بأنوار احلكمة,
 وأوزعني شكر ما أوليتني من نعمة,

 ًأرين احلق حقا وأهلمني اتباعه,
  واحرمني اعتقاده واستامعه,ًالباطل باطالأرين و
 ب نفيس من طينة اهليوىلِّهذ

 إنك أنت العلة األوىل
 ًيا علة األشياء مجـعـا والـذي كان به عن فيضه املتفـجـر

  يف وسطهن من الثر واألبحر زرب السموات الطباق ومركـِّ
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ًإين دعوتك مستجـريا مـذنـبـا ً  

 فاغفر خطيئة مذنب ومقـصـر
  العنارص عنرصيكدر الطبيعة و ب الكل مـنب بفيض منك رِّهذ

 هم, رب األشخاص العلوية, واألجرام الفلكية, واألرواح الساموية,َّالل
 غلبت عىل عبدك الشهوة البرشية, وحب الشهوات والدنيا الدنية,

 فاجعل عصمتك جمني من التخليط,
 وتقواك حصني من التفريط,

 إنك بكل يشء حميط,
 لطبائع األربع,ذين من أرس اقهم أنَّالل

 وانقلني إىل جنانك األوسع وجوارك األرفع,
 ًاللهم, اجعل الكفاية سببا لقطع مذموم العالئق

 التي بيني وبني األجسام الرتابية,
 واهلموم الكونية

 ًواجعل احلكمة سببا الحتاد نفيس بالعوامل اإلهلية,
 واألرواح الساموية,

 ,ر بروح القدس الرشيفة نفيسِّهم طهَّالل
 ِوأثر باحلكمة البالغة عقيل وحيس,

 ًواجعل املالئكة بدال من عامل الطبيعة أنيس,
,َّاللهم, أهلمني اهلد 
,وثبت إيامين بالتقو 

 ض إىل نفيس حب الدنيا,ِّوبغ
ِّاللهم, قو ذايت عىل قهر الشهوات الفانية, َّ 



٥٢٤ 

 وأحلق نفيس بمنازل النفوس الباقية,
  الغالية,واجعلها من مجلة اجلواهر الرشيفة

 يف جنات عالية,
 هم سابق املوجوداتَّسبحانك الل

 التي تنطق بألسنة احلال واملقال,
 .إنك املعطي كل يشء منها ما هو مستحقه باحلكمة

 وجاعل الوجود هلا بالقياس إىل عدمها نعمة ورمحة,
 فالذوات منها واألعراض مستحقة بآالئك,

 شاكرة فضائل نعامئك,
 بحمده,وإن من يشء إال يسبح 

 ولكن ال تفقهون تسبيحهم,
 سبحانك اللهم وتعاليت,

 األحد, الفرد الصمد,اهللا إن 
 ًالذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد,

 َّاللهم, إنك قد سجنت نفيس يف سجن من العنارص األربعة,
 ًووكلت بافرتاسها سباعا من الشهوات,

 َّاللهم, جد هلا بالعصمة,
  التي هي بك أليقوتعطف عليها بالرمحة

 وبالكرم الفائض الذي هو منك أجد وأخلق;
 وامنن عليها بالتوبة العائدة هبا إىل عاملها الساموي;

 وعجل هلا باألوبة إىل مقامها القديس;
 ًوأطلع عىل ظلامئها شمسا من العقل الفعال;
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 الضالل, ووأمط عنها ظلامت اجلهل
 ًواجعل ما يف قواها بالقوة كامنا بالفعل;

 أخرجها من ظلامت اجلهل إىل نور احلكمة وضياء العقل,و
 ويل الذين آمنوا أخرجهم من الظلامت إىل النوراهللا 

 اللهم أر نفيس صور الغيوب الصاحلة يف منامها,
 وبدهلا من األضغاث برؤيا اخلريات والبرش الصادقة يف أحالمها;

 ا;وطهرها من األوساخ التي تأثرت هبا عن حمسوساهتا وأوهامه
 وأمط عنها كدر الطبيعة;

 وأنزهلا يف عامل النفوس املنزلة الرفيعة,
 . الذي هداين وكفاين وآوايناهللا
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   عشرسابعالباب ال
  الصويل  ألبي بكرحتليل نص

  - األسلوبية واللفظية صائصاخل -

 وال خامل دون ,وليس هذا الكتاب والفوائد فيه نغم وال لتابع دون متبوع( :يليقول الصو
 وال ينبغي ملن رفعته حال أو ساعده جد وهـو يـؤمن مـن , وحمروم دون حمفوظًه وال حمروفانبي

 , عن صناعة الكتابة أن يغرت بحظه وإقبال األيام عليـه يف وقـتً يف األدب وختلفاًنفسه تقصريا
 وال يتكـل عـىل , ويـستدرك مـا فـرط,عَّ مـا ضـيَ وليتالف,فإهنا دول متقلبة وأحوال مترصفة

عـىل  ً ومـتكال, يف كـل وقـت علـيهمًامستبـرص  قلبـه وجـسمهً بلذاته ومرحياًتغالكفاءته مش
رشفوا عىل أما هذا الفعل إنام حيسن بالرؤساء إذا أ ف, ينام ويسهرهم ويفرغ ويشغلهم,كفاءهتم

 فعنـد ذلـك , وعرفوا ما حيتاجون إليـه مـن أمـر الكتابـة وحفظـوه,العلم واستقلوا بالصناعة
 ,علم به مـنهمأسن بمن عندهم استقامتهم حتى حتملوا عنه ما هو ترشف عندهم أنفسهم وحي

 ).وال يكونوا أرساء يف أيدهيم وال مضطرين إىل ما عندهم
  :الدراسة

  :خطة الدراسة - أوالً
 .) حتى قوله وال حمروم دون حمفوظ,وليس هذا الكتاب....(لنصامقدمة  − ١
 .ملهم الكتايب واألديباب نحو عَّواجبات الكت :رئيسة هيالنص الفكرة  − ٢
 .ل فكرة واجبات الكتاب وتوجيههميفصت :عرض − ٣
 .فيام جيب أن يفعله الكتابه رأي :ةمتاخ − ٤

  :هأفكار - ثانياً
 .توجيه الكتاب لكافة الكتاب واألدباء − ١
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ن واجب الكاتب الذي نال حظ من الشهرة أن يواصل جهده وال يركن إىل ما وصل إ − ٢
 .ةإليه من حظ ومعرف

 .االعتامد عىل األعوان والكتبة أمر مهني ملعرفة العمل والكتابة − ٣
ن هذا االعتامد يقترص عىل املتمكنني من صنعتهم واملستقلني فيها والواثقني مـن أمـر إ − ٤

 ,أعواهنم وكتبهم لفرتة طويلة
لعقل موضـوعية يـسخرها اب بأمور توجيهية وإرشادية تتصل يوواضح أن هذا النص معن

 ليقرر الكاتب غرضـه يف أذهـان ً وإرشاداً فهي تتطلب وعظا,تب ملصلحة األدب واألدباءالكا
يتطرق إىل النواحي الـشعورية عنـد   ولكن الكاتب صاغ ذلك يف أسلوب أديب مقبول,خماطبيه

الكاتب وما ختيل هلم نفوسهم من الوصول إىل املجد وتـوهم الكـامل ومتـام املعرفـة وهـذا مـا 
 .اها الكاتب وتنقضها مشاعرهم الومهيةّية واألمانة العلمية التي يتوخييسء إىل املوضوع

  :وسائله التعبريية - ثالثاً
 فلقد قدم ,يعتمد الكاتب يف تناول فكرته عىل األسلوب املتنوع بني اخلربي واإلنشائي − ١

وهذا  , ثم تاله بإنشائي واستخدم اجلمل اإلنشائية املشتملة عىل األمر والنهي,للحديث خربي
 .) ما صنعَ وليتالف...وال ينبغي ملن رفعته حال(: مما يناسب الوعظ والتوجيه فيقول

إن هـذا فـ( :فيقـول ,ويستخدم الرشط للتأكيد عىل فكرته واحلـرص عـىل إيـضاحها − ٢
 .)رشفوا عىل العلم واستقلوا بالصناعةأالفعل حيسن بالرؤساء إذا 

تـصلة بالكتـاب وينـوع بـني اجلمـل احلاليـة يعتمد عىل احلال لإلخبار عن األمـور امل − ٣
 ال يتكـل عـىل كفاءتـه . يف األدبًوهو مؤنس من نفـسه تقـصريا(:واألحوال املفردة مثل قوله

 ويتـصل هـذا بوضـوح الفكـرة يف ذهنـه وجـالء مقـصده يف طـرح , بلذاتـه ووزهنـاًمشتغال
 .)املوضوع
 ًنفسه تقصرياو مؤنس من وه( طويلة حتى يكتمل الغرض منها كجملة ًاجلمل أحيانا − ٤

 .)عن صناعة الكتابة ًيف األدب وختلفا
 .ويعطف اجلمل عىل بعضها ويقلب فيها لريسخ املعنى يف أذهاننا − ٥
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 .ألسلوب املبارش يف الكالم دون التعويل عىل اخليال والتشبيه واالستعارةااستخدام  − ٦
مـن حركـة ووصـف وتـصوير مل التي تصور املعنى وتدل عليه ملـا فيهـا باجل يفتيك − ٧

 .ألحوال الكتاب
 .تفاوت استعامل اخليال والتعبري املبارش باملقياس إىل مضمون النصوص يف ذاهتا − ٨

  :استخدامه للبديع - رابعاً
 :من اخلصائص النثرية الفنية الشائعة يف عرصه والتي رسخت يف القرن الرابع اهلجري

 .اق واجلناس واملوازنة واالزدواجاستخدام ألوان من البديع كالسجع والطب − ١
 .فمنها ما خرج خلدمة املعنى ومجال الشكل والزخرفة اللفظية − ٢
 .ومنها ما هدف إىل التأنق اللفظي فحسب − ٣
 .ً حمبباًوقد يستعمل هذا دونام تكلف وال إرساف فيبدو مستساغا − ٤
 طبيعية تأيت متناسقة  بل,استخدامه للمحسنات اللفظية أو بعضها ولكنها غري متكلفة − ٥

 : بل هي مسخرة له,ومتجاوبة مع املضمون
ينـام ويـسهرهم ويفـرغ (استعامل الطباق فيطابق بني راحة الكاتـب وشـغله ألعوانـه  − أ

 . فينبه إىل اخلطأ يف الفعل من خالل املطابقة)ويشغلهم
 .)فإهنا دول متقلبة وأحوال مترصفة (:ويستخدم السجع فيقول − ب
 .ني الكلامت يف هنايات اجلمليوازن ب − ج
 فضل الكاتب عىل عرصه وعىل اللغة العربية بام قدمه من آداب جليلة أغنى هبـا العقـول َّإن

 .والقلوب



٥٢٩ 

 
 
 
 
 
 

 عشرثامن الباب ال

  أبرز أعالم النثر
 يف العصر العباسي



٥٣٠ 



٥٣١ 

 
   عشرثامنالباب ال

  الفصل األول
  عبد اهلل بن املقفع

وتـويف يف ) هــ١٠٦( بن داذويه عـام هبو حممد عبد اهللا روزبولد أ :حياته ونشأته  - أوالً
ل وطن العلـم واألدب, ثـم نـشأ مـوىل آلوهو فاريس األصل رحـل إىل البـرصة مـ) هـ١٤٢(

بن معاوية وايل البرصة بعـد تـشدده يف كتابـة قتله سفيان  .األهتم الفصحاء, وخالط األعراب
ً إنه قطع جسمه عضوا عضوا أو : ويقال, عيلصيغة األمان بني أيب جعفر املنصور وعبد اهللا بن ً

 .رمي يف تنور مسجور
  :شخصيته - ثانياً

 إن عقله أكرب من علمه وأنه يـستطيع أن يـستوعب الثقافـات املتعـددة :قيل عن ابن املقفع
 فقد نقل إىل العربيـة ثقافـة الفـرس املـستقاة مـن , لذلك برزت أمهية هذا الكتابزمن قصريب

 .واستوعب العربية بعلومهاالثقافة اهلندية, 
 .ي املذهب, زندقي السلوكتشدويس الديانة زرجموقد كان ابن املقفع فاريس النزعة, 

  :آثاره - ثالثاً
 : وأهم كتبه,خوانياتيف التاريخ واألدب واالجتامع واإلًترك ابن املقفع آثارا متميزة 

 . منقولة عن الفارسية:كليلة ودمنة −١
 . الصغرياألدب الكبري واألدب −٢

 .رسالة الصحابة −٣
 ألنه يكـون احللقـة ;طبيعي للذي درس تاريخ النثر يف العرص العبايس أن يبدأ بابن املقفعو

ن هذه احللقة تشكل صلة الوصل بـني العـرصين األمـوي  وأل,األوىل يف سلسلة النثر العبايس
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 عـارص حقبـة نـشأة  ويف آخر حياتـه.ففي أوائل حياته عارص أواخر الدولة األموية,والعبايس
 .الدولة العباسية

 جباية اخلراج يف زمن َّنه كان يتوىلأجاءته هذه التسمية من أبيه داذويه الذي ذكر املؤرخون 
 فرضبه احلجاج عىل يده املختلسة حتى تفقعت , من أموال الدولة لنفسهً فاقتطع قسام,احلجاج

 إحـد مـدن فـارس )جـورحـوز أو (ن أصل املقفـع هـذا مـن بلـده  إ: وقالوا,أي تشنجت
 .املشهورة برياضها

  ):ابن املقفع(سبب تسميته  - رابعاً
سلم تـسمى عبـد اهللا أ فعند ما )ه بن داذويهبروز(ن اسم ابن املقفع إ :قال مؤرخو األدب  

 , هجرية يف خالفة هشام بـن عبـد امللـك١٠٦نه ولد حوايل سنة أ ويذكرون .يب حممدأوكني ب
 ً وكـان آنـذاك جموسـيا, إىل حتصيل الثقافـة الفارسـيةًه منرصفاوقىض عدة سنوات يف كنف أبي

املـشهورين بالفـصاحة  − نـه نـشأ يف البـرصة يف والء آل األهـتمأ ويـرو ,ةتيبدين الزراد ش
خـذ أق التجارية األدبية ف وتردد عىل املريد حيث كان األعراب يفدون عىل هذه السو,واللسن

 .عنهم الفصاحة والبيان
ود بن عمر بن هبرية وألخيه يزيد بـن عمـر بـن هبـرية نه كتب لداأالكتابة أول عهده بفن 

 ثم ملـا اسـتتب , عىل العراق من قبل مروان بن حممد آخر خلفاء الدولة األمويةًالذي كان واليا
 وعىل يد هـذا ,األمر لبني العباس اتصل بعيسى بن عيل عم املنصور وكتب له وهو عىل كرمان

 ثم نقل إىل البرصة أيام والية سليامن بن عيل عم اخلليفة املنصور وكتب ,عسلم ابن املقفأالوايل 
 ويف هذه الفرتة خرج عبد اهللا بن عيل عم اخلليفة أيب جعفر ومترد عليه وطلـب البيعـة ,لسليامن
 فالتجأ إىل أخيه سليامن بـن عـيل , وهزمهً فتبعه مجاعة كثريون فوجه إليه املنصور جيشا,لنفسه

 مـن االنـصياع أليب جعفـر ًواه وأكرمه وملا مل جيد بـداآ هـ ف١٢٧ وكان ذلك سنة .وايل البرصة
 , كتب صك طلب العفو عبد اهللا بن املقفـع فعفـا عنـه, الصفح عنه والعفوًبعد أن كاتبه طالبا

ُ قتـل ولكنه عزل عمه سليامن عن البرصة ووىل مكانه سفيان بن معاوية الذي يعـز إليـه ْ ابـن َ
 . هـ١٤٢ة املقفع حوايل سن

  :أسباب قتل ابن املقفع - خامساً
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 :يذهب املؤرخون مذاهب شتى يف تعليل أسباب قتل ابن املقفع
نه قتل بسبب تشدده يف كتاب األمان الذي كتبه ابن املقفع لعبد اهللا بن عـيل إفمن قائل  − أ

 ,ؤه طوالـق ومتى غدر أمري املؤمنني بعمه عبـد اهللا فنـسا: ومما جاء فيه قوله,ووجهه للمنصور
 وغري هذا الكالم الذي جعـل اخلليفـة )دوابه حبس وعبيده أحرار واملسلمون يف حل من بيعته

 . ويتحني الفرص لالنتقام منه,حيقد عليه
 فقد كان يـسخر ,ن سبب قتله استخفافه بسفيان بن معاوية وايل البرصة إ:ومن قائل − ب

 يقـصد بـشخص : السالم عليكام: قال فإذا دخل عليه وهو جالس وحده,نفه الكبريأمنه ومن 
 لـه املكيـدة التـي َّ واحتقره يف مواطن مشهودة مما أرضم نار احلقد عليه حتى دبـر,نفهأسفيان و

 .حرقه فيهاأ
وهناك فئة ثالثة من الكتاب واملؤلفني تعزو سبب قتل سـفيان البـن املقفـع إىل زندقـة  − ج
 , حتى بعد إسالمه, وهو مكان عبادة املجوس)بيت النار(ه ظل حين إىل أنه نثر عأ فقد ,األخري

 :وكلام مر أمامه متثل بقول الشاعر
ــــذي أت ــــت عاتكــــة ال ــــا بي ــــزي ـــ  لغ ـــذر الع ـــلادِح ـــؤاد موك ـــك الف   وب

ـــصدود أل  حـــــك الـــــصدود وإننـــــينإين ألم ـــع ال ـــك م ـــسط إلي ـــلق  مي
ذه  ونحن نذهب إىل حـصيلة هـ,ويف ذلك الزمن يكفي أن تتهم إنسان بالزندقة حتى تقتله

خـذ أن سفيان إ إذ .ن صورة قتله كانت شنيعةإ : ويقولون,األسباب هي التي قتلت ابن املقفع
ه  قد أعده لذلك حتى مل يبق من جسد ثم يلقيها يف تنور كان,ً عضواًيقطع أجزاء جسده عضوا

 .قالمة
  :ثقافته مصادر - سادساً

 :مصدران أساسيان ثقافة ابن املقفعل
رشف عىل تربيتـه وتعليمـه وخاصـة يف الفـرتة أمن والده الذي مصدر فاريس واستقاه  − أ

 . وثقفه بالثقافة الفارسية التي كانت نافذة عىل الثقافتني اهلندية واليونانية,األوىل من حياته
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 سـوق اللغـة واألدب :ومصدر عريب ابتدأ بتداركه عنـد مـا كـان يـرتدد عـىل املريـد − ب
بنـي األهـتم الـذين يـدين ابـن املقفـع هلـم بـالوالء صحاء من ف وعندما كان يشافه ال,والعلم

ن آ هذا باإلضـافة إىل بقيـة عنـارص الثقافـة العربيـة املتمثلـة بـالقر,فعلموه البالغة والفصاحة
 .من الشعر العريب قديمه وحديثه وحفظ احلديث النبوي الرشيف ورواية اجلم الغفري ,الكريم

شبابه انعكست عىل مؤلفات ومصنفات قد مدها كل هذه الثقافات التي متثلها يف صغره وأيام 
 .للفكر العريب
  :مؤلفاته - سابعاً

 :ويمكننا أن نقسم هذه املؤلفات إىل ثالث
 : وتشتمل عىل أربعة كتب هي:اجملموعة التأليفية - ١
 ,كليلة ودمنة − أ

 ,وكتاب األدب الصغري − ب
 ,وكتاب األدب الكبري − ج
 .وكتاب اليتيمة − د
 ويف هـذه املجموعـة نجـده يـرتجم ثالثـة كتـب :رتمجـة مـن اليونانيـة     الكتب امل  - ٢

 :ألرسطو
 ." كاتاغورياس "األول كتاب  − أ

 . أي العبارة" باري ارميناس "والثاين يسمى  − ب
 . أي حتليل القياس"نالوطيقا أ "والثالث يطلق عليه اسم  − ج

مـن  "يوباغوجي أملنطق  املدخل إىل كتاب ا" فرفوريوس الصوري "كام نجده يرتجم لـ 
 .اللغة األم اليونانية وإنام نقلوها من الفارسية إىل العربية

القديمة وهي مخسة كتـب   الفارسية:جمموعة الكتب اليت ترمجها عن الفهلوية   - ٣
 :ًأيضا
 . يف السري الفارسية" خداينامه "األوىل يسمى  − أ
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بلغ آالف الصفحات تتحدث كلها  يً وهذا الكتاب ضخم جدا"يبني نامه أ "والثاين  − ب
 .عن عادات الفرس وأنظمتهم وحضارهتم

 .حد الفرق املجوسيةأ وهو زعيم " مزدك "والثالث كتاب  − ج
 ."نوررشوان أ يف سرية " التاج "والرابع كتاب  − د
 وهو كتاب معظم عن الفرس يتضمن سري سـلوكهم " الكيكيني "واخلامس كتاب  − ـه

 .موآبائهم وتاريخ حضارهت
 لـعّطابكل احلـضارات القديمـة ومل َّأونالحظ من تعداد طوائف هذه الكتب أن ابن املقفع 

 .عىل أفكار اليونان والفرس واهلند
  :كليلة ودمنةحتليل كتاب  - ٤
 :يقسم املؤرخون هذا الكتاب إىل قسمني − أ
حليوانـات يذهب إىل ابن املقفع هو الذي وضع هذا الكتاب وأداره عىل ألـسنة ا :حدمهاأ −

 .ليدفع عن نفسه هتمة تأديب امللوك وعىل رأس القائلني هبذا الرأي ابن خلكان
 ملا يف هذا الكتـاب مـن قـصص عـن ً ير أن ابن املقفع ال يعدو أن يكون مرتمجا:والثاين −

 وحجـة هـؤالء تعتمـد عـىل عنـارص ,اللغة الفارسية التي ترمجته بـدورها عـن اللغـة اهلنديـة
 فهو يتحدث عن عادات هندية ويـذهب بعـض الدارسـني إىل أن ,اب نفسهمستنبطة من الكت

وبـنج " و" املهاهبارتـا " :الكثري من قصصه موجود يف السفرين الكبريين للحـضارة اهلنديـة
 وهو عـامل ومـؤرخ موثـوق بـه ين أي مخس مقاالت كام يؤيد هذا الفريق رأيه بأن البريو"ترتا 

 يؤكد رحلة الفيلـسوف الفـاريس ,"لفردويس يف الشاهنامة كام أن ا,يشهد هبندية هذا الكتاب
 . إىل اهلند جللب هذا الكتاب" بروزيه "

 , تتفـاوت املـصادر يف ذكـر تفاصـيلها,وقصة تأليف اهلنود هلذا الكتاب قصة طويلة − ب
 فانتخـب مجاعـة ,طغى وبغى يف رعيته − دبلشيم −  من ملوك اهلند يسمىً أن ملكا:خالصتها
 فلام تصد له , وطلبوا أن يلتمس من امللك أن يعدل سريته يف رعيته, منهمً حكياممن الربامهة

 ويف ليلة سهاد تذكر وعظه فـأمر بإخراجـه مـن الـسجن وتقريبـه ,بالوعظ اغتاظ منه وسجنه
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 له دله عـىل خمططـه ًكرب عقله فطلب منه أن يؤلف كتاباأ فأعجب بنصائحه و,لبالطه ومنادمته
 تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهره سياسة العامة وتأديبهـا عـىل ًنع يل كتابا أحببت أن تص:إذ قال

 . وباطنه أخالق امللوك وسياستها للرعية.طاعة امللك
 وأمـر لـه بجـائزة .لتـكّ قد أج: قال. سنة: قال,? وكم األجل: قال, قد أجبت امللك:قال

 وسـامه كليلـة ,ًبابـا ورتـب فيـه مخـسة عـرش ,يمتنيهب ثم وضعه مع تلميذ له عىل لسان ,نيةَس
 وباطنـه رياضـة , للخـواص والعـوامً وأداره عىل ألسنة احليوانات ليكون ظـاهره هلـوا,ودمنة

حيتـاج  ومـا , وضمنه ما حيتاج إليه اإلنسان من سياسة لنفسه وأهله وخاصـته,لعقول اخلاصة
 .قر امللك هذا الكتاب وأمر باملحافظة عليهأإليه من أمر دينه ودنياه ف

كرب ملوك الفرس وأحبهم للعلوم واآلداب قـد أنورشوان بن قباذ كان أن كرس  إ:ويقال
 بروزيـه بـن (حد أطبائـه الفيلـسوف أ وأرسل , وعلم قيمته فنشط القتنائه,علم هبذا الكتاب

أن  بزر مجهـر −  فأمر كرس وزيره, وسلمه لكرس, فاحتال للكتاب حتى حصل عليه)أزهر
حلق هذا التقريظ بالكتـاب أ ف,ه فيه بربوزيً أول الكتاب منوهان يثبت هذا التقريظ يفأيقرظه و

 فيـه غـرض الكتـاب َّ بنيً ثم عندما وقع بني يدي ابن املقفع وضع بابا,فكان مقدمة الكتاب له
 وهو ما وضعته علامء اهلند مـن األمثـال واألحاديـث التـي , هذا الكتاب كليلة ودمنة:قال فيه

مـة أ ومل تـزل العلـامء مـن كـل ,القول يف النحـو والـذي أرادوابلغ ما وجدوا من أأهلموا فيها 
 وحيتالون لذلك بصنوف احليل ويبتغون إخـراج مـا عنـدهم ,ولسان يلتمسون أن يعقل عنهم

 حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب , يف إظهار ما لدهيم من العلوم واحلكم,من العلل
 .عىل أفواه البهائم

 وأما الكتاب فجمـع حكمـة :خطة هذا الكتاب ومضمونه فقالحتدث ابن املقفع عن  − ج
 واألغرار للهوه واملتعلم من األحداث ناشط يف حفظ ما صـار , فاختاره احلكامء حلكمته,ًوهلوا

 فأول ما ينبغي ملن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت ,إليه من أمر يربط يف صدره
 غاية جر مؤلفه فيه عندما نسبه إىل البهائم وأضـلعه إىل ىل أيةإ و, والرموز التي رمزت فيه,له

ن قارئه متى مل يعقل ذلك مل يدر ما إ ف, وغري ذلك من األوضاع التي جعلها أمثاهلا,غري مفصح
 وال أي نتيجة حتصل له من مقدمات ما تضمنه هـذا ,أريد بتلك املعاين وال أي ثمرة جيتني منها
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بعض ما تقدم أن الكتاب موضوع يف أصله باللغة اهلنديـة  وواضح من )كليلة ودمنة(الكتاب 
 , جلهـود الفيلـسوف الطبيـب بروزيـهًمجهر تقريظـااب الثاين من قد وضعه الوزير بزرن البأو

ن الباب الثالث من صنع ابن املقفع الذي اختذ من كالمه أالذي حصل عليه وترمجه للفارسية و
 .يف هذا الباب توطئة للدخول يف ترمجته

ت مل  وقد أحلقت به عقول األمـم األخـر إضـافا, هنا ندرك أن أصل الكتاب هنديومن
 ولكـن ,صحيح أن اسم الكتاب اقرتن باسم مرتمجه ابـن املقفـع .تكن يف األصل اهلندي نفسه

 فقد ذكر ابن النـديم يف فهرسـته ,يبدو أن حماوالت أخر غري ابن املقفع قد ترمجته إىل العربية
عبـد ( أن مـن اسـمه " حاجي خليفة " وكذلك ذكر , نقله إىل لسان العربأن غري ابن املقفع

 .ً نقله إىل العربية أيضا)اهللا بن هالل اهلوازي
خذ الكتاب يترسب إىل لغـات األمـم األخـر فقـد أومنذ أن نقل الكتاب إىل العربية  − د

يطاليـة  ومنـه إىل اإل م١٠٨٠ليونانيـة سـنة ىل اإ و,نقل إىل الرسيانية يف القرن العارش املـيالدي
 ومنها إىل الرتكية القرن العارش والفرنسية يف , ثم رجع إىل الفارسية القرن السادس,والسالفية
 ثـم تـرجم إىل العربيـة ١٢٥١سـبانية  عـرش واإل كام نقل إىل الالتينية يف القرن الثالـث١٧٣٤
ــه إىل  وهــذه بــدور, ومنهــا تفــرع إىل ثــالث لغــات أساســية األوىل األملانيــة١٢٧٠ ها أعطت

 ١٥٥٢يطاليـة  والثالثة اإل١٥٤٨يطالية سبانية التي أعطته لإلدانمركية واهلولندية والثانية اإلال
 من هذه الرحلة لكتاب كليلة ودمنة نـدرك قيمـة الرتمجـة ,١٥٧٠نكليزية سنة التي أعطته لإل

 .يف شبه القارة اهلندية ًالعربية التي فتحت أمام الكتاب نوافذ كثرية مل يكن ليبلغها لو ظل نزيال
 فقـد , عناية النظام والشعراءهي ,وقد نال الكتاب عناية أخر غري العناية للرتمجة به − ـه
 فنظمـه إبـان , وهم أهل النظم فقد تنافسوا يف نظمـه, أما العربًن الفرس نظموه شعراإ :قيل

وابـن اهلباريـة يف  , وبرش بن املعتمـر,د كاتب زبيدة وسهل بن نوبخت وعيل بن داو,الالحقي
,  وابن ممـايت املـرصي, وغريهم كثريون مثل عبد الرمحن الصاغاين" الصادح والباغم "كتابه 

 .وجالل الدين النقاش
أما الذين فتنوا هبذا الكتاب وعربوا عن فتنـتهم بانتزاعـات بعـض حكمـه أو بمعارضـته 

 وسلم صاحب بيـت " ثعلة وعقرة " عارضه بكتاب , منهم سهل بن هارون,ًفكثريون أيضا
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ن أبـا العـالء إ : ويقـال, الذي استدعاه املتوكـل يف أيامـه مـن فـارس,احلكمة واملريد األسود
 " منـار القـائف " والذي رشحه بكتاب آخر سامه " القائف "املعري عارضه بكتابه املسمى 

 وخامتـة "  سلوان املطلع يف عدوان األتبـاع" يف كتابه ًكام يعز إىل ابن ظفر بأنه عارضه أيضا
 ).كهة الظرفاءافاكهة اخللفاء ومف(محد بن عربشاه يف كتابه أاملطاف معارضة 

 عىل اختالف يف ,ً وعرشين باباحدوا وًوأما أبوابه فهي كام أرشت ترتاوح بني اثني عرش بابا
 وهو أن بعـض النـسخ تقـسم إىل . ولعل هذا التفاوت يف عدد األبواب له تفسري آخر,طبعاته

 .وينقص  لذا يزداد عدد األبوابً مستقالًحد إىل بابني وتعطي لكل باب اسامالباب الوا
  :أسلوب ابن املقفع - ٤
 من أصفى األسـاليب ,متخري األساليب التي عرفها النثر العريبمن أسلوب ابن املقفع  − أ

 .قبل أن يتفشى فيها الزخرف وتسترشي فيها الصنعة
 .باللفظ اجلزل الوجيزوقصاراه التعبري عن املعنى الرشيف  − ب
 , عليـهًثر الرتمجة ظـاهراأنه يف أول عهده بالكتابة كان أصحيح ما يقال عن ابن املقفع  − ج

 .وبمقدرتك أن تكتشف بعض االلتواء يف أسلوبه
 هـذه ى مـن فـن التعبـري حتـى ختطـً شـيئاًولكنه مارس الكتابة وتضلع يف النثر موفدا − د

 .لوباملرحلة إىل مرحلة التميز باألس
 وملـا متلـك ناصـية الفـن دعـا , عليـهًفغدا صاحب طريقة يف التعبري تكاد تكون وقفا − ـه

 .الكتاب إىل اقتفاء أثره يف هذه الطريقة التي حلمتها البالغة وسداها الفصاحة
 : فيقول,حد مريديه من تالميذه يف فن الكتابةأولذلك كان ينصح  − و
 . فإن ذلك هو العمى األكرب, يف نيل البالغةًعا إياك والتتبع الوحيش للكالم طم" − ١
 ." عليك بام سهل مثلها :آلخروقال  − ٢
 وقمت بالذي جيب من سياسة ذلك املقام وأرضيت , إذا أعطيت كل مقام حقه:وقال − ٣

 .من يعرف حقوق الكالم فال هتتم ملا فاتك من رضا احلاسد والعدو فإهنام ال يرضيهام يشء
 .األدب ما حصل لك ثمره وبان عليك أثره إن خري :وقال − ٤



٥٣٩ 

 : اسم ملعان جتري يف وجوه كثرية:ئل عن البالغة فقالُوس − ٥
 .فمنها ما يكون يف السكوت −
 .ومنها ما يكون يف االستامع −
 .ومنها ما يكون يف اإلشارة −
 .ًيكون شعرا ومنها ما يكاد −
 .ًومنها ما يكون سجعا −
 .ما يكون ابتداءمنها و −
 .منها ما يكون رسائلو −
 . واإلجياز,فعامة هذه األبواب فيها اإلشارة إىل املعنى − ز
وواضح أن رأيه يف البالغة يكاد يلخص كـل فنـون القـول مـن شـعر ونثـر وحـوار  − ح

 . ولكنها تلتقي حول ظاهرة البالغة األوىل التي هي اإلجياز,وسجع وخطابة ورسالة
 أسلوبه فقرحيته متنحه املعـاين الغزيـرة فيتخـري وقد كان اإلجياز خاصة من خصائص − ط

 .منها ما يصح للمقام
 إن الكـالم يـزدحم يف :ئل ذات مرة عندما شوهد يتوقف أثنـاء الكتابـة فقـالُوقد س − ي

 اختيـار األلفـاظ ً متوخيـا,صدري فأقف ألختريه ثم يلبس هذه املعاين بلبوس األلفاظ الرشيقة
 ويتصف عندئذ أسلوبه بالسهولة التـي ,جزهلا فيأيت له اإلجياز أًاملأنوسة غري الوحشية مصطفيا

 والسالمة من التكلف والتصنع وجعل اللفظ ,قوامها سهولة التأليف وفصاحته وجالء املعنى
 ويـضيف , واجلمع بني تفكري احلكيم وذوق األديـب, وترتيب األفكار واتساقها, باملعنىًوافيا

 هلذه الـصفة األخـرية , الواقعية والدقة يف التعبريلتوخيالغلو  ال ينزع إىل املبالغة ونهأإىل ذلك 
 مـن القيـود ً مـربأً فلذا جاء أسـلوبه مرسـال,ترامز ال يتكلف السجع إال إذا جاء عفو اخلاطر

 وإذا جنح إىل يشء فإنام جينح إىل االزدواج بـني الكلـامت ليـضمن احلـد األدنـى مـن ,اللفظية
 فيكـرر بعـض , أو يعمـد إىل الـرتداد,اق عـىل األسـلوبالصنعة املقبولة التـي تـضفي اإلرش
 . يلفت نظر السامع لينبهه إىل أمهية ما يريد أن يقررهًالكلامت حيث ير األمر جديرا



٥٤٠ 

ويضمن النبوي الرشيف واحلديث الكريم ن آنه يلجأ إىل االستشهاد بالقرأوعىل الرغم من 
نه غري مرسف يف استخدام الشعر العريب أاألمثال العربية ويستخدم املصطلحات اإلسالمية إال 

غرقـوا أ وهبذا الصنيع يبتعد عن صـنيع أمثالـه مـن الكتـاب الـذين .القديم شواهد يف كالمه
 .وا عليه من شعر اآلخرين وأفكارهمؤكتاباهتم بام اتك



٥٤١ 

 
   عشرثامنالباب ال

  الفصل الثاني
  سهل بن هارون

  :حياته ونشأته - ١
األهوازي يف منطقة ميسان بني واسط والبرصة, وانتقـل إىل ولد أبو حممد سهل بن هارون 

 ثم أصبح يف عهد املأمون , ثم إىل بغداد واتصل بالرشيد وعني صاحب ديوانه,البرصة مع أهله
 .)هـ٢١٥(وهنايته عام ) هـ١٤٠(خازن بيت احلكمة, وقد كانت والدته 

  :شخصيته - ٢
 العبـايس التـي متيـزت بـاحللم يعد سهل بن هارون مـن الشخـصيات البـارزة يف العـرص

ًواحلكمة والعلم, وحسن املعرش, فقد كان مرتسـال بليغـا وخطيبـا فـصيحا ومـصنفا بارعـا,  ً ً ً ً ً
فات عىل لسان الناس والبهائم يف صنع قصصه, وقـد كـان اجلـاحظ قبـل شـهرته ااعتمد اخلر

 .ًيكتب الكتب وينسبها إىل سهل بن هارون حتى تلقى رواجا عند الناس
 مـاهل بن هارون من الكتاب املشهورين بالبخـل شـأن البحـرتي وأيب العتاهيـة, ويعد س

 . يف شخصيتهًا سلبياشأنعكس 
  :آثاره - ٣

 :كتب سهل بن هارون مؤلفات عديدة عىل رأسها
 .د لكتاب كليلة ودمنةكتاب النمر والثعلب وهو تقلي − أ

 .كتاب املخزومي واهلذلية − ب
 .كتاب املوافق والعذراء − ج
 .كتاب املسائل − د
 .كتاب تدبري امللك والسياسة − هـ



٥٤٢ 

 .)رسالة البخل وتربير مسلك البخالء(وأهم كتبه  − و
  :أسلوبه - ٤

متيز سهل بن هارون بذوبة األلفاظ وبصاعة التعبري والبعد عن التكلف واالهتامم باحلكمة, 
 .ًواراحًدا ووطرق مواضيعه بأسلوب قصيص رس



٥٤٣ 

 
  عشرثامن الباب ال
  ل الثالثالفص

  القاسم بن احلريري
  :والدته ونشأته - ١

ًا لغة وأدبـا وحـديثا هبولد أبو حممد القاسم بن عيل احلريري يف مشان وتتلمذ  ثـم أصـبح ,ً
 .)هـ٥١٦ − هـ٤٤٦( وقد كانت والدته ,اخلرب يف ديوان اخلالفة واستمرت الوظيفة يف أوالده

  :شخصيته - ٢
 ودمامة اخللقة وعدم االهتامم بلبسه وهيئته, ولكنه كـان متيز أبو حممد احلريري بقبح املنظر

العـصور  وًرجال المع الذكاء متوقد الذهن, نـال بذكائـه وشـهرته سـمعة مدويـة يف عـرصه
 .الالحقة
  :أهم آثاره - ٣
ة ملحـ(غـالط الكتـاب يف النحـو سـامها درة الغواص يف أوهام اخلواص وهو نقـد أل − أ

 ).اإلعراب يف النحو
 .)ت احلريريمقاما( − ب
 .ًولديه أيضا الرسالة السينية التي احتوت كل كلمة من كلامهتا عىل حرف السني − ج
  :أمهية مقامات احلريري - ٤

 :متيزت مقامات احلريري التي بلغت اخلمسني بكوهنا
 .ًقصصا تفيض باحلركة التمثيلية − أ

 .وتعتمد عىل الرصاع الدرامي − ب
 .يب األدبكتبها لتعليم الناشئة أسال − ج
 :ًتتخذ أشكاال خمتلفة − د



٥٤٤ 

 دينية −
 خلقية −
 فكاهية جمونية −
 :أكثر فيها من − هـ
 .السجع −
 .والتعقيد −
 .واألحاجي −
 .واملسائل الفقهية −
 .والفتاو اللغوية −
 .)املقامة احلرامية(وأهم هذه املقامات  − و
 .اهتم فيها املؤلف بمذهب التصنيع − ز



٥٤٥ 

 
  عشرثامن الباب ال

  الفصل الرابع
  ابن العميد

  :نشأته وحياته - ١
ٍولد أبو الفضل حممد بن احلسني يف قم يف إيران, ونشأ يف بيـت أدب وعلـم, والـده كاتـب 
ديوان الرسائل للملك نوح بن نرص, وقد عاش ابن العميد يف منطقة الري وفارس, ثم أصبح 

عمـل فيهـا لـركن الدولـة   وقـد)هـ٣٦٠( وفاته , كانتيف الذروة يف وزارة ركن الدولة وابنه
 .وابنه عضد الدولة, يقود اجليوش بنفسه, وينرش نفوذ عضد الدولة عىل بغداد والعراق

  :شخصيته - ٢
 فحفظ القرآن ومشكلة ومتـشاهبة, ودواويـن الـشعراء ,استوعب ابن العميد ثقافة عرصه

ات, ولقب باجلاحظ اجلاهليني واإلسالميني وعلم النحو والعروض واملنطق والفلسفة واإلهلي
 :ً املتنبي وقال فيه املتنبي مادحاىالثاين, والتق

ــــــــسفي ــــــــسانه, فل ــــــــريب ل ــــــــاده  ع ــــــــية أعي ــــــــه, فارس  رأي
ــــــــه أكــــــــراده  خلــــق اهللا أفــــصح النــــاس طــــرا ــــــــالد أعراب  ٍيف ب

  :أسلوبه - ٣
 .ستاذ مذهب البديعأيعد ابن العميد  − أ

 .نه يعتمد السجع يف كتابتهإإذ  − ب
 .ساجلنا وان البديع كالطباقوهيتم بألو − ج
ًنه هيتم اهتامما كبريا بفن التصويرأكام و − د ً. 
اتضح ذلك يف رسالته إىل أحد القادة املسمى ابـن ملكـا الـذي استعـىص عـىل ركـن  − ـه
 .الدولة



٥٤٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   عشرالتاسعالباب 
  اجلاحظ

  )أبو عثمان عمرو بن حبر(
  منوذج لكتاب النثر



٥٤٧ 



٥٤٨ 

 
  تاسع عشرلالباب ا

  ل األولالفص
  مالمح والدة اجلاحظ

  :حياته وشخصيته - آ
عاش اجلاحظ يف بيئة جديدة وخمتلفة ودخلـت يف شخـصيته عوامـل : بيئة اجلاحظ السامة

متعددة داخلية وخارجية أسهمت يف جعله مـن أبـرز علـامء النثـر يف األدب العـريب والغـريب 
 ).العاملي(

  :احلياة السياسية يف البيئة العباسية -
عركة الزاب األعىل أحد روافد دجلة الـذي ينـصب قـرب املوصـل هنايـة العـرص كانت م

وطورد األمويـون ) هـ١٣٢(األموي وبداية عرص جديد, فقد حتطم ملك مروان بن حممد عام 
يف كل مكان, ومل ينج منهم سو نفر قليل عىل رأسهم صقر قريش عبد الرمحن الداخل الذي 

ًأسس ملكا جديدا لبني أمية يف األ  .ندلسً
وجاء عهد جديد انتقلت فيه عاصمة اخلالفـة إىل العـراق وجعـل أبـو العبـاس اهلاشـمية 

قاعدة انطالق له حيث أتم تأسيس الدولة وأخـضع الثـائرين, وفكـر يف ) مدينة قرب الكوفة(
تأسيس عاصمة جديدة كانت حمط أنظار املهندسني هي بغداد, وبناها اخلليفة أبو جعفـر عـىل 

ه يف وسطها وقصور احلاشية والـوزراء حولـه, وقـد متيـزت هـذه الدولـة شكل مستدير قرص
 :ًسياسيا بحقبتني

 ).العراقية(احلقبة األوىل  − ًأوال
 ).املرصية(احلقبة الثانية  − ًثانيا
 :احلقبة العراقية يف بغداد − ًأوال



٥٤٩ 

 وقـد قـسمها ,هـ أي حتـى سـقوط بغـداد بيـد التتـار٦٥٦ − هـ١٣٢امتدت هذه احلقبة 
 :ؤرخون إىلامل

 .)هـ٢٣٢ − هـ١٣٢(عام ١٠٠فرتة القوة والعمل ومدهتا  − آ
 .)هـ٣٣٤ − هـ٢٣٢ (ًاعام١٠٢ ومدهتا ,فرتة استبداد املامليك األتراك − ب
 .)هـ٤٤٧ − هـ٣٣٤ (ًاعام١١٣ ومدهتا ,فرتة استبداد امللوك البوهييني − ج
 .ًعاما٨٥ ومتتد حوايل ,فرتة استبداد امللوك السالجقة − د
فرتة استعادة اخللفاء العباسيني بعض نفوذهم السيايس مع غلبـة القـادة العـسكريني  − ـه

 )ًعاما١٢٠(ومتتد 
  :احلقبة املصرية - ثانياً

وذلك بسقوط احلكم اململوكي ) هـ٩٢٢(حتى عام ) هـ٦٥٦(وقد امتد منذ سقوط بغداد 
دة, وقـد بنيـت يف يف معركة مرج دابق حيـث بـدأت فـرتة جديـ/ ١٥١٦/بيد العثامنيني عام 

 : وكانت السلطة يف هذه احلقبة اسمية للخلفاء وفعلية للمامليك,احلقبة املرصية مدينة القاهرة
  :احلياة االجتماعية يف البيئة العباسية -

ًنظرا المتداد العباسيني يف فرتة القوة واقتدارهم وسيطرهتم عىل مقاليد اخلالفـة, توسـعت 
 إىل العاصـمة عنـارص أعجميـة طبعـت احليـاة االجتامعيـة احلياة وتدفقت األموال وتوافـدت

األعـراف األعجميـة مـع األعـراف العربيـة,  وبمنهاج تفكري جديد حيث اختلطت العادات
 واهتمـت الدولـة بالزراعـة وشـق األمنيـة للـري وعـززت ,وقويت شوكة احلركة الشعوبية

ل وامللـبس واملـرشب وراحـت الصناعة, ومال الناس إىل اللهو وشاع الفراغ فتفننـوا يف املأكـ
أسواق الغناء والرقص وشاع الترسي, وانترشت جتارة الرقيق ومال الناس إىل ممارسة هويات 
خمتلفة كالصيد والشطرنج وسباق اخليل, وزاد االهتامم بالعلامء واألدبـاء والـشعراء واملغنـني 

 .واملوسيقيني فأصبحت جمالس هؤالء تعج هبا بالطات اخللفاء واألمراء
  :احلياة الفكرية واألدبية



٥٥٠ 

حاول اخللفاء العباسيون بناء دولتهم عىل غـرار بنـاء الدولـة الفارسـية فـاهتموا باألدبـاء 
والشعراء ملا هلم من أثـر كبـري يف بنـاء الدولـة وتقـدم سـريها وفتحـوا أمـام أربـاب العقـول 

 ,ذاهب الدينيـة وكثر الباحثون والدارسون وأئمة املـ,ٍواملذاهب ورجال الفكر حريات واسعة
وتم تدوين احلديث وتسجيل اللغة والشعر, وكثر املرتمجون عن اليونانية والرسيانية, ونـشأت 
ًفلسفات حياتية ودينية وزهدية انطلقت من مـزج الـدين بالفلـسفة أحيانـا, وتـسلح العلـامء 

عـرص واألدباء باجلدل واملنطق, وقد كـان الفكـر االعتـزايل مـن أهـم التيـارات اجلارفـة يف ال
 وشـايعه عـىل ذلـك املعتـصم والواثـق, ًرسـمياإن املأمون اعتنق هـذا املـذهب العبايس حتى 

نـسبة إىل ) الثامميـة(نسبة إىل برش بن املعرت اهلاليل, و) البرشية(وتفرعت املعتزلة إىل فرق أمهها 
ّق النظـام, سحإنسبة إىل أيب ) النطاعية(ّعالف وثاممة بن أرشس, واهلذبية نسبة إىل أيب اهلذيل ال

 .نسبة إىل أيب عثامن عمرو اجلاحظ) اجلاحظية(و
ًاجلـاحظ فكـرا وكانت البرصة املرتع اخلصيب لالجتاه االعتزايل والتي كانت قد احتضنت 

ًهنا مركز حساس يصل إيران بالعراق واجلزيرة العربية بالشام أيضا, وقـد إًوأدبا وشخصيته إذ 
 :ًوصف اجلاحظ عرصه وبيئته قائال

ّأمكن القول, وصلح الدهر, وهبت ريـح العلـامء وكـسد احلـي واجلهـل, وقامـت وقد "
 ."سوق البيان والعلم

  "كنيته - لقبه - امسه"اجلاحظ  - ب
  :امسه -١

 غلبـة كلمـة وهو أبو عثامن عمرو بن بحر الكنـاين بـالوالء الـشهري باجلـاحظ أو احلـدقي
 .د ألف رسالة يف اسمهإن اجلاحظ مل يرض عن لقبيه, وق: اجلاحظ عليه, وقد قيل

 )ّفيمن سمي من الشعراء عمرو(
م مـا أطلـق يف  وير أن هـذا االسـ,لصاق الواو بهمظلوم إل) عمرو(وكان ير أن اسمه 

 عىل رجل متميز, كعمرو بن الـرشيد والـد اخلنـساء, وعمـرو بـن سالم إالاجلاهلية وال يف اإل
مرو بن معد يكـرب الفـاريس اليمنـي, شم, وعد النبي عليه السالم امللقب هبامناف أحد أجدا
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ومل يكن اجلاحظ يـدري . لعاص فاتح مرص وأحد دهاة العربوالشاعر املعروف, وعمرو بن ا
وة هبذا اللقـب كـأيب زيـد البلخـي امللقـب بجـاحظ حظر األدباء من بعده قد تباروا للأن كبا

 .خورسان وابن العميد امللقب باجلاحظ الثاين
  :نسبه - ٢

ه , وبـني كونـًا كنانيًاآراء متباينة يف نسب اجلاحظ, واختلفوا بني كونه عربيذكر املؤرخون 
 : فكتب الرتاجم تذكر أن نسبه كام ييلًافريقيإ

 وأضاف بعضهم اسم جده وهو فـزارة, وأن فـزارة "أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب"
ًكان أسود اللون مجاال لرجل يدعى عمرو بن قلع الكناين النساء  بعـض املؤرخـون إىل  ونسبه,ّ

 :بني ليث أو فقيم, عىل أنه عريب كناين صليبة, وأكد عىل ذلك املؤرخون املحدثون أمثال
فريقـي لألسـباب إواملـرجح أن يكـون اجلـاحظ مـن عنـرص , يسالسدو − حممد كرد عيل

 :التالية
ًده وأنه كان موىل مجاال أليب القلمساّما ورد من خرب عن جد اجلاحظ, وسو − ١ ّ. 
 .أن العرب كانت ختتار اجلاملني من املوايل املوجودين يف النوبة والرببر والروم − ٢
أن اسم جده حمبوب ال تتسمى هبا العرب, فهي ختتار ألبنائها أشـد األسـامء وأقـساها  − ٣

 .صخر, بينام ختتار للموايل أسامء ظريفة كمحبوب ومسعود وبركة − كحرب
 ., وهذا ما يرجح رجوعه إىل فزارةأن اجلاحظ نفسه كان شديد السمرة − ٤

ستنتج أن اجلاحظ كان يبغض العـصبيات ذلـك نًنه موىل عدم كونه عبدا ومن هنا ومعنى أ
 .أن له من الشخصيات القوية, ومن روح االعتزال ما يرتفع به عنها

ًضعة يف منبتها االجتامعـي اسـتنتاجا مـن اأما أرسته األوىل فتنتهي إىل فزارة وهي أرسة متو
 النـيسء, فرتاجعـت عـن مكانتهـا ةأن هـذه األرسة بعـد أن أبطلـت مـأثرّنة جده اجلامل ومه

 .وأقامت يف البرصة تعاين من شظف العيش وتسعى يف سبيل احلصول عىل أقل حاجات احلياة
  :والدته - ٣
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 − هــ١٦٠ − هــ١٥٩ − هــ١٥٥ :اختلف املؤلفون يف سنة والدتـه بـني األرقـام التاليـة
 واتفق املؤرخـون عـىل سـنة وفاتـه ,بسبب بساطة أرسته وبيئته املغمورة − هـ١٦٥ − هـ١٦٤
ًعاما ومل يكن ألبيه أو أمه أي مكانة مرشفة فقد تـويف والـده ٩٠ ويكون قد جتاوز ,هـ٢٥٥عام 

 وهناك جهل يف صفاته اجلسدية واخللقية وأحواله االجتامعية ,وهو صغري فتولت أمه العناية به
 حتى إهنـا قـدمت لـه مـرة بـدل , احلاجة يف سبيل تقديم الرزق البنهاوقد كانت أمه تعاين من

س بن عمران قـدم لعمل, لكن أحد أصدقائه واسمه مويًالطعام طبقا من الكراريس حلثه عىل ا
 . فاشرت الدقيق وجاء به إىل أمه ليؤكد هلا أن للعلم ثمرة,ًله عرشين دينارا

  :عائلته - ٤
هارون عندما سـأله عـن مـصدر رزقـه أنـه يعيـل جاريـة ًذكر اجلاحظ ردا عىل ميمون بن 

ًيترس هبا, وأخر ختدمها, وخادما له ومحارا يركبه, فهو لـيس لـه زوج وال أبنـاء وال بنـات  ً
 وقد اختلف املؤلفون يف سبب عدم زواجه بني مدع أن النساء واحلرائر ,وجاريته كانت مملوكة

 إىل أن اجلـاحظ نفـسه أعـرض عـن أعرضن عنه لشدة سـمرته وتـشوه خلقتـه, وبـني مـشري
 والعلـامء ,أو بـسبب إرادي رغبـة منـه بعـدم الـزواج) العقـم(اإلنجاب إمـا بـسبب بنيـوي 
باقرة وكثري من القادة واحلكـامء انـرصفوا عـن الـزواج خدمـة واملؤرخون يؤكدون عىل أن الع

م ثـم تركـه ألن يـاأ, فقد تسلم ديوان الرسائل ثالثـة رجاالته واجلاحظ بطبعه ال حيب القيودل
 .ذلك قيد عليه

ًميام, قصري القامة جـاحظ العينـني صـغري دذكر أن اجلاحظ كان : صفاته اجلسدية  - ٥
 دقيق العنق, صغري األذنني, وشديد السمرة, وقد أسهم األدب الشعبي يف استثامر هذا ,الرأس

 . هلاًاّالقبح يف وضع القصص الساخرة والتطرف املليحة حوله والذي كان هو نفسه حمب
ّذكرت للمتوكل لتأديب بعض ولـده, فلـام رآين استبـشع ": ًقال اجلاحظ متندرا عىل نفسه

 ."...منظري, فأمر يل بعرشة آالف درهم ورصفني
 :ًوقال أيضا

رأيت إحدامها يف املعسكر وكانت طويلـة القامـة, وكنـت عـىل : ّما أخجلني إال امرأتان"
 ! اصعد حتى تر الدنيا:فقالت!  معناَّزيل عيلان:  فأردت أن أمازحها, فقلت هلا,طعام
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! يل إليك حاجة وأريد أن متـيش معـي: ّوأما األخر فإهنا أتتني وأنا عىل باب داري فقالت
 ! مثل هذا: لهتفقمت معها إىل أن أتت يب إىل صائغ هيودي وقال
ن أنقـش وأمرتني أ) خاتم( بفص َّإهنا أتت إيل: وانرصفت فسألت الصائغ عن قوهلا, فقال

 !ما رأيت الشيطان: عليه صورة شيطان, فقلت هلا
 ." ما سمعت:ت وقالكفأتت ب

ولد اجلاحظ يف مدينة البرصة أكـرب حـوارض  :طفولته ومرحلة الكتاتيـب   ونشأته   - ٦
األدب والعلم, حيث كانت حتفل بـاألدب والكتاتيـب التـي كانـت تعلـم الكتابـة والقـراءة 

لفقهاء والفالسـفة والفـرق الدينيـة والفكريـة والـسياسية واحلساب وكانت حتفل باألدباء وا
ٍوالتي كانت مساجدها تشبه جامعات حرة لكل راغب يف العلم ّ. 

ّوكان اجلاحظ جيالس املسجديني من أهل العلم واألدب فقد اختلف إىل كتـاب حـي بنـي 
ّ ثم إنه ملا شب,كنانة مع الصبية حيفظون القرآن الكريم والشعر واحلساب والنحو  كان يعمـل ّ

 .ًبائعا للخبز والسمك يف منطقة سيامن
ّوكان يرتدد إىل جمالس العلم حيث شحذ طبعه من لقائه مع أيب الوزير وأيب عدنان اللـذين 
أسهام يف توجه اجلاحظ إىل العلم, وبدأ اجلاحظ يشعر أن العلـم يمكـن أن يوصـله إىل مكانـة 

وشــغف ) املربــد(األدبــاء يف ســوف عاليــة فــازداد طموحــه ومــىض إىل حمــارضات العلــامء و
ًباملطالعة, وأخذ يكرتي دكاكني الوراقني وينام فيها ليال, ويقرأ هبا الكتب, وقد وجد صـعوبة 

فرتك العمل واجته نحو العلـم, وكانـت لديـه رغبـة جاحمـة يف . يف اجلمع بني الدرس والعمل
 .ذلك

ا عىل الثقافـة اليونانيـة, وقـد فامتد تكوينه الفكري والثقايف أكثر من ربع قرن تعرف خالهل
ًكان مشاركا يف حلقات املساجد يبحث ويناقش من خـالل ثقافتـه التـي مجعـت مـن خمتلـف 

 .العلوم
  :حياته وشبابه - ٧
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ًيبدو أن اجلاحظ هذا الشاب الفقري املدقع قد شبت معه أحالم الطموح ختلـصا مـن الفقـر 
ع أخر, فأخذ يـرتدد إىل األمكنـة التـي ًواجلوع وطموحا يف الوصول إىل مركز مهم يف املجتم

ّتوفر له الوصول إىل طموحه وأخذ يلتهم ما يقع حتت سمعه من فقه وعلوم رشعيـة وحـديث 
أو يف املساجد أو دكـاكني ) املربد(ونحو ولغة من خالل حماورات ومناقشات العلامء يف سوق 

 .الوراقني
ومـا ,امـه يف عمـل مـن األعامل ساعده عىل ذلك صعوبة انتظ ووقد شهد له نظراؤه بذلك

 وقد كانت هذه املرحلة مرحلة انعطاف حقيقـي ,كان يلقاه من معونة أصدقائه ملواصلة العلم
 وإن كنـا ,نحو العلوم والتأليف فكانت املرتكز األسايس يف تكوينه العقيل والثقـايف واللغـوي

جلـاحظ يف هـذه ّحصله انجد صعوبة يف حتديد املدة الزمنية هلذا التكوين أو االختصاص الذي 
 وكيف بدأه وأغلب الظن أن تكوينه الفكري والثقايف امتد أكثـر مـن ,نتاجهإالفرتة أو متى بدأ 

 ,ٍ حصل عىل الثقافة اليونانية بعد مالزمة كبرية حللقات املـساجد,ربع قرن بعد مرحلة الكتاب
ل مباحثـات  ومـن خـال,ٍوحضور كثيف للدروس ومشاركة يف مناقشات العلامء واملسجديني

ومن هنا سميت ثقافة اجلاحظ التي جتمع خمتلف العلوم والفنـون بالثقافـة  .)املربد(متعددة يف 
 . ألهنا استقت عنارصها من أماكن متعددة;اجلاحظية
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الثاني
  العوامل املساعدة

  يف تكوين ثقافة اجلاحظ
  ة اجلاحظثقاف املكونات الفكرية اليت ساعدت يف تكوين

 :أسهم يف تكوين ثقافة اجلاحظ الثقافية عوامل متعددة أمهها
التكوين اجلسدي الذي جعل اجلاحظ ينفر من العمل القتناعـه أنـه ال يـتالءم مـع العمـل 

 .ً ومن هنا كانت نظرية التعويض دافعا من دوافع اجلاحظ إىل الثقافة,بسبب قبح املنظر
فقرية تعاب بتدين مستواها االجتامعـي فهـي أرسة فاجلاحظ من أرسة :املنبت األرسي − ١

ّزنجية من جهة ومن املوايل من جهة أخر, وكل ذلك قد يدفع بالفرد إىل الثقافة لنيـل مكانـة 
 .اجتامعية أرقى من مكانته

مـن العمـل, ويكـره أن ينـتظم يف صـنعة وعليـه أن  فاجلاحظ ينفر: امليول والرغبات − ٢
مك  مكانة اجتامعية, وما روي عنه من أخبار تفيـد بيعـه للـسًيسلك مسلكا آخر ليضع لنفسه
 وبالتايل كان اندفاعه بفعل ميوله ورغباته إىل ,قناع نفسه بالعملواخلبز إنام هي حماوالت منه إل
 .الثقافية والعلم ال إىل العمل

ثقافة, ة اإلهلية منذ طفولته ودفعته لالجتاه نحو الحهذه املن وقد ظهرت :املوهبة الذاتية − ٣
 .وساعده عىل ذلك جمالس العلم
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الثالث
  العوامل املؤثرة واملوجهة
  لشخصية اجلاحظ

ّإذا كان اجلاحط قد اجته بفعل مكوناته الفطرية إىل منهج ثقايف علمي فـإن هنـاك مـؤثرات 
 :أسهمت يف تكريس هذا التوجه وأهم هذه املؤثرات

 كثــرية بثقافتــه شخــصيات − أثــر كــام ذكــر اجلــاحظ نفــسهفقــد : الكتاتيــب واملعلمــون
 .كشخصيات أيب الوزير وأيب عدنان

 فقد كان يتحلق ,وهو من وجهة نظر الثقافة املعارصة للصدر الثقايف الرئيس :املسجد - ١
يف هذا املسجد القراء واملحدثون واللغويون والزهاد وأصـحاب امللـك والنحـل واملتكلمـون 

 .ًمجيعا مؤثر فعال يف تكريس شخصية اجلاحظ وهؤالء ,والشعراء
 .التي كان فيها أبناء القبائل وحتمل هذه األحياء قصص الوعاظ: مساجد األحياء
ذلك السوق التجـاري األديب الـذي أخـذ ينـازع عكـاظ وذي املجـاز وذي : مربد البرصة

 .ق هذا السون أخبار بعضهم البعض يفاملجنة, وقد كان العلامء واألدباء والشعراء يتناقلو
 .التي كان يستأجرها اجلاحظ وينام فيها ليقرأ ما حتويه من كتب :دكاكني الوراقني - ٢

ًفقد أويت اجلاحظ حظـا كبـريا يف لقـاء جمموعـة بـني األدبـاء والعلـامء والنحـاة : األساتذة ً
واملتكلمني كاألصمعي وأيب زيد األنـصاري, وأيب عبيـدة معمـر بـن املثنـى واألخفـش, وأيب 

 .سف القايض, ويزيد بن هارون والرسي بن عبد ربهيو
الذي كـان يقـيم يف ) انمويس بن عمر(الذي تعرف عليه اجلاحظ عن طريق  :النظّام - ٣

ّ وقد توثقت العالقة بـني اجلـاحظ والنظـام منـذ ,ً فكريا يلتقي فيه العلامء واألدباءًداره منتد
 . أخص شيوخهالسنة اخلامسة والثالثني من عمر اجلاحظ وأصبح من
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التـي تقـام يف املجـالس واألفنيـة واملجـالس اخلاصـة يف دور : املنتديات واملجالس العامـة
 تـل نوبخـت(األرشاف كمويس بن عمران ومنتد( ومنتـد ,)عـم ) آل سـليامن بـن عـيل

 .السفاح, ومنتديات أرسة أيب جعفر املنصور وأرس أخر غريها
سع الدولة وتوجه الناس إىل العلم والتنـافس يف التي أخذت تنمو بتو :احلياة العامة  - ٤
 .دعابته
فقد كانت هذه املدينة مكانة خطرية من حيث املوقـع  :الروح العامة ملدينة البصرة    - ٥

ِّاجلغرايف والسيايس بحيث أصبحت مركز جذب لكل املثقفني وأصـحاب الفـرق والبـاحثني 
 .عن املجد واملنزلة

 أنـه رجـل لطلـب العلـم إىل بـالد العـرب والـروم وقد عرف عن اجلاحظ: األسفار - ٦
 .ّواألتراك والشام واجلزيرة العربية مما زاد يف ثقافته وعمق شخصيته

التي تلقاها اجلاحظ من الكتب أو من جمالسته أهل الفكر أو مـن  :الثقافات األخـرى   - ٨
ًتالكهام ميال عظيام وقد مال اجلاحظ إىل ام,األسفار كالثقافة اليونانية اليونانية والرسيانية ً. 
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الرابع
  طور التأليف عند اجلاحظ

مل يستطع دارسو األدب أن حيددوا الزمن الذي كتب فيه اجلاحظ كل كتاب تركه للمكتبـة 
لالنتبـاه أن بـدايات والالفـت ًالعربية, ولذلك نجد خلطا يف األزمان التي حددت كتابة كتبه, 

ماء كابن املقفع, وذلـك ألن النـاس قـد ملؤلفني قد ف إذا صحت كان ينسبها يف التألياجلاحظ
) الـشعر والـشعراء(جلبوا عىل تقدير القديم وإمهال احلديث كام أشار إىل ذلـك ابـن قتيبـة يف 

وكتـاب ) العثامنيـة(ككتـاب ) اإلمامة( إن اجلاحظ افتتح مرحلة التأليف األوىل بكتب :ويقال
اإلمامـة عنـد (وكتاب ) وجوب اإلمامة(وكتاب ) مامة بني العباسإ(وكتاب ) إمامة معاوية(

ذ وقد قادته هذه الكتب إىل بالط املأمون ملا حتمله من نصاعة األفكار ومهـارة اجلـدل إ) الشيعة
لفحص كتب اإلمامة للجاحظ, وقـد نقلـت هـذه ) اليزيدي(ّن املأمون قد كلف أحد مؤدبيه إ

 .ظ من البرصة إىل بغدادالكتب بعد تلقيها بالقبول مع اجلاح
  :اجلاحظ يف بغداد -

ُملا لقي اجلاحظ قبوال عند املأمون و  أكثـر مـن ربن الرسائل يف بغـداد, ولكنـه مل يـص ديواّيلً
 .ثالثة أيام فأعفي من منصبه, وهذا يشري إىل عدم احتامل اجلاحظ للقيود واملنافسني وحسدهم

ً عاما, كتب هذا املؤلف البارع معظم ما ويف هذه الفرتة التي استغرقت عند اجلاحظ مخسني
ُوصل إلينا من كتب, وقد قسمت املرحلة البغدادية إىل قسمني فصل بينهام مقتل الوزير حممـد 

 .بن عبد اهللا الزيات وزير املعتصم والواثق
  :احلقبة األوىل من املرحلة البغدادية -

 توثقـت خالهلـا صـالت )هـ٢٣٣(وتنتهي عام ) هـ٢٠٠(ومتتد منذ وصوله بغداد حوايل 
اجلاحظ بثحامة بن أرشز ذي املكانة الكبرية لد املأمون, وقد اقـرتح عـىل اجلـاحظ أن جيعلـه 

 .ًوزيرا فاستعفاه
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وهـو كتـاب يتحـدث عـن أهـل احلـديث ) الثابتة(ألف اجلاحظ خالل هذه املرحلة كتابه 
وكتـاب )  والعـرباملوايل(وكتاب ) القحطانية والعدنانية( وكتاب )أخالق الكتاب(وكتاب 

ورسـالة ) طبقات املغنني(وكتاب ) فخر السودان عىل البيضان(وكتاب ) الرصحاء واهلجناء(
 .القيان
  : وتأليف اجلاحظ،املرحلة الزياتية -

مل تتغري سياسة الدولة وال اجتاهها الديني املعتمد عىل االعتـزال بعـد وفـاة املـأمون وتـويل 
للثائرين عىل الدولة كاحلزمية التي تدعو إىل اإلباحيـة, وقـد املعتصم والواثق وحماربة املعتصم 

 وأهـداه كتـاب ,بدت حياة اجلاحظ هادئة ترك فيها بغداد إىل سامراء وجـاور منـزل, الزيـات
مة بن أرشز قد تويف وفرتت العالقة بـني ام وكان ث, الوزير بخمسة آالف ديناراحليوان, وأجازه

ّظ البن الزيات إىل فتور كبـري عللـه بحـدة مـزاج ابـن اجلاحظ والنظام وحتولت صداقة اجلاح ٍ
ًذاما هبـا أمحـد ) الرتبيع والتدوير(الزيات وكتب اجلاحظ يف هذه الفرتة أهم رسائله مثل رسالة 

يف مـدح التجـار وذم (كان يطاول ابن الزيات وحياسنه, وكتـب رسـالة لوهاب الذي بن عبد ا
 ).الشعوبية(وكتاب ) د شمسفضل هاشم عىل عب(ًوكتابا يف ) عمل السلطات

  :احلقبة الثانية من املرحلة البغدادية
هــ وبمـساحة حكـم املتوكـل حيـث اتـصل اجلـاحظ ٢٤٧هـ وعـام ٢٣٣ومتتد بني عام 
ويف هذه الفرتة استطاع ابـن أيب دؤاد أن ) الفتح بن خاقان(اد وبالوزير ؤ أيب دبالقايض أمحد بن

ارض خالفة املتوكل وأراد تولية ابن الواثق حيـث يوغر صدر املتوكل عىل ابن الزيات الذي ع
 ,ّصودرت أمواله ووضع يف تنور فيه مسامري, وكان ابن الزيات نفـسه أعـده لتعـذيب أعدائـه

ُوقد هرب اجلاحظ بعد إلقاء القبض عىل ابن الزيات نفسه, وقبض عليه وملا س ئل عـن سـبب ّ
 .)خشيت أن أكون ثاين اثنني إذ مها يف التنور: (هربه قال

 :ثم مثل بني يدي ابن أيب دؤاد وقال له مما قال
ٌن لك األمر عيل خري من أن يكون يل عليك, ولئن أوفو اهللا ألن يك((  وحتـسن أحـسن يسءّ

 ,..)).منـيعندك من أن أحسن وتيسء, وأن تعفو عني يف حـال قـدرتك أمجـل مـن االنتقـام 
, وبقي )نيالبيان والتبي(م له كتابه ّفأعجب القايض لقوله وكافأه بخمسة آالف دينار بعد أن قد
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وكتـاب ) حـج النبـوة(وكتـاب ) الفيتا(ًاجلاحظ ملتزما مع الوليد بن أيب دؤاد وألف له كتاب 
) املعـاد واملعـاش(وكتاب رسالة ) مسائل القرآن(وكتاب ) أيب القرآن(وكتاب ) نظم القرآن(

 ). عىل املشبهةّالرد(وكتاب ) نخلق القرآ(وكتاب 
ّاجلاحظ بالفتح بن خاقان الذي قربه ومجل صـورته عنـد املتوكـّوقد تعرف  ل وأجـر لـه ّ

 ًدبا لولـده, وجعلـه يف حاشـيته حـني سـافر اخلليفـة للـشام يف رحلـةؤًراتبا ورشحه ليكون م
ّالـرد عـىل (وكتـاب ) ّالرد عـىل النـصار(وقد ألف كتاب ). ًتسعني يوما وسبعة(استغرقت 

). فصل ما بني العـداوة واحلـسد(ب وكتا) مة جند اخلالفةمناقب الرتك وعا(وكتاب ) اليهود
 . ثم سافر إىل بلده البرصة ولزم داره,يب اجلاحظ بالفالجصويف هذه املرحلة أ

  :العودة إىل البصرة -
قل املرض وهو يف سامراء ورأ بأم عينيه مقتل املتوكل بتحريض من ابنـه ثاحظ بشعر اجل

فتضافرت عليـه العلـل ) النقرس( ثم أصيب بداء ,لبرصةوعاد إىل مسقط رأسه يف ا) املنترص(
 كيف أنت?: ّوأكب عىل املطالعة والتأليف وقد وصف املربد حالة اجلاحظ عندما سأله

ّكيف يكون من نصفه مفلوج لوجز باملنارش ما شعر بـه, ونـصفه اآلخـر ((: فقال اجلاحظ
 .))نا فيهاّمنقرس لو طار الذباب بقربه ألمله وأشد من ذلك ست وتسعون أ

وكتـاب ) نيالبيان والتبي(وكتاب ) احليوان(وهذه احلقبة شهدت أوج نشاطه فكتب كتاب 
 ).النساء(وكتاب ) البلدان(

  :مذهبه وأخالقه وآثاره -
ء خاصة تداوهلا بعض النـاس, وشـكل راآذهب املعتزلة وبرع فيه وانفرد باعتنق اجلاحظ م

ًاإلرادة جنـسا مـن األعـراض واعتـرب هـذه وقد جعل صـفة )  اجلاحظيةةالفرق(رقة سميت ف
األعراض متبدلة, واعترب القدر خريه ورشه من العبد, ورأ أن اجلواهر ال يستحيل إىل فناء يف 

البحـث الـدؤوب  وّمقابل ذلك عرف اجلاحظ بدماثة املعرش وامليل إىل الدعابة وحب النـادرة
ألوقـات, والتملـك مـن القيـود وقوة اإلحـساس ونفـاذ البـصرية واسـتثامر ا ودقة املالحظة,

ع أنانيـة يـستأثر هبـا, وعـدم قـضاء واالستمتاع بأطايب احلياة, والبعد عن مواطن الـشبهة مـ
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ًكتابـا ضـاع الكثـري منهـا وأهـم هـذه ) مئة ومخسنيثالث( وقد ترك من اآلثار ,حاجات الناس
 :الكتب
 .كتب االستبداد − كتب اإلمامة: يف مباحث السياسة − ١
 .كتاب فضول الصناعات − رسالة يف اخلراج: ث االقتصاديف مباح − ٢
 .االستطاعة وكتاب خلق األفعال: يف الدين واالعتزال والفلسفة − ٣
 .نيالبيان والتبي: يف األدب والعلوم اإلنسانية − ٤
 .أخالق الشطار − إثم العسكر: يف االجتامع واألخالق − ٥

 .الكيمياءرسالة يف  − كتاب احليوان: يف الطبيعيات − ٦

 .القحطانية والعدنانية: يف العصبية − ٧
 .النساء ورسالة يف العشق − اجلواري: يف النساء − ٨
 .رسالة الرتبيع والتدوير: يف موضوعات شتى − ٩
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل اخلامس
  رسالة الرتبيع والتدوير

 أمحـد بـن عبـد اخرة كتبهـا اجلـاحظ يف هجـاءهي رسالة هزلية س: موضوع الرسالة  - آ
كـان ) كتاب األمراء ال كتـاب الـديوان( ومن طبقة الكتاب ظخوان اجلاحإالوهاب وهو من 

ًصديقا للزيات متمذهبا بمذهب الشيعة املتطرفة   وقد ,املشبهة, وهم أعداء املعتزلة) الرافضة(ً
 .عتصم اليمنشني وقد واله املففر بن دينار اخلياط أحد قواد األًكان ابن عبد الوهاب نديام جلع

ارت حول الشامئل التي تتناول ادعـاء اجلـامل د الرسالة أيام وزارة الزيات وقد وكتب هذه
وتكلفه, واصطناع العلم والزهو به, تنعت املهجو بالعرض والضخامة دون الطـول أي مربـع 

  ألنـه;ّمدور حيث تبدو صورة أمحد بن عبد الوهاب ذميمة اخللق قبيحة اهليئة فارغة من العلم
 .طرح عىل مهجوه مئة مسألة تشكل معظم معارف عرصه, فلم جيب عنها

  :ة الرسالة الفكريةمقي - ب
 يف هذه الرسالة اطالع اجلاحظ الواسع ومعلوماته الواسعة, وعمـق معرفتـه بـالواقع, ّجتىل

 وقـد تنـاول املؤلـف يف ,وما حيمله من اخلرافات والقصص واملعتقـدات القديمـة واملعـارصة
ًثري من القضايا التارخيية والفلسفية والعلمية مستفيدا من القرآن الكـريم واحلـديث رسالة الك

العريب, وتعـرض يف رسـالته إىل قـضايا متعـددة كـاأللوان  والنبوي الرشيف والتاريخ العاملي
واألصوات واملد واجلزر, وللمرآة والصورة التي متـسكها ولـبعض التقاليـد والطبـائع وعلـم 

 ).بّرعنقاء مغك(عض املخلوقات وخرفات أخر الفراسة وأرسار ب
  :قيمة الرسالة الفنية واألدبية - ج

ٍ حيـنام اسـتعمل أدوات فنيـة فاء إاليًمل يستطع اجلاحظ أن يبلغ مـن مهجـوه مبلغـا لالسـت
هـذه  وأهـم .ً مـضحكاه, فبـدأ بتناقـضأسهمت يف رسم صورة هذا املهجو بـشكل متنـاقض

 :السامت الفنية هلذه الرسالة
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 .اإلكثار من الدعاء الذي يسوقه للسخرية − ١
 .إبراز صورة السخرية عن طريق املفارقات والتناقضات املعتمدة عىل اجلدل − ٢
 .واالحتجاج واحلوار واملغالطات − ٣

ًنا مل نر مقدودا واسع اجلفرة غريك, وال رشيقا مستفيض اخلارصة سواكإ( ً(.. 
ًليظـا, وأنـا عنـد اهللا طويـل غأكون يف حكمهم ًين الناس عريضا ون رآإّوما عيل ": وقوله

جعل اجلاحظ مهجوه موضع اختالف جلأ فيه إىل مقاييس  )...مجيل, ويف احلقيقة مقدود رشيق
ًاجلامل أحيانا ومقاييس القامءة أحيانا أخر  انقلب أمحد بن عبـد الوهـاب حتـت رصيـر قلـم .ً

فية وكأن ابن عبد الوهـاب خـالف اجلاحظ إىل مسألة اعتزالية, ومعضلة علمية, ومشكلة فلس
 .بني الرافضة واملعتزلة وبني املرجئة واخلوارج

 :االستفادة باإليامء واستخدام لأللفاظ من خالهلا −
مجـع األعـاريض, ًفأنت املديد, وأنت البسيط, وأنت الطويل وأنت املتقارب, فيا شـعرا "

 ." مجع االستدارة والطولًويا شخصا
 :ريةحتويل اجلد إىل هزل وسخ

ني, ٍإنك ال حتسد عىل يشء حسدك عىل حـسن القامـة وضـخم اهلامـة وعـىل حـور العـ"
 ."ةثوجودة القد, وعىل طيب األحدو
 .لقاء األسئلة عليهإإظهار عجز املهجو الثقايف ب

اتـصفت بالرشـاقة والدقـة واللـني والوضـوح واإليـامء : األلفـاظ :أسلوب الرسالة  - د
 .والسخرية والتهكم والالذع

ًبدت حادة وهادة, تشهر باملهجو وحتقر منه, تطول أحيانا, وتقرص أحيانا أخـر, : ملاجل ً
ٍوتتزاوج وترتادف حتفل بالطباق واملقابلة دون إساءة إىل املعنى وال تكلف يف األداء ٍ. 
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل السادس
  نيالبيان والتبي

ّأنه سمي بالتبياختلف الدارسون يف تسمية الكتاب وزمن تأليفه فذكر  ّ, وأنه سـمي ط فقنيّ
ّن الكاتب ما ألـف ً أيضا وكتب عىل نسختني الثانية أصح وأجود من األوىل, وأنيبالبيان والتبي

إحساسه بثقل املرض, وقد اتبع فيه الكاتـب طريقـة  و بعد رجوعه من البرصةهذا الكتاب إال
 من جهة اختيـار اجلـاحظ للنـصوص املتكلمني واملتناظرين يف اجلدل واملنازعة, فالكتاب بيان
ني ملا حيمله من نظرات نقدية حلقـائق يواألخبار واألحاديث والوصايا واخلطب واألدعية, وتب

ّ ألنه يوسع املـدارك, ويعلـم األدب ; وهو من أفضل كتب اجلاحظ,الشعوبية وحقائق العرب
 .ّوالعقل وينبه اخلاطر ويصقل الذوق وهيذب الفكر

  :مادة الكتاب - آ
 كتاب عام يف اخلطابة وأصوهلا عند العرب والعجم, ال يتبع طريقة واضحة, نيلبيان والتبيا

ًوال يلتزم تبويبا وال ترتيبا حيث تـشيع فيـه الفـوىض التأليفيـة يمـزج علـوم البالغـة واألدب  ً
 . ويستطرد ضمن املوضوع الواحد,والتاريخ واحلكمة والزهد

  :صفات الكتاباأهم مو - ب
ًتناول احلروف اسـتامال ونطقـا وخمرجـا وعجـز العـرب عـن نطـق : األلفاظيف جمال  − ١ ً ً

 .احلروف العربية
 .هيتها ومواقف الكتاب منهاتناول البالغة وقيمتها وما: حابهيف جمال البديع وأص − ٢
تناول قيمته وما قيل فيه, وأثر البيئة والصنعة فيه, ووضح كيف يمكن : يف جمال البيان − ٣

 .أن يكون
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تنـاول مقوماهتـا وأنواعهـا والعيـوب اخللقيـة يف اخلطـب, ومزايـا : يف جمال اخلطابـة − ٤
 .األعراب واألنبياء وخطباء املدن والقبائل

حتدث عن رشوطه ومقوماته وألوانه وتأثر الناس به وأثـره يف القبائـل : يف جمال الشعر − ٥
 .واألفراد
 .فصاحةأة واللحن الدث عن اللثغة والفأفحت: يف جمال البيوت النطقية − ٦
 .ظم االجتامعية والسياسية واملالية واخللقية والتعليميةُّتناول الن: يف جمال نظم العرب − ٧

وقد توزعت مجيع موضوعات الكتاب يف أجزاء انرب فيها اجلاحظ يف الدفاع عن العـرب 
من اسـتعامل خطبائهم  وّأمام مطاعن الشعوبية وبني فيه ما عابه هؤالء الشعوبيون عىل العرب

 .العصا
  نقد اجلاحظ -

أي قـول  − وإنـام ذلـك( (: قد قسم الشعراء وفق منهج آخر) هـ٢٥٥(ونجد أن اجلاحظ 
 ويرشح اجلـاحظ ,))عىل قدر ما قسم اهللا هلم من احلظوظ والغرائز والبالد واألعراق − الشعر
 :ذلك

امة العرب واإلعـراب القضية التي ال احتشم منها وال أهاب اخلصومة فيها أن ع(( − ًأوال
 ولـيس ذلـك ,شعر من عامة األمصار والقر مـن املولـدة والنابتـةأ ,والبدو من سائر العرب
 .))بواجب يف كل ما قالوه

صـناعة ورضب مـن الـصيغ وجـنس مـن ((يرشح اجلـاحظ مفهـوم الـشعر بأنـه  − ًثانيا
 .))التصوير
 .))ي والعريب والبدوي والقروياملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجم( (:يقول − ًثالثا
بإقامـة الـوزن وختـري اللفـظ وسـهولة ((الشعرية النموذجية تكون وفق اجلـاحظ  − ًرابعا

 .))املخرج وكثرة املاء وصحة الطبع وجودة السبك
 :حني حتدق يف مفاهيم اجلاحظ للشعرية العربية نلمح ما ييل
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 مـن األمـم األخـر واسـتدراكه العرب أكثر شعرية من العرب املولدين القادمني − ًأوال
 ولكنه مل يستدرك عىل املولـدة أن يكـون مـن ,بل معظمه) )ليس يف كل ما قالوه((الوحيد هو 

 ومن هنا نشتم من قوله هـذا . وهذا موجود بالفعل,بينهم الشاعر الذي يفوق الشعراء العرب
 .ة الثقافيةصالء والعرب اجلدد من الناحيمسألة الرصاع عىل السلطة بني العرب األ

 مـا دام ,ًالـشكل عـىل املـضمون ظاهريـا يلضقرب إىل تفـأتعريف اجلاحظ للشعر  − ًثانيا
ن املعاين  أل; فال فضل لشاعر عىل آخر فيها)املعاين( أما مسألة . صناعة وصورة وصيغة:الشعر

 − نجـد هنا . ومن ثم فإن أمهية الشاعر تكون يف كيفية صياغة املعاين املعروفة.معروفة للجميع
 .ً قرسياًبني اجلميع توحيدا أن اجلاحظ يوحد النظر للمعاين − وية أخرمن زا

نر أن اجلاحظ حيكم عىل الصيغة املنجزة للمعاين يف هيئـة قـصيدة ولـيس  من زاوية ثانية
 إذن فإن مقولـة تفـضيل الـشكل عـىل املـضمون .عىل املعاين اخلام املستقلة قبل حتوهلا إىل شعر

 .))املعاين مطروحة يف الطريق(( قيقة عند تفسري مجلة دالظاهرية ليست
الشعرية النموذجية عند اجلاحظ تتبع الرأي السائد لد الذوق العام للنقاد العـرب  − ًثالثا

 .آنذاك وال جديد فيها
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل السابع
  منزلة اجلاحظ وخصائص فنه

  :خصائص فن اجلاحظ - آ
 بنى أسسها من ثقافته اخلـصبة الواسـعة ,ب مدرسة أدبية متميزة لكون اجلاحظ صاحًنظرا

 : فإن هلذا الكاتب خصائص متميزة تتمثل يف,وأسفاره واختالطه بأصحاب القول والعلم
ِّ كل ما يكتب ألن له بصامت تفكريية وتعبرييـة متميـزة ووضوح شخصية اجلاحظ نح − ١

ًوأسلوبا وطرازا خاصا من التفكري يعتمد عىل احل ً  .جة والسخرية والتهكمً
يناقـشه وحيقـق األمـور الكونيـة  وَّال يقبل اجلاحظ كل ما ينقله لنـا دون أن يمحـصه − ٢

 .واألدبية فيه
ظهور صفة االعتزال يف كل ما يكتب من خالل العقل واجلدل والبحث عـن احلقيقـة  − ٣

 .ًبعيدا عن اخليال والعاطفة
 .السخريةة واملرح وباخلفة والدعااعتامده عىل  − ٤
 ."االستطراد"ٍاإلملام بجوانب املوضوع الذي يتحدث عنه دون وضع خطة منظمة  − ٥
 .عليقتالواقعية من حيث تناول شؤون احلياة بالوصف والنقد وال − ٦
ًالقدرة املدهشة عىل تناول اليشء وضده, مادحا أو قادحا − ٧ ً. 
 . الكتب املطولةطول التأليف التي كتبها, إذ يعد اجلاحظ أول من ألف − ٨
مرونة األسلوب من حيـث القـدرة العجيبـة عـىل صـياغة األلفـاظ واسـتخدامها يف  − ٩

 .ًأمكنتها وسبك اجلمل والترصف باللغة ترصفا يدل عىل سعة ثروته اللغوية
ً فتـارة يـستعمل أسـلوبا علميـا, وتـارة يـستخدم ,ًتكوين األسلوب وفقا ألغراضه − ١٠ ً

ًأسلوبا أدبيا ً. 
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ها من اجلمل مع جمانبـة التكلـف مـن خـالل الدقـة اضع األلفاظ وإنزاهلا يف موختري − ١١
 .واملوسيقا

ّات, بناء للغة, حسن التأليف ذو قدرة عىل الـشاكلة بـني األلفـاظ ّاجلاحظ نحف: وبالنتيجة
ّ فيطيـل اجلمـل, ويقـرصها يوسـيق اجلمـل والـرتادف والتنـاغم املواملعاين, يعتمد التوازن يف

, وتبـدو مجلـه واضـحة رشـيقة جيـدة التـصوير, غـري معتمـد عـىل الـسجع بحسب املوقف
 .والتكلف

  :منزلة اجلاحظ - ب
ًوقة لد املثقفني واملتأدبني نظرا ملـا حتملـه آثـاره متل اجلاحظ يف األدب العريب مكانة مرحا

ن الكثرية من النظرات العلمية والكالمية واآلراء األدبية, وقد وضعه معظـم النقـاد واملفكـري
ًا معىل رأس الطبقة األوىل من الكتاب العرب وغري العرب, ومع ذلـك فـإن للجـاحظ خـصو

 :التقطوا مثالبه, وأذاعوا عيوبه, ومن خصومه
 .ابن قتيبة الدينوري − ١
 .أبو العباس ثعلب − ٢
 .سعوديامل − ٣
 .األزهري − ٤
 .اهلمذاين − ٥
 .البغدادي − ٦
 .القايض الباقالين − ٧

 : رمي هبا اجلاحظومن التهم التي
 .)اهلمذاين( يف األدب ٍّأنه غري ثقة فيام يروي وهو غري جمل − ١
 ).الباقالين(ّأنه يستعني بكالم غريه أما كالمه فليس له ميزة  − ٢
فساد العقيدة ونرصة الباطل, ووضع احلديث النبوي وتـشكيك النـاس يف عقائـدهم  − ٣

 .)املسعودي(
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 الـذي "ّثابـت بـن قـرة"كالم لباع وباألدب وعلم الومن الذين شهدوا للجاحظ بطول ا
 عمر بن اخلطاب يف سياسـته ويقظتـه : أوهلم:ما أحسد هذه األمة إال عىل ثالثة أنفس" :يقول

 احلسن البرصي يف علمه وتقواه وزهده, والثالث اجلـاحظ يف خطابتـه وأدبـه :وحذره, والثاين
 ."وجده وهزله
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  عشرونالباب ال

  أبو العالء املعري
  محد بن عبد اهلل بن سليمان التنوخيأ

  )الناثر(
  :حياته ونشأته - أ

 نـسبة إىل مولـده , ولقبـه املعـري)محد بن عبد اهللا بن سـليامن التنـوخيأ(أبو العالء اسمه 
 ولـد فيهـا سـنة ثـالث وسـتني , وهي مدينة بني محاة وحلب من مـدن سـورية)معرة النعامن(

 .دب والقضاءئة من أرسة اشتهرت بالعلم واألوثالثم
 وقد ذكر ذلك يف , أد إىل فقدانه برصه,ن بلغ الرابعة من عمره حتى مرض باجلدريإوما 

 . بالعصفرً مصبوغاًلبس يف مرضه ثوباأ ألنه ;ال يعرف من األلوان إال األمحر,إحد رسائله
  :حبه للعلم - ب

 , قوم من علـامء بلـده للمعرفة تتلمذ عىلً بالعلم حمباًوقد كان أبو العالء منذ صغره شغوفا
 ثم إىل أنطاكية وكانـت آنـذاك مـن بلـدان العلـم ,فلام رغب يف املزيد رحل إىل طرابلس الشام

 وكانـت الالذقيـة تنـافس , وكانت الثقافة الرسيانية هي الـسائدة يف تلكـم احلـارضة,واملعرفة
 ثـم عـاد مـن ,لهـاأنطاكية يف اجتذاب العلامء واملثقفني فارحتل إليها وهنل العلم من بعض أه

 ثم ,خذ عنهمأالالذقية إىل معرة النعامن وتوجه بعدها إىل حلب والتقى هناك ببعض الشيوخ و
 , هــ٣٩٦م شـطرها حـوايل سـنة ّ فـيم,حدثته نفسه بالذهاب إىل بغداد عاصمة الدنيا آنـذاك

 ولكنه اضطر للعودة إىل مسقط رأسه وأنجز بعض أعامله
  :لقاؤه بالشريف املرتضى - ج
 ويف هذه املرة حدثت له الصدمة الكرب مع ,هـ٣٩٨ستأنف الرحيل إىل بغداد ثانية سنة وا

 ًالرشيف املرتىض الذي كان يتمتع بمركـز دينـي واجتامعـي كبـري باإلضـافة إىل مركـزه نقيبـا



٥٧١ 

 وكانت داره ملتقى النخبة املثقفـة مـن ,ً ومؤلفاً وشاعراً وكاتباً زيادة عىل كونه أديبا,رشافلأل
 .اديني ومن علامء العربيةالبغد

 وواكب ذلك اجتامع ,أن أبا العالء استدعي إىل دار الرشيف املرتىض احلادثةهذه وخالصة 
بـبعض شـؤون   وكان هؤالء يتناقـشون يف جلـساهتم,طائفة من رجال األدب يف دار الرشيف

 ً كارهـا ويبدو أن الرشيف املرتىض كـان)شاعرية املتنبي( وطرحت ليلتذاك ,الشعر والشعراء
ئل أبـو ُ فلـام سـ,خذ احلارضون جياملون الرشيف فيثلبون املتنبـي ويعيبـون شـعرهأ ف,للمتنبي

 لـو مل يكـن للمتنبـي إال :قال −  بشعره وفكرهًوكان املعري مفتونا − العالء عن رأيه يف املتنبي
 :قصيدته التي يقول يف مطلعها

ـــازل ـــوب من ـــازل يف القل ـــا من ـــك ي ـــك أ  ل ـــن من ـــت وه ـــرت أن ـــلاوأقف  ه
وا هذا األعمـى ّ جر: هلمً ثم أشار إىل خدمه قائال,ً ففرت الرشيف املرتىض قليال,ًلكفاه فخرا
 وعنـدما هـدأت ثـائرة الـرشيف سـأل , ففعل اخلـدم,خارج جملسنا هذالقوا به بأمن رجليه و

نـه  ذلك أل: فقال.علمأسيدنا َّثم  اهللا : فقالوا, هل تعلمون ملاذا أخرجت هذا األعمى:هءجلسا
 :ن املتنبي يقول يف هذه القصيدة أل;أساء األدب حيث اختار هذه القصيدة الالمية
ــــاقص ــــن ن ــــذمتي م ــــك م  ين كامـــــلأفهـــــي الـــــشهادة يل بـــــ  وإذا أتت

  :إلزامه نفسه بالسجن - د
وكانت هذه الصدمة ذات وقع كبري عىل نفس املعري فقد قـرر بعـدها إال خيـرج مـن بيتـه 

 بل تعداه إىل سـجون كثـرية ذكـر منهـا , فحسبً واحداً ال سجنا,وألزم نفسه السجن يف داره
 :ثالثة
 .سجن الدار − ١
 .وسجن العمى − ٢
 .وسجن نفسه يف جسده − ٣
 :ما أنجزه يف هذه الفرتة من مؤلفات − ـه

 :ويف هذه الفرتة أنتج أبو العالء جمموعة غري قليلة من املؤلفات
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 .كسقط الزند − ١
 .ريمها من الدواوين الشعريةولزوم ما ال يلزم وغ − ٢
 .ورسالة الغفران − ٣
 .ورسالة املالئكة وغريمها من املؤلفات النثرية − ٤

 :وألف يف النقد جمموعة من الكتب منها
 ورشح فيه الغـامض مـن )ذكر حبيب( و, الذي رشح فيه شعر املتنبي)محدأمعجز ( − ٥

 .يات البحرتي وخصه بالتعليق عىل بعض أب)عبث الوليد(شعر أيب متام 
  :اضطراب عصر املعري - و

يف جو سيايس مضطرب تتنازع السلطة فيه دولة احلمدانيني واملرداسيني يف شـامل ذلك  ُّكل
 التـي , وترتقب من وراء احلدود اإلمرباطوريـة البيزنطيـة, ودولة الفاطميني يف جنوهبا,سورية

 .كانت تنتهز كل فرصة لإلغارة عىل مملكة اإلسالم
 ً ومتوجـاً بل كانـت أكثـر اضـطرابا, من احلياة السياسيةًاحلياة الدينية أحسن حاالومل تكن 

 :وكان املتدينون ينقسمون إىل قسمني
متدينون بالوراثة ممن اختذوا من الدين وسـيلة لتحقيـق مـآرهبم وأداة لفـرض  :األول − ١

دمة األغـراض نفوذهم ومزجوا هذا بنوع من النفاق للحكام وتطويع مبادئ الدين احلنيف خل
 . وكان هذا القسم يمثل األكثرية املطلقة من مجهور الشعب,السياسية واالقتصادية

 العتقـادهم ً وجاء سلوكهم انعكاسـا,متدينون فهموا جوهر الدين وحقيقته :والثاين − ٢
 .ولكن هؤالء قبعوا يف بيوهتم ونفضوا أيدهيم من الدنيا

لفكرية يضاف إليهـا نـسائم كانـت هتـب عـىل كل هذه االجتاهات السياسية والعقيدية وا
 ,املجتمع اإلسالمي من بقايا الفلسفات القديمة كاهلندية والفارسـية والنـسطورية والبيزنطيـة

 .ر عىل تفكري أيب العالء وطبعته بطابع الشك والقلق واحلريةَّثأ
يقـة يف حق − كام اختلف القـدامى − اختلف الدارسون يف هذا العرص :عقيدة املعري  - ز

 .عقيدة أيب العالء
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 وهلذا نقل الـسيوطي ,نه ملحد شديد اإلحلاد كافر باهللا وبالبعث والنشورإ: فمن قائل − ١
 : زنادقة اإلسالم ثالثة" :نه قالأيف بغية الوعاة عن بعضهم 

 .نديواابن الر −
 .والتوحيدي −
 ."واملعري −
 من غري أن يعمل فكره يف كـل , كإيامن العجائزًنه مل يرض أن يكون مؤمناإ :من قائلو − ٢

 .ما انتهى إليه من مظاهر العقيدة الدينية
 يرتدد يف التوفيق بني ما انحدر إليه من تعاليم موروثـة عـن الـدين إنه كان :ومن قائل − ٣

 : وينتهي إىل يشء من اليقني فيعرج بذلك فيقول,ورأي يمتحنه من عقله وتفكريه
ـــىص  أمــــا اليقــــني فــــال يقــــني وإنــــام ـــن وأق ـــادي أن أظ ـــاأاجته  حدس

نه مؤمن عميق اإليامن ويستشهد ببعض ما تركه مـن أينسب إىل أيب العالء  :ومن قائل − ٤
 :ثر عنه بيت قال فيهأفقد  شعر

ــــــن ــــــق واب ــــــلآواهللا ح ــــذيب  دم جاه ــــريط والتك ــــأنه التف ــــن ش  م
 :ويف قصيدة أخر يؤيد فكرة وجود اهللا وجيهر هبذا فيقول − 

ــــه ــــب في ــــباهللا ال ري ــــو حمتج  بــــاد, وكــــل إىل طبــــع لــــه جــــذب   وه
 :بد له من منظمذي يسري بنظام الوبعد طول تفكري هداه عقله إىل أن هذا العامل ال − 

 مــــــدبر − بــــــال شــــــك−ولــــــه  فلــــــــك يـــــــــدور بحكمـــــــــة
  :وما بعدهرأيه يف املوت  - ح
 .منكر  ال ينكره,أما املوت فهو حاصل ال شك فيه − ١
 ولكن الذي سأل عنه أبـو العـالء ,ن مآهلا إىل الرتابأحد مفكر بوهذه األجسام ال جي − ٣

 : فيقول, هلاًهو األرواح التي ال يملك جوابا
ـــــا ـــــرتاب مآهل ـــــسوم فلل ـــــا اجل ــــسلك  م ــــى ن ــــاألرواح أن ــــت ب  وعيي
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 :ومهام أمعن يف التفكري فلن هيديه تفكريه إىل أكثر من الظن − ٣
ــــاألرو  دفنـــــاهم يف األرض دفـــــن يقـــــني ــــم ب ــــونوال عل ــــري ظن  اح غ

نه اسرتسل يف التفكري يف هذه املشكلة ولكنه مل هيتد لصواب فارتد إليه تفكـريه أويبدو  − ٤
 .ن جيعل معرفة مصري األرواح من خفايا علم اهللا الذي انفرد بهأوريض ب
 :دم يف الغوص وراء خفيات علم اهللا إال رضب من اجلنونآوما حماولة ابن  − ٥

ـــــون   اهللا علمــهوروم الفتــى مــا قــد طــو ـــــا أو شـــــبيه جن ـــــد جنون  ًيع
 لذلك عاد وطـرح الـسؤال ,وتظل فكرة التساؤل عن مصري الروح تقلقه وتشغل باله − ٦

 وانتهى به األمر إىل العجـز عـن إدراك هـذه املـشكلة التـي حـريت ,مرة أخر يف اللزوميات
 : من اهلذيانً واعترب التفكري هبا رضبا,األنبياء واملفكرين من قبل

ـــل  ـــد قي ـــدماإق ـــروح تأســـف بع  تنــأ عــن اجلــسد الــذي غنيــت بــه  ن ال
ـــــه  إن كــــان يــــصحبها احلجــــا فلعلهــــا ـــــان وغيب ـــــه للزم ـــــدري وتأب  ت

ــــابر أو ــــوم غ ــــذيان ق ــــم ه ــــه  ال, فك ــــداده يف كتب ــــب ضــــاع م  يف الكت
 ,باستنكاره للخصومات التي تنشأ بني أتبـاع الـدياناتاملعري  يرصح :رأيه يف الدين − ط
ة يف عـرصه حيـث احتـدمت اخلـصومة بـني املـسلمني والنـصار يف مدينـة الالذقيـة وخاص

 ولكنـه ال ينتـرص لفئـة دون ,وهاجت املدينة للضجة التي كانت بني أتباع طه وأتبـاع املـسيح
فنسمعه يقول,أخر : 

ـــــــــــــجة ـــــــــــــة ض  مـــــــا بـــــــني طـــــــه واملـــــــسيح  يف الالذقي
ــــــــــه ــــــــــزز دين ــــــــــل يع  يــــا ليــــت شــــعري مــــا الــــصحيح  ك

تبـاع أ نجـده يـرصح بـأن "ضـجة الالذقيـة "  مـنً سـلبياًنه يقف موقفاأم من وعىل الرغ
 : وهداه تفكريه إىل أن أهل األرض شخصان,الديانات الثالث تنكبوا عن سواء السبيل

 . من العقلً ولكن فاته أن حيوز شيئا,حاز الدين كله :حدمهاأ − ١
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من اإلسالم وال من النـصار وال  ال ًحاز العقل كله ومل يمسك من الدين شيئا :الثاين − ٢
 : وال من املجوسية,من اليهودية

ــدت ــا اهت ــصار م ــة والن ــت احلنيف ـــضللة  هف ـــوس م ـــارت واملج ـــود ح  وهي
ــل ــال عق ــن ب ــل األرض ذو دي ــان أه ــــــه  اثن ــــــل ل ــــــن ال عق ــــــر دي  وآخ

العـه عـىل ّ واط, بني الفكر واإليامنذبذبت يً ولذلك ظل قلقا,ًومشكلة الدين حريته كثريا
 بل دفعـه الـشك إىل اجلنـوح نحـو , مل يستطع أن يستل القلق من نفسه,لكتب الثالثة املقدسةا

 وكان يتمنى أن يأيت ذلك اجليل املربأ من أوهام الديانات ,الكفر يف الديانات والكتب الساموية
 :دعاهتا − ولهعىل حد ق − والتمرد عىل أباطيلها التي لفقها

ــــان  ديـــــن وكفـــــر وأنبـــــاء تقـــــص ــــلوفرق ــــوراة وإنجي ــــنص وت  ي
ـــــة ـــــل ملفق ـــــل أباطي ـــل?  يف كـــــل جي ـــد جي ـــا باهل ـــرد يوم ـــل تف  ًفه

ورصاع أيب العالء يف الرشائع الساموية عىل اخـتالف الكتـب املقدسـة التـي حطهـا رصاع 
 ويزعم أن ما فيها من رشائع هي التـي , ولذلك حيمل عىل كل هذه الكتب محلة شعواء,طويل

 :بذرت الفتن بني خلق اهللا
ــــــداواتأو  حنــــاإإن الــــرشائع ألقــــت بيننــــا ــــــانني الع ــــــا أف  ودعتن

  :لة الدينمَرأيه يف حَ - ي
 وال ندري أعالقته برجـال الـدين يف عـرصه ,شد استغاللأوهؤالء برأيه يستغلون الدين 

 ومـن املنتفعـني !? أم أن رجال الدين يف زمنه كانوا مـن املتـاجرين باسـم الـدين,كانت سيئة
 فهم يتظاهرون أمام ,سوح الرهبان وجالبيب األئمة وأفعاهلم تناقض أقواهلمبالتظاهر بلبس م

 لـذا تـراه , وهم يعاقروهنا صباح مساء, ويعظون اجلامهري برتكها,الناس بعزوفهم عن اخلمرة
 :ينتقد سلوك هؤالء فيقول

ـــر ـــت ح ـــدعت وأن ـــد خ ـــدك ق  بــــصاحب حليــــة يعــــظ النــــساء  روي
ـــــرشهب  م فـــــيكم الـــــصهباء صـــــبحاّحيـــــر ـــــساءوي ـــــد م ـــــىل عم  ا ع
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ـــــــساء  يقـــول لكـــم غـــدوت بـــال كـــساء ـــــــن الك ـــــــذاهتا ره  ويف ل
ــــ ــــه ينه ــــا عن ــــى م ـــــة أســـــاء  ىإذا فعــــل الفت ـــــني ال جه  فمـــــن جهت

  :رأيه يف رجال السياسة - ك
 وربـام كـان رجـال الـسياسة ,الـدين أفضل من رأيه يف رجال ليس رأيه يف رجال السياسة

 ولكن ربـام ,لنفوذهم واملمعنني يف هذا االستغاللوأصحاب السلطان يف عرصه من املستغلني 
 ومهام يكن األمر فإنه محل ,ميع الناس لديهجلنت عقدة كراهية َّكانت عاهة أيب العالء التي كو
 فلذلك وصفهم بأهنم ينرصفون إىل مالذهم التي تشغلهم عن ,بشدة عىل والة األمور يف زمانه

 وا كأنام خلقـذين الناسوغلوا يف امتصاص دماء ال ويرتكون ألعواهنم أن ي,رعاية شؤون األمة
 :م اخلراج الذي من شأنه أن يزيد من رفاهية امللوكيلتقد

ــــزف ــــزف ون ــــوكهم ع ــــشأن مل ــــاة خــــرج  ف ــــور جب  وأصــــحاب األم
وهو يؤمن بأن الرسالة املنوطة بأعناق والة األمور هي إقامة العـدل بـني املـواطنني ودفـع 

 بيد أهنم إذا خـانوا هـذه الرسـالة فـإهنم بـذلك , هيدد أمنهماألذ عنهم ومحايتهم من كل ما
يكونون قد استجازوا ألنفسهم هذه األمة التي أوكلت إلـيهم سياسـة أمورهـا وأناطـت هبـم 

 :مة هذه أحواهلا وأحوال حكامهاأك نجد أبا العالء يمل املقام يف  فلذل,تدبري شؤوهنا
ــــارش ــــم أع ــــام فك ــــل املق ــــةأم ــــري صــــالحها   م ــــرت بغ ــــاأم  أمراؤه

ـــدها ـــتجازوا كي ـــة واس ـــوا الرعي  فعــــدوا مــــصاحلها وهــــم أجراؤهــــا  ظلم
 وخاصـة أن الـسياسة آلـت إىل ,ربم والتأفف من رجال السياسة يف عـرصهتوكان شديد ال

جمموعة من األحداث والشباب األغرار الذين ال عهد هلم بالسياسة فرصفوها أسوأ تـرصيف 
 :فوصفهم بقوله

 فينفـــــذ أمـــــرهم ويقـــــال ساســـــة  عقــــليــــسوسون األمــــور بغــــري
ـــــي ـــــاة وأف من ـــــن احلي ـــــأف م  ومـــــن زمـــــن رئاســـــته خـــــساسة  ف
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 أي أن سـخطه ,ً فإن هذا مل يقلقه قدر قلقه من املسوسني أيضا, بالسياسةًنه كان برماأومع 
 لـذلك " علـيكم َّ كام تكونوا يـوىل" وكأنه يؤمن بالقول املأثور ,تعد احلكام إىل املحكومني

 ." هم الفسدة " واعتربهم ًالناس مجيعامحل عىل 
ـــــدنيا ب  عـــــــىل براياهـــــــا وأجناســـــــها  دناســـــهاأقـــــد فاضـــــت ال

ــــــامل ــــــا ظ ــــــي فوقه ــــــل ح  ظلــــم مــــن ناســــهاأومــــا هبــــا  وك
خص خـصائص اإلنـسانية فيـه وهـي أونظرته لإلنسان تتجىل بأن هذا اإلنسان تعر عن 

 :الصداقة التي طاملا أشاد هبا الشعراء
ـــــ ـــــد ل ـــــالن جي ـــــالوا ف  ال يكـــــذبوا مـــــا يف الربيـــــة جيـــــد  صديقهق

ـــــــص  فـــــأمريهم نـــــال اإلمـــــارة باخلنـــــا ـــــــصالته يت ـــــــبهم ب  ديونقي
 :من نثر أيب العالء املعري

  :قال أبو العالء يف رسالة الغفران - ل
دم آوعمد ملحله يف اجلنان فيلقى ابـن  ,فإذا رأ قلة الفوائد تركهم يف الشقاء الرسمد( − ١

 منـه ,قـد روي لنـا عـن شـعر − ىل اهللا عليه وسلمص −  يا أبانا:يق فيقولعليه السالم يف الطر
 :قولك

ــــــكاهنا ــــــو األرض وس ــــــن بن  ليهـــــا نعـــــودمنهـــــا خلقنـــــا وإ  نح
ــــــحابه ــــــى ألص ــــــسعد ال يبق ــــسعود  وال ــــايل ال ــــوه لي ــــنحس متح  وال

 ,سمع بـه حتـى الـساعةأ ولكنني مل ,لته إال بعض احلكامءق إن هذا القول حق وما ن:فيقول
 فقد علمـت أن النـسيان ,فنحن لك يا أبانا قلته ثم نسيت − وقر اهللا قسمه يف الثواب − ولفيق

 : − ىل اهللا عليه وسلمص − ًهدا عىل ذلك اآلية املتلوة يف فرقان حممدا شك وحسب,مترسع إليك
نك إنام سـميت أوقد زعم بعض العلامء  " ً ولقد عهدنا ألدم من قبل فنيس ومل نجد له عزما"
 وقـد روي , أنـايس: ويف اجلمع, أنيسان: واحتج عىل ذلك بقوهلم يف التصغري, لنسيانكًانسانإ

 :وقال الطائي ,أن اإلنسان من النسيان عن ابن عباس
ـــــاسإســـــميت  ال تنـــــسني تلـــــك العهـــــود وإنـــــام ـــــك ن ـــــسانا ألن  ًن
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 فحـذف , بكرس السني يريد النايس," ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" :وقرأ بعضهم
رصيون فيعتقـدون أن اإلنـسان  فأما البـ," سواء العاكف فيه والباد"ء كام حذفت يف قوله اليا

 ,له أناسـنيصـ أنـايس أ: وقـوهلم يف اجلمـع,ن قوهلم يف التـصغري أنيـسان شـاذأ و,نسمن األ
 . والقول األول أحسن,فأبدلت الياء من النون

 , إنام كنت أتكلم بالعربية, وأذيةًأبيتم إال عقوقا : − ىل اهللا عليه وسلمص − دمآفيقول  − ٢
 ,نطق بغريها إىل أن هلكـتأ فلم , يف اجلنة فلام هبطت إىل األرض نقل لساين إىل الرسيانيةأناو

 ? يف العاجلـة أم اآلجلـة: فأي حني نظمت هذا الـشعر, العربيةَّعاد عيلأفلام ردين اهللا إىل اجلنة 
ليهـا إمنهـا خلقنـا و( :ال تر قولهأ ,املاكرةوالذي قال ذلك جيب أن يكون قاله وهو يف الدار 

دري أن خرج منها فلـم أكـأ وأما اجلنة فقبل أن ? فكيف أقول هذا املقال ولساين رسياين)نعود
  وما رعى ألحد من ذمام وأمـا بعـد, صري كأطواق محام,نه مما حكم عىل العبادأ و,باملوت فيها

 كـذب ال حمالـة ونحـن معـارش أهـل اجلنـة  ألنـه;ليها نعودإ و:رجوعي إليها فال معنى لقويل
ن بعض أهل الـسري يـزعم أن هـذا الـشعر وجـده إ : فيقول قيض له بالسعد,دونخالدون خمل

 وكـذلك . وهـذا ال يمنـع أن يكـون, فنقله إىل لـسانه, يف متقدم الصحف بالرسيانية)يعرب(
 :ملا قتل قابيل هابيل − وسلمصىل اهللا عليك  − يروون لك

ـــــبالد ـــــريت ال ـــــاتغ ـــــن عليه  ألرض مغــــــرب قبــــــيحافوجــــــه  وم
ــــيح  هــــــا فبــــــاتوايوأود ريــــــع أهل ــــه املل ــــر الوج ــــود يف الث  وف

ذكـر أن أ ويف حكايـة معناهـا مـا , عىل اإلقواء)وجه املليحالوزال بشاشة (وبعضهم ينشد 
وزال بـشاشة الوجـه (نشد هذا الشعر وكانت روايته أ من بعض ولدك يعرف بابن دريد ًرجال
 جيـوز أن يكـون : فقـال, أقو وكان يف املجلس أبو سعيد السريايف: فقال أول ما قال,)املليح
 بنـصب بـشاشة عـىل التمييـز وبحـذف التنـوين اللتقـاء )وزال بشاشة الوجـه امللـيح( :قال

 : قلـت أنـا,ن عجـافو والذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستو: كام قال عمر,الساكنني
 − دمآ فيقـول ,يد رش من إقواء عرش مرات يف القـصيدة الواحـدةهذا الوجه الذي قاله أبو سع

 آليـت مـا , إنكـم يف الـضاللة منهوكـون,بينيأعزز عيل بكم معرش أ : − ىل اهللا عليه وسلمص
 , وإنام نظمه بعض الفارغني فال حول وال قوة إال باهللا,نطقت هذا التكليم وال نطق يف عرصي
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 , وكـذب بعـضكم عـىل بعـض, ثم عىل حواء أمكـمدمآ ثم عىل ,كذبتم عىل خالقكم وربكم
 .ومآلكم يف ذلك إىل األرض
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  والعشرون احلاديالباب 

  أبو حيان التوحيدي الواسطي
   هـ٤١٤ −  ٣١٠

  :صلهأمسه وكنيته ولقبه و - أ
شهر لقبيه والثاين أ وهو , ويلقب بالتوحيدي,يب حيانأ يكنى ب,نه عيل بن حممد بن العباسإ

 . كان أبوه يبيعه بـالعراق,وحيدي نسبة إىل نوع من التمر يسمى التوحيد ولقب بالت,الواسطي
 فإن املعتزلة يسمون أنفسهم , املحتمل أن تكون نسبته إىل التوحيد وهو الدين:وقال ابن حجر

 وهو عريب عىل الرغم من : وقيل,صله شريازأ ومعتزيل كام سيمر معنا و,أهل العدل والتوحيد
 . ومل يكن يعرف الفارسية,ين البلدين األعجمينيمولده الذي ينسب إىل هذ

  :ميالده ونشأته - ب
 ومـىض إىل الـري ,ولد يف العرش الثاين من القرن الرابع ثم انتقل إىل بغـداد فأقـام هبـا عـدة

 . يف مثاهلامًا وألف كتابا فلم حيمدمه, والصاحب بن عباد,بن العميداوصحب أبا الفضل 
  :أساتذته - ج
 .حو عىل أيب سعيد السريايف وعيل بن عيسى الرماينخترج يف الن − ١
 .وذي وأيب بكر الشايشروبالفقه الشافعي عىل حامد امل − ٢
ويف الفلسفة عىل حييى بـن عـدي وأيب سـليامن املنطقـي وأيب احلـسن العـامري وابـن  − ٣

 .النفيس الريايض
 .ويف التصوف جعفر اخللدي وابن سمعون − ٤
  :ثقافته - د
 يف مجيع العلوم من النحو واللغة والشعر واألدب والفقه والكالم ًحيان متفنناكان أبو  − ١

 .عىل رأي املعتزلة
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 . يسلك يف تصانيفه مسلكه ويشتهي أن ينتظم يف مسلكهًوكان جاحظيا − ٢
 .فهو شيخ يف الصوفية − ٣
 .وفيلسوف األدباء وأديب الفالسفة − ٤
 .وحمقق الكالم ومتكلم املحققني − ٥
 .مام البلغاءإو − ٦
 .نةا فطنة وفصاحة ومك,فرد الدنيا الذي ال نظري له − ٧
 .كثري التحصيل للعلوم يف كل فن − ٨
 .حفظه واسع الدراسة والرواية − ٩

 .وقد كان تفوقه يف العلوم وتبحره يف املعارف يف أعىل طبقة من البيان − ١٠
 .ء يف تقريبه من الكتاب والرؤساًوكانت علومه هذه سببا − ١١
  :ثار أبي حيانآ - ـه

  :اآلثار األدبية - أوالً
 .اإلمتاع واملؤانسة − ١
 .اهلوامل والشوامل − ٢
 .الصداقة والصديق − ٣
 .البصائر والذخائر − ٤
 .مثالب الوزيرين − ٥
 .النوادر − ٦
 .تقريظ اجلاحظ − ٧
 .رسالة احلنني إىل األوطان − ٨
 .رسالة يف علم الكتابة − ٩

 .ابن جني يف شعر املتنبيالرد عىل  − ١٠
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  :اآلثار الفلسفية - ثانياً
 .املقابسات − ١
 .رسالة يف ضالالت الفقهاء يف املناظرة − ٢
 .املحارضات واملناظرات − ٣
 .اإلقناع − ٤
 .التذكرة التوحيدية − ٥

  :اآلثار الصوفية - ثالثاً
 .اإلشارات اإلهلية واألنفاس الروحانية − ١
 .ق الفضاء من احلج الرشعياحلج العقيل إذا ضا − ٢
 .الزلفى − ٣
 .رسالة يف أخبار الصوفية − ٤
 .رياض العارفني − ٥

  :كتب الرتاجم واجلدل - رابعاً
 .رسالة يف بيان ثمرات العلوم − ١
 .رسالة اإلمامة − ٢
 .يف ومتى بن يونسااملناظرة بني أيب سعيد السري − ٣

  :كتب جمهولة املضمون - خامساً
 .بغداديةالرسالة ال − ١
 .رسالة أيب بكر الطالقاين − ٢
 .رسالة البن العميد − ٣
 .رسائل أيب حيان التوحيدي − ٤
  :أخالقه - و
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 .مل يكن أبو حيان ذا حظ من هناءة يف العيش − ١
 ًبائـسا − عىل كثرة ما صحب من ذوي السلطان وأصـحاب النفـوذ واجلـاه − بل كان − ٢
 . رقيق احلالًفقريا
 .ال يستقر له حال يف مكان ,قلق الركاب − ٣
دائم التفكري يف أمر الدنيا وما يمرح فيه اجلـاهلون واملنقوصـون مـن اجلـاه العـريض  − ٤

 وكان يقارن ذلك بام هو عليه من بؤس وشـقاء , واحلظ املوايت, والدنيا املقبلة,والنعمة السابغة
رس والنقمـة عـىل  فتثور ثائرته وتعـصف بـه ريـاح التحـ. اللئاماءوشظف يف العيش واستجد

 . ويبكي يف تصانيفه عىل حرمانه, فيعلن الشكو عىل زمانه,القدر
 الـذم شـأنه والثلـب ,سخيف اللسان قليل الرضا عند اإلساءة إليه واإلحـسان وكان − ٥
 .جمبول عىل الغرام بثلب الكرام − كام يقال −  وكان,دكائه
 ,بلغاه من الدنيا مناه تتبـع عـوراهتاموملا صحب ابن العميد وابن عباد فلم يرضياه ومل ي − ٦

 وانعكس عليه فسبب له نفور كثـري )مثالب الوزيرين(نشأ فيهام كتاب أ ثم ,وجتسس سوءاهتام
ن الصاحب بن عباد بام كان له من وسع الـسلطة وعظـيم العطايـا عـىل األدبـاء  أل;من الناس

الذم حتـى أمخلـوا ذكـره  فقصدوه ب,والعلامء وأهل الفضل قد سلط عليه كل ذي لسان وبيان
 يف كتـاب وال دجمـه يف ه من أهل العلم ذكـرً ومل أر أحدا" :وغروا اسمه حتى قال عنه ياقوت

 ."ضمن خطاب وهذا من العجب العجاب
 وكـان إىل ,كان سوداوي املزاج يميل إىل االنقباض واحلـزن ممـا أد بـه إىل التـشاؤم − ٧

 . يلف كل ذلك شقاء وفقر,الجانب ذلك املزاج مرهف اإلحساس رسيع االنفع
 ذلـك , حتتهح الذي يطمح إليه وواقعه الذي يرز بني طموحهً عنيفاًوكان يعاين رصاعا − ٨

 ومـا ,بحقد كان نتيجة إخفاقه يف احلياة لذا كان ير أن ما يف أيدي الناس من النعم واألمـوال
 فـإذا رأ ,ر اخللـق قد كان ذلك من حقه دون غـريه مـن سـائ.ينعمون به من اجلاه والسلطان

 حلقه حتى لـو نالـه يشء ممـا يـنعم بـه ذلـك ً بيده قليل أو كثري من متاع الدنيا عده سالباًنساناإ
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 فـإذا أطعمـه امـرؤ , لبعض حقهً ويعتقد ذلك اسرتدادا, فال ير له عليه حق الشكر,اإلنسان
 :ألوان املطاعم مل خيطر بباله أن يقابله عىل إحسانه إال بقوله

ـــــري اخت ـــــرك يبغ ـــــت ب ـــــار قبل  واجلــــوع يــــريض األســــود بــــاجليف  ي
 :نشدهأان النعمة وسوء العرفان باجلميل فإذا عاتبه عىل كفر

ـــــت ـــــم مي ـــــت إال كلح ـــــا كن  دعــــــــا إىل أكلــــــــه اضــــــــطرار  م
 :وإذا رأ إنسان يف منزلة عالية نظر إليه واحلقد حيرق كبده وهو يتحرس عىل منزلته فقال

ـــــة ـــــأعىل رتب ـــــى ب ـــــت فت ـــــع  وإذا رأي ـــــزه املرتف ـــــن ع ـــــامخ م  يف ش
ـــت ـــدرها قال ـــروف بق ـــنفس الع  مـــــا كـــــان أوالين هبـــــذا املوضـــــع  يل ال

  :رحالته وصالته بعظماء عصره - ز
نـه إ : ويقول ياقوت احلموي يف معجمـه,شريازي األصل أو نيسابوريأبو حيان كان  − ١

 − بـالوزير املهلبـي − ة فأقام هبا مدة ويف هذه املدة اتصل أبو حيان يف ظروف جمهول,قدم بغداد
 وهو من كبار الـوزراء األدبـاء .وهو احلسن بن حممد بن عبد اهللا من ولد املهلب بن أيب صفرة

 ثم استوزره وكـان ذلـك يف , يف ديوانهً فكان كاتبا.الشعراء اتصل املهلبي بمعز الدولة البوهيي
 .خالفة اخلليفة العبايس املطيع

 فاجتمعـت لـه وزارة , وخلع عليـه ثـم لقبـه بـالوزارة,ًافلام سمع به املطيع قربه أيض − ٢
 ًمل حزمـا وكان من أشهر رجـال األ,ي الوزارتنيبذاخلليفة املطيع ووزارة السلطان املعز ولقب 

الع وفـصاحة ّ باألدب وقرض الشعر مع اطـً واسعاًملاماإ وشهامة جيمع إىل ذلك ًودهاء وكرما
 وتويف بواسط ومحـل إىل بغـداد سـنة هـ٢٩١وايل سنة  ولد املهلبي بالبرصة ح,باللغة الفارسية

 فهذا يـاقوت احلمـوي , هـ وقد أضفت عليه كتب الرتاجم القديمة الكثري من الصفات٣٥٢
 كان طيب احلديث وأكثره مذاكرة باألدب ورضوب احلديث مـن جيمعهـم مـن " :يقول عنه

 يعطـف عـىل " :فيقـول وكان صاحب كتاب جتارب األمم ينعتـه ,العلامء والكتاب والقدماء
بـذلك يف أهل األدب والعلوم فأحيا ما كان درس ومات من ذكرهم ونـسوه ورغـب النـاس 

 ."معاودة ما أمهل منها
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ن املهلبـي غـضب مـن أيب حيـان إ :فيقـول لنـا  الذهبي يف كتاب ميزان االعتدالويفاجئنا
 , عقيـدة أيب حيـان ويعلل سبب ذلك بسوء,التوحيدي بعد أن قربه إىل بالطه ونفاه عن بغداد
ن املهلبي كان شديد الوطأة عىل أصـحاب  أل;وال ندري هل كان نفيه لسوء عقيدته االعتزالية

 فقد فعل األفاعيل بالعباسيني أعداء العلويني كام يقول صاحب حتفة , واجلدل والبدع,العقائد
ة وربـام هـذا البدع مـشهوراألمراء وأخباره يف البعد عن التسامح واضطهاده القضاة وأرباب 

 وربام كـان هـذا هـو ,مه عىل نفي التوحيدي الذي كان عدو الشيعة والرافضةاقدإ يعلل سبب
 يـضاف إىل ذلـك أن أبـا ,جله كل من ابن العميد والصاحب بن عبـادأالسبب الذي نفي من 

 والتـي " احلـج العقـيل "حيان كان جيهر ببعض اآلراء املنافية لقواعد اإلسالم كالتي يف كتابه 
 .امه بسوء العقيدة والزندقة واالنحاللّأدت إىل اهت

وخلف أبو حيان بغداد ومىض إىل الري بناء عىل دعوة من أيب الفضل بن العميد الذي  − ٣
 ,مألت شهرته األفق وغدت داره حمط آمال رواد الثروة واجلاه من املنشغلني بـالعلوم واآلداب

 أويت من الفضائل واملحاسن ما هبـر بـه :فقالوابن العميد هذا وصفه ابن مسكويه خازن كتبه 
 .حد يف املعاين التي اجتمعت لهأ ومل يزامحه , حتى أذعن له العدو وسلم احلسود,أهل زمانه

نـه يف أعـىل إ ف, وكذلك شعره الذي جد فيـه وهـزل,كتب أهل عرصهأفمن ذلك أن كان 
نـه أ حتـى ً شديداًاحظ ولعا وكان ابن العميد من املولعني باجل"رفع منازله أدرجات الشعر و

 فـإن ,إذا وفد عليه واحد من منتحيل العلوم واآلداب وأراد امتحان عقله سأله عـن اجلـاحظ
 وبعـض القيـام بمـسائله , فيه ملطالعة كتبه واالقتباس من نوره واالغرتاف من بحرهًملس أثرا
 بـه مـن ًسـوما عـام جيـب أن يكـون موًن وجده غفالإ له بالفهم وأغدق عليه من نعمه وقىض

 فال ً وإذا, مل ينفعه بعدد ذلك يشء من املحاسن,االنتساب إىل املعارف التي خيتص هبا اجلاحظ
 .جرم أن أبا حيان سيحوز قصب السبق لدى ابن العميد بجاحظيته

 , أن جيد عنده ما افتقده عند غـريهًهذه بعض صفات ابن العميد الذي قصده أبو حيان أمال
 وربا االختالف طبيعة الشخـصني فـأبو حيـان كـان ,جيد عنده ما كان يأملغري أن أبا حيان مل 

 ال هيئة ٌّ غر, وهو رصيف الصمت مرقع الثياب,يفد عىل الوزراء وفيه اعتداد وصلف واستطالة
 سـالطينهم  ويف ابن العميـد أهبـة وزراء الفـرس وعظمـة,له يف لقاء الكرباء وحماولة الوزراء

 .لذلك احتقره وازدراه
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ما وصفنا به أبو حيان من اعتداد وصلف فقد قدم عىل ابن العميـد أيب الفـتح برسـالة ومع 
ستفيـضة بمثـل ويسرتسل أبو حيان يف هذه الرسالة امل, وهي طويلة,كلها استخذاء واستجداء

 وهـو بـني ,ة برضوب من اجلمل الدعائية تارة واملستعطفة تـارة أخـريهذه اللهجة املستجد
 وجـور الزمـان عليـه , يـستدرك فيـصف بـؤس حالـه وشـقاء نفـسههذه األنواع من اجلمل

 وقد يعجب املرء من هذا التنـاقض يف شخـصية أيب حيـان ,واحلرمان الذي جرعه مر العذاب
ضاءل شخـصه يتـرضع ويـستعطف حتـى ليتـ − كام الحظنا مـن خـالل رسـالته − فبينام هو

زراء ويتعـاظم عـىل ذوي  إذا هو ينقلب يف مواطن أخر يتطـاول عـىل الـو,ويتالشى وجوده
 وما مـرد ذلـك إال نـزوات أيب حيـان , وينقم عىل كل ذي نعمة وحيسد كل ذي جاه,السلطان

املعقـدة وتفـرت العالقـات بـني أيب حيـان وابـن  − التي تنبع من مزاجه املريض ونفسه احلاقدة
 .لعميد إىل أن انتهت إىل الركودا

ِّعمر  وقىض الشطر األعظم من حياته يف الـوزارة ,ًال ابن العميد حوايل ستني سنة وتزيد قليُ
 حيـان وهـو ا وقد عارص أبهـ٣٦٠ وهو دون الثالثني ومات عنها سنة هـ٣٢٨سنة  إذ تقلدها

ب قام ابنه أبو الفتح مقامه يف الوزارة وهو ابـن اثنتـني ي فلام تويف ابن العميد األد,يف آخر حياته
الدولة ابن بويه قد شـاخ وسـئم وفـوض  وكان ركن هـ,٣٦١ وكان ذلك سنة ,وعرشين سنة

 وكان فيه مع رجاحة عقله وفضله وأدب الكتابة ويقظته وفراسته ,األمر أليب الفتح ابن العميد
 وكـان , فتطلعت نفـسه إىل إظهـار الزينـة الكثـرية,فرق الشباب وسكر احلداثة وجرأة القدرة

 . فجلب ذلك رضوب احلسد,ألهواءيرسف يف ركوب ا
 فوصل إىل ,ح من الري عاصمة البوهييني إىل بغداد عاصمة اخلالفة العباسيةوخرج أبو الفت

 وكان مدة إقامته يف بغداد يعقد جمـالس خمتلفـة ,به ذا الوزارتنيّ ولق,حرضة اخلليفة فخلع عليه
قـد ف خطرية وتً وفرق أمواال,ً وللمتفلسفني يوماً وللمتكلمني يوماً ولألدباء يوماًللفقهاء يوما

 .من أهل العلم واألدب وأراد استصحاهبم معه إىل الري ومنهم أبو حيـان التوحيـديالناهبني 
 وأحـب اخلالفـة وشـدته بغـداد إىل مالهيهـا ومالذهـا .واستمرت إقامة أيب الفـتح يف بغـداد

 ثـم اضـطر إىل العـودة إىل الـري ,مالك والـسفن والـدور واالقطاعـاتاألوأصبحت له فيها 



٥٨٧ 

التقى بالصاحب بن عباد الذي كان حيسده عـىل مكانتـه هـذه  و,ومارس منصب الوزارة فيها
 .صبهانأنه متكن من إقصاء الصاحب بن عباد عن الري وإبعاده إىل أغري 

ه وعبـأ هلـم َء ندماً واتفق أنه استدعى يوما,عب من شهواتهلفلام خال اجلو للفتح عاد إىل ال
 ورشب ,شاكله ما يفـوت احلـرصظهر من الزينة وآالت الذهب والصيني وما أ وً عظيامًجملسا

 : غني به وهوً وكان قد رشب يومه وليلته فعمل شعرا,واستفزه الطرب
ـــــدح  دعــــوت املنــــى ودعــــوت العــــىل ـــــوت الق ـــــا دع ـــــام أجاب  فل
ــــــشباب ــــــام رشخ ال ــــــت ألي ـــــــــــرحإأال  وقل ـــــــــــذا أوان الف  ن ه
ـــــــــه ـــــــــرء آمال ـــــــــغ امل  فلــــــيس لــــــه بعــــــدها مقــــــرتح  إذا بل

 فام كان من مؤيد الدولـة إال أن قـبض ,ب عليه إىل أن سكرفلام غنى بالشعر استطابه ورش
 ثم نكل ,ت إحد عينيهلم فأول ما عمل به أن س,عليه ومحله إىل السجن وأوكل به من يعذبه

ك كان ينـشد ويـردد ال فلام استيقن من اهل,نفه وعذب أنواع العذابأ وجدع ,به وجرت حليته
 :البيتني التاليني

ـــــا  ملــــــك الــــــدنيا أنــــــاس قبلنــــــا ـــــا لن ـــــا وخلوه ـــــوا عنه  رحل
ــــــوا ــــــد نزل ــــــام ق ــــــا ك ــــــــدناّونخل  ونزلناه ــــــــوم بع ــــــــا لق  يه
فأتيحت الفرصة للصاحب ابـن عبـاد أن  هـ,٣٦٦ثم شددوا عليه العذاب حتى مات سنة 

 .ن يتسلم الوزارة مكانهأيعود إىل الري و
ومن ,بـن العميـداوكان الصاحب يف بدء أمره من صغار الكتاب خيدم أستاذه أبـا الفـضل 

ونـشأ  ـ,ه ٣٢٦ ولد سنة .جل صحبته البن العميد سمي الصاحب واسمه إسامعيل بن عبادأ
خذ العلم عـن أبيـه وتتلمـذ أ ,قبل عىل طلب العلم منذ صغرهأيف بيت علم وفضل ووجاهة و

خذ عنه األدب يف الري وظل الصاحب يكن املودة أليب الفضل ابن العميد أ ف,ألمحد بن فارس
 فلام نكـب أبـو الفـتح وقتـل ,قعت بينهام اجلفوةوالوزارة إىل ابنه أيب الفتح ف وآلت ,حتى تويف

 . ملؤيد الدولةًه الصاحب وزيرا توىل مكانهـ٣٦٦سنة 
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 − ًأي قبل أن يصبح وزيرا − صبهانأيكتب فيها الصاحب ملؤيد الدولة بويف املدة التي كان 
 وإجرائه جمر مقصوديه ,صبهانأإياه ب الصاحب يف زيارة املتنبي زار املتنبي ابن العميد وطمع

 وهو ذلك الشاب فكتب الصاحب يالطف املتنبي باستدعائه ويـضمن لـه ,من رؤساء الزمان
 . ومل جيبه عن كتابه,ًمجيع ماله فلم يقم له املتنبي وزنا

 ,مدحه وال سبيل إىل ذلكأ معطاء يريد أن أزوره وًن غليامإ :ن املتنبي قال ألصحابهإ: وقيل
 يرشـقه بـسهام الوقيعـة ويتتبـع عليـه ًخفق الصاحب يف استجالب املتنبي صريه غرضـاأفلام 

 " وألـف رسـالة يف عيـوب املتنبـي سـامها , وينعـي عليـه سـيئاته,سقطاته يف شعره وهفواته
 هلـا ًعرف الناس بحسناته وأحفظهم وأكثرهم اسـتعامالأه أن مع "الكشف عن مساوئ املتنبي 

 عن عمـر هـ٣٨٥ سنة وظل الصاحب يف الوزارة إىل أن تويف , ومكاتباته هبا يف حمارضاتهًالومتث
 .يقارب الستني

يب أباد نعـود إىل احلـديث عـن عالقتـه بـبعد هذه املقدمة القصرية من حياة الصاحب بن ع
 , بأمل فـسيح, عندما سمع بكرمه فقصدههـ٣٦٢حيان التوحيدي الذي قصده من بغداد سنة 

 منـه مقـروح الكبـد ملـا نالـه مـن ً عىل ابن عباد مغيظـاً عاتبا"وصدر رحيب فخيب أمله فعاد
 والقـذع املـؤمل واملعاملـة الـسيئة , واللقاء الكريه واجلفاء الفاحش,احلرمان املر والصد القبيح

تجهم املتوايل عنـد كـل  وال,والتغافل عن الثواب واخلدمة وحبس األجرة عىل النسخ والوراقة
 .دي نفسه يف اإلمتاع واملؤانسةتوحي عىل حد تعبري ال"حلظة ولفظة

ويفرس األدباء هذا اإلخفاق الذي القاه أبو حيان عند الصاحب بن عباد بمجموعة عوامل 
منها مدح التوحيدي البن العميد يف حرضة الصاحب حتـى سـار النـاس يذلونـه عـىل ذلـك 

سيد الناس  جنيت عىل نفسك عندما ذكرت عدوه عنده بخري وأثنيت عليه وجعلته " :قائلني
 إىل حيازة الفضائل ويبحث عـن ًق عىل هذا التفسري بأنه صحيح أن الصاحب يطمح دائامِّونعل
 ولكن العداوة التي تصورها األدباء بـني ابـن العميـد , ويرغب أن يكون السيد املفضل,الثناء

  أيب الفضل الذي كان جيله الصاحب ويقدره ويـسبح:والصاحب مل تكن بني ابن العميد األب
 ,بن العميد الذي أرسف يف السخافة واللهـوا ولكنها كانت بني الصاحب وأيب الفتح ,بحمده

 .فلم يظفر باحرتام الصاحب وال باحرتام أيب حيان نفسه
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كـام الحظنـا مـن  −  فقـد كـان التوحيـدي,وهناك تفسري آخر يعز إىل نفسيتي الرجلني
 حتـى , عىل الغرام بثلـب الكـرامًبوال جم,شديد احلسد والبغض لذوي النعمة واجلاه − أخالقه

دالل باملعرفة والعلم  من االعتداد واإلًبام مارس شيئا ور,عرف هبذه اخلصلة الذميمة وشهر هبا
 ليس فيه أدب ً ويبدو أن سلوكه معه كان فظا,زدراء واالحتقار فقابله هذا باال,أمام الصاحب

 . حتمل الناس عىل النفرة منه خترج منه أجوبةت ولذلك كان,خماطبة امللوك والوزراء
 , حرضت مائدة الصاحب بـن عبـاد" :ففي كتاب اهلفوات البن الصابئ أن أبا حيان قال

 حيـان ا يا أب: فقال يل,فأمعنت فيها) وهي مرقة يطبخ فيها اللحم باللبن أشبه(فقدمت مضرية 
فكـأين ألقمتـه  ,ن رأ الصاحب أن يدع التطيب عىل طعامه فعـلإ : فقلت,هنا ترض باملشايخإ

الصاحب أراد أن يداعب أبا حيان بعبارتـه  ف, ومل ينطق إىل أن فرغنا,ل واستحياج وخ,ًحجرا
 , كالـصاحبً وهذا مما يغـضب رجـال, غري مهذب,ً ولكن رد فعل أيب حيان كان خشنا,تلك

 .فيضمر له االحتقار
احب سأله منذ أول  فمنها أن الص,وهناك عدة أخبار رواها أبو حيان نفسه تفيد هذا املعنى

 أبـو : تأدب أهل هـذا الزمـان فقـال: حيانوأب نك تتأدب فقالأ بلغني : فقال له,لقاء التقى به
ن قبله موالنا ال ينرصف فلام سمع الصاحب هذا إ : فرد أبو حيان?حيان ينرصف وال ينرصف
خ هـذا الكتـاب لزم دارنا وانسا : ثم التفت إىل أيب حيان وقال له,اجلواب تذمر وكأنه مل يعجبه

 . أنا سامع مطيع:فقال أبو حيان
 وخاصـة , وبـرم بـه ومتلمـل منـه, عىل نفس أيب حيانًغري أن وقع هذا التكليف كان ثقيال

 ,عندما جاءه خادم الصاحب بثالثني جملدة مـن رسـائل الـصاحب وطلـب منـه أن ينـسخها
 وحدثتـه نفـسه "رص ن نسخ مثل هذا يأيت عىل العمر والبإ " :فسخط من هذا التكليف وقال
 وهو الذي قصده من بغداد بأمل فسيح وصدر رحيب ليتخلص ,بالتمرد عىل طلب الصاحب

 فإذا بحرفة الشؤم تالحقه حتى يف موطن أمله مع , ونسخ الكتب" الوراقة "من حزمة الشؤم 
يف نف من ممارستها وطمح إىل الغنى واجلاه أ ولكنه ,أن الوراقة كانت رائجة ومربحة يف بغداد

 وكان أمله يتجـدد ,نه خاب أمله واستمر يف بالطه حوايل ثالث سنواتأ غري ,بالط الصاحب
 . يف احتقاره وازدرائهً ولكنه ظل ممعنا, موقفه منهِّن الصاحب سيغريأب
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 يبأورسد أبو حيان مجلة حوادث جرت بينه وبني الصاحب انتهـت إىل أن طفـح الكيـل بـ
ن ا وكـ, فانسل من بيته وادرع الليل ورجع إىل بغداد,اتحيان بعد انتظار أكثر من ثالث سنو

 وجرت أشياء أخـر كـان " : وقد سوغ رجوعه الغاضب خيبة أمله فقالهـ٣٧٠ذلك سنة 
 إىل مدينة الـسالم بغـري زاد وال راحلـة ومل ًئة راجعا سنة سبعني وثالثم,عقباها إين فارقت بابه

 فلام قبع أبـو حيـان يف بغـداد ,قيمته درهم واحد أو ما ً واحداًيعطني يف مدة ثالث سنني درمها
عه إياه من احلرمان واالزدراء وتـذكر مـا ّوأصبح يف منأ من الصاحب وسلطانه تذكر ما جر

 فارتبطت عنده مدينة الري ووزيراهـا بالنكـد ,القاه قبله من خيبة أمل أخر عند ابن العميد
 "ذ ما تصد لـه فكـان كتـاب َّين ونفي فيه هذين الوزيرِّوالشؤم فتصد لتأليف كتاب يعر

 . ونفث فيه كل حقده عىل الرجلني"مثالب الوزيرين 
 ,والكتاب طويل مسهب نكتفي بفقرات منتزعة من خامتته لنبني مد حقد الرجل علـيهام

إذا سألت عنه مـشايخ الوقـت  − أكرمك اهللا −  ما ذنبي:وخاصة عىل الصاحب الذي قال عنه
 , من خمازيـهً كثرياًت شيئاين قد سرت عىل أ,ام مجعت لك يف هذا املكانوأعالم العرص فوصفوه ب

 وذكـر مـا يـسمج , من اإلطالة وصيانة للقلـم عـن رسـم الفـواحش وبـث الفظـائعًما هرباإ
 ,ئـةين فارقته سنة سبعني وثالثمإ هذا سو ما فاتني من حديثه ف,مسموعه ويكره التحدث به
 ومحلني عليـه مـن اإلخفـاق بعـد , مرارة اخليبة بعد األملعينه منّوما ذنبي أن ذكر عنه ما جر

 حتـى كـأنني خصـصت بخـساسته ,الطمع مع اخلدمة الطويلة والوعد املتصل والظن احلسن
 .وجب أن أعامل به دون غرييأ و,وحدي

 ,نسخ ثالثني جملدة من هذا الذي يستحسن هـذا الكلـبأستطع أن أوما ذنبي يا قوم إذا مل 
 وهو يرجو بعـدها أن متعـه اهللا , أينسخ اإلنسان هذا القدر,ي عىل االمتناععذره يف لومأحتى 
 من أين لك هذا الكالم املفوف املشوف الذي : ماذا قال يل, ثم ما ذنبي? أو ينفعه ببدنه,ببرصه

قطف ثامر أنأ أ و, وكيف ال يكون كام وصف موالنا: فقلت, يف الوقت بعد الوقتَّتكتب به إيل
 , واستوكف قطر مزنـه,رد ساحل بحرهأشيم بارقة أدبه وأ و,ن قليب علمهستقي مأرسائله و
 , ومن يف كالمي الكيـدة والـشحذ والتـرضع واالسـرتحام,ملكأ كذبت وفجرت ال :فيقول

 ."كالمي يف السامء وكالمك يف السامد
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 وأقام فيها وكان تـردده عـىل صـديقه أيب ,وعندما ترك أبو حيان الري توجه إىل بغداد − ٤
 وأبو الوفاء هذا اسمه حممـد بـن حممـد بـن ,خلص أصدقائهأ وهو من ,ًوفاء املهندس كثرياال

 وله فيـه ,حد األئمة املشاهري يف علم اهلندسةأ وقد وصفه الذين ترمجوا له بأنه ,حييى البوزجاين
 يف هــ٣٢٨ وكانـت والدتـه سـنة , وكان عنده تآليف عـدة,استخراجات غريبة مل يسبق إليها

 وقد وصفه ابن سـعدان الـوزير هـ٣٧٦ وتويف سنة هـ٣٤٨ وقدم العراق سنة ,جانمدينة بوز
 إال أن لفظـه خراسـاين , واملفاكهـة اللذيـذة,بأنه صاحب املؤانسة الطيبـة واملـساعدة املطريـة

 والبغـدادي إذا خترسـن كـان أعـىل , هذا مع ما استفاد بمقامه الطويل ببغداد,وإشارته ناقصة
 .ذا تبغددوأظرف من اخلراساين إ

 ألنه كـان صـلة الوصـل ; حيان التوحيديأيبويعود الفضل أليب الوفاء املهندس هذا عىل 
 اسـتوزره ,محد بن سـعدانأبينه وبني الوزير العارض ابن سعدان وهو أبو عبد اهللا احلسني بن 

 ال خييـب , للقائـهً لعطائه مانعـاً وكان هذا الرجل باذالهـ,٣٧٣صمصام الدولة البوهيي سنة 
طالقـات والـصالت وكـان البـن سـعدان  فبسط يده يف اإل,طالب إحسان منه يف أكثر مطلبه

واسـع  − كـام يـصوره أبـو حيـان −  فهـو,ناحية علمية أدبية باإلضافة إىل نواحيـه الـسياسية
 ,االطالع له مشاركة جيدة يف كثري من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإهليات وأخالق

 فأسـئلته ,الذي حيكيه أبو حيان يف كتايب اإلمتـاع واملؤانـسة واملقابـسات يدل عىل ذلك احلوار
 من جلـة العلـامء ً وفوق ذلك كان له يف وزارته منتد جيمع كثريا,تدل عىل عمق ونفاذ بصرية

 .واألدباء
 وكـان يبـاهي بمجالـسه األدبيـة خاصـة ,وكان له جملس رشاب وهلو وجملس جد ونقاش

 وابـن مـسكويه صـاحب هتـذيب األخـالق ,الفيلسوف النـرصاينوالتي كان تضم ابن زرعة 
 ومـن الـشعراء الـشاعر املـاجن املـشهور , وأيب الوفاء املهندس اآلنف الـذكر,وجتارب األمم

 . ومن الكتاب أبو عبيد اخلطيب الكاتب وأبو حيان التوحيدي, ابن حجاج"بمجونه 
 حيـان ملجالـسة الـوزير ويبدو أن أصدقاء الوزير العـارض هـم الـذين رشـحوا أبـا − ٥

 الصداقة والـصديق أعجبـه ً زيد بن رفاعة الذي سمع من أيب حيان شيئاًوحماورته ومنهم أيضا
 قبل حتملـه أعبـاء الدولـة وتـدبريه أمـر ,ئةم إىل الوزير سنة إحد وسبعني وثالث,فنمى ذلك



٥٩٢ 

 بـن رفاعـة  فأعجب الوزير هبذه األشياء وطلب من زيد, حني كانت األشغال خفيفة,الوزارة
 −  يف هـذا فكـان كتـابً وطلـب منـه أن يؤلـف لـه كتابـا, فعرفه عليه,أن يدله عىل أيب حيان
 .الصداقة والصديق
خذ الـوزير جيالـسه أملجالسة الوزير العارض فح أبو الوفاء املهندس أبا حيان ّوكذلك رش

 كانـا ,ثـني ليلـة اللقاء بينهام مدة سـبع وثال وطال, عليه بعض األسئلة وهو جييب عنهاىلقأو
 , ثـم اسـتطرفه أبـو الوفـاء,يتسامران فيها بألوان خمتلفة من شؤون الفكر واألدب واالجـتامع

 " وكـان ثمـرة ذلـك كتـاب , فكان له ما أراد,وطلب من صديقه أيب حيان أن يعيد كتابتها له
 ."اإلمتاع واملؤانسة

  :كتاب اإلمتاع واملؤانسة - ح
 .١٩٣٩محد الزين وطبع سنة أمحد أمني وأحققه  ,كتاب يقع يف أجزاء ثالثة − ١
وهو الكتاب الذي ألفه أبو حيان بناء عىل رغبة صديقه أيب الوفاء املهندس للوزير أيب  − ٢

 وسـامره هــ٣٧٥ وقتله سنة هـ٣٧٣صمصام الدولة سنة قبض عليه  الذي ,عبد اهللا العارض
 ثـم يبـدو أن أبـا الوفـاء ,يب عنهـا يطرح عليه الوزير أسئلة وهو جي,به مدة سبع وثالثني ليلة

املهندس طلب من أيب حيان أن يعيد له حكاية سمره مع الوزير فقدم له هذا الكتاب ووصـف 
 .كل ما دار بينه وبني الوزير من دقيق وجليل وحلو ومر

ة ملن له مشاركة يف فنون العلـم  كتاب ممتع عىل احلقيق" :والكتاب كام وصفه القفطي − ٣
يته عىل ظهر نسخة مـن كتـاب اإلمتـاع أ وغاض كل جلة وما أحسن ما ر,بحرنه خاض كل إف

 ."ً ملحفاً وتوسطه وختمه سائال,ً ابتدأ أبو حيان كتابه صوفيا:بعض أهل جزيرة صقلية وهو
والكتاب عبارة عن أسئلة من الوزير وأجوبـة مـن أيب حيـان يف ظـروف خمتلفـة مـن  − ٤

 وفيه مـن , إنام خيضع للخواطر احلرة وشجون احلديث,تيب ال خيضع لرتًالثقافة املتنوعة تنوعا
 , كاألدب والفلسفة واحليوان واملجون والنقـد واألخـالق والبالغـة والطبيعـة,كل علم وفن

 واحلديث والفلسفة والسياسة وحتليل الشخصيات وتراجم أعـالم العـرص ,والتفسري والغناء
ه األشياء ويبدو أن املسامرات بينه وبـني  وغري هذ,وتصوير للعادات وإملام بأحاديث املجالس
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 فلام طلب منه أبو الوفاء املهندس إعادة رسدها اعتكـف عليهـا وزاد ,العارض كانت مقتضبة
 .فيها ورجع إىل األخبار فاستكملها من مظالهتا ثم أوردها يف هذا الكتاب

سـمت يل  عـىل مـا ر قد فرغت من اجلزء األول" :وقد اعرتف أبو حيان بصنعه هذا فقال
 ورسدت يف حواشيه أعيان األحاديث التي خدمت هبا جملس , ورشفتني باخلوض فيه,القيام به

 ً بـل زبرجـت كثـريا,جنح إىل تعمية يشء منهـاأ ومل , يف روايتها وتقويمهاًالوزير ومل آل جهدا
 )فـائق( وإمتام املنقوص ومحلته إليك عىل يد ,بناصع اللفظ مع رشح الغامض وصلة املحذوف

 .ن شاء اهللاإ وهو يصل إليك يف األسبوع ,تبعه باجلزء الثاينأحريص عىل أن ا نأ و,لغالما
ولعل هذا السبب كان من ضمن األسباب التي دعته أن يرجـو صـديقه أبـا الوفـاء الـذي 

 ذلك أنه ألف الكتـاب يف حيـاة الـوزير وخـيش أن ,ًض له هذا الكتاب أن يظل الكتاب رساَّبي
 .قدار تزيده فيعلم م,يطلع عليه

ومما هو جدير باملالحظة أن أبا الوفاء املهندس كان يعرف يف صديقه أيب حيان صفة احلقـد 
والكراهية واالستعالء عىل رجاالت زمانه وبعضهم من ذوي السلطان فإذا سـمح أبـو حيـان 

ال أن أبـا الوفـاء رجـا أبـا حيـان إ فـ,لنفسه أن يتعرض هلم يف حرضة الوزير ومها عىل انفـراد
 ثـم وىف أبـو حيـان , خمافـة أن ينالـه سـوء,تعرض لذكرهم ولذمهم يف الكتاب بشكل علنيي

 − ألقيت فيه − واهللا −  قد" : وشفعهام بقوله,بوعده فأنجز اجلزء الثاين والثالث وأرسلهام إليه
 وغث وسمني وشاحب ونظري وفكاهة ,زل نفيس من جد وه منَّكل ما يف − أي اجلزء الثالث

 ."لخإ ... واعتذارب واحتجاجوأد
 . باإلضافة إىل فوائد مجةً مؤنساًولكل هذه األلوان التي تضمنها الكتاب جاء ممتعا

 أي .نه يلقي الضوء عىل أوضاع العراق يف النصف الثاين من القرن الرابع اهلجـريإإذ  − ٥
 والكتـاب , وهو عرص حافـل باألحـداث اجلـسام,القرن الذي استرش فيه سلطان البوهييني

تعرض للكثري من الشؤون الفكرية والثقافية واالجتامعية والسياسية فيصف األمراء والوزراء ي
وجمالسهم كابن عباد وابن العميد وابن سعدان ويتطرق ملحاسنهم ومساوئهم ويصف العلـامء 

 ويصف ما كـان يـدور يف جمالـسهم مـن حـديث ,يف عرصه فيحلل شخصياهتم وينقد أعامهلم
 .هزلوجدال وخصومة وجد و
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يصف بعـض القـضايا الفكريـة التـي كانـت مـدار احلـديث اخلاصـة مـن املفكـرين  − ٦
 وبعض اجلمعيات الـرسية كـإخوان ,كالشعوبية والعرب والعجم واملفاضلة بني الشعر والنثر

الصفا الذين كان حديث أيب حيان التوحيدي عنهم يف اإلمتاع وثيقة سياسية مهمـة هنـل منهـا 
 كام كـان فيـه وصـف حليـاة اجلامهـري وموقفهـا مـن األمـراء ,عية بعدهخ هلذه اجلمّكل من أر
 ويف الفـضل الـذي حتـدث فيـه عـن الغنـاء , وفيه جوالت يف حياة املجتمع وطبقاته,واحلكام

والقيان وارتياد بعض رجاالت الدولة لدور الغناء واملالهي تلخيص لصورة من حياة املجتمع 
 .يف بغداد يف ذلك القرن
ب أيب حيان يف هذا الكتاب ملـا يتمتـع فيـه مـن تفـنن يقـوم عـىل االزدواج ويعجبك أسلو

 وهو بذلك يشبه مـن ,ملستزيد ًاوإطالة البيان يف تصوير الفكرة وتوليد املعاين حتى ال يدع مزيد
 ذلك إىل بعض املسائل ُّ فمرد, وإذا كان ثمة غموض يف الكتاب,بعض الوجوه أستاذه اجلاحظ

رج مـن مثـل هـذه املوضـوعات الفلـسفية خيـ فـإذا هـو ,ي تعرض إليهـاالفلسفية العميقة الت
 .العويصة إىل املوضوعات األدبية

  :فن التوحيدي - ط
طـرف ب هو الذي يأخذ من كل علم وفن "ه كان الناس يف القديم يعرفون األديب بأن − ١

ن أراد أن  ومـً واحـداً فيطلـب فنـاً من أراد أن يكـون عاملـا" :تيبةقوكان يعجبهم قول ابن  "
تيبـة هـذه تنطبقـان عـىل قولعل قول هؤالء الناس وكلمة ابن  " فليتسع يف العلوم ًيكون أديبا

دي وثقافته املوسوعية تدالن عـىل  فاآلثار الكثرية التي خلفها التوحي,التوحيدي كل االنطباق
 وأبـو ,ًبعيـدا وما لنا نذهب إىل التأويـل , بكل معاين كلمة األدب يف ذلك الزمانًنه كان أديباأ

 ال يكـون " :قـولفستلزمات الكاتـب يف القـرن الرابـع حيان حيدثنا عن مكونات األديب وم
 مـن ً وجيمـع إليهـا أصـوال, إال بعد أن ينهض هبذه األثقالً وال السمه مستحقاًالكاتب كامال

 فنـون  كثرية خمتلفـة يفً وأخبارا, وآيات القرآن مضمونة إىل سمته فيها,الفقه خملوطة بفروعها
 , والفقـر البديعـة, مع األمثال الـسائرة واألبيـات الـدائرة,شتى لتكون عدة عند احلاجة إليها

 وهلـذا عـز ,والتجارب املعهودة واملجالس املشهودة مع خط كثري مسبوك ولفظ كويش حمـوك
 ." اإلمتاع واملؤانسة" .الكامل يف هذه الصناعة
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 غري مكـان يف كتبـه املختلفـة وغنـي عـن وأكد عىل وجوب هذه الثقافة املوسوعية يف − ٢
 وكـون حرفـة ,البيان أن تقول أن قراءات التوحيدي الكثرية وتنزهـه املـستمرين بـني الكتـب

الوراقة التي كان حيرتفها التوحيدي أوقفته عىل الكتب الكثرية وقوف متصفح عىل تأن ورويـة 
 ننـسى عمـره املديـد الـذي  وجيـب أن ال,بغية النسخ والنقل قد أغنت حمفوظه وأثرت ثقافته

 كل ذلك مكنه مـن الكتابـة بغـزارة ,جتاوز به القرن واستتاره عن أعني السلطان يف آخر حياته
 .وحرارة
كتـاب كام يقول صـاحب  − مئة رطلد الذي رصفه يف تصانيفه بلغ أربعن وزن املداإ: قيل

 ,وهيضم مـا يقـرأ موسوعي الثقافة يقرأ ً كل ذلك جعل من التوحيدي أديبا,روضات اجلنات
 ولكن عىل الرغم من موسوعية ثقافته ,ثم يفرز ما قرأ بأسلوب متميز عن غريه من أدباء زمانه

نه ظل يراوح عند سـطحية هـذه العلـوم دون أن أ كل أنواع املعرفة يف عرصه إال ومشاركته يف
م أكثـر  فجاء أدبه وقد طغت عليه مسحة الـشمول والعمـو, حتى يصل إىل لباهباًيتوغل كثريا

 .من طغيان صفة العمق والتخصص
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  ونعشروال نيالباب الثا

  أبو بكر الصويل
  :امسه وكنيته - أ

حـد األدبـاء أ حممد بن حييى بن عبد اهللا بـن العبـاس الـصويل املعـروف بالـشطرنجي هو
 وينـسب , هـ عـم لوالـده٢٤٣ سنة ّ املتوىف,الفضالء املشهورين وإبراهيم بن العباس الشاعر

 وأضاف ,ىل جده صول الذي كان وأهله ملوك جرجان كام ذكر ابن خلكان يف وفياتهالصويل إ
سا وصارا أشباه الفرس وأمنهام يزيد بـن ّ وأخاه فريوز ملكا جرجان ومها تركيان متجًأن صوال

 .سلم صول عىل يدهأاملهلب يوم حرض جرجان و
  :والدته - ب
 وعـىل ذلـك ًانه عاش ثامنـني عامـأ:راقغفل العلامء زمن والدته ولكن أشري يف كتابه األوأ

ولد أبو بكـر الـصويل يف مدينـة بغـداد عاصـمة  وقد .يكون مولده سنة مخس ومخسني ومئتني
 وهـذا ,اخلالفة وحارضة الدنيا ومقر العلم واألدب واللغة وموئل املذاهب الفكريـة والدينيـة

دينة ملتقـى العلـامء واألدبـاء  ولنتخيل تلك امل,يعني لنا اليشء الكثري بالقياس إىل علمه وأدبه
 .حيث تبادلوا اآلراء وتسابقوا إىل التأليف

قات املساجد وربـام من طفولته وابتدأ طريقه بالرتدد عىل الكتاتيب وحل كان يعشق األدب
 .نه التقى بأساتذته هناكأ ولكن من املؤكد , ومل يذكر املرتمجون ذلكًد أيضارباختلف إىل امل

  :أساتذته - ج
 يف األدب واللغة والنحو منهم أبو العباس املربد ً القرن الثالث رجال يعتربون فحوالنبغ يف

محـد بـن حييـى ثعلـب أ ثـم ,صاحب كتاب الكامل يف األدب وثانيهم أبو حـاتم السجـستاين
 .وغريهم من أئمة الفكر والفقه واللغة

  :معاصروه من رجال الدولة وخلفائها - د
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 :سبقهمأالثة الذين عارصهم و اخللفاء الثكانوا كثر وأوهلم
 .ً له ثم نديامًابلرايض باهللا الذي كان الصويل مؤدا − ١
 .وبعده املكتفي − ٢
 .ثم املقتدر − ٣

 أنضجت شخصيته وجعلـت ًاوبفضل جمالسته ألولئك اخللفاء ومنادمته هلم اكتسب ميزان
ملكـات ومـا حيبـون مـن  جيالس اخللفاء وحياهتم املغلقة وما هلـم مـن ً حاذقاً بارعاًمنه رجال

 الدعابة واملرح والرباعة يف لعب وح واشتهر يف قصورهم بر,األمور وما يأنفون منه ويكرهونه
ن الرايض باهللا كان يفضل لعبه عىل أمجل بستان وأروع زهر رآه يف الطبيعـة ويـدل إالشطرنج و

م من صـلته  ومن خالل ما تقد,عىل رأي اخلليفة عىل إعجابه بشخصية الصويل وحسن معرشه
 .حدد ما جناه من ثقافة وما متيزت به شخصيتهتيبمعلميه ومعارصيه من اخللفاء 

  :ثقافته - ـه
 مـن عنـارص ًتتلمذ الصويل عىل أساتذة عرفناهم وأوهلم املربد ولعل أبا بكر اسـتمد كثـريا

العـرب مـن لقـاء البـدو ثقافته وعلمه منه فقد اقتبس منـه وعـرف طريقتـه يف تقـيص أخبـار 
د التأكد مـن صـحة مـصادر عراب ومجع مفردات اللغة ثم االلتفات إىل تأليف الكتب بعواأل

ر له ذاكرة قويـة ّ فكل ما تلقاه حممد بن حييى وف,تباع مذاهب العلامء أمثال أيب عبيدةااألخبار و
ن إ مـن كتـب ووحافظة عجيبة يف الشعر واألدب واألخبار ليكون كل ذلك رائده فـيام يؤلفـه

 ولعل اتصاله باخلليفـة الـرايض مـورد ال ينـضب ,الفقه واحلديث ال تقل عن سابقهاثقافته يف 
 من أمور األدب والشعر العريب إىل غري ذلك مـن احلـديث وفقـه ًلثقافته فقد أدبه وعلمه كثريا

 .اللغة
تلميـذه وهذا يكفي إلضافة حصيلة ثقافية إليه من خالل جهـده وبحثـه لينقـل العلـم إىل 

 وكان يوجهها ويستفيد مـن ,ته باحلياة األدبية للخلفاء أكسبته خربة بمواهبهمن صالإبأمانة و
 وخـربة ًكـسبه اطالعـاأاهم التي ختتلف عن طبقـات العامـة ذلك ما عرفه من أخالقهم ومزاي
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رة بأخبارهم وأشعارهم وأخبـار مـن يلـيهم خنعكس ذلك عىل أدبه ومؤلفاته الزا وا,بحياهتم
 .اءمن الكتاب والندماء واجللس

  :جوانب شخصيته - و
 , نرسم مالمح واضحة لشخصية الصويل مـن خـالل حياتـه وصـالته وثقافتـهنستطيع أن

 :وتتداخل جوانبها وترتابط فيام بينها
 عديدة مـن ًوأوهلا اجلانب االجتامعي املتمثل بصلته باخللفاء ومنادمتهم فعرف أصنافا − ١
ه ودماثة خلقه يف املنادمة ولعب الشطرنج  وصار له دراية بمعاملتهم ويبدو حسن معرش,البرش

ن هـذه الـشهرة قـد أوسبقه أهل زمانه به مما يتصل بتوقد الذكاء وحسن احليلـة والتـرصف و
 .تكسبه رفعة يف األدب وشهرة كبرية

 واسع املدارك فضمن كتبه علمه وأدبـه فـأغنى طالبـه ًويبدو من اجلانب األديب رجال − ٢
 كانت نظراته يف النقـد تـنم عـن ً عاملاً ناقداًومنها ننفذ لكونه أديباوله شخصية مميزة يف األدب 

 ابـن قتيبـة " أدب الكتـاب "قوة وملعان والتزام بام يقدم من أداة العلم واملعرفة فينقد يف كتابه 
 بـشأن ُّي وإنام يفضله كتابه املعن,وينكر شأن كتابه ويتهمه بأنه حشو أللفاظ فارغة ال غنى فيها

 .حواهلمالكتاب وأ
 , بالرواية فهو ال يسوق اخلرب إال بعد أن يعرف روايته وإسناده الصحيحًويبدو لنا عاملا − ٣

 وعىل جانبه ,ويستند إىل أصول علمية ليدلنا عىل هنج علامء عرصه العلمي يف الرواية والتأليف
 قـال , الـضوء عـىل شخـصيته النـادرة الواعيـةيعلمي خاصة وبني أيدينا رواية تلقالنقدي ال

محد بن يوسف إىل رواية حتدث ابـن طيفـور عنـه هبـا أالصويل وقد عرض يف أثناء حديثه عن 
وخلط فيها فلم يدعها الصويل متر دون أن ينقدها بام طوع لـه علمـه الغزيـر وروحـه العلميـة 
القوية ثم كتب هذه العبارة الدالة عىل تثبته العلمي من ناحية وعىل مظهر مـن مظـاهر الـروح 

يف البـرصة  − يعني ابـن طيفـور −  وقد رأيته" : قال,ية يف ذلك العرص من ناحية أخرالعلم
محد بن عيل املاورائي وكتب عليه جملسني أو ثالثـة فلـام أئتني وقدمها إىل سنة سبع وسبعني وم

 مـن أهـل األدب بـسوء أو ًذكـر أحـداأعنده ما أريد تركتـه ويعـز عـيل أن  مل أر ًرأيته صحفيا
 ." ونضع احلق موضعه,بد من أن نعطي العلم حقهن اللك و,ستخفهأ



٥٩٩ 

  :وفاته - ز
 ألنه ; وقد جياوز ذلك إىل عدد من السنواتًتويف أبو بكر سنة مخس وثالثني عن ثامنني عاما

 وناقـد لـه ً المعـاً وقد صار يف تلك اآلونة أديبا,ئتنيتقى ابن طيفور سنة سبع وسبعني ومإذا ال
 وإذا ,ن يزيد عمره آنذاك عىل العرشين سنة مـع بلوغـه هـذا الـشأننه يمكن أإدراية بالرواية ف

 ولقد مـات يف ,ئتنين إثبات مولده سنة مخس ومخسني وم فيمكًنبغ وله من العمر عرشون عاما
 يف حق عـيل بـن ً بغداد وبعد أن حلقته اخلاصة والعامة لروايته خرباًتاها تاركاأ وًالبرصة مسترتا

ع املـذاهب الفكريـة والدينيـة م يف ذلك احلني وهـو شـيوهمتنا أمر  ويلف,أيب طالب ومل تدركه
ولعل كان للصويف مذهب معني ورأي  الطها ومنعكساهتا عىل احلكم عىل اإلمامة اخلالفةواخت

 . يف حقهًيف اخلالفة أو به تشكك بإمامة عيل وشخصيته حتى ذكر خربا
ع ّ وتدل الرواية عىل جتمـ,يف عرصهوما هذا إال بنتيجة اختالف يف اآلراء حول هذه املسائل 
 ولكنه فر وتركوه فإما تركوه ألنه ,الشيعة وأنصار عيل يف بغداد حتى حلقوا بالصويل لينالوا منه

 ومن املعلوم يف ذلك احلـني التـشدد , أو ألهنم مل يستطيعوا الوصول إليه,ال خطر منه وال خمافة
 .اء واألفكار حوهلاواملغاالة يف العقائد مع التشعب والتعدد يف اآلر

  :آثاره ومؤلفاته - ح
قد بعضها وبقي بعضها اآلخر وثالث وصـل ُ ف, أغنت لغتناًترك مؤلفنا لألدب العريب آثارا

 . يتم ملًناقصا
 .كتاب األوراق − ١
 .أدب الكتاب − ٢
 .كتاب الوزراء − ٣
 .اللقاء والتسليم − ٤
 .العبادة − ٥
 . بن الفراتتفصيل السنان عمله أليب احلسن عيل − ٦
 . يف علم القرآن ومل يتمه:كتاب الشامل − ٧
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 .كتاب األنواع ومل يتمه − ٨
 .كتاب الغرر أمايل − ٩

 .أخبار الشعر عىل حروف اهلجاء − ١٠
 .أخبار القرامطة − ١١
 .أخبار ابن هرمة − ١٢
 .ديوان احلامسة أليب متام − ١٣

 .كتاب الشطرنج − ١٤
  :نوعية تآليفه - ط

 واألدب والـرتاجم ً فشملت األدب واللغـة والنحـو ورضوب الثقافـة مجيعـاتنوعت كتبه
ىل ما هنالـك مـن كتـب يف علـوم إ مع ما حيتوي من جوانب تارخيية وخاصة ككتاب األوراق

 . ولعبته الشطرنج وهو ثقايف ال شك وكذلك أمايل الغرر,القرآن
  :كتاب أدب الكتاب - ي
  :الكتاب - ١

 وكـان ,لـويسقي يف مكتبة الشيخ أيب الثنـاء األت األثري العراعثر عليه األديب حممد هبج
الزمان فتآكلت بعض حروفهـا وأهبـم  عىل األصل الذي عمله صاحبه وقد عفا عليها ةخمطوط

 وقـد تـرصف يف بعـض ,عجامها فنسخها من جديد وصحح احلروف وعلق عـىل احلـوايشإ
 من األسـانيد ليجنـب القـارئ غفل ما غفى عنه وانقطعأفقراته لضياع أصلها بعض اليشء و

 أما اخلطـأ مـن املحقـق أو , ومل خيل الكتاب من اخلطأ والتقديم والتأخري والتصحيف,التعقيد
 من الطبع كام سيبدو يف بعض فصول الكتاب

  :حملة عن كتبه وأسلوب تأليفه - ٢
 ويشري ,فةكتابه هذا صغري يقع يف ثالثة أجزاء يف جملد واحد ولكنه عظيم الفائدة وافر الثقا

أبو بكر إىل فائدة الكتاب خاصة فهو يأيت بموضوعات ال غنى للكتاب عن معرفتها ليفيـدهم 
اقـرأ باسـم ربـك الـذي (ن الكريم آيف تأليفهم فيذكر فضل الكتاب ويستشهد عىل ذلك بالقر
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 واآلثـار والعهـود دويفيد أثرها يف مجيع القرآن وحفظ اللـسن. ) علم اإلنسان ما مل يعلم,خلق
يذكر روايات متعددة يف أول من كتب الكتاب العـريب منهـا روايـة عبـد اهللا بـن عمـرو بـن و

العاص وعروة بن الزبري أن أول من وضع الكتاب العريب قوم نزلوا يف عدنان وهم أبجد هـوز 
 جديدة ليست من أسامئهم كالثاء واخلاء والظاء والـذال والعـني ًحطي كلمن ووزعوا حروفا

 .ولعلها رواية غري صحيحة ,فسميت بالروادف
ويف فصل آخر يتحدث عن حماسن الكتابة الشكلية كالنقط والشكل واخلط وقيمة التنقـيط 
 ,يف بحث التصحيف يف الكتابة بعد أن كانت حتط من شأن الكاتب وتشري إىل جهلـه بالكتابـة

 أو انـه وحدثنا عن اللحن ومعناه يف اللغة فاللحن بمعنى اخلطأ واإلمالة عـن جـادة الـصواب
 منطـق :بمعنى الفطنة والفصاحة يف الكالم عن حقيقته كام يف بيت مالك بـن أسـامء الغـزاوي

 .ً وخري احلديث ما كان حلناًصائب وتلحن أحيانا
 ويـذكر , بأمور الدولة يف جوانب أحواهلا وتـسمياهتاًويف اجلزء الثالث حييطنا الكاتب علام

 ثـم يعـرج عـىل مـسائل نحويـة ,ل والغنم واخليلعادات العرب يف تسمية احليوانات من اإلب
 . وغريها من أمور الرصف كاإلعالل واإلبدال,دقيقة كأحكام النون اخلفيفة

  :قيمة كتابه - ٣
 للقارئ والكاتب وقد ساقه بأسلوب مجيل وحتري فيه ً جيداً ثقافياًيعترب أدب الكتاب معينا

واحـدة إال بالتأكـد واملقارنـة ويـسوق الدقة من ذكر الروايات وتعددها حتى ال يقطع بصحة 
 ,الشواهد إليضاح املعنى فقرب إلينا مواد كتابه وعرفنا عىل ثقافته ومناحي التأليف يف عـرصه

 وحـط مـن " أدب الكتـاب "ولكتابه قيمة نقدية من بعض جوانبه حني رد كتاب ابن قتيبـة 
هبـا   نال شهرة كبرية مل خيطشأنه ووصفه باخللو من املضمون عىل الرغم من أن كتاب ابن قتيبة

أبو بكر فكان الزمان جيود بنعمـة الـشهرة واملعرفـة عـىل أنـاس دون غـريهم ولـو تـساووا يف 
 .قدراهتم
  :كتاب األوراق - ك
  :الكتاب - ١



٦٠٢ 

نكليـزي هيـوارث عـن نـسخة خمطوطـة يف دار الكتـب حققه وعني بجمعه املسترشق اإل
 وقد خلت من ,ألصل الوحيد يف مكتبات العاملاملرصية كتب يف القرن السادس اهلجري وهي ا

نه أ وذكر ابن النديم , وهذا الكتاب مل يتمه,العجام فتشاهبت حروفها ومنها ما ضاع مع الزمن
عتز باهللا بـن عـيل وآخـره مل يتمه والذي خرج منه أخبار اخللفاء وأيامهم من السفاح إىل أيام امل

 ني ثم شعار الطـالبي,إبراهيم بن عيسى بن منصوربن محد بن إسامعيل أمحد حممد بن أشعر أيب 
 ويبدو من كالم .خبار هرمهأ و.ولدا احلسن واحلسني وولد العباس بن عيل وولد عمر بن عيل

ابن النديم أن الصويل مل يتمم الكتاب وكل ما ذكره يف روايتـه مل يـصل إلينـا وإنـام مـن قطعـه 
بان بن عبد احلميد وصلته بالربامكة وشعره أبار ومل يعثر عليها وهي حتتوي أخاملوزعة يف العامل 
 وما نظمه من كتاب كليلة ودمنة يف شعر ألفه يف ثالثة أشهر وهو النثـر لـشعر ,ومدائحه فيهم

بناء عىل طلب حييى بن خالد الربمكي وشعره التعليمي وعقيدته وأخبـار أشـجع بـن عمـرو 
 .محد بن يوسف كاتب املأمونأبار  الربامكة وهارون الرشيد وأخالسلمي وأخيه ومدائحه يف

  :قيمة الكتاب ونقده - ٢
 ً جديـداًنه أضاف شـيئاأ ابن سالم والشعراء البن قتيبة نجد ,لو قارنا األوراق مع طبقات

فقد سبقه االثنان إىل ذكر املشاهري من الشعراء وتصنيفهم يف طبقات ولكن أبا بكر مال لـذكر 
ىل السجية واألصالة النفسية التـي مل تـشوهها قيـود املغمورين منهم يف عرصه فنقل شعرهم ع
 بـشتى ً وأحاطنا علامً صادقاً صافياً فنقل لنا شعرا,الشهرة ومتلق الطبقة اخلاصة من املمدوحني

االختالطات الفكريـة والدينيـة يف عـرصه وطغيـان الـشعوبية حتـى اهتـم الـربيء منهـا هبـا 
 وتـتجىل لنـا الناحيـة العلميـة يف ,يس األصـل ألنه موىل فـار;والتشكك بالعقائد كعقيدة إبان

تقسيم كتابه وتوزيع شعرائه حسب أرسهم فأوىل القيمة ألثر الوراثة يف األدب وتعدد امللكات 
 .و من الفكر العلمي يف التأليفوهذا نح

 عـن َّبان بـن عبـد احلميـد فـنمأشاع يف عرصه من شعر تعليمي نظمه ويلفت نظرنا إىل ما 
ثـر ملـا شـاع أبان التعليمي أبني يف دعواهم للخالفة وشعر يف جمادلته الطالروح عامية وخاصة 

 ,ً ثم شاع عند العرب وكان لـه جـذور يف الـشعر اجلـاهيل قـديام,عند اليونان وعرف بالرتمجة
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ثـر معرفتـه املنطـق إبـان أيونان وروح اجلدل التي اشـبع هبـا ولكنه غلب لشيوع املنطق عند ال
 .لنوع من الشعر بداية ملنظومات علمية ألفت فيام بعد وكان هذا ا.وتأليفه به

  :نظمه للشعر - ل
 خمتلفة يف املديح والغزل وغري ذلك ومل يكثر منـه واتـصلت مدائحـه ًخلف الصويل أشعارا

 .باخللفاء وكبار الرجال وخصهم بالشعر يف شعره
  :موقف األدباء منه - م

اهتمه بأنـه اعتمـد يف تـأليف كتابـه األوراق  ولكن ابن النديم ,أثنى عليه املرتمجون القدماء
وقد رأيت دسـتور الرجـل يف ( : قال, بل نقله وانتحله,عىل كتاب املرتدي يف الشعر والشعراء

 ونرد اهتام ابن النديم بأنه شاعت يف عرص الـصويل كتـب الـرتاجم )ح بهضخزانة الصويل فافت
 وهذا التالقي مدعاة لتـأثر ,اهتم األدبيةنتاجإلتأليف وتالقي األدباء وتبادهلم ثر نشاط حركة اإ

تباع جوانب من أسلوبه يف التأليف وال غرو أن يطلع الصويل عـىل كتـاب اكل منهم باآلخر و
املرتدي وليس معنى لك أنه نقله ونحله حتى ولو وجد دستور عنده ويعز اهتام ابـن النـديم 

متعددة وأمر ختريـد رأيـه وهـو إىل ما شاع يف عرصه من الوضع واالنتحال يف األدب ألسباب 
 للـصويل يف وضـع ً كام وجهـت اهتامـا, وإنام انفرد به وحده,عدم إمجاع أدباء عرصه عىل ذلك

 .بعض األحاديث
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  ونعشروال ثالثالباب ال

  أبو الفرج الناشر
  صاحب كتاب األغاني

  :حياته ونشأته - أ
  :شخصيته - ب
  :مكانته - ج

ليف آيتبني للدارس وفـرة تـ كتبها أبو الفرج األصفهاين التياملؤلفات الكثرية  من استقراء
وال ريب أن شهرة أيب الفرج قامت  .واملكانة الرفيعة التي احتلتها بني أدباء عرصه − أيب الفرج

نه مكتبة يف كتاب والذي كان وما يزال حمط أنظار إ " :عىل كتابة األغاين هذا الذي قيل يف حقه
 . مادته ويعكفون عىل دراستهاألدباء واملتأدبني ينهلون من

  :أبو الفرج الناقد - د
 :أدركنا مكانته األدبية , يف التجديد واملحافظة أيب الفرج رأيناإذا عرف

 .فلقد كان جيري مع الزمن ويعلم أن لكل عرص أطواره − ١
 :ن كان فيهإ وشعره و" :من ذلك رأيه يف شعر ابن املعتز − ٢
 ,رقة امللوكية − أ

 ,رفاءوغزل الظ − ب
 ,وهلهلة املحدثني − ج
 .املجيدين وال تقرص عن مد السابقني − فإن فيه أشياء كثرية جتري يف أسلوب − د
 ,وأشياء ظريفة من أشعار امللوك ليس عليه أن يتشبه فيها بفعول اجلاهلية − ـه
وأبو الفرج يف ذلك صاحب مذهب غري النقد فهو من املجـددين الـذين يـرون لكـل  − ٣

 .له وخاصة يف الذوق والشعرعرص أحوا
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  :سقطات كتابه - ـه
  إىل نفسهًإن كثرة املادة األدبية التي ضمنها أبو الفرج كتابه فتحت للنسيان طريقا

 ومن ذلـك , عليه ياقوت الروميهخذأ وهذا ما ,فقد يعد بيشء وال يفي به يف موضعه − ١
نذكر خربه مع عتبة يف موضع آخر  وس,هنا وقد طالت أخباره ها" :قوله يف أخبار أيب العتاهية

 أخبار أيب نواس مع جنان إذ كانت سـائر أخبـاره قـد " : وقال يف موضع آخر,ومل يفعل ذلك
 .إىل أشباه ذلك...تقدمت منها يشء

 عليـه كتابـه هـي يف احلقيقـة تـسعة وتـسعون ىه بنإن :ئة التي قالكام أن األصوات امل − ٢
 أن وفرة مادته جعلـت وإما ,أن الكتاب قد سقط منه يشء أما :حد احتاملنيأ ومرد هذا ,ًصوتا

 .النسيان يغلب عليه
منها تـضاعيف كتابـه ضـ الفرج وأخبار جمونه وهلوه التـي  سقطات أيبافة إىلضاإلوب − ٤

 يف كتبـه بـام ح كـان يـرص" :جعلت ابن اجلوري ينظر إىل أيب الفرج وكتابه نظرة ازدراء فقال
 ." ومن تأمل كتاب األغاين رأ كل قبيح ومنكر ,اخلمر وهيو رشب ,يوجب عليه الفسق

 :خذ عليه من املحدثني األستاذ زكي مبارك جانب اللهو واملجون فقالأوقد  − ٥
 بأخبـار ً فجـاء حـافال, إن إرساف أيب الفرج يف اللذات والشهوات انعكس عـىل كتابـه"

اجلوانـب الـضعيفة مـن نه يـتهم بـرسد إ وحني يعرض للكتاب والشعراء ف,اخلالعة واملجون
 يـدل عـىل قلـة عنايتـه بأخبـار اجلـد ً ظاهراًأخالقهم الشخصية وهيمل اجلوانب اجلدية إمهاال

 ." والتجمل واالعتدال نةوالرزا
ه كـان يـسوق بعـض األخبـار والقـصص أنـ :ومن أهم السقطات التي أخذت عليه − ٦

 ومن اطمأن إليها من ,د غري صحيحة وإذ هبذه األساني,بأسانيدها مما يقرهبا يف أذهان الكثريين
 .الباحثني ضل أو أضل

  :أسلوبه يف الكتاب - و
خـربين أ "ثني فكتابـه ال خيلـو مـن عبـارات سلك أبو الفرج يف أغانيه مسالك املحـد − ١
 ثم يذكر بعـد هـذه العبـارات أسـانيد األخبـار والروايـات " ... ورو فالن عن فالن.فالن
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 وإنام يـدور عـىل معنـى اخلـرب ,لك كله كاتب منشئ بألفاظه هو وأبو الفرج يف ذ,واألحاديث
 هـذا " : كقوله يف هنايات بعض أخباره,الذي قد يكون مجعه منذ صغره حسب أخباره بذلك

 مل تكـن  وإذا," فإن احلكاية تزيد أو تنقص" : وقوله" صغري السن انأحفظته من أيب جعفر و
 مـن مغـامرات هـذا الـشاعر ًن كثرياإ إذ ًكقوله مثالنه ينبه عىل ذلك إهذه األخبار من إنشائه ف

 . كانت من صنع خياله,الغرامية
نه حـاول اسـتقراء كتـاب األغـاين وخـرج مـن دراسـته إوأما األستاذ شفيق جربي ف − ٢

واستقرائه إىل أن األغـاين يـضم بـني دفتيـه موضـوعات مـن حـديث عـن العامـة واخللفـاء 
األسـتاذ  −  فخرج, مل يرش إليها صاحب األغاين يف مقدمته,والكتاتيب واملساجد واملرأة واحلج

السبب الذي دعا أبا الفرج إىل التسرت عليها وعام إذا كان شفيق جربي من ذلك بتساؤالت عن 
 والتـي أغفلتهـا , إىل جتليه حقائق تتعلق بليايل الـساسة اخلاصـةًهذا التسرت خيفي وراءه قصدا

األستاذ جربي قد غاىل يف نظرته إىل األغاين  و,السلطانكتب التاريخ وكأين به قد خيش صولة 
 .حني اعتربه كتاب تاريخ

ن تعميم ظاهرة سيئة عـىل جمتمـع بأكملـه مدفوعـة  أل;وهذا الكالم ال يثبت عىل نظر − ٣
 ولعل أبـا الفـرج كـان ,ال خيلو جمتمع من طبقة من املستهرتين العابثنيأ وأمر طبيعي ,بالبداهة
 . مر معنا يف احلديث عن اخلالفة كام, منهمًواحدا
ذلك األسـتاذ  فرد ألخبار اللهو واملجون كام أشار إىلأدعي أن كتاب األغاين قد يوال  − ٤

 رغم ما تضمنه من أخبار العبث واللهو تلك , وإنام هو كتاب أدب قبل كل يشء,زكي مبارك
 . وهفوات الكتاب,التي جارته من كثرة تتبعه لسقطات الشعراء

  :و الفرج الشاعرأب - ز
 ,إىل جانب ما عرفنا عن أيب الفرج الكاتب املصنف − ١
 ,ثر عنه قرضه للشعر وإجادته فيهأفقد  − ٢
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 وكان النـاس يتقـون ,نه يف اهلجاء أجودأ وله شعر جيد إال ,قال فيه هالل بن املحسن − ٣
 هجـاء أبياتـه يفولـه  , عـىل كـل صـعب مـن أمـره, ويصربون يف جمالسته ومعارشته,هءهجا

 .له بعض األبيات قاهلا يف رضوب خمتلفة, و وأبيات يف وصف اخلمرة,السريايف
 :فمن هجائه قوله يف عبد اهللا الربيدي ملا توىل الوزارة من قصيدة له زادت عىل مئة بيت − أ

 قـــد تـــوىل الـــوزارة ابـــن الربيـــدي  رض ميـــديأســامء اســقطي ويــاأيــا 
ـــضال ـــر ع ـــل أم ـــب وح ـــل خط  أس الوليـــــد بـــــرأتـــــىوبـــــالء  ج

 : كان لهًوقال من قصيدة يرثي هبا ديكا − ب
ــــول عــــيل غــــري شــــفيق  خطـــب طرقـــت بـــه أمـــر طـــروق ــــظ احلل  ف

ـــشاأ ـــك موح ـــرصت ريع ـــي إذا أب ـــــــهيق  بك ـــــــف وش  بتحـــــــنن وتأس
ــــدا ــــفي أب ــــلًفتأس ــــك مواص  بــــــسواد ليــــــل أو بيــــــاض رشوق   علي

ـــــلوةأوإذا  ـــــصائب س ـــــاق ذوو امل ــــصرب  ف ــــقّوت ــــري مفي ــــسيت غ  وا أم
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   والعشرونرابعالباب ال
  النقد

  يف العصر العباسي
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 ,زخر العرص العبايس باألدب من جهة وبالنقد من جهة أخر بسبب تنوع احلياة العباسية

  وإفساح املجال حلرية القول يف كافة املجاالت ; وقـد تطـور النقـد,وتالقح الثقافات العباسية
ًتطورا كثريا فربزت أسامء كثرية  أدبيـة عظيمـة, أسست حلركـة,رت كتب جليلة يف النقد وظهً

 .وتيارات نقدية متميزة
 

   والعشرونالرابعالباب 
  الفصل األول

  الشعرمفهوم 
  د األدبي العباسييف النق

مفـاهيم عـدة للـشعرية كعلـم موضـوعة  يف العرص العبـايسطرح النقاد العرب القدامى 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفهـا أهـل العلـم ( :من ابن سالم اجلمحي الذي يقولًابتداء الشعر 

 ً بل تـم تطـوير مفهـوم الـشعرية الحقـا,ىل آخر النقاد يف العرص العبايسإ )كسائر الصناعات
أن النقـاد العـرب القـدامى عىل أحد وال خيفى  ,بوضوح أكثر يكاد يقرتب من املفهوم املعارص

 :تابة عرب مصطلحي بام فيها شعرية الك,بمفاهيمها الثالث استخدموا الشعرية
 .التأليف − أ

 .والنظم − ب
 .ومصطلح الصناعة ومصطلح الصياغة − ج
 :لخص القضايا التي دار حوهلا النقد العريب القديم عىل النحو التايلوتت
 .قضية اللفظ واملعنى − ١
 .املطبوع واملصنوع − ٢
 .الوحدة والكثرة يف القصيدة − ٣
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 .الصدق والكذب يف الشعر − ٤
 .فاضلة أو املوازنة بني شاعرين أو شعرينامل − ٥
 .الرسقات الشعرية − ٦
 .عمود الشعر − ٧
 :العالقة بني الشعر واألخالق أو الشعر والدين − ٨
رتبت البيت من الشعر ترتيـب البيـت مـن بيـوت ( (:محد الفراهيديأيقول اخلليل بن  − أ

 وإنـام ,خفوض عىل قافية واحـدة فسميت اإلقواء ما جاء من املرفوع وامل)بفتح الشني(الشعر 
 أقو القائل إذا جاءت قوة من احلبـل ختـالف سـائر :ن العرب تقول أل,سميته إقواء لتخالفه

القو((,ومهمـة , النص هو األصل والشاعر يضع القوانني من خالل نصوصه: ومرة أخر 
 .نساق وبنى مستمدة من النصوصأالناقد أن يقول هذه القوانني يف 

وا وجيوز ؤن الشعراء هم أمراء الكالم يرصفونه أنى شاإ ًمحد أيضاأاخلليل بن يقول و − ب
فيحـتج هبـم .. .هلم ما ال جيوز لغريهم من إطالق املعنى وتقييده ومن ترصيف اللفظ وتعقيده

 .)) ويصورون الباطل يف صورة احلق واحلق يف صورة الباطل,وال حيتج عليهم
 .ذب يف الشعريطرح اخلليل مسألة الصدق والكو − ج
 :طرح النقاد األوائل مسألة العالقة − د
 .بني الشعر والدين − ١
 .يدولوجياوبني الشعر واإل − ٢
 .والشعر واألخالق − ٣
طري الشعر إذا أدخلته يف باب ( (: قول األصمعي عن شعر حسان بن ثابتًخذ مثال − ـه

 ,م فلام دخل شعره يف باب اخلـريال تر أن حسان كان قد عال يف اجلاهلية واإلسالأ ,اخلري الن
طريـق الـشعر ( (:ن األصمعي نفسه يقـول أل, ومعنى هذا أن الليونة هنا ضعف.))الن شعره

مـن صـفات الـديار والرحـل .. .هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القـيس وزهـري والنابغـة
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ا أدخلتـه يف  فإذ,مر واخليل واحلروب واالفتخاراملديح والتشبيب بالنساء وصفة اخلو واهلجاء
 .))باب اخلري الن

 جهـة ومـن  والفحولة تعادل القوة الشعرية وناقض اخلـري.فالليونة تعادل الضعف واخلري
 .يدولوجيا يضعفأخر فإن الشعر حني حيمل اإل

 هو ير أن املوضوع قد تغـري مـن ?يديولوجيتهاإ مع أن اجلاهلية كانت حتمل ?ولكن ملاذا
 فلامذا يكون التـشبيب بالنـساء .املرائي − التشبيب بالنساء إىلاملديح واهلجاء ووصف اخليل و

 ?ًي تصبح ليونة وضعفاثقوة وفحولة واملرا
 بـل حيـدد مـصادر , ال يقف عنـد حـدود موهبـة الـشاعر الغامـضةًواألصمعي أيضا − و

 :وأدوات ثقافة الشاعر الفحل بأنه
 : حتىًال يصري الشاعر يف قريض الشعر فحال(
 . العربيروي أشعار − ١
 .ويسمع األخبار − ٢
 .ويعرف املعاين − ٣
 .وتدور يف مسامعه األلفاظ − ٤
 . له عىل قولهًوأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا − ٤
 .والنحو ليصلح به لسانه وليقيم إعرابه − ٥
والنسب وأيام الناس ليستعني بذلك عىل معرفة املناقب واملثالـب وذكرهـا بمـدح أو  − ٦
 .))ذم

ذه هي الثقافة العامة للشاعر وهـي ثقافـة الـشائع والـسائد يف الثقافـة العربيـة آنـذاك أو ه
 مع هـذا ففـي الـنص يفـرتض اخلـروج عـن . أي مرتبط بمرحلة,النموذج ولكنه نموذج آين

 .الثقافة السائدة
مجع أبو عمرو بن العالء وخلف األمحر أن التشبيهات العقم التي أ( (:صمعييقول األ − ز
 .)) أبيات معدودات,د هبا أصحاهبا ومل يرشكهم فيها غريهم ممن تقدم أو تأخرانفر
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 :هو ) هـ٢٩٣تويف ( للشعر قدمه الناشئ األكرب ًونجد تعريفا − ح
 :أول الشعر إنام يكون((
 .بكاء عىل دمن −١
 . عىل زمنًأو تأسفا −٢

 . لفراقًأو نزوعا −٣
 . الشتياقًأو تلوعا −٤
 )لخإ ... لتالقًأو تطلعا −٥

 حول وظيفة الشعر دون ً إذ ظل الكالم النقدي يدور غالبا,رض بفهم الشعرأوهذا التحديد 
 .االقرتاب من ماهيته
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   والعشرونالرابعالباب 

  الفصل الثاني
  كتب ونقاد لألدب

- ١ -  
 حممد بن سالم اجلمحي

  )طبقات فحول الشعراء(
  ) هـ٢٣٢(

  :ابتسارات - أوالً
 .حول مفهوم الطبقات ومفهوم الفحولةم للشعر ابن سال يتمركز نقد − ١
 .علم الشعر − يتحدث عن النقد باعتباره − ٢
وللشعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا ( ,عن الشعر باعتباره صناعة ومعرفة ثقافيةيتحدث  − ٣

 .)..أهل العلم كسائر أصناف العلوم والصناعات
 :ثم يطرح ابن سالم قضية يف غاية اخلطورة وهي − ٤

 ?ورد إلينا من أشعار العرب يكفي لتمثيل واقع الشعر اجلاهيلهل ما 
 ? من طبيعة احلياة اجلاهليةً انطالقا, للعفةًوهل كان الشعر اجلاهيل منافيا
 ولـو جـاءكم ,قلـهأما انتهى إليكم مما قالـه العـرب إال ( :جييب ابن سالم عىل ذلك بقوله

راء مـن يتألـه ويتعفـف يف شـعره وال  ويضيف فكان من الشع, جلاءكم علم وشعر كثريًوافرا
 .)يستبهر بالفواحش وال يتهكم يف اهلجاء

 .ليس بالرضورة أن تتطابق احلياة الواقعية للشاعر مع شعرهو − ٥
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أن الـشك يف صـحة و .ويواصل ابن سالم تشكيكه يف واقع كمية الشعر الذي وصلنا − ٦
شعر التي صاغها النقـاد العـرب  كام أن قوانني ال.نصوص الشعر اجلاهيل أمر مطروح للبحث

 ومل توضـع للتجربـة الـشعرية , بام فيها عروض اخلليل وضـعت لنـصوص وصـلتنا,القدامى
 بالفعـل ًن تاريخ اجلاهلية ما زال غامضا أل; مل يصلناً جاهلياًن هناك شعراإ إذ ,اجلاهلية الفعلية

 .حتى اآلن
 .) الشعراءطبقات( حيث يعتمد مفهوم ,ويميض ابن سالم يف كتابه − ٧

  :مفهوم الطبقات - ثانياً
  :طبقات رئيسة لشعراء اجلاهلية - ١
 .األعشى − زهري − امرؤ القيس  هي:فالطبقة األوىل − أ

 . كعب بن زهري واحلطيئة:الطبقة الثانية − ب
 . لبيد بن ربيعة وطرفة وعبيد بن األبرص:الطبقة الثالثة − ج
 .العارشةالطبقة السادسة حتى يصل إىل الطبقة  − د
  :وهي )طبقات فرعية( - ٢
 .شعراء املرائي مثل متمم بن نويرة واخلنساء − أ

 .البحرين − الطائف − الطائف − مكة −  املدينة: وهي مخس:شعراء القر العربية − ب
 :وأشعرهن قرية املدينة − ج
وأشعرهم حـسان بـن . .ن من األوساثالثة من اخلزرج واثن :الفحول مخسة شعراؤها − د
 .ثابت
الربيـع بـن  − لء الـسمو: ويف هيود املدينة وأكنافها شعر جيـد مـنهم:شعراء اليهود − ـه
أبـو  − )لشقيق الـسموء(سعية بن عادياء  − رشيح بن عمران − رشفكعب بن األ − احلقيق

 .درهم بن زيد بن األوس − أبو الذيال − قيس بن رفاعة
   اإلسالم شعراءطبقات - ٣
 .)عبيد بن حصني(الراعي  − األخطل − الفرزدق − جرير( :الطبقة األوىل هي − أ
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 .ًذو الرمة مثال − الطبقة الثانية − ب
 .لخإ ...ًالطبقة السادسة وابن قيس الرقيات ومجيل بثينة مثال − ج

  :مفاهيم نقدية - ثالثاً
 :وقد اعتمد ابن سالم عىل مفاهيم − ١
 .الطبقة − أ

 .ني شعراء الطبقة الواحدة مبدأ التشابه بً معتمدا,لةالفحو − ب
 للقصائد يف حتديد فحولة الشاعر − الكمي − كام اعتمد املبدأ − ٢
 ).يطاءاإل − اإلقواء − السناد −  الزحاف:قال يونس(واعترب أن عيوب الشعر أربعة  − ٣
 . كمية القصائد كمقياسومل يطبق ابن سالم − ٤
 . وليس له ما يربرهًاكذلك فإن تقسيم طبقات فحول اإلسالم ليس منطقي − ٥
 ,ن أهـل العلـمإ واملشكل هو أن ابن سالم مل يقـدم تربيـرات مقنعـة مـن نمـط قولـه − ٦

 .ةشعر طبقأاجتمعوا عىل أهنم 
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- ٢ -  

  ابن قتيبة الدينوري
  )الشعر والشعراء(

 .قل تفوقهانعدل قيمة الكتاب كله إن مل قيمة تكاد ت) لشعر والشعراءا(ن ملقدمة إ − ١
باملقدمة هذا القسم من الكتاب الذي وقفه املصنف عىل حديث الشعر وطبقاتـه قصد  − ٢

 .وعنارصه وقواعد نقده
 للقواعـد ًلمح فيه للمرة األوىل تركيـزاالذي يوهذا البحث من أقدم البحوث النقدية  − ٣

 النقدية وصياغتها صياغة قوية
 .د فيام بعد يف توجيه الشعراء والنقاً كبرياًناأ شكل ذلك سيجعل هلا − ٤
وهلذا السبب أوالها النقاد العرب عناية كبرية كام عني هبـا املستـرشقون ونقلوهـا إىل  − ٥

 .عدد من اللغات األجنبية ونوهوا بأثرها يف النقد العريب
 ًوقد بدأ ابن قتيبة من الصفحات األوىل يف كتابه باإلشارة إىل موضـوع الكتـاب قـائال − ٧

 والشعراء وأزماهنم وأقدارهم وأحواهلم وقبائلهم وما يستحـسن خبار الشعرأكتاب يف (: نهغ
 .)من هذه األخبار ويستجاد من تلك األشعار

 أ هؤالء الشعراء من الغلط واخلطومل ينس أن يعرج عىل املأخذ التي أخذها العلامء عىل − ٨
 .يف اللفظ واملعنى

 .)الرسقات األدبية(وأشار إىل السبق يف املعاين أو ما يسمى يف النقد باسم  − ٩
ن اإلملـام  أل; عمـد إىل حتديـدهً واسعاًموضوعا) الشعر والشعراء(وملا كان موضوع  − ١٠
 .ًخبار الشعراء وأحواهلم يف كتاب واحد يكاد يكون مستحيالأبجميع 
نه سيقترص مـن القـدماء عـىل ذكـر الـشعراء الـذين حيـتج أفلذا أشار ابن قتيبة إىل  − ١١

 .النبوي الرشيفواحلديث الكريم ن آالنحو والقربشعرهم يف الغريب و



٦١٨ 

اص الـذين غلـب نه سيهمل من بحثه هذا الشعراء املقلني واملغمورين واألشخأكام  − ١٢
 .فن الشعرعليهم فن آخر غري 

 بـل ,ومل يقرص ابن قتيبة حديثه عىل الشعراء القـدامى الـذين حيـتج بـشعرهم فقـط − ١٣
 ً ثم علل األسباب التي جعلته خيصص جـزءا,ء املحدثنيجتاوزهم إىل ذكر جمموعة من الشعرا

 ففـتح , بذلك من سبقه إىل التأليف يف هذا البابًمن كتابه للحديث عن هؤالء املحدثني خمالفا
 .باب احلديث عن هؤالء املحدثني عىل مرصاعيه بعد أن أوصده من تقدمه من النقاد السابقني

ن القدم واحلدوث أمـران  أل;بني القديم واملحدثوأعلن مبدأ املساواة يف نظر النقد  − ١٤
نسبيان ال صلة هلام بالقيمة الفنية لألثر املدروس وقد ألح عـىل هـذه الفكـرة التـي كثـر املـراء 

فكل من أتى بحسن من قـول أو فعـل (: واجلدل حوهلا يف عرص ابن قتيبة وأكدها بجرأة فقال
 يء الـردن حداثة سنه كام أن وأل, قائله أو فاعلهذكرناه له وأثنينا به عليه ومل يضعه عندنا تأخر

 .)إذا ورد علينا للمتقدم أو الرشيف مل يرفعه عندنا رشف صاحبه وال تقدمه
ل ما يتصل باألدب مـع ك عىل أن يضمن هذا املصنف ًويبدو أن ابن قتيبة كان عازما − ١٥

شعر وعـن فـن املـديح مالحظة املفهوم الواسع لكلمة أدب فكان يتوق إىل احلديث عن قدر ال
واهلجاء وما يتطلبه هذان الغرضان من معرفة األنساب والسري يضاف إليهام فن احلكمة وفـن 

  وبخاصة وصف اخليل والعلوم املتصلة هبـا والنجـوم واألهـواء والريـاح والـربوق,الوصف
 ألنـه اسـتوىف ;ً مكـروراًنه وجد أن احلديث عن هذه األشياء سـيكون معـاداأوالسحاب غري 

هلذا رصف النظر عن احلديث عنهـا ثانيـة يف ) كتاب العرب( الذي سامه هعنها يف كتاب ديثاحل
 .هذا الكتاب

بـد لكـل مـن يتـصد  بعض مبادئ النقد األديب التـي الوانتقل بعد ذلك إىل رشح − ١٦
 : ولذلك حلل الشعر إىل عنرصيه األساسيني,لدراسة اآلثار الشعرية من اإلملام هبا

 وقـاده ذلـك ,وحاول أن حيدد قيمة كل من هذين العنرصين عىل انفـراد :)عنىاللفظ وامل(
رضب وهـذه األ  حلاالت كل من العنرصين األساسينيًرضب تبعاأإىل تقسيم الشعر إىل أربعة 

 :هي
 .رضب حسن اللفظ واملعنى − ١
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 .رضب حسن اللفظ وليس يف معناه كبري طائل − ٢

 .رضب حسن املعنى مقرص اللفظ − ٣

 .رضب متأخر املعنى واللفظ − ٤

رضب مـن اإلتيـان بالـشواهد وقادتـه بمعنـى وقد أكثر ابن قتيبة يف كالمـه عـىل هـذه األ
 .الشواهد إىل األقاصيص واألخبار والنوادر التي يستدعيها االستطراد
رضب األربعـة ينتهـز كـل وهو يف تنقله بني الشواهد التي يعرضها يف كـل رضب مـن األ

 يف بعض القضايا النقدية كرأيه يف شعر العلـامء أمثـال األصـمعي هيأبداء رمناسبة تسنح له إل
 كام نقد قبيح أسامء ,محد وجمانبة هذا الشعر للسهولة وال سامح اخلاطرأوابن املقفع واخلليل بن 

 بـدأالكنى واأللقاب التي حشدها الشعراء يف أشعارهم وهم بغنى عن حـشدها و واإلعالم
التي نعتها ابن قتيبـة  معي الذي هتجم به ذوقه عىل اختيار ميمية املرقشعجبه من اختيار األص

 . وال متخرية اللفظ وال لطيفة املعنىيليست بصحيحة الوزن وال حسنة الروبأهنا وأمثاهلا 
وانتقل ابن قتيبة بعد ذلـك إىل الكـالم عـىل موضـوع ذي أمهيـة وخطـر يف تارخينـا  − ١٧

 :لعربية أو هيكلها فرشح هذه األقسام منالنقدي نعني به أقسام القصيدة ا
 .وصف األطالل − ١
 .إىل النسيب − ٢
 .إىل ذكر مشاهد الرتحل − ٣
 .ووصف الراحلة − ٤
 .ثم املدح − ٥

ه النقدي يف تعليله لظاهرة البدء يف ُّأو غريها من األقسام األخر وتبدو لفتته البارعة وحس
 , واألثر النفيس هلذا يف مطلـع القـصيدة العربيـةالوقوف عىل األطالل واالفتتاح بذكر النسيب

ثم أوضح تسلسل هذه األقسام يف القصيدة العربية ورصح بأنه من أنصار املحافظـة عـىل هـذا 
 ًاملنهج التقليدي وجعل من سلوك هذا املنهج ومن العدل بني هذه األقـسام وتوزيعهـا توزيعـا

 . من رشوط اإلجادة يف الشعرً رشطاًسويا
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نـه ظـل ينـزع إىل أ مـن اهتاممـه إال ً الرغم من أن ابن قتيبة أعار املحدثني شـيئاوعىل − ١٨
القديم وظل يعجب بمذاهب القدامى يف الشعر ويـدعو املتـأخرين إىل االحتـذاء عـىل حـذو 
املتقدمني يف مذاهبهم ومناهجهم وتؤخذ عليـه هـذه النظـرة التحكميـة يف الفـن ويف وسـائل 

 .التعبري عنه
رات األصيلة يف كالم ابن قتيبة والتي أكدها يف أكثـر مـن موضـع يف هـذه ومن النظ − ١٩

 ًتى باألمثلة الكثرية مازجـاأفوضح الفرق بني هذين املذهبني و) الصنعة والطبع(املقدمة قضية
 التكلـف  عـن مظـاهرًيف كثري من األمثلة بني التكلف والتثقيف وبني الطبع واالرجتال متحدثا

الرضورات الـشعرية وحماولـة الـشاعر  جلائها الناظم إىل ركوبإو عروانعكاسها يف شعر الشا
سـالس أاملقترس بعد أن أعيته الغريزة الـسمحة عـن  تلفيق األفكار والتحاليل عليها بالوصف

 .قيادها
ثم نر املؤلف ينتقل إىل البحث يف موضوعات أخر تقع عـىل هـامش املوضـوع  − ٢٠

 قول الشعر عىل الشاعر كالطمع والـشوق والغـضب األسايس كالدواعي النفسية التي تسهل
فـإذا أضـفنا إىل  ,والرسور والدواعي النفسية املضادة التي من شأهنا أن تنضب معـني الـشاعر

لفينا ابن قتيبة يفرس عىل ضوء هذه العوامـل رس تفـاوت أالعامل النفيس عاميل الزمان واملكان 
 .األبيات يف القصيدة الواحدة عند بعض الشعراء

وتكلم ابن قتيبة عىل األسباب املختلفة التي خيتار عليها الشعر وحيفـظ والتـي منهـا  − ٢١
 :باإلضافة إىل

 .جودة اللفظ واملعنى − أ
 .اإلصابة يف التشبيه − ب
 .وخفة الروي − ج
 .ن الشعر من النوع العزيز الذي مل يقل قائله غريهأو أل − د
 .ائلهأو لندرة معانيه وغرابتها أو لنيل ق − ـه
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ثم اختتم كالمه بذكر بعض عيوب الشعر كعيوب القافية من إقواء وأكفـاء وسـناد  − ٢٢
وإبطاء وإجازة وعيوب اإلعراب وعىل رأس هذه العيوب التي متت إىل النقد بصلة تلك التـي 

 .يسموهنا بالرضورات الشعرية
 :د القدامى يف إياه من تقليًوقبل أن ينهي كالمه توجه إىل الشاعر املحدث حمذرا − ٢٣
 .استعامل وحيش الكالم − أ

 .القليلة يف كالم العرب) اللهجات(واستعامل اللغات  − ب
 .سامع ال تصح يف الوزن وال حتلو يف األوركوب املركب اخلشن يف األساليب التي − ج
 لذكر الشعراء املـشهورين ًوجتاوز هذه املقدمة إىل احلديث عن أوائل الشعراء متهيدا − ٢٤
 .ً فرداًفردا

 :عىل النحو التايل ملستويات الشعر ًتصنيفاويقدم ابن قتيبة 
 .حسن لفظه وجاد معناه :ًأوال
 .حسن لفظه وحال فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعنى :ًثانيا
 .جاد معناه وقرصت ألفاظه عنه:ًثالثا
 . تأخر معناه وتأخر لفظه:ًرابعا
 ثـم يبـدأ ابـن قتيبـة بـرشح ,ني املعـاين واأللفـاظ فإن ابن قتيبة يعتمد مسألة الفصل بـ:ًإذا

 :مفهومه للشعرية
 وصـل ذلـك ع مـ,ذكر الديار والدمن واآلثار سبب لـذكر أهلهـا الظـاعنني عنهـا − ًأوال

 .بالنسيب والتشبيب
 .نظر إىل املتقدم منهم بعني اجلاللة لتقدمه واىل املتأخر بعني االحتقار لتأخرهالم عد − ًثانيا
 . ملتأخر الشعراء أن خيرج عن مذهب األقدمنيليس − ًثالثا
 فاملتكلف هو الذي قـوم شـعره بالثقافـة ونقحـه ,ومن الشعراء املتكلف واملطبوع − ًرابعا

 .بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر
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 منها الطمـع ومنهـا الـشوق ومنهـا :وللشعر دواع حتث البطيء وتبعث املتكلف − ًخامسا
 .ب ومنها الغضب ومنها الطر,الرشاب

وللشعر أوقات يرسع ويسمح فيها منها الليل ومنها صـدر النهـار قبـل الغـذاء  − ًسادسا
 .ومنها يوم رشب الدواء ومنها اخللوة يف احلبس واملسري

 ثـم الـشعر ملـا فيـه مـن ,وكل علم حيتاج إىل السامع وأحوجه إىل ذلك علم الدين − ًسابعا
 .ضيع واملياها والكالم الوحيش وأسامء الشجر والنبات واملواأللفاظ الغريبة واللغات املختلفة

راك صدر بيته عجـزه أواملطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر عىل القوايف و − ًثامنا
 وإذا امـتحن مل يتلعـثم . وتبنيـت عـىل شـعره رونـق الطبـع وويش الغريـزة.ويف فتحته قافيته

ل عليه املديح ويعرس عليه اهلجاء ومنهم من يتيـرس  منهم من يسه.والشعراء يف الطبع خمتلفون
 .له املرائي ويتعذر عليه الغزل

 . اإلقواء والعيب يف اإلعراب:عيوب الشعر − ًتاسعا
 ًولكن حني نقرأ موقفه من مسألة القديم واجلديد يف النص الثاين نكتـشف موقفـا − ًعارشا

ن الشعر ضد الـصناعة لكنـه يقـف مـع هو يوحي لنا يف النص الرابع أف ,يناقض مواقفه األوىل
 .الصناعة يف النص الثامن

أما حني يتحدث عن حوافز الشعر فهو يرجعها إىل عادات إنسانية سـلوكية  − حادي عرش
 .عىل عكس عرب اجلاهلية الذين ردوا الشعر إىل شيطان الشعر

د مـن بـرر وجـود بنـى معرفيـة يف الـشعر وال يف النص الـسابع يقـًوهو أيضا − ين عرشثا
 .معرفتها من قبل القارئ ليسهل وصول الشعر إليه

 . ألنه انتهى; يف النص الثاين ينفي قداسة وأسطورية املايض املنتهيًوهو أيضا − ثالث عرش
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- ٣ -  

  عبد اهلل بن املعتز
  ))كتاب البديع((

 .يمثل كتاب البديع مرحلة من مراحل تطور النقد يف القرن الثالث − ١
األساليب التعبريية التي أولع باسـتعامهلا الـشعراء يف عـرص ابـن املعتـز  بحث يف فهو − ٢

 .وقبل عرصه وأطلقوا عليها اسم البديع
ن كانت إمن وضع املحدثني و − البديع − ويشري ابن املعتز يف كتابه إىل أن هذه اللفظة − ٣

  الكـريم القـرآنفقد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجـدنا يف(:  فلذا قال,معروفة قبلهم
البديع اسـم موضـوع لفنـون مـن : ثم قال ,)البديع من الكالم الذي سامه املحدثون...واللغة

 فأما العلامء باللغة والـشعر القـديم فـال يعرفـون ,الشعر يذكرها الشعراء ونقاد املتأدبني منهم
 .هذا االسم وال يدرون ما هو

اب الذي كان أول كتاب مجعت فيه فنون والبن املعتز فضل السبق إىل تأليف هذا الكت − ٤
 .البديع
 : عظيم األمهية يف تاريخ النقد العريب للسبيني التالينيًوهلذا يعترب كتابه هذا حدثا − ٥
 .نه حدد خصائص مذهب البديع ووضح مفهومهأ: األول − أ

ذوا حـذو حـحكامه وأ استقى منه النقاد الالحقون وتأثروا بًاّ ثرًنه كان ينبوعاأ: الثاين − ب
 .مصطلحاته

 )هـ٢٧٤ سنة هألف(يع من أول مؤلفات ابن املعتزن كتاب البدإ − ٦
 : من األنواع البديعية وهيًتضمن كتاب البديع ثامنية عرش نوعا − ٧
 .االستعارة والتجنيس − أ

 .واملطابقة − ب
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 .ورد أعجاز الكالم عىل ما تقدمها − ج
 .واملذهب الكالمي − د
 .تفاتلواال − ـه
 .واالعرتاض − و
 .والرجوع − ز
 .وحسن اخلروج − ح
 .وتأكيد املدح بام يشبه الذم − ط
 .وجتاهل العارف − ي
 .واهلزل الذي يراد به اجلد − ك
 .وحسن التضمني − ل
 .والتحريض − م
 .والكناية − ن

 .واإلفراط يف الصفقة − ص
 .وحسن التشبيه − ع
 .ولزوم ما ال يلزم − ف
 .وحسن االبتداء − س
مـا مـا سـواها أ وً إن األنواع اخلمسة األوىل هي أنواع بديعية حقـا: ابن املعتزيويف رأ − ٨

 .فمن حماسن الكالم
إن البديع وفنونه كان من املوضوعات التي تشغل يف عرص ابن املعتز األوساط األدبية  − ٩

ديعي واحتـدام وتكثر املناقشة يف أمرها فلام أحسن ابن املعتز بإقبال الناس عىل هذا املذهب الب
ن كـل أ ألنـه مـن الواضـح ;ن يوضح هذا املذهب األديبأجداول األدباء والنقاد حوله أحب 
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مذهب أديب ال يستقر وال يأخذ األدباء يف التعصب له أو عليـه حتـى يـصاغ يف قواعـد أوليـة 
 .ويتبلور يف مبادئ نظرية

 ,دها وحماولـة إحـصائها حماولته رائدة يف توضيح مفهومات الفنون البديعية وحتديـوتعترب
كرب األسباب التي مكنت املخصومة بني أنصار القديم وأنصار أوكان صنيعه هذا فيام يبدو من 

 ومن هنا جاء فضل ابن املعتز عىل ,ن مبادئ مذهب البديع أصبحت معروفة حمددة أل;احلديث
حبـة ممهـدة ملـا  فوجدوا طريق احلديث يف البـديع اله,لنقاد والبالغيني الذي جاؤوا بعدأكثر ا

 .وضعه ابن املعتز عىل جانبيها من سو ترشيد الساري وتأخذ بيده إىل سواء السبيل
نه يقوم عىل تعريف إل فن من هذه الفنون التي عددها فأما منهج املؤلف يف دراسة ك − ١١

 ومـن كـالم العـرب يف ,م اإلتيان بشواهد نثرية خمتارة مـن القـرآن واحلـديثث ًهذا الفن أوال
 ثم يرد فيها بشواهد خمتارة من الـشعر القـديم جاهليـة وإسـالمية يتبعهـا ,جلاهلية واإلسالما

 ثم خيتم البحث يف كـل فـن بـذكر مناسـبتها ,التي خيتارها من شعر املحدثني ونثرهم باألمثلة
وهو يف كل هذا يعزو القول إىل صاحبه والكلمة إىل قائلها ما وسعه ذلك واألمثلة التي أوردها 

 .يتصف به املؤلف من ثقافة عربية أدبية واسعة عىل ما دليل رهتا وترتيبها وحسن اختيارهابكث
ن املحدثني مل يـسبقوا املتقـدمني إىل يشء أية من تأليف الكتاب تعريف الناس  الغاو − ١٢

 .من أبواب البديع
لـشعر ولذلك نراه هيرع إىل الفنون القديمة من القرآن واحلديث وكالم األعـراب وا − ١٣

 .يهأليستنبط من كل ذلك األمثلة الكثرية التي يؤيد هبا ر
وعىل الرغم من احلظ القليل الذي أصابه املحدثون من كتاب البديع هذا وحماولة الرجـوع 

ن هلذا املوقف السلبي الذي وقفه ابن املعتز من املحدثني معنى ال إبالبديع إىل جذوره القديمة ف
الذي متليه الرغبة يف الدفاع عن الرتاث األديب القـديم واحلـذر خيفى عىل الباحث وهو املوقف 

من الشعوبية التي كانت حترص عىل أن ترد الفضل يف كل مظـاهر احلـضارة الفكريـة والفنيـة 
 . وبالتايل إىل األمم األخر التي أسهمت يف احلضارة العربية,واألدبية إىل املحدثني

  :مالحظات
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 وولد البديع قبـل أن يولـد .ملتقدم قبل والدته يف شعر املحدثني ولد البديع يف الشعر ا:ًأوال
 . هـ٤٧٢علم البديع عىل يدي ابن املعتز سنة 

 . ألغى احلدود بني الشعر والنثر وألغى احلدود بني املقدس والعادي:ًثانيا
 ثـم لفنـون البـديع األربعـة , أعطى ابن املعتز أمهيـة أوىل لالسـتعارة بـشكل خـاص:ًثالثا
األساسيةاألخر . 
 . وصفها بأهنا اختيارية وبالتايل ثانوية)١٢(قرأ أنواع املحاسن الكالم وعددهاحني ن :ًرابعا

 ً ألنـه أوال;ً واضحاً نجد تناقضا,ولكننا حني ندقق يف مقياسه هذا أي ثنائية األسايس والثانوي
 أساسـية والعكـس اعترب بعض الفنون ثانوية مع أهنا أكثر أمهية من بعض الفنون التي اعتربها

 .صحيح
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- ٤ -  

  ياحلسـن بن بشـر اآلمـــد
  املوازنة بني الطائيني

  :هتوميات نقدية - أوالً
١ −  والبحـرتي يف سـنة سـبع عـرشة نـه نظـر يف شـعر أيب متـام أيف املوازنـة اآلمدي رو
 /هــ٣٧٠ /نـه تـويف سـنةأواختار جيدمها وتلقط حماسنهام فإذا تـذكرنا / ـه٣١٧/مئةوثالث
 هذه العرشة املستمرة التي بلغت أكثر مـن مخـسني ,كنا طول عرشة الناقد هلذين الشاعرينأدر

  هـذا التـصفحكـانف)) ثم تصفحت شعرهيام بعد ذلك عىل مر األوقات: ((سنة وصفها فقال
 .نواة لتأليف كتابه العظيم وسفره الضخم الذي يعترب دستور النقد العريب كتاب املوازنة

 للحركة النقديـة التـي نـشأت حـول أيب متـام ًتاب املوازنة هذا تتوجياويعترب تأليف ك − ٢
ن هذه احلركـة قـد بلغـت أوجهـا يف  أل;والبحرتي يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري

 خري من تصد هلا وألـف فيهـا فـالقرن الثالـث الـذي دفـع إىل يمد وقد كان اآل,هذه الفرتة
وجودمهـا يتطلـب مـن ية مها أبو متام والبحـرتي كـان الربوز شاعرين من أفحل شعراء العرب

 يتوج بجهوده احلركة النقدية التـي نـشأت حـول ً فحالًن يدفع إىل الوجود ناقداأالقرن الرابع 
 املوازنة ( وكان كتابه معجزة النقد األديب يف القرن الرابعيمد فكان هذا الناقد هو اآل,مذهبيهام

 .)بني الطائيني
لرغم مـن طـول باعـه يف النقـد وتـصانيفه الكثـرية فيـه اختـذ أبـا متـام  عىل ايمدواآل − ٣

 ً وأكثرهم جودةًن هذين الشاعرين أغزر شعراء عرصمها إنتاجا أل; لكتابهًوالبحرتي موضوعا
 وأبدعهم طرائق فنية وألهنام صاحبا مذهبني خمتلفني يف الـنظم عـىل الـرغم مـن جنـوح ًاشعر

 .ة واحدةبعض نقاد زمنه إىل اعتبارمها طبق
راء القدماء من نقاد القرن الثالث وقـسم كبـري مـن نقـاد  آلًجاء كتاب املوازنة جامعا − ٤

بت لديه من ممارسـته لنقـد ّحظه من نظرات نقدية ترس إليها ما قاله هو والًالقرن الرابع مضافا
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نقديـة الشعر القديم واملحدث كام كان خالصة ملا كان يدور يف املجـالس األدبيـة واملحافـل ال
 .التي كانت تتناول الشعر عامة وشعر أيب متام والبحرتي خاصة

  : كتاب املوازنـةأجزاء - ثانياً
 :إىل عرشة أجزاء − املوازنة − قسم اآلمدي كتابه − أ

 .ويشمل اخلصومة ورسقات أيب متام: اجلزء األول

 . أيب متاماءخطأ: اجلزء الثاين

 .عيوب أيب متام: اجلزء الثالث

 .خاص بالبحرتي عن رسقاته وعيوبه: ابعاجلزء الر

 .حماسن الشاعرين: اجلزء اخلامس

 . يف كتابه عن أغالط أيب متام وخطئه عىل القطربيليمدرد اآل: اجلزء السادس

 .)هل قد(مناقشة : اجلزء السابع

 .املوازنة التفصيلية: اجلزء الثامن

 .التشبيه: اجلزء التاسع

 .األمثال: اجلزء العارش
  :خطة املوازنة واملنهج النقدي فيـها - ثالثاً
 :تتناول أربعة عنارص ة اآلمديخط
 :ذكـــر املساوئ لالنتهاء إىل ذكر املحاسن − ١

 وكذلك ,ويف حديثه عن املساوئ سيتناول رسقات أيب متام وإحاالته وغلطه وساقط شعره
طـه يف بعـض خذ ما أخذه من معاين أيب متام وغري ذلك مـن غلأ وخاصة يف ,مساوئ البحرتي

نـه قـد إنه رصح بأنه مل يظفر بيشء من أغالط البحـرتي إال القليـل فأ وعىل الرغم من ,معانيه
 . من كالمهًخصص هلا نصيبا

 :ة بني الشـاعريناملوازنة التفصيلي − ٢
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رنة قصيدتني مـن شـعرهيام  عىل مقاًن يكون منهجه يف هذه املوازنة قائامأ يمدوقد وعد اآل
عراب القافية أو بني معنى ومعنـى فهـذه املوازنـة كفيلـة بـإبراز إزن والقافية وا يف الوتإذا اتفق

حماسنهام وإظهار مواطن تفوقهام وإذا تعذرت املوازنـة التفـصيلية بـسبب انفـراد كـل شـاعر 
 . صنيع الشاعر وسجله عىل ماله من رصيد من حسنات أو سيئاتيمدبمعنى قوم اآل

 .تما وقع يف شعرهيام من التشبيها − ٣
 :ما وقع يف شعرهيام من األمثال − ٤
 من عنارص النقد الـذي تقـوم فيـه إجـادة ًن مثل هذين البابني كان احلديث عنهام عنرصاأل

الشاعر فتفننه يف باب التشبيه دليل متلكه ناصية األسلوب وحـسن تـرصفه فيـه وإيـراده املثـل 
 البابني حديث عن األفكـار هتا فاحلديث عن هذينراه احلكمة أية عىل رشف معانيه وغزوسوق

ن أ خيـتم هبـذين البـابني رسـالته عـىل نأ ووعد ب, كام نعرب عنهام يف نقدنا املعارص,واألساليب
مرتبة حسب حـروف املعجـم ليـسهل عـىل املراجـع , )مقتطفة من شعر الشاعرين( يلحق هبا

 طريقة الوصول إليها
ذكـر بـإذن اهللا يف هـذا أوأنـا  ((:موازنة التفصيلية بقولـهافتتح اجلزء الذي خصصه للوقد 

 بـذلك شـعرأ أهيام :اجلزء أنواع املعاين التي يتفق فيها الطائيان وأوازن بني معنى ومعنى وأقول
 مسوغات هذه اخلطة بأهنا هي اخلطة التي توقفنا عـىل حماسـن يمدوقد علل اآل)) املعنى بعينه

 بأنـه يمـد واحد منهام فرصح اآلالشاعرين ومساوئهام وتضع أيدينا عىل نقاط التفوق عند كل
مـا أ ,شـعر يف هـذا املعنـى بذاتـهأيكتفي باملفاضلة اجلزئية بني الـشاعرين واحلكـم عـىل أهيـام 

 .املفاضلة الكلية واحلكم النهائي
 بـني يديـه كـل مقومـات املوازنـة يمـد للقـارئ الـذي وضـع اآليمـدفهذا ما يرتكه اآل

شـعر عنـدي عـىل أن أفـصح لـك بـأهيام أ إىل ن أتعـد هـذاأفال تطـالبني : ((الصحيحة قال
ن طالبت إ ألنك إن قلدتني بيشء مل حتصل لك الفائدة بالتقليد و;ين غري فاعل ذلكإاإلطالق ف

 علمـي مـن نعـت بالعلل واألسباب التي أوجبت التفضيل فقد أخربتك فيام تقدم بام أحاط به
هلـا وغلطهـام يف املعـاين واأللفـاظ هام يف رسقة املعاين من النـاس وانتحائمذهبيهام وذكر مساو

وإساءة من أساء منهام يف الطباق والتجنيس واالستعارة ورداءة النظم واضطراب الوزن وغري 
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 وبينته وما سيعود ذكره يف املوازنة من هذه األنواع عىل ما يقوده ,ذلك مما أوضحته يف مواضعه
 .))القول وتقتضيه احلجة
وما سـرتاه : ((خطته فيام يأيت من أبواب املوازنة فيقول يف احلديث عن يمدثم يسرتسل اآل

ين أوقـع الكـالم عـىل مجيـع ذلـك وعـىل سـائر إمن حماسنهام وبدائعهام وعجيب اخرتاعهام فـ
 يءنص عىل اجليد وأفضله وعىل الردأشعار التي أرتبها يف األبواب وغراضهام ومعانيهام يف األأ

 .))ه التلخيص وحتيط به العبارةذكر من علل اجلميع ما ينتهي إليأوأرذله و
 بـل ,ن هذا وحده غري كـافأ بأن يصنعه يف املوازنة التفصيلية ونبه إىل يمدهذا ما وعد اآل

ة ودائم التجربـة وطـول بال يكتسب قسم كبري منه إال بالدرن يضاف إليه الذوق الذي أينبغي 
 فكتـب يمـدثـم اسـتفاض اآل ,ن ينتفع بام يقدم إليه من معلوماتأاملالبسة ليستطيع اإلنسان 

 بل تضمنته كتب النقـد كلهـا بعـض هـذه ,نظرات يف النقد من أمجل ما تضمنه كتاب املوازنة
هـم عاء النـاس النقـد وّالنظرات شارك فيها من سبقه من النقاد كتكوين ملكة النقد وكثرة اد

 وعامـل لـشعر كاالحتجاج بكالم من طالـت دربتـه يف ايمدصفر منه وبعضها انفرد فيها اآل
ة واختبار اإلنسان مد معرفته يف النقد واالستعداد الفطري لتلقي أنواع بالزمن يف انتقال الدر

 .العلوم وغريها من النظرات النقدية التي ال نقع عليها يف كتاب آخر غري املوازنة
 :املوازنة يف رأي اآلمدي تتم عىل هذا النحوو
 .خذ معنيني يف موضعني متشاهبنيأ − ١
 .بيان اجليد والرديء مع إيراد العلةت − ٢
 .ن بعض اجلودة والرداءة ال يعلل أل;تبيان اجليد والرديء دون إيراد علة − ٣
 دون إطالق احلكم النهـائي وهـو ,شعر من ذاك يف هذا املعنىأإصدار احلكم بأن هذا  − ٤

 ).شعر عىل اإلطالقأأيام (
 :اقشها وهيوينقل اآلمدي اآلراء التي حيتج هبا كل فريق وين

 .تلمذة البحرتي أليب متام − ١
 .استواء شعر البحرتي واختالف أيب متام − ٢
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 يف ً كـان موجـوداً فنياًنه طور أسلوباأتقييم البديع وبيان ما إذا كان أبو متام اخرتعه أو  − ٤
 .عرصه
 .وبيان احلد الذي اتفق عليه النقاد حول جدارة كل منهام كشاعر − ٥
 .ذا كان الشاعر املثقف أجدر بالثناء من الشاعر غري املثقفاحلديث عام إ − ٦
 .بعض أخطاء الشاعرين يف النحو ويف التعبري عن املعنى − ٧
 .رسقات البحرتي من معاين أيب متام خاصة − ٨
 .رسقات الشاعرين بوجه عام − ٩

 .أخطاؤمها يف األلفاظ واملعاين أو يف استخدام الصور اخليالية − ١٠
 :مدي املستخدمة يف كتاب املوازنةمصطلحات اآل

 وقـد )االرجتـال( وهو يقابل النظم التلقائي للـشعر , تأليف الشعر عن عمد:التكلف − ١
 .عرف فيام بعد بالتصنع

 . تلقائي وبسيط وطبيعي:مطبوع − ٢
 ).املصنوع( يفكر يف شعره قبل أن ينظمه :متكلف − ٣
رد اسـتخدام املهـارات األدبيـة يف إبـداع  إبداع الشعر بطريقة واعية وهي جمـ:الصنعة − ٤
 . دون أن يدعم هذا اإلبداع إحساس حقيقي,الشعر
 . صعوبة الفهم أو األبنية اللغوية الغامضة:التعقيد − ٥
 . أو مل يعد يستعمل. مهجور:وحيش − ٦
 . العامي:غث − ٧
 . ضعيف الكلمة أو األسلوب:ركيك − ٨
 . البناء:السبك − ٩

 .سلوب األ:الديباجة − ١٠
 . أسلوب متدفق أو متناسق:كثري املاء − ١١
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 . متألق أو المع أو مصقول:كثري الرونق − ١٢
 . استخدام الصور اخليالية:البديع − ١٣
 . املعيار الكالسيكي للشعر:عمود الشعر − ١٤

  رأي اآلمدي - رابعاً
  : يف البحرتييقول اآلمدي - أ
 .عرايب الشعرأالبحرتي  − ١
 .مطبوع − ٢
 .وعىل مذهب األوائل − ٣
 .وما فارق عمود الشعر املعروف − ٤
 .وكان يتجنب التعقيد ومستكره األلفاظ وحويش الكالم − ٥
 .نيس واملطابقةجيف شعره من االستعارة والت − ٦
 .وانفرد بحسن العبارة وحالوة األلفاظ وصحة املعاين − ٧
 .وقع اإلمجاع عىل استحسان شعره واستجابته − ٨
  :اآلمدي يف أبي متاميقول  - ب
 .شعره ال يشبه أشعار األوائل − ١
 .وال عىل طريقتهم − ٢
 .فيه من االستعارات البعيدة − ٣
 .املعاين املولدةفيه من  − ٤

  : يف قراءة الشاعرينة اآلمديطريق - خامساً
 .مة ويف كل لغةأدقيق املعاين موجود يف كل  − ١
 :وليس الشعر عند أهل العلم به إال − ٢

 .حسن التأين − أ
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 .وقرب املأخذ − ب
 .واختيار الكالم − ج
 .ووضع األلفاظ يف مواضعها − د
 .ن يورد املعنى باللفظ املعتاد فيه املستعمل يف مثلهأو − ـه
 .ن تكون االستعارات والتمثيالت الئقة بام استعريت له ويف غري منافرة ملعناهأو − و
يقة وكانت عبارته مقـرصة عنهـا ولـسانه غـري إذا كانت طريقة الشاعر غري هذه الطر − ٣

 ويكـون ,مدرك هلا حتى يعتمد دقيق املعاين من فلسفة يونان أو حكمـة اهلنـد أو أدب الفـرس
 وإن اتفـق يف تـضاعيف ذلـك يشء مـن .أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مـضطرب

 فـإن ,طيفة حـسنة قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان ل:قلنا له − صحيح الوصف وسليم النظر
ن  أل.ً وال نـدعوك بليغـاً ولكـن ال نـسميك شـاعرا.ً أو سميناك فيلسوفاًشئت دعوناك حكيام

 .طريقتك ليست عىل طريقة العرب وال عىل مذاهبهم
 :مجع لك معاين هذا الباب يف كلامت سمعتها من شـيوخ أهـل العلـم بالـشعرأوأنا ال  − ٤

 :لصناعات ال جتود وتستحكم إال بأربعة أشياء هيزعموا أن صناعة الشعر وغريها من سائر ا
 .جودة اآللة − أ

 .وإصابة الغرض املقصود − ب
 .وصحة التأليف − ج
 .واالنتهاء إىل متام الصنعة من غري نقص هبا وال زيادة عليها − د

 بـل هـي موجـودة يف مجيـع احليـوان ,وهذه اخلالل األربع ليـست يف الـصناعات وحـدها
 .والنبات
 إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه يف بعض , استعارت العرب املعنى ملا ليس هو لهإنام − ٥

 من أسبابه فتكون اللفظة املستعارة حينئذ الئقة باليشء الذي استعريت لـه ًأحواله أو كان سببا
 : نحو قول امرئ القيس,ومالئمة ملعناه

ــــصلبه ــــى ب ــــا متط ــــه مل ــــت ل  . ونـــــاء بكلكـــــل ًِوأردف إعجـــــازا  فقل
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 ألننـي ;ذكر الرسقات فـيام أخرجـه مـن مـساوئ هـذين الـشاعرينأال أوكان ينبغي  − ٦
قدمت بالقول يف أن من أدركته من أهل العلم بالشعر مل يكونوا يرون رسقات املعاين من كبـري 

 .))ًا وال متأخرًا ما تر منه متقدمًمساوئ الشعراء وخاصة املتأخرين إذ كان هذا بابا
  عمود الشعر :عبارة - سادساً

 ).قوام الشعر الذي ال يستقيم إال به( :معناها − أ
 . لآلمدي)أقدم استخدام نعرفه لعبارة عمود الشعر ورد يف كتاب املوازنة − ب
 .) م٧٩٨ت(وصاحب هذا التعبري هو البحرتي  − ج
 عرفت وشـاعت يف القـرن الرابـع وسـجلت للمـرة )عمود الشعر(فاملرجح أن عبارة  − د

 .املوازنةاألوىل يف 
 فهـو ,إضافة لذلك نجد أن منهج املوازنة بدأ يشيع بني النقاد العرب وأوهلم اآلمدي − ـه

 .ًيعرض ويرتب عنارص املوازنة ترتيبا منطقيا
 ً للقارئ ليشاركه يف احلكم دون أن يقـرر حكـامً يرتك الفضاء مفتوحامنفتحوهو ناقد  − و
 .!!??عرينا من هو أفضل الش:ًقاطعا
 .م اآلمدي بالتعصب ضد أيب متام كام تعصب له الصويلّاهت − ز
 ًوكان األصمعي شاعرا(( :كذلك يفرق اآلمدي بني الشاعر العامل والشاعر غري العامل − ح
 .))شعر العلامء أ وكان خلف األمحرًعاملا
 .))الشعر ملح تكفي إشارته((والبحرتي ير أن  − ط
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- ٥ -  
   بن جعفرةقدام

  ))نقد الشعر((
  :مضمون الكتاب - أوالً

 )مقدمة وثالثة فصول(يتضمن كتاب نقد الشعر 
  :ـةاملقدم - ١

سامه علم النقد وأمهيتـه بـني أصاغها املؤلف صياغة موجزة مركزة حتدث فيها عن قيمة ما 
علوم األدب األخر كعلم العروض وعلم القوايف وعلم الغريب وعلم املعـاين وأطلـق عـىل 

وحتدث يف هذه املقدمة  ,)علم جيد الشعر ورديئه(عار اسم د األشهذا العلم الذي يبحث يف نق
عراضهم عن التـصدي للتـأليف إخذ عليهم أ و,عن عناية العلامء هبذه العلوم اجلانبية األخر

ن هذا العلـم أوىل بالتـأليف مـن غـريه مـن العلـوم  أل;يف نقد الشعر وختليص جيده من رديئه
ن أم قرصوا يف تـأليف كتـاب فيـه أحـب هذا العلم وأهن وملا وجد الناس خيبطون يف ,األخر

 . فكانت هذه هي غايته من تصنيف هذا الكتاب,يؤلف كتابه هذا
  :الفصل األول - ٢

 ورشع ,نه قول موزون مقفى يدل عـىل معنـىإ:  فقال,فقد تكلم فيه عىل حد الشعر وعرفه
ن الـشعر أ بعـني االعتبـار ًيف احلديث عن هذه العنارص األربعة التي يتكون منها الـشعر أخـذا

ن يبلغ هبا الكامل ولكن مهـة الـصانع أاعات وكل صناعة يتوخى من صانعها صناعة من الصن
قـان الـصنعة التـي  عن بلوغ هذه الغاية وقيمة الصناعة تكمـن يف إتً أو كثرياًقد تقرص به قليال
عل املعاين املـادة األوليـة  حيذقها ال يف جودة املادة التي يتخذ منها صناعته وجينبغي للشاعر أن

يف صناعة الشعر وجعل الصورة هي الوسيلة التي يتخـذها الـصانع للتعبـري عـن هـذه املـادة 
نـه أ إىل ًنه ال دخل للقيم األخالقية يف القيم الفنية كام قاده أيـضاأاألولية وقاده هذا االعتبار إىل 

 ًلفكرة ونقيضها إذا كـان جمـودان نغتفر للشاعر مناقضته يف مدح اليشء وذمه وعرض اأينبغي 
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ن ايف احلالتني ودافع عن وجهة نظرة هذه بمثال تطبيقي من شعر امرئ القيس يف فكرتني تبـدو
 .متناقضتني

 تدعو إىل الطموح :حدامهاإ
هنـام عـىل أ عرضهام وأحسن التعبـري عـنهام مـع تدعو إىل القناعة ولكنه أجاد يف :واألخر

ه عىل وضع مصطلحات نقدية يف هذا الكتاب تـساعد عـىل طريف نقيض كام حتدث عن اعتزام
 عىل قلـتهم − ن من سبقه من املشتغلني يف حقل النقدأ بًاستيعاب األفكار التي يعاجلها متذرعا

 ولـذا اعتـرب , قيمة هذه املصطلحات التي تتبلور فيها األفكار وتتجـسد املعـاينمل ينتبهوا إىل −
 .ن النقد وتعريف الشعر ومصطلحاته النقدية يف ميداًنفسه يف هذا الصنيع رائدا

 :نه يقرص الشعر عىل العنـارص األربعـة التاليـةأوإذا عدنا إىل تعريفه السابق للشعر وجدنا 
فهذه هي العنارص البسيطة التي يرتكب منها الشعر فإذا ما  ,القافية و اللفظ واملعنى والوزن  
 ,بار تقـويم هـذه العنـارص البـسيطة ومركبـةن نأخذ بعني االعتأغي لنا أردنا تقويم الشعر فينب

ظر إليها يف ائتالف كـل عنـرص مـن هـذه العنـارص البـسيطة ينن أويقصد من تقويمها مركبة 
 وهلذا تكونت لدية أربعـة عنـارص أخـر مركبـة مـن هـذه العنـارص , مع عنرص آخرًمؤتلفا

 :األربعة البسيطة هي
 .ائتالف اللفظ مع املعنى − ١
 . مع الوزنائتالف اللفظ − ٢

 .ائتالف املعنى مع الوزن − ٣

 .ائتالف املعنى مع القافية − ٤

بـد للناقـد مـن  فلذا ال,وهكذا جيد الناقد نفسه إزاء أربعة عنارص أخر مركبة أو مؤتلفة
بـد لـه مـن دراسـة ثر من اآلثار الشعرية كام الأ إذا أراد تقويم أي ًالنظر إىل هذه العنارص مجيعا

لتتكون لدية املقـاييس التـي ) عيوهبا(و) نعوهتا(سيطة ومركبة ليتعرف عىل كل هذه العنارص ب
 وهذا ما تضمنه ,تعينه عىل تقويم األثر الشعري وتقديره حق قدره من حيث جودته أو رداءته

 .الفصالن الالحقان يف هذا الكتاب
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  :الفـصل الثاني - ٣
بالنعوت الرشوط التي جيب  وقصد ,فرده قدامة للحديث عن نعوت هذه العنارص الثامنيةأ

 .ن تتوفر فيها العنارص لتكون جيدةأ
 فـرشع يف احلـديث عـن ,ابتداء قدامة كالمه هذا الفـصل عـىل نعـوت العنـارص البـسيطة

 )نعوت اللفظ(
ف عليه رونق الفـصاحة مـع اخللـو و سهل خمارج احلرًن يكون اللفظ سمحاأفاشرتط  − أ

الشامخ  والذبياين وحممد بن عبد اهللا السالماين احلادرةمن شعر  ل لذلك بنامذجَّمن البشاعة ومث
 .شجعي وغريهموجبها األ
ن أثم انتقل من احلديث عن نعت اللفظ إىل احلديث عن نعـت الـوزن واشـرتط فيـه  − ب

 . بنامذج من شعر القدامى واملحدثنيًل له أيضاَّيكون سهل العروض ومث
 ,فعرفه وأكثر من التمثيل له) الرتصيع(ىل وقاده احلديث عن نعت الوزن إىل الكالم ع − ج

نه ناقش أوأشار إىل املواطن التي حيسن فيها الرتصيع واملواطن التي يقبح فيها وعىل الرغم من 
 .هذه الظاهرة مناقشة النقاد

نه أسهم يف انحراف النقد من النقد الـذي يعتمـد الـذوق إىل النقـد الـذي يعتمـد أإال  − د
 هـذه نـاقشد عن النقد اخلـالص ويقـرتب مـن البالغـة وقواعـدها فخذ يبتعأ وهبذا ,الشكل

 وهكذا ,ا واالستشهاد عليهاهخذ عىل نفسه تبعة تعريفها وتوضيحأاملصطلحات البالغية التي 
 كثرية من البالغة مل تصل إليها يد من ً ألواناًسار يف بقية نعوت العنارص البسيطة واملركبة مفتقا

 .ن العريب وبالغتهسبقة ممن اشتغلوا يف البيا
  :الفصل الثالث - ٤
ويأيت هذا الفصل يف اجلهة املناظرة للفصل الثاين فإذا كـان الفـصل الثـاين قـد تـضمن  − أ

 .احلديث عن الرشوط التي جتعل عنارص الشعر مقبولة مستحسنة
ن الفصل الثالث قد قـرص عـىل احلـديث عـن العيـوب التـي تلحـق القـبح هبـذه إف − ب

 .العنارص
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 .هنج املنهج ذاته الذي اتبعه يف عرض نعوت الشعرو − ج
 :فبدأ بعرض − د
 .عيوب اللفظ − ١
 .وثنى بعيوب الوزن − ٢
 .ثم خلص من عيوب القوايف واملعاين − ٣
 .إىل احلديث عن عيوب العنارص املركبة − ٤
ديم  أخر من األلوان البالغية يعرفها ويمثل هلـا بالـشعر القـًوهو ال يني يفتق ألوانا − ٥

 .ًواملحدث أيضا
ن أهذه صورة رسيعة مقتضبة عن مضمون الكتاب ومن يمعن النظر يف هـذا املؤلـف جيـد 

 قـائم عـىل نظـرة هن كتاب ذلك أل,قدامة قد فتح صفحة جديدة يف التأليف النقدي عند العرب
ن املؤلف قد اعتمد عىل منهج صارم شامل دونـه أجديدة موضوعية إىل صناعة الشعر كام جيد 

فإننا أصبحنا مع قدامـة   وهلذا,ً تاماً ثم التزمه يف فصول الكتاب املتعاقبة التزاما, مطلع كتابهيف
ن تكون جمموعة من اخلواطر املتناثرة أكثر أيف منأ عن الكتابات النقدية السابقة التي ال تعدو 

 . نقدية منهجية شاملةًن تكون كتباأمن 
ن قدامـة كـان يكتـب  ذلك ألًملنطقي فكرة وتعبريا عليه الطابع اىإن كتاب نقد الشعر يطغ

نا األثر اليوناين فيها بوجه خـاص ّنا جوانب منها قبل قليل وبيّبوحي من ثقافته املنطقية التي بي
 .يضاف إىل ذلك ما كان قدامة يستشهد به يف غري موضع من الكتاب بآراء فالسفة اليونان

ة التقريريـة يف النقـد فالـذي يتـصفح برز ما يف الكتاب من خـصائص تلـك النزعـأولعل 
 ,ً مطلقـاًخره يلمس إيامن املؤلف بالقواعد النقدية النظرية إيامناآله إىل صفحات الكتاب من أو

 وكـان ,ولذلك هدر املؤلف بصنيعه هذا كل قيمة للذوق الفردي والشخصية الذاتية يف النقـد
 ثـم يطلـق ,ن يـتقن تطبيقهـاأريـة ون يتعلم القواعد النقدية النظأكل ما يطلب من الناقد هو 

 ;جل هذا الـسبب ألـف قدامـة كتابـهأ ومن ,حكامه النقدية التي ال ختطئ عىل اآلثار الشعريةأ
كانوا خيبطون يف متييـز جيـد الـشعر مـن رديئـه منـذ ((ن من سبقه من النقاد وصفهم بأهنم أل



٦٣٩ 

ن أ هـذا اخلـبط رغـب يف ولكي جينب الناس الوقـوع يف))  ما يصيبونًتفقهوا يف العلوم فقليال
وتتـصف هـذه النزعـة التقريريـة  ,يضع للناس القواعد التي يسلمون هبا من الوقوع يف اخلطأ

 :القاعدية بصفتني أساسيتني
حد من النقاد إىل مثل هذا االجتاه أفألن قدامة مل يسبقه  اجلدةما إ ; − اجلدة واخلطورة  -

لك يغاير من سبقه مـن النقـاد الـذين يقيمـون  وهو يف ذ,القاعدي الصارم يف النظر إىل الشعر
ن يـستطيع الناقـد أ للقيم اجلاملية التي تدرك بالذوق السليم أو باحلس املرهف دون ً كبرياًوزنا

 .التعبري عن هذه القيم وحتديدها بحدود وتعريفات
فهي كامنة بكون هذه النزعة تفـرس األدب املتطـور بطبيعتـه عـىل قوالـب  :اخلطورة ماأو
رة وختضعه لقواعد ثابتة فهي هبذا تقيض عىل األصالة والذوق الشخيص عنـد كـل مـن متحج

 .األديب والناقد عىل حد سواء
  :أثر كتاب قدامة يف النقاد

 : يف أوساط النقاد والبالغينيً كبرياًأثرا) نقد الشعر(وقد كان لكتاب 
وضـيحه ومـن هـؤالء  لبعض العلامء عىل حماولة تكميله أو رشحه أو تًفقد كان حافزا − ١

 :موفق الدين عبد اللطيف البغدادي الذي ألف كتابني
 .)تكملة الصناعة يف رشح نقد قدامة( − أوهلام

طـايب أبو عبد اهللا حممد بـن يوسـف الكفرواحتذ  )كشف الظالمة عن قدامة( − وثانيهام
 .)نقد الشعر( سامه كتاب ًحذو قدامة فألف كتابا

 عند بعض النقاد فتتبعـوه وأحـصوا مـا بـه مـن ً عكسياًاحدث مصنف قدامة أثرأكام  − ٢
 انتقـد فيـه ً صاحب كتاب املوازنة الذي ألـف كتابـايرش اآلمد ومن هؤالء احلسن بن ب,غلط

وكـذلك فعـل ) تبيني غلط قدامة يف كتاب نقد الـشعر(كتاب قدامة وبني سهوه يف كتاب سامه
 .)تزييف نقد قدامة(سامه ًابن رشيق القريواين صاحب كتاب العمدة فألف كتابا

يضاف إىل كل هذا ما هنلته كتب النقد األخر من كتاب نقـد الـشعر بعـضها رصح  − ٣
 وخاصة مـن الفـصل , من كتاب قدامةًفقد هنل كثريا) املوشح(باألخذ منه كاملرزباين يف كتابه 
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كـان ن إعـضها اآلخـر مل يـرصح باألخـذ منـه والثالث الذي عالج فيه قدامة عيوب الشعر وب
 . من أمثلته وتعريفاتهًيستمد منه كثريا

عه من كتب النقد فال يـسمعنا إال ن نقوم كتاب نقد الشعر ونضعه يف موضأوإذا أردنا  − ٤
 :ن نقولأ

 وذلك بجعلـه ,ً صميمياًثر غري حممود ملزجه البالغة بالنقد مزجاأإن الكتاب قد كان له  − أ
 .د األديب خالل قرون طويلة ال يتجزأ من النقًاأللوان البديعية جزءا

 وأصبح هذا ,إن جل كتب النقد التي ظهرت بعد قدامة قد امتزج فيها النقد بالبالغة − ب
 بني ما هو من اختصاص النقد ً من األصول املعتمدة فيها حتى ليبدو الفصل عسرياًاملزج أصال

فات سـيطرة وما هو من اختصاص البالغة وغدت الصفة البالغية مـسيطرة عـىل هـذه املـصن
 فكثري من املصطلحات التي درسها قدامة حتت عنوان النقـد كالرتصـيع الـذي هـو مـن ,تامة

 والتقسيم واملبالغة واملقابلة والتتعيم والتكافؤ وااللتفات التي هـي مـن نعـوت ,نعوت الوزن
 والتوشـيح , واإلشارة واإلرداف والتمثيل وهي من نعوت ائتالف اللفـظ مـع املعنـى,املعاين

وغريها وغريها من مصطلحات قدامـة .... إليغال ومها من نعوت ائتالف القافية مع املعنىوا
 بل دخـل يف بـاب واحـد مـن أبـواب , منها أصبح من مصطلحات البالغةًن كثريا أل;النقدية

 .البالغة هو باب البديع
هـا عكعلم ملوضوعة الشعر إىل عدة أقسام تشمل مجي − يقسم قدامة بن جعفر الشعرية − ٥

 :ما يسمى بالبنية السطحية وهذه األقسام هي
 . علم العروض والوزن:ًأوال
 . علم القوايف واملقاطع:ًثانيا
 . علم لغة الشعر:ًثالثا
 . علم معاين الشعر:ًرابعا

 . علم اجليد والرديء من الشعر:ًخامسا
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 .ديئـه قبلـه يف نقد الشعر وختليص جيده مـن رً قد وضع كتاباًنه مل جيد أحداأويزعم قدامة 
 ً واضـحاً وبالتايل فـإن قدامـة كـان يطمـح طموحـا.ن الناس قد قرصوا يف وضع كتاب فيهأو

 أن قدامة قدم ً النظري والتطبيقي ونالحظ أيضا: بجناحيها)علم الشعرية( لتأسيس ًومقصودا
  وحدد األجزاء وقام برتكيبهـا وإن مل يـستطع أن يقـرأ رشايـني, لنظرية شعريةً متكامالًهيكال
 وسـبب ذلـك هـو تـأثره بـالفكر . نعني شبكة العالقات الداخلية يف النص الـشعري.اجلسد

 مع هذا فإن حماولته تتـسم باجلديـة واجلهـد رغـم ,املنطقي ألرسطو كام الحظ عدد من النقاد
 .النتائج
معرفة حد الشعر ( (:يبدأ قدامة كتابه بالبحث عن عنارص ومكونات الشعر أو ما سامه − ٦

ثـم ) )ى يـدل عـىل معنـىّقول مـوزون مقفـ((ام ليس بشعر ويبدأ بتحديد الشعر بأنه اجلائز ع
 :يرشح التعريف عىل النحو التايل

 .))دال عىل أصل الكالم الذي هو بمنزلة اجلنس للشعر − قول ٌ − فقولنا(( − أ
 .)) يفصله مما ليس بموزون من القول املوزون وغري املوزون,وقولنا موزون(( − ب
 فصل بني ما له من الكالم املوزون قواف وبني مـا ال قـوايف لـه وال :ىّمقف − قولناو(( − ج
 .))مقاطع
يصل ما جر من القول عـىل قافيـة ووزن مـع داللـة عـىل  − وقولنا يدل عىل معنى(( − د
 .)) مما جر عىل ذلك من غري داللة عىل معنى,معنى
للشعر صناعة والغـرض يف ( (: صناعةثم ينتقل إىل احلد الثاين للشعر فري أن الشعر − ٧

 ثم وضع لصناعة الـشعر .))كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل هبا عىل غاية التجويد والكامل
 :طرفني
 .غاية اجلودة − أ

 ثم رشح فكرتـه بأسـلوب املنطـق )الوسائط(وغاية الرداءة وما بينهام وسامها قدامة  − ب
 − وما جيتمع فيـه مـن احلـالتني( (.لوسطيةالشكيل صفات اجلودة وصفات الرداءة وصفات ا
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بحسب قربه مـن اجليـد أو مـن الـرديء أو وقوعـه يف  − يكون احلكم عليه − اجلودة والرداءة
 .نه ال حلو وال حامضأ هو وسط بني احللو واحلامض إال ّ املز:مثلام يقال) )الوسط

 يـتكلم منهـا فـيام أحـب  ولـه أن,ثم ينتقل إىل املعاين فري أن املعاين كلها معرضة للشاعر
 إذ كانـت املعـاين للـشعر بمنزلـة املـادة , من غري أن حيظر عليه معنى يـروم الكـالم فيـه,وآثر

بد فيها مـن يشء موضـوع نه الأاملوضوعة والشعر فيها كالصورة كام يوجد يف كل صناعة من 
 .))يقبل تأثري الصور منها

 .وهنا نالحظ الفكرة األفالطونية وتأثره هبا
 ًكأن يصف الشاعر وصـفا((ي قدامة بعض تناقضات الشاعر ويصفها بأهنا مرشوعة ويلغ
ليس فحاشة املعنى يف نفسه ممـا يزيـل (( كذلك ير أن .))ً حسناً ثم يذمه بعد ذلك ذما,ًحسنا

ال يوصف ( (ً وير قدامة أيضا,وإنام طريقة االستعامل هي التي حتدد ذلك) )جودة الشعر فيه
 ما كـان أن جييـده يف ًخذ يف معنى من املعاين كائناأ بل إنام يراد منه إذا ,ًادقان يكون صأالشاعر ب

 .)) ال أن ينسخ ما قاله يف وقت آخر,وقته احلارض
 الـوزن − اللفظ((عند قدامة يتكون من أربعة عنارص أساسية  − حد الشعر − ومن هنا فإن

قة االستعامل بني هذه العنـارص يف أخر تنشأ عن التشكيل وعال  وأربعة.))املعنى − القافية −
 − ائـتالف املعنـى بـالوزن − ائتالف اللفـظ بـالوزن − ائتالف اللفظ باملعنى(( :حال ائتالفها

وإذن يصبح لدينا ثامنية أنواع تنحرص داخلها صفات الشعر يف طريف . ))ائتالف املعنى بالقافية
 .اجلودة والرداءة والوسيطة والتدرجات التي تتشكل بينها

فردات البـسائط التـي يـدل عليهـا وصارت أجناس الشعر ثامنية وهي األربعة امل( (:يقول
 : ثم يبدأ قدامة برشح األربعة مفردات.)) واألربعة املؤلفات منها,ةحد

 , سهل خمارج احلروف من مواضعها عليه رونق الفصاحة,ًأن يكون سمحا:اللفـظ  - أوالً
 .مع اخللو من البشاعة

أن يكون سهل العروض من أشعار يوجد فيها وإن خلت من أكثر نعـوت  :الوزن - ثانياً
 .الشعر
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 .أن تكون عذبة احلرف سلسة املخرج والترصيع :القوايف - ثالثاً
 . غري عادل عن األمر املطلـوب, للغرض املقصودًأن يكون املعنى موجها :املعـاني  - رابعاً

 :اورأيت الناس خمتلفني يف مذهبني من مذاهب الشعر ومه((
 .الغلو يف املعنى إذا شعر فيه − أ

 ))ام يقال منهواالقتصار عىل احلد األوسط في − ب
 .))التشبيه − الوصف − املرائي − النسيب − اهلجاء − املديح( (:وأغراض الشعراء هي

  :عند قدامةأغراض املعاني  -
 :ثم يبدأ قدامة يف رشح تفريعات أغراض املعاين

 . بام هو فيه وبام يليق به مدح الرجل:املديح − ًأوال
 .))كلام كثرت أضداد املديح يف الشعر كان أهجى(( ضد املديح :اهلجاء − ًثانيا
نـه أال أن يـذكر يف اللفـظ مـا يـدل عـىل  إ,ليس بني املرئية واملدحة فصل( (:املرائي − ًثالثا
 .))ن تأبني امليت إنام هو بمثل ما كان يمدح يف حياته أل,هالك

نه من األمور املعلومة أن اليشء ال يشبه بنفسه وال بغريه من كل اجلهـات إ :بيهالتش − ًرابعا
 فـصار االثنـان ,داّ احتـ, البتـةًإذ كان الشيئان إذا تشاهبا من مجيع الوجوه ومل يقع بيـنهام تغـايرا

 فبقي أن يكون التشبيه ينفرد كل واحد منهام بصفتهام وإذ كان األمـر كـذلك فأحـسن ,ًاواحد
من انفرادمها فيهام حتـى يـدين هبـام  هو ما أوقع بني الشيئني اشرتاكهام يف الصفات أكثرالتشبيه 

 .ادّإىل حال االحت
 وأحـسن الـشعراء مـن . هو ذكر اليشء كام فيه من األحوال واهليئـات:الوصف − ًخامسا

يكه  ثم بأظهرها فيه وأوالها حتى حي, يف شعره بأكثر من املعاين التي املوصوف مركب منهاىأت
 .بشعره ويمثله للحسن بنعته

 أمـا . هو ذكر خلق النساء وأخالقهن وترصف أحوال اهلو به معهـن:النسيب − ًسادسا
 أما النسيب فهـو مـا كثـرت فيـه األدلـة عـىل .الغزل فهو التصايب واالستهتار بمودات النساء
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اوة والوجـد التهالك يف الصبابة وما كان فيـه مـن التـصايب والرقـة واخلـشوع والذلـة والرخـ
 .واللوعة

  :ت تعم مجيع املعاني الشعريةصفا -
 . منهاً فيستوقفها وال يغادر قسامًأن يبتدئ الشاعر فيضع أقساما − صحة التقسيم − ١
أن يصنع الشاعر معاين يريد التوفيق بـني بعـضها وبعـض واملخالفـة  − صحة املقابلة − ٢

 . عىل الصحةفيأيت باملوافق بام يوافق ويف املخالف بام خيالف
 ,أن يضع الشاعر معاين يريد أن يذكر أحواهلا يف شعره الذي يـصنفه − صحة التفسري − ٣

 .فإذا ذكرها أتى هبا من غري أن خيالف معنى ما أتى به منها وال يزيد أو ينقص
أن يذكر الشاعر املعنى فال يدع من األحوال التي تـتم هبـا صـحته وتكمـل  − التتميم − ٤

 . إال أتى بهًئامعها جودته شي
ه ذلـك يف أجـزن األحوال يف شعر لو وقف عليها أل مًأن يذكر الشاعر حاال − املبالغة − ٥

ام بلـغ فـيأحلال ما يكـون  فال يقف حتى يزيد يف معنى ما ذكره من تلك ا,الغرض الذي قصده
 .قصد
عنيـني  بم أي معنـى كـان يـأيت, أو يذمه ويتكلم فيـهًأن يصف الشاعر شيئا − التكافؤ − ٦

 .ما من جهة املصادرة أو السلب واإلجياب أو غريمها من أقسام التقابلإمتكافئني أي متقابلني 
ما شك فيـه أو ظـن بـأن إ فكأنه يعرتضه , يف معنىًخذاآأن يكون الشاعر  − االلتفات − ٧
به أو حيل  إىل ما قدمه فإما أن يذكر سبً يسأله عن سببه فيعود راجعاً يرد عليه قوله أو سائالًرادا

 .الشك فيه
  :نعوت عناصر الشعر األربعة املركبات -
  :ائتالف اللفظ مع املعنى - ١

 :ومن أنواعه
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 , للمعنى حتى ال يزيـد عليـه وال يـنقص عنـهً هو أن يكون اللفظ مساويا:املساواة − ًأوال
 أي عانيـه كانت ألفاظه قوالب مل: فقال,ًوهذه هي البالغة التي وصف هبا بعض الكتاب رجال

 .حدمها عىل اآلخرأهي مساوية هلا ال يفضل 
 أو ملحـة تـدل , عىل معان كثرية بإيامء إليهـاً أن يكون اللفظ القليل مشتمال:اإلشارة − ًثانيا

 . هي ملحة دالة:حدهم البالغة فقالأعليها كام وصف 
الـدال عـىل  فال يـأيت بـاللفظ , أن يريد الشاعر داللة عىل معنى من املعاين:اإلرداف − ًثالثا

 .بان عن املتبوعأ فإذا دل عىل التابع , بل بلفظ يدل عىل معنى هو ردفه وتابع له,ذلك املعنى
 وذلـك , يدل عىل معنى آخرً أن ير الشاعر إشارة إىل معنى فيضع كالما:التمثيل − ًرابعا

 .املعنى اآلخر والكالم ينبئان عام أراد أن يشري إليه
 .املطابق − ًخامسا
 .املجانس − ًسادسا

هو أن تكون األسامء واألفعال يف الشعر تامـة مـستقيمة كـام  :ائتالف اللفظ والوزن   - ٢
ن تكـون أ بالزيادة عليهـا والنقـصان منهـا وبنيت مل يضطر األمر يف الوزن إىل نقضها عن البنية

 أوضاع األسامء واألفعال واملؤلفة منها وهي األقوال عـىل ترتيـب ونظـم مل يـضطر الـوزن إىل
ن ال يكون الوزن قد اضطر إىل إدخـال أ و.تأخري ما جيب تقديمه وال إىل تقديم ما جيب تأخريه

 . إليه حتى إذا حذف مل تنقص الداللةًلشعر حمتاجاامعنى ليس الغرض يف 
  :ائتالف املعنى والوزن - ٣

الزيـادة اجب وال إىل أن تكون املعاين تامة مستوفاة مل تضطر بإقامة الوزن إىل نقصها عن الو
جل إقامة أ مل متتنع عن ذلك وتعدل عنه من , مواجهة للغرضًن تكون املعاين أيضاأفيها عليه و

 .الوزن والطلب لصحته
  :ائتالف املعنى والقافية - ٤

هو مع ما يدل عليه سائر البيت أن تكون القافية متعلقة بام تقدم من معنى البيت تعلق نظم 
 : االئتالف القافية مع ما يدل عليه سائر معنى البيت مثلله ومالئمة ملا مر فيه من أنواع
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 بـه حتـى أن الـذي ً بقافيتـه ومعناهـا متعلقـاً أن يكون أول البيت شاهدا:التوشيح − ًأوال
 .يعرف قافية القصيدة التي لبيت منها إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته

 من غري أن يكون للقافيـة يف ذكـره ً يف البيت تاما هو أن يأيت الشاعر باملعنى:اإليغال − ًثانيا
 . ثم يأيت هبا حلاجة الشعر يزيد بمعناها يف جتويد ما ذكره من املعنى يف البيت,صنع

  :عيوب الشعر
 :يعدد قدامة عيوب الشعر بأهنا عيوب ترجع إىل العنارص األربعة املفردة

 . املعاظلة:عيوب اللفظ − ًأوال
 .عيوب الوزن − ًثانيا
 .سناداإل − يطاءاإل − اإلقواء −  التجميع:عيوب القافية − ًثالثا
 :عيوب املعاين وهي − ًرابعا

 .عيوب املديح −١
 .اهلجاء −٢
 .املرائي − ٣
 .التشبيه − ٤
 .الوصف − ٥

 .الغزل − ٦
 .والنسيب − ٧

  :وهناك عيوب عامة يف املعاني منها -
 .فساد التفسري − ١
 .االستحالة والرفض − ٢
 .إيقاع املمتنع يف املعاين يف حال ما جيوز وقوعه − ٣
 .خمالفة العرف − ٤
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 .أن ينسب إىل اليشء ما ليس فيه وله −٥
  :وهناك عيوب ترجع إىل العناصر األربعة املركبة

 :عيوب ائتالف اللفظ واملعنى − ًأوال
 .اإلخالل − ١
 .التطويل لغري فائدة − ٢

 :عيوب ائتالف اللفظ مع الوزن − ًثانيا
 .احلشو − ١
 .التثليم − ٢
 .التذنيب − ٣
 .التغيري − ٤
 .التعطيل − ٥

 :عيوب ائتالف املعنى والوزن − ًثالثا
 .املقلوب −١
 .املبتور − ٢

 : عيوب ائتالف املعنى والقافية:ًرابعا
 .التكلف يف طلب القافية

 .جل السجعأان بالقافية من يتاإل − ٢
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- ٧ -  

  الفارابي
  رسالة يف قوانني

  الشعراء ةصناع

 : أرسطو وثامسطيوس والفارايب نفسه: من آراءًاكتاب الفارايب مزجي ربيعت
  :األقاويل الشعرية - أ

 :إن األلفاظ ال ختلو من أن تكون − ١
 .ما دالةإ − أ

 .وإما غري دالة − ب
 :واأللفاظ الدالة − ٢

 .منها ما هي مفردة − أ
 .ومنها ما هي مركبة − ب

 :واملركبة − ٣
 . ما هي أقاويلمنها − أ

 .ومنها ما هي غري أقاويل − ب
 :واألقاويل − ٤

 .منها ما هي جازمة − أ
 .ومنها ما هي غري جازمة − ب

 :واجلازمة − ٥
 .منها ما هي صادقة − أ
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 .ومنها ما هي كاذبة − ب
 :والكاذبة − ٦

 . عنه بدل القولَّمنها ما يوقع يف ذهن السامعني اليشء املعرب − أ
 .يوقع فيه املحاكي لليشءنها ما وم − ب

  :وهذه هي األقاويل الشعرية - ب
 :ختتلفان يف وجوه :طِّغل واملةاملحاكا

ط الـسامع إىل نقـيض ِّط هـو الـذي يغلـِّط غري غرض املحاكي إذ املغلِّمنها أن غرض املغل
 ,مـا املحـاكي للـيشءأ ف.ن غري املوجود موجـودأتى يومهه أن املوجود غري موجود واليشء ح

 وذلك أن احلال التي توجـب , ويوجد نظري ذلك يف احلس, لكن التشبيه,يوهم النقيضفليس 
ما احلال التي تعـرض للنـاظر يف املرائـي أ ف,طة للحسِّنه متحرك هي احلال املغلأإهيام الساكن 

 .واألجسام الصقيلة فهي احلال الومهية شبيه اليشء
  :تقسيم األقاويل بقسمة أخرى - ج

 : من أن يكونالقول ال خيلو − ١
 .ًما جازماإ − أ

 .وإما غري جازم − ب
 :واجلازم − ٢

 .ًمنه ما يكون قياسا − أ
 .ومنه ما يكون غري قياس − ب

 :والقياس − ٣
 .منه ما هو بالقوة − أ

 .ومنه ما هو بالفعل − ب
 :وما هو بالقوة − ٤
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 .منه ما هو بالفعل − أ
 : هو بالقوةومنه ما − ب

 :وما هو بالقوة − ٥
 .ما أن يكون استقراءإ − أ

 .ًوإما أن يكون متثيال − ب
 .والتمثيل أكثر ما يستعمل إنام يستعمل يف صناعة الشعر

 .فقد تبني أن القول الشعري هو التمثيل
  :القياسات واألقاويل بقسمة أخرى - د

 :إن األقاويل
 .ما أن تكون صادقة ال حمالة بالكلإ − ١
 .الكل ال حمالة بكاذبةوإما أن تكون  − ٢
 .وإما أن تكون صادقة باألكثر كاذبة باألقل − ٣
 .وإما عكس ذلك − ٤
 .وإما أن تكون متساوية الصدق والكذب − ٥
 .فالصادقة بالكل ال حمالة هي الربهانية − ٦
 .والصادقة بالبعض عىل األكثر فهي اجلدلية − ٧
 .والصادقة باملساواة هي اخلطيبة − ٨
 .ألقل فهي السوفسطائيةوالصادقة يف البعض عىل ا − ٩

 .والكاذبة بالكل ال حمالة هي الشعرية − ١٠
  :فالقول الشعري

 .هو الذي ليس بالربهانية وال باجلدلية وال اخلطابية وال املغالطية − ١
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 . االستقراء واملثال والفراسةمن أو ما يتبعه ,القياس − ٢
 :إن األقاويل الشعرية :تنوع األقاويل - ـه
 .وع بأوزاهنانتما أن تإ − ١
 .وإما أن تتنوع بمعانيها − ٢
  :أنواع الشعر - و

 احلكـيم أرسـطو يف صـناعة األقاويل املنسوبة إىل و من الشعر اليوناينًيقدم الفارايب أنواعا
 :نواعومن هذه األ .ىل غريه من القدماءإالشعر و
 جيـد أيتيـطبيعـة متهيئـة حلكايـة الـشعر وهلـم ما أن يكونوا ذوي جبلة وإالشعراء و − ١

 بـل هـم مقتـرصون عـىل ,للتشبيه والتمثيل وال يكونوا عارفني بصناعة الشعر عىل مـا ينبغـي
 .جودة طباعهم وتأتيهم وهؤالء عدموا من كامل الرؤية والتثبت يف الصناعة

وإما أن يكونوا عارفني بصناعة الـشعر حـق املعرفـة وهـؤالء هـم املـستحقون اسـم  − ٢
 . القياسينيالشعراء
 .ً وهؤالء أكثرهم زلال.ما أن يكونوا أصحاب تقليد هلاتني الطبقتني وألفعاهلاموإ − ٣

  :ثم يورد الفارابي مالحظتني
 . أن تكون املشاهبة قريبة مالئمة:جودة التشبيه :األوىل

 خمتلفـان يف امن بني أهل صناعة الشعر وبني أهل صناعة التزويق مناسـبة وكـأهنأ :الثانيـة 
 .يف صورهتا ويف أفعاهلا وأغراضهامادة الصناعة ومتفقان 

  :ن الفارابي يلخص آراء أرسطو ويقوم بتعديلها وخترج ببعض املالحظاتإ
 ينطلق الفارايب من مقوالت أرسطو حول حتديد أنواع اخلطاب فاألقاويل كمصطلح :ًأوال

 .تعادل اخلطاب يعادل اخلطاب الكالمي بأنواعه
 , واخلطاب الشعري يعادل الشعرية.كلها ال حمالة اخلطاب الشعري هو أقاويل كاذبة :ًثانيا

 .فالشعرية جزء من اخلطاب الكالمي
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 فـالقول , كـذلك املـشاهبة واملحاكـاة: الداللة عنرص من عنارص اخلطـاب الـشعري:ًثالثا
 .الشعري هو التمثيل

 , واخلطـاب اجلـديل, عـن اخلطـاب الربهـاين)الـشعرية( فصل اخلطـاب الـشعري :ًرابعا
 . من مسألة الصدق والكذبً واخلطاب السوفسطائي انطالقا,طايبواخلطاب اخل
 . الشعر صناعة قياسية:ًخامسا



٦٥٣ 

 
- ٦ -  

  أبو حيان التوحيدي
  ) هـ٤١٤ − ٣١٢(

  اإلمتاع واملؤانسة

 وجييـب أبـو ,أيب سليامن حول النظم والنثـر −  عىلًيف املقابسات يلقي أبو حيان سؤاال − أ
ن  أل; والنثـر أدل عـىل العقـل.ن النظم من حيز الرتكيـب أل;ةالنظم أدل عىل الطبيع( :سليامن

 ).النثر من حيز البساطة
ألننا منتظمون (( : جييب)?مل ال يطرب النثر كام يطرب النظم( :وحني سأل أبو حيان − ب

 .)) وصورة الواحد فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة,فام الءمنا أطربنا
  :اإلمتاع واملؤانسةرؤى أبي حيان يف 

 .)) قد يستعجم املعنى كام يستعجم اللفظ وينتثر النظم كام ينتظم النثر:ًأوال
 . يستغني قارض الشعر بالطبع عن علم العروض:ًثانيا
 يعرف بالنظم املألوف واإلعراب املعروف وفاسد املعنـى , صحيح الكالم من سقيمه:ًثالثا

 . يعرف بالعقل,من صاحله
 إىل ً أراك بعـد معرفـة الـوزن فقـريا.اقص من طريق الوزن إذا عرفت الراجح من الن:ًرابعا

 . فعىل هذا مل ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتامدك.معرفة جوهر املوزون
 . إن لغة من اللغات ال تطابق لغة أخر من مجيع جهاهتا بحدود صفاهتا:ًخامسا
 .فال ينقص منه وقدر املعنى عىل اللفظ , وقدر اللفظ عىل املعنى فال يفضل عنه:ًسادسا
 ومنه ما هو مستقيم , ومن الكالم ما هو مستقيم حسن, النقد هو الكالم عىل الكالم:ًسابعا

 .حمال ومنه ما هو مستقيم قبيح ومنه ما هو حمال كاذب ومنه ما هو خطأ
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 وإمـا أن يكـون ,ما عن عفو البدهية وإما من كد الرويةإ الكالم ينبعث يف أول مبادئه :ًثامنا
 .نهام وفيه قوامها باألكثر واألقل مًمركبا

 ال حيوم عليها يشء قبل الفكر وإذا لقيهـا , املعاين املعقولة بسيطة يف بحبوحة الناس:ًتاسعا
 والعبـارة ترتكـب بـني وزن هـو .الفكر بالذهن الوثيق والفهم الدقيق ألقى ذلـك إىل العبـارة

 .النظم للشعر وبني وزن هو سياقة احلديث
 :خفـش وقـال أعـرايب لأل.))خري الكالم ما مل حيتج معه إىل كالم( (:رب قالت الع:ًعارشا

 .))أراكم تتكلمون بكالمنا يف كالمنا بام ليس من كالمنا
 ً واملعنـى مـن كـل ناحيـة مكـشوفا,ًفأما بالغة الشعر أن يكون نحوه مقبوال( (:حد عرشأ

ؤاخـاة موجـودة واملواءمـة  واملً والكناية لطيفة والتـرصيح احتجاجـاًواللفظ من الغريب بريئا
 ,ً والتهـذيب مـستعمال,ً واملعنـى مـشهوراًما بالغة النثر أن يكـون اللفـظ متنـاوالأ و.ظاهرة

 والـصفائح مـصقولة واألمثلـة , واحلوايش رقيقـةً والرونق عاليا,ً واملراد سليامًوالتأليف سهال
 .))خفيفة املأخذ

  :عند أبي حيان مراتب النظم والنثر -
 : بني النظم والنثرن التوحيدي الفوارق التاليةيورد أبو حيا

 :ًأوال
 .ينطق باملنثور − يف أول حالة من لدن طفولته − اإلنسان − أ

ي ّرس الوزن وقيـد التـأليف مـع تـوقأ صناعي داخل يف حصار العروض و:واملنظوم − ب
 .الكرس واحتامل أصناف الزحاف

 :ًثانيا
 .عي والذوق طبا,النظم قد سبق العروض بالذوق

 , كـام أن اإلهلـام مـستخدم للفكـر, فإنه خمدوم بالفكرً الذوق وإن كان طباعيا:وقيل − ب
 .واإلهلام مفتاح األمور اإلهلية

 .))نه مربأ من التكلفأمن رشف النثر  − أ( (:ًثالثا
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 .وعكسه الشعر − ب
 النثر من قبل العقل − أ( (: قال عيسى الوزير:ًرابعا
 .))والنظم من قبل احلس − ب

 النثر كاحلرة − أ( (:ًخامسا
 .))مةوالنظم كاأل − ب

 :ًسادسا
 ))ً منثوراًيتهم حسبتهم لؤلؤاأإذا ر( (:لرشف النثر قال تعاىل − أ

 .ً منظوماًومل يقل لؤلؤا − ب
 الكالم املنثور أشبه بالويش − أ( (:محد بن حممدأ قال :ًسابعا
 .))واملنظوم أشبه باملنري املخطط − ب
 ,املنظوم فيه نثر من وجه − أ( (:بن هندو الكاتب قال ا:ًثامنا
 ,واملنثور فيه نظم من وجه − ب

 .))ولوال أهنام يستهامن هذا النعت ملا ائتلفا وال اختلفا
من فضائل النظم صار لنا صـناعة برأسـها وتكلـم النـاس يف  − أ( (: قال السالمي:ًتاسعا

 قوافيها وما
 .))هكذا النثر − ب

 .))نه ال يغني وال حيد إال بجيدهأمن فضائل النظم  − أ ((:ًوقال أيضا
 :ًعارشا

 .صورة املنظوم حمفوظة − أ
 .وصورة املنثور ضائعة − ب

 .من فضل النظم أن الشواهد ال توجد إال به واحلجج ال تؤخذ إال منه − أ( (:بن نباتةاقال 
 .))احب احلجة والشعر هو احلجةفالشاعر هو ص
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حليـة ((دها بعـد ذلـك احلـامتي يف ّارب بني املنظوم واملنثور قد أيوالنقطة الثامنة حول التق
 مطلق من عقال القوايف فإذا صفا جوهره وطاب عنـرصه :املنثور − أ( :حيث قال) )املحارضة

 ولطفت استعارته ورشقت عبارته كاد
 .))يساوي املنظوم − ب
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- ٧ -  

  القاضي اجلرجاني
  ))الوساطة بني املتنيب وخصومه((

  : جرجانيةرؤى -أ
ومـا كـان ( : ممـا قـال القـدماءًيبدأ اجلرجاين بوضع نموذجه التصوري األول انطالقا − ١

 ).القدماء يتبعونه يف أشعار األوائل من حلن وغلط وإحالة وفساد معنى
 أو ًمـدح حمـدثاأوليس جيب إذ رأيتنـي ( (ً ومؤكداًويعتذر القايض اجلرجاين مستدركا − ٢

 بـل , يب االنحراف عن متقدم أو تنسبني إىل الغـض مـن بـدويذكر حماسن حرضي أن تظنأ
 .))جيب أن تكشف عن مقصدي منه

هكذا حيدد منهجه يف مسألة القديم واجلديـد والبـدوي واحلـرضي األعـرايب واملولـد  − ٣
 ثم الدربة , يشرتك فيه الطبع والرواية والذكاء,الشعر علم من علوم العرب( (:ويواصل قوله

 . فمن اجتمعـت بـه هـذه اخلـصال فهـو املحـسن املـربز.لكل واحد من أسبابه وقوة ,مادة له
 إال ,ولست أفضل يف هذه القضية بني القديم واملحدث واجلاهيل واملخرضم واألعرايب واملولد

 .))جده إىل كثرة احلفظ أفقرأ حاجة املحدث إىل الرواية أمس وأنني أر
 ثـم ,حدمها عن اآلخـر لذاتـهأن أن يفضل وهكذا حيدد موقفه بني القديم واجلديد دو − ٤

أسلس مـن شـعر الفـرزدق ورجـز  − وهو جاهيل − لذلك جتد شعر عدي( (:يدلل بالتطبيق
يطانـه الريـف وبعـده عـن جالفـة البـدو وجفـاء ة وإ ملالزمة عدي احلارض,رؤية ومها آهالن

 .))األعراب
رقة الشعر أ( (:ثم ينظر اجلرجاين للمسألة من زاوية أخر كثر مـا تأتيـك مـن قبـل ونر

 .))العاشق املتيم
ثم يرشح اجلرجاين أسباب اختالط مقاييس الشعرية فالعرب حني انتقلوا من البـداوة  − ٥

 وحتـى خـالطتهم ,جتاوزوا يف طلب التسهيل حتـى تـسمحوا بـبعض اللحـن((إىل احلضارة 
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كـسوا معـانيهم  و. وأعاهنم عىل ذلك لني احلضارة وسهولة طباع األخالق,الركاكة والعجمة
 .))ً فصارت إذا قيست بذلك الكالم األول يتبني هبا اللني فيظن ضعفا,ما سنح من األلفاظ

 :يعلق عىل بيت أليب متام − ٦
ــــــم ــــــاف إال أهن ــــــة األوص ـــــا جـــــوهر األشـــــياء  جهمي ـــــد لقبوه  ق

 أحـوج إىل تفـسري بقـراط وتأويـل أرسـطو مـن هـذا ًهل تعرف شـعرا( :يقول اجلرجاين
وال ) )الـضعيف الركيـك − ين أريـد بالـسمح الـسهلأفال تظـن ((نه يستدرك  ولك.))البيت

 مـا ارتفـع عـن الـساقط الـسوقي : بل أريد النمط األوسع,اخلنث املؤنث − باللطيف الرشيق
ولكـن هـل ) )ً آمرك بإجراء أنواع الشعر كله جمر واحـدا وال.وانحط عن البدوي الوحيش

 ? إذا صدر عن الشاعر بعفوية كام يف الشعر اجلاهيليتناقض عمود الشعر مع اجلناس والطباق
ومل تكـن العـرب ( (:اجلرجاين ير ذلك وإن كان يعني التقصد كام يف الشعر املحدث − ٧

تعبأ بالتجنيس حول التقارب بني املنظوم واملطابقة وال حتفل باإلبداع واالسـتعارة إذا حـصل 
 .))هلا عمود الشعر ونظام القريض

  :اجلرجاني عمود الشعر -ب
 . كانت العرب تفاضل بني الشعراء يف اجلودة واحلسن برشف املعنى وصحته:ًأوال
 . جزالة اللفظ واستقامته:ًثانيا
 . تسلل السبق به ملن وصف فأصاب وشبه فقارب وبده فأغزر:ًثالثا
 . ملن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته:ًرابعا

السـتهالل والـتخلص وبعـدمها اخلامتـة فإهنـا  والشاعر احلاذق جيتهد يف حتـسني ا:ًخامسا
 .املواقف التي تستعطف أسامع احلضور

وهذه الصفات لعمـود الـشعر هـي الـصفات نفـسها التـي طرحهـا مـن سـبقوا القـايض 
 .اجلرجاين

  : عالقة الشعر بالدين-ج
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 .عالقة الشعر بالـدين − يناقش القايض اجلرجاين مسألة يف غاية اخلطورة واحلساسية وهي
يف ها  مكاهنا الصحيح فـإن اجلرجـاين وضـعا كنا قد رأينا أن أبا بكر الصويل قد وضعها يفوإذ

ن إ وبالتـايل فـ,حد القـضاة املـشهورينأ − هم من ذلك أن اجلرجاينواأل ,املكان األكثر صحة
 الدين صبحي من أن شهادة اجلرجاين حول عالقـة الـدين بالـشعر هـي إضـافة يمالحظة حمي
 . مالحظة صحيحة)هي فتو رشعية( ًا نقديًلكوهنا رأيا

  ):القاضي(قال اجلرجاني 
 لتـأخر الـشعر لوجـب أن ً وكان سوء االعتقاد سـببا, عىل الشعرًفلو كانت الديانة عارا((

 إذا عدت الطبقات ولكـان أوالهـم بـذلك ,يمحى اسم أيب نواس من الدواوين وحيذف ذكره
 أن يكون كعب بن زهري وابن الزبعروجب  ول, ومن تشهد األمة عليه بالذكر,أهل اجلاهلية

 وبكـاء ً خرسـاً وعاب من أصحابه بكام)ىل اهللا عليه وسلمص(وأحزاهبام ممن تناول رسول اهللا 
 .)) والدين بمعزل عن الشعر:ن ولكن األمرين متباينا,مفحمني

 ولوجيا باعتباريدفصل الشعر عن اإل − كام يتوهم البعض − هذه الفتو الرشعية ال تعني
 ولكنها تساوي بني اإليامن باليشء والكفر بـه يف املـادة الـشعرية ,يدولوجياًالدين جزءا من اإل

 وإنـام كيـف يـتم ,سألة الـشعرية لـيس الكفـر واإليـامنن العامل املقـرر يف املـ إذ إ,كامدة خام
 .استخدامهام من الناحية الشعرية وليس من الناحية األخالقية

  : السرقات الشعرية-د
 يـضعها يف سـياقها )الـرسقات الـشعرية(اجلرجاين لقضية أخر مهمة هي قضية يتطرق 

 . املعارص)التناص(الصحيح بام يشبه مفهوم 
  :يقول اجلرجاني

 ,متى نظرت رأيت أن تشبيه احلسن بالـشمس والبحـر واجلـواد بالغيـث والبحـر(( :ًأوال
تقررة يف النفـوس متـصورة  أمور م.لخإ... والشجاع بالسيف,والبليد البطيء باحلجر واحلامر

 .)) حكمت بأن الرسقة عنها منتفية,يشرتك فيها الناطق واألبكم والفصيح واألعجم للعقول
 إين ألجد بياهنـا يف قلبـي ولكـن ينطلـق بـه :سألت الشافعي عن مسألة فقال( (: قال:ًثانيا
 .))لساين
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اطر اآلخـر ويـستمد  وما زال الشاعر يستعني بخ.والرسقة داء قديم وعيب عنيف(( :ًثالثا
 ثـم تـسبب املحـدثون إىل , كـالتواردًمن قرحيته ويعتمد عىل معناه ولفظه وكان أكثـره ظـاهرا

 .))إخفائه بالنقل والقلب وتغري املنهاج والرتتيب
 أمـا اإلخفـاء بالنقـل ,فاملشرتكات البدهيية وتـوارد اخلـواطر ليـست مـن الـرسقة ((:إذن

 .))ي الرسقةهفوالقلب والرتتيب وتغيري املنهاج 
فلكل صناعة أهل يرجع إليهم يف (( له ًإال أن القايض اجلرجاين يعود ليضع القديم نموذجا

ولكن من زاوية أخر يمكن النظـر إىل ) )خصائصها ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحواهلا
 ويف النهايـة .ذلك من أن القايض اجلرجاين ير أن الشعرية علم ذو أصـول وقواعـد معروفـة

ما نحوي لغوي ال برص لـه بـصناعة إ( (:ف اجلرجاين املعرتضني عىل منهجه النقدي بأهنميص
 .)) أو معنوي مدقق ال علم له باإلعراب وال اتساع له يف اللغة.الشعر
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- ٨ -  

  املرزوقي
  ))عمود الشعر((

  :انفتاح جديد على النقد - أوالً
  ونقـرأ,ًالكالم يف البدهيات جائزامل يعد بحيث  مفاهيم الشعر أكثر  يف عمود الشعرتحددت

 :تعريفات للشعر ملجموعة من الشعراء مثلًأيضا 
 .))حظ اللفظ يف الشعر أقو من حظ املعنى((: الذي يقولاملرتىض − ١
 ألهنـا تعمـل يف حتـسني ;إن األلفـاظ خـدم للمعـاين( (: للـريضً معاكـساًونقرأ رأيا − ٢

 .ية األلفاظ واملعاين مفتوحة وهكذا تبقى قض,))معارضها وتنميق مطالعها
 : فري,أما أبو العالء املعري − ٣
 ))بانه احلسأ إن زاد أو نقص ,م موزون تقبله الغريزة عىل رشائطكال((أن الشعر − أ

 .))خفض طبقةأن إبليس والرجز آالشعر قر( (:ًل أيضاوقيو − ب
يف الـصفات الشعر إذا كان لغـري مكـسب حـسن ( (:اجم املعري التكسب بالشعرهي − ج

 .))والنسب
فـإن اآليـة وصـلت  − )والـشعراء يتـبعهم الغـاوون( :إذا رأيت الشاعر فال تقـل((و − د

 .))باستثناء فال جتهلوا فضيلة الشعر
  :املرزوقي الناقد - ثانياً

  الذي حدد مفاهيم الشعر أكثر واشتهر بأنـه صـاحب) هـ٤٢١(إىل أن نصل إىل املرزوقي 
نـه أ إال ,مدي والقايض واجلرجاينبله البحرتي واآلقن طرحها وإ − نظرية عمود الـشعر    −

 . يف مقدمته لديوان احلامسةً ورشحاًأكثرهم وضوحاكان 
 :كام حددها املرزوقي عناصر عمود الشعروهذه هي  − أ
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 .رشف املعنى وصحته − ١
 .جزالة اللفظ واستقامته − ٢
 .اإلصابة يف الوصف − ٣
 .املقاربة يف التشبيه − ٤
 .التحام أجزاء النظم والتئامها عىل ختري من لذيذ الوزن − ٥
 .مناسبة املستعار منه للمستعار له − ٦
 .مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى ال منافرة بينهام − ٧
  :وعيار هذه العناصر هي - ب
 . العقل الصحيح والفهم الثاقب:عيار املعنى − ١
 .اية واالستعامل الطبع والرو:عيار اللفظ − ٢
 . الذكاء وحسن التمييز:عيار الوصف − ٣
 .عيار التشبيه الفطنة وحسن التقدير − ٤
 . الطبع واللسان:عيار التحام أجزاء النظم − ٥
 . الذهن والفطنة:عيار االستعارة − ٦
 . طول الدربة ودوام املدارسة:عيار مشاكلة اللفظ للمعنى − ٧

 .ملرزوقيهذا هو عمود الشعر كام حيدده ا
  :ظرية املرزوقينشرح احلمروني ل - ج

 :ويرشح الطاهر احلمروين نظرية املرزوقي بلغة املرزوقي
 :قضية اللفظ واملعنى − ١

 :إن أنصار اللفظ ثالث فئات
فئة ترصف اهتاممها إىل اصطفاء اللفظ واعتباره من حيث سـالمة الرتكيـب واالبتعـاد  − أ

 .عن اخلطأ واللحن
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 .اوزت ذلك إىل اإلعراب وطلب مجلة من املحسنات البالغيةفئة ثانية جت − ب
 .فئة ثالثة تفضل اللفظ عىل املعنى وتطلب البديع والتعلق بصوره املختلفة − ج

 . لهًشد محاساأ فقد كانوا :أما أنصار املعنى
  :يقول املرزوقي

فهذا ) )افقاومتى اعرتف اللفظ واملعنى فتعانقا وتالبسا متظاهرين يف االشرتاك وتو(( − ١
 .هو الصحيح

 .))االقتصاد( (ةمقولة ثالث) ) ملقولتي الكذب والصدق املرزوقيأضاف(( − ٢
وليد جيشان يف النفس وحركة يف القرحيـة تتعـارض يف إبـراز (( :الشعر عند املرزوقي − ٣

لرواية بد له من ا بل ال,ً وال عفوياًشعب املعرفة ومكتسبات العلوم واملطبوع منه ال يأيت ارجتاال
 عـذب اللفـظ لطيـف ً رشيفـاًواحلفظ والسامع واملدارسة حتى يأيت عىل لسان الـشاعر مهـذبا

 .))املعنى
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- ٩ -  

  عبد القاهر اجلرجاني
  ))نظرية النظم((

  :العرب أول من وضع البنيوية - أوالً
يمكن اعتبار عبد القاهر من خالل نظريته يف النظم أول بنيوي عريب كـام يؤكـد أكثـر  − ١

 .ن باحث معارصم
 وضـع الكـالم الوضـع الـذي ون النظم عند عبد القـاهر هـ إ:وزويقول مصطفى اجل − ٢

 .يقتضيه علم النحو
 بل يـشمل كـذلك علـم املعـاين والبالغـة والبيـان ,والنحو هنا ال ينحرص باإلعراب − ٣

 .حسنيت ال املعنى فيتناول الصناعة واالختيار وال,والبديع ويدور حول الشكل
 بـل , بـل بموقعـه يف اجلملـة وال باجلملـة برأسـها,الشكل ال يتعلق بـاللفظ املفـردو − ٤

 .بائتالفها مع جاراهتا
 ال إىل ,فاجلرجاين كام يقول اجلوزو ينظر إىل املجموعة أو مـا يـسمى يف أيامنـا بالبنيـة − ٥

 .أبا املدرسة البنيوية −  وهلذا قد يصح أن نعده بحق,املفردات
 لتلـك ً عند عبد القاهر إنكارا)أو التأليف( كانت نظرية النظم :باسويقول إحسان ع − ٦
 , دون إنكارا لتلـك الثنائيـة,ً أي أن يعني الناقد برؤية الصورة جمتمعة من الطرفني معا.الثنائية

 .دون فصل بينهام
 . لديه يعني الداللة الكلية املستمدة من الوحدة)املعنى(لقد أصبح مصطلح  − ٧
 إال وهـي .حد قبله مـن النقـادأمن تفاوت الدالالت إىل مرحلة مل ينتبه إليها ثم انتقل  − ٨

 .معنى املعنى
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هنا عبارة خمترصة وهي  وإذا عرفت هذه اجلملة فها:يقول عبد القادر يف أرسار البالغة − ٩
 تعني باملعنى باملفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري .املعنى ومعنى املعنـى    :أن تقول

 .)) وبمعنى املعنى أن تعقل من اللفظ ثم يفيض بك ذلك املعنى إىل معنى آخر.طةواس
 :جمموعة من األفكار األساسية) )دالئل اإلعجاز((ويف كتابه  − ١٠
ينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف وقبل أن تصري إىل الصورة ( (:يقول :أوالً

 وتؤدي يف اجلملة معنى من املعـاين ,ً وتعجباً واستخباراًهنيا وً وأمراًالتي هبا يكون الكلم إخبارا
 .))التي ال سبيل إىل إفادهتا إال بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة عىل لفظة

 اسـم : والكلم ثـالث.تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض :ثانيـاً 
ق اسـم باسـم ُّ تعل:الثة أقسام وهو ال يعدو ث, وللتعليق فيام بينها طرق معلومة.وفعل وحرف

بـد مـن مـسند نـه الأ و, وال يكون كالم من جـزء واحـد.ق حرف هبامُّق فعل بفعل وتعلُّوتعل
 . وكذلك السبيل يف كل حرف يدخل عىل مجلة,ومسند إليه
ن إ و, وال من حيث هي كلم جمردة,إن األلفاظ ال تفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة :ثالثاً

 تر الكلمة تروقـك وتؤنـسك يف . مالئمة معنى اللفظة ملعنى التي تليها يف,الفضيلة وخالفها
 . ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع آخر واأللفاظ تابعة واملعاين متبوعة,موضع

أثار املعاين وترتبها عىل حـسب ترتيـب  − تقتفي احلروف يف نظمها − يف نظم الكلم :رابعاً
 وليس هو النظم الذي معناه ,ض يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بع فهو نظم.املعاين يف النفس

 النسيج والتأليف والصناعة  ولذلك كان عندهم نظري.ضم اليشء إىل اليشء كيف جاء واتفق
 مما يوجب اعتبار األجـزاء بعـضها مـع بعـض حتـى ,والبناء والويش والتحبري وما أشبه ذلك

 وحتى لو وضع يف مكان غريه مل يصلح ,ه هناكة تقتيض كونّ عل,يكون لوضع كل حيث وضع
نك إذا عرفتـه عرفـت أن أ املنظومة والكلم املنظومة والفائدة يف معرفة هذا الفرق بني احلروف

 بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها ,ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق
 .عىل الوجه الذي اقتضاه العقل

 وحمال أن تفكر يف يشء وأنـت ال تـضع فيـه .عة يستعان عليها بالفكرةالنظم صن :خامـساً 
 جلاز أن يفكـر البنـاء يف الغـزل ليجعـل فكـره فيـه , وإنام تضعه يف غريه لو جاز لك ذلكًشيئا
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 واعلم أن ترتيـب األلفـاظ وتواليهـا . وهو من اإلحالة املفرطة,وصلة إىل أن يصنع من اآلجر
 مـن حيـث ,ي طلبته بالفكر ولكنه يشء بسبب األول رضورة ليس هو الذ,عىل النظم اخلاص

 فإذا وجـب ملعنـى أن . فإهنا ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها,أن األلفاظ إذ كانت أوعية للمعاين
 فإما أن تتـصور يف . يف النطقً وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال, يف النفسًيكون أوال

ن الفكـر يف الـنظم الـذي ن يكـوأاملعـاين بـالنظم والرتتيـب وة قبل األلفاظ أن تكون مقصود
 .ن جتيء باأللفاظ عىل نسقها فباطل من الظنيتواصفه أل
 حتى يعلق بعضها ببعض ويبنـي بعـضه عـىل بعـض ,إن النظم ال يكون يف الكلم :سادساً

تـب هلـا  وملا كانت املعاين إنام تتبني باأللفاظ وكان ال سـبيل للمر.وجتعل هذه بسبب من تلك
 جتـوزوا , إال برتتيب األلفاظ يف نطقـه,واجلامع شملها إىل أن يعلمك ما صنع يف ترتيبها بفكره

 اتبعـوا ذلـك مـن  ثـم, ثم باأللفاظ بحذف الرتتيـب;فكنوا عن ترتيب املعاين برتتيب األلفاظ
 .بان الغرض وكشف املرادأالوصف والنعت ما 

اين الكلم إن الشعر ال خيتص بقائـه مـن جهـة  توخي معاين النحو يف مع:النظم هو :سـابعاً 
 ولكـن مـن , فاحليل ال ختتص بصائغها من حيث الفضة والـذهب.نفس الكلم وأوضاع اللغة

 , فاالستعارة يف أصلها مبتذلة معروفة وإنـام كـان مـا تـر مـن احلـسن.جهة العمل والصنعة
صـياغة ورضب مـن ( (: فالـشعر كـام قـال اجلـاحظ.باملسلك الذي سلك يف النظم والتأليف

 .))التصوير
 بل لن تغدو احلكاية األلفاظ وأجـراس :ال يصلح تقدير احلكاية يف النظم والرتتيب :ثامناً
 ًبد أن تكون حكايته فعال وال, وذاك أن احلاكي هو من يأيت بمثل ما أتى به املحي عنه,احلروف

 يبـدع فيـه ً إنـسان خامتـا نحو أن يـصوغ, مثل عمل املحكي عنهً عمالًن يكون هبا عامالأله و
 عـىل تلـك الـصورة واهليئـة ً فيعمد آخر يعمل خامتا,صنعة ويأيت يف صناعته بخاصة تستغرب

 .نه قد حكى عمل فالن وصنعة فالنإ :هيا كام هي فيقالّ ويؤد,وجييء بمثل صنعته فيه
 ال  ويـدعى دعـو,ً هو غري ثابـت أصـالًما يثبت فيه الشاعر أمرا( (:التخييل هو :تاسـعاً 

 خداع للعقـل ورضب )نهأ( ال خيرج فيه نفسه ويرهيا ما ال تر ًطريق إىل حتصلها ويقول قوال
 .من التزويق
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 إذا هـو مل يقـصد , وليس عىل احلـاكي عيـب وال عليـه تبعـة,وراوي الشعر حاك :عاشراً
لغـرض ىل ا فـانظر إ, وقد حكى اهللا تعاىل كالم الكفـارً أو يسوء مسلامًبحكايته أن ينرص باطال

 .جله أريدأالذي له روي الشعر ومن 
  :حول أفكار عبد القاهر اجلرجانيمالحظات 

 − االحتـاد − البـاين − الـصياغة − التـأليف( :استخدم عبد القاهر املصطلحات التالية − ١
 − جلـامعا − املرتـب − احلكايـة − الفكـر − الصورة − التحويل − اإلبدال − التغيري − الكالم
 − املعنـى − العقـل − الـنفس − التـوايل − املسند واملسند إليه − اإلحالة − ييلالتخ − الرتتيب
 − املالئمة − اجلملة − التعليق − التناسق − الدال واملدلول والداللة − اهليئة − الصنعة − اللفظ

 .)لخ إ...اإلفضاء − الواسطة − التحسني − معنى املعنى
بعـد أن نـضعه يف  − م النظم يوحي لنـالع و املنحوت من اخلربة بعلم الشعرهذا القاموس

 .بالتأثري الواضح لقاموس عبد القاهر النقدي يف الدراسات العربية املعارصة − السياق
نـه جمموعـة مـن البنـى ال قيمـة إلحـداها دون أنظر اجلرجاين إىل النص الشعري عىل  − ٢

العالقة بينهاهم من ذلك ليس التعرف عىل البنى وإنام حتديد ماهية  واأل.األخر. 
 :جتاوز املرحلتني التقليديتني − ٣
 .املعنى الظاهري − أ

 .واملعنى الباطن − ب
  سلسلة ال هناية هلا من املعاينإىل
 .ً شامالً جديداً منها بناءً واملعاين وأقام بدالكرس ثنائية األلفاظ − ٤
تعامل حيـث تنتقـل هناك كينونة لأللفاظ قبل استعامهلا ختتلف عن كينونتها بعد االسـ − ٥

 .من الثبات إىل التحويل
 .ًربط النظم بالصنعة واحلالة النفسية معا − ٦
 مـن ًوإنام هي يف تلك العملية الفكرية التي تضع تركيبـا((الفصاحة ليست يف األلفاظ  − ٧

 . كام يالحظ إحسان عباس عىل أفكار اجلرجاين.))عدة ألفاظ
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 .اجلملة هي األصل اجلزئي وليس اللفظ − ٨
 .إن مفهوم الشعرية هنا يشمل الشعر والنثر − ٩

 .شعرية عبد القاهر هي شعرية الكتابة والتأليف والنظم − ١٠
 والنظم نفسه يعني صناعة وتأليف الكتابة − ١١
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  شليهعبد الكريم الن
  ))املمتع يف صنعة الشعر((

 املالحظـات املتنـاثرة  جمموعة من)اهلجريالنصف األول من القرن اخلامس ( النهشيل مقد
 :ومنها

  :وظيفة الشعر :أوالً
طفاها وغضب برده وحقـد سـله وغنـاء أ ونار حرب ,كم من عسري كان الشعر فرج يرسه

 :اجتلبه
ىل اهللا عليـه صـ( الرسـول , فرأت قتيلة بنت النرض,تل النرض بن حارث عىل الرشكُق − ١
وأنـشدته شـعرها بعـد مقتـل يطوف بالبيت فاستوقفته وجذبت رداءه حتى انكشف ) وسلم
لـو كنـت سـمعت ( (: قـال,القـصيدة) ىل اهللا عليـه وسـلمص( وبعد أن سمع الرسول ,أبيها

 .))شعرها هذا ما قتلته
 ومل يكـس ,ويف قصة أخر أن عبد اهللا بن الزبري قد كسا من كان بمكة مـن الـشعراء − ٢

 .بن األعمى لقربه من بني أمية واتصاله هبماالشاعر أبا العباس 
  :ماهية الشعر :ثانياً

 عليهم ويتفلت مـن أيـدهيم ومل يكـن هلـم كتـاب يتـضمن ّملا رأت العرب املنثور يند − ١
خرجوا الكالم أحسن خمرج بأساليب الغنـاء فجـاءهم أ ف,عاريضأفعاهلم تدبروا األوزان واأل

 .ً فألفوا ذلك وسموه شعرا, عىل مر األيامً ورأوه باقيا,ًمستويا
 .هم فطنةوالشعر عند − ٢
 .ً اللسان البليغ والشعر اجليد ال جيتمعان إال قليال:وقالوا − ٣
 .وأعرس من ذلك أن جتتمع بالغة القلم وبالغة الشعر − ٤
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  :التكسب :ثالثاً
 . وكانت هتنأ بالشاعر إذا نبغ,الشاعر عند العرب أفضل من اخلطيب − ١
 .ً وجعلوه مكتسبا,إال أن املحدثني أخرجوه عن جده − ٢
 . الشعر أدنى مروة الرس وأرس مروة املنى:حتى قالوا − ٣
 .وكانت العرب تأنف عن الطلب بالشعر − ٤

  :أمهية الشعر :رابعاً
 آخـر ً فربام كلمة جرت عىل لسانه فـصارت مـثال,ال ينبغي لعاقل أن يتعرض الشاعر − ١
 .األبد
ن أكـرم العـرب  أل;وهمخذوا عليه املواثيق ال هيجأرسوا الشاعر أ العرب إذا نتوكا − ٢

 لذهبت مـع مـا ذهـب )هذه الفعالة يف الشعر( ولو مل تضمن . من اهلجاءًيف أنفسها يشتد ختوفا
 .من سائر املنثور

 يتبنـى تعريـف النهـشيل للـشعر كـام يقـول إحـسان )العمدة(ونجد أن ابن رشيق يف  − ٣
 .عباس

  :وفيما يلي بعض اآلراء البن رشيق
 .ًا الكذب يف الشعر حسناودقبح الكذب ولكنهم وجع الناس عىل اجتم :أوالً

ليس من أتى بلفظ حمصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة ال خيرج من بلـده وال  :ثانيـاً 
 . كالذي لفظه سائر يف كل األرض معروف بكل مكان,يترصف من مكانه

عائمـه العلـم  قراره الطبع وسـمكه الروايـة ود,البيت من الشعر كالبيت من األبنية :ثالثاً
 . وال خري يف بيت غري مسكون,وبابه الدراية وسانده املعنى

 أو , أو اسـتظراف لفـظ وابتداعـه:إذا مل يكن عند الشاعر توليد معنى وال اخرتاعـه :رابعاً
زيادة فيام أجحف فيه غريه من املعاين أو نص مما أطاله سواه مـن األلفـاظ أو رصف معنـى إىل 

 − كام يقـول ابـن طباطبـا −  فاللفظ. ال حقيقةًالشاعر عليه جمازاوجه عن وجه آخر كان اسم 
 .))جسم وروحه املعنى((
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 ال تكاد تظهـر يف بعـض , إن صنعة ابن املعتز الشعرية خفية لطيفة:خفاء الصنعة :خامـساً 
 .املواضع

 .الفقر آفة الشعر :سادساً
 ,يهـا راغبـة مـشتهية هبـا متعلقـة وفمن العرب من خيتم القصيدة يقطعها والنفس :سـابعاً 

 . كأنه مل يتعمد جعله خامتةًويبقى الكالم مبتورا
 .املطيل من الشعراء أهيب يف النفوس من املوجز :ثامناً
 وتـشبيهه , وصفة اإلنسان ما رأ يكون ال شك أصوب من صفته ما مل ير:التجربة :تاسعاً

 .ما عاين بام عاين أفضل من تشبيهه ما أبرص بام مل يبرص
 كام يقول إحسان )التلفيق( آخر مظهر من مظاهر الرسقات هو ما سامه : الرسقات:عاشـراً 

 يكــون لــه ً وهــو أن يأخــذ الــشاعر املعــاين املتقاربــة ويــستخرج منهــا معنــى مؤكــدا:عبــاس
 وينظر به مجيعها فيكون وحده مقام مجاعة من الشعراء وهو ممـا يـدل عـىل حـذق ,كاالخرتاع

كثر منه يف شعر أيب الطيب املتنبي وأيب العالء املعري فإهنام بلغـا ومل أر ذلك أ((الشاعر وفطنته 
 .))فيه كل غاية
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   والعشرونالرابعالباب 

  الفصل الثالث
  من رموز النقد

  يف العصر العباسي

 
  ابن قتيبة -  أوالً

  :املؤلف - أ
 يف ًإمامـا الدينوري أحد العلامء األدباء النقـاد كـان ةو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبهو أب

 . بدقيق الشعر ومعانيهً فيام يرويه عاملاً فيها صادقاًاللغة واألدب وأخبار الناس وأيامهم متفننا
 إن مولده يف بغـداد : إنه ولد يف الكوفة وقال آخرون: فقال بعض العلامء,اختلف يف مولده

دينور مـدة لها وأخذ العلم عن شيوخها وقد أقـام بالـههـ وقد نشأ هبا وتثقف عىل أ٢١٣سنة 
 .واليته القضاء فيها فنسب إليها

  :شيوخه وتالميذه - ب
سـحق ابـن إ وعـن يعلامء بغداد فحدث فيها عن الزيادأخذ ابن قتيبة العلم عن اجللة من 

ايش وعبد الرمحن بن أخي األصـمعي وحرملـة بـن حييـى ي وأيب حاتم السجستاين والرهويهرا
قتيبـة الفقيـه األديـب خذ العلم عنه ابنه أمحـد بـن  وممن أ,وأيب اخلطاب زياد بن حييى وغريهم

 . وعبيد اهللا السكري وإبراهيم الصائغ وعبيد اهللا التميمي وغريهم كثريهوابن درستوي
نـه أاألذكيـاء وعـىل  أمجع الذين ترمجوا البن قتيبة عىل أنه كان أحد العلامء األدباء واحلفاظ

ن ومعانيـه ومعـاين الـشعر آلنـاس وغريـب القـر يف العربية واللغة واألخبار وأيـام اًكان رأسا
 وقد ذكر النووي أن مؤلفات ابن قتيبة تزيد عىل ستني يف , كثري التصنيف غزير التأليف,ونقده

مئة مصنف وصل من هذه الكتب جمموعة ني ذكر غريه أهنا تبلغ زهاء ثالثأنواع العلوم عىل ح
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ألف ابن قتيبة يف كثري من العلوم  ,ه فقدنأ ومنها ما يظهر,ًال خمطوطاطبع بعضها وبعضها ال يز
شأن معارصه شيخه ثم خصمه اجلاحظ ألف يف احلديث والكالم والفقه واألخـالق والتـاريخ 

ن ابن قتيبة كان يف عـرصه يمثـل وليس يف هذا التنويع ما يستغرب أل ,والنحو واللغة واألدب
ن ابـ بطـرف وهلـذا قـال األديب احلق واألدب يف مفهوم العرص هو األخذ من كل علـم وفـن

 فليتـسع يف ًن يكـون أديبـا ومـن أراد أً واحـداً فليطلـب فنـاًمن أراد أن يكـون عاملـا: ((قتيبة
 .))العلوم

وقد كانت البن قتيبة عناية شديدة بالشعر والشعراء واطـالع واسـع وعميـق عـىل دقـائق 
وأوجـز ,)عاين الكبريامل( املعروف بكتاب  يف مصنفه املشهورً ويبدو هذا واضحا,الشعر العريب

نه درس لألبيات الشعرية الغامضة أو الغربية ورشحها بعد أن صـنفها يف أبـواب أما يقال فيه 
 .كثرية وفق معانيها

وقـدم لـه هبـذه املقدمـة ) الشعر والشعراء(ومن هذا يتضح أن ابن قتيبة عندما ألف كتاب 
 مـن ًبالشعر حمب له قـد وقـف كثـريا عن ميدان األدب والنقد فهو عامل ًاملشهورة مل يكن غريبا

طا األدب العـريب املعـارص لـه ومجـع ُنشاطه العلمي عىل دراسة األدب العريب القديم وتتبع خ
 . من اآلراء النقدية التي قيلت يف هذا األدبًكثريا
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  ابن املعتز - ثانياً

  :املؤلـــف - أ
 بـن هـارون الرشـيد ولـد سـنة أبو العباس عبداهللا بن املعتز باهللا بن املتوكل بـن املعتـصم

 .هـ٢٩٦ وقتل سنة هـ٢٤٧

محد بن سعيد الدمشقي وحممد بن يزيـد املـربد أ حممد بن عمران بن زياد ومن شيوخه - ب
 جـالس هـؤالء والتقـى ,سـدي وابـن أيب فـننواحلسني بن عليل العنزي وحممد بن هبرية األ

يلقـي فـصحاء األعـراب ويأخـذ  محد بن حييى املشهور بثعلب كام كانأبغريهم كأيب العباس 
 من شـعره ً ذكر له أبو بكر الصويل شيئاً جميداًكان ابن املعتز باإلضافة إىل عمله شاعرا و,عنهم

 وكانت داره , خيالط األدباء ويناقشهمً يف كتابه أشعار أوالد امللوك وكان أديباًوكتب عنه كثريا
قد آلت إليه مقاليد اخلالفة غـري  ف,ًليال ألهل األدب أما حظه من السلطان فلم يكن إال قًمغاثا

 .بعض يوم أو ًيوما نه مل هينأ هبا ومل يتمتع بلقب اخلليفة إالأ
  :آثاره - ج

 :ذكر أصحاب الكتب التي ترمجت البن املعتز أن له جمموعة من املؤلفات منها
 .كتاب الزهر والرياض − ١
 .كتاب البديع − ٢
 .خوان بالشعركتاب مكاتبات اإل − ٣

 .كتاب اجلوارح والصيد − ٤

 .كتاب أشعار امللوك − ٥

 .كتاب اآلداب − ٦
 .كتاب حىل األخبار − ٧
 .كتاب طبقات الشعراء − ٨
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 .كتاب اجلامع يف الغناء − ٩

 .كتاب فيه أرجوزة له ذم الصبوح − ١٠

 .كتاب الرسقات − ١١

 .وينسب إليه كتاب فصول التامثيل − ١٢

 .))حماسن شعر أيب متام ومساويه((نيضاف إىل ذلك رسالة بعنوا − ١٣
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  يمداآل - ثالثاً

  :املؤلف - أ
 هبـا وكتـب للقـضاة مـن بنـي عبـد أواخر القرن الثالث يف البـرصة ونـشأ يف يمدولد اآل

خفش والزجاج وابـن دريـد وابـن الـرساج وسـمع عـىل  األنخذ عأ ثم قدم بغداد و,الواحد
يب خذ عنـه ويف بغـداد كتـب ألأاحلامض و وعارص هـ٣١٣نفطويه كتاب القوايف للمربد سنة 

 له ديوان شعر يبلغ مئة ورقة ذكر ياقوت نامذج مـن ًصقر هارون بن حممد الضبي وكان شاعرا
نـه أ بالتـشبيهات ووصـف بًكان كثري الشعر حسن الطبع جيـد الـصنعة مـشتهرا :شعره وقال

ايـة الـشعر القـديم دراك وبـرز فيهـا وانتهـت روحسن الفهم جيد الرواية والدراية رسيـع اإل
نـه ملـيح التـصنيف جيـد التـأليف يتعـاطى أليه ووصفه ابن النديم بإخر عمره آخبار يف واأل

احلـسن بـن بـرش و ـهـ ٣٧١ وقيـل هــ٣٧٠ تويف سنة ,مذهب اجلاحظ فيام يعمله من الكتب
  عىل تركته مـنيوتقوم شهرة اآلمد  ذروة نقاد األدب العريب وأخلدهم يف تاريخ النقدياآلمد

 .لتصانيف اجلليلةا
  :هتصانيف - ب
 : بعضها يف النقد واألدب فمنهاًنه ألف أكثر من أربعة عرش مؤلفاأثر عنه ُأ
 .املختلف واملؤتلف يف تراجم بعض الشعراء كتاب − ١
 .ن الشاعرين ال تتفق خواطرمهاأوكتاب يف  − ٢
األلفـاظ واملعـاين وكتاب فرق ما بني اخلاص واملشرتك من معاين الشعر تكلم فيه عىل  − ٣

 .التي يشرتك العرب فيها وال ينسب مستعملها إىل الرسقة
 .وله كتب رد فيها عىل بعض النقاد, وكتاب تفضيل شعر امرئ القيس عىل اجلاهليني − ٤
 .)عيار الشعر(ابن طباطبا يف رد عىل  − ٥
 .)نقد الشعر(قدامة بن جعفر يف رد عىل  − ٦
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 .) فيه أبا متامما خطأ(ابن عامر يفرد عىل  − ٧
 .ًاملوازنة وقد كان نصيب أيب متام والبحرتي من مؤلفاته كبريا − ٨
 .)معاين شعر البحرتي(وكتاب  − ٩

 .)تفسري الغامض من شعر أيب متام( − ١٠
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  قدامة بن جعفر - رابعاً

  :املؤلـــــف - أ
ان قدامـة أبو الفرج بن جعفر بن زياد الكاتب البغدادي وال يعرف له نسب فـوق هـذا كـ

 وممـن ,حد البلغاء الفصحاء والفالسفة الفـضالءأ وكان ,سلم عىل يد املكتفي باهللاأ وًنرصانيا
يشار إليه يف علم املنطق اشتغل قدامة كأبيه يف خدمة أرسة الوزير ابن الفرات وتوىل هلم الكتابة 

عته ابن النـديم بأنـه يف جملس الزمام تضاربت اآلراء يف جعفر بن قدامة والد قدامة هذا فبينام ين
نـه إ : ويقول عنه,ممن ال تفكر فيه وال علم عنده نجد اخلطيب البغدادي يصفه بالعلم واألدب

 .حد مشايخ الكتاب وعلامئهمأ
ن لـه مؤلفـات يف صـنعه الكتابـة أ بل يذكر ,وال يكتفي بنعته بوفرة األدب وحسن املعرفة

سـحق واملـربد إاد ابـن محـاء كأيب العينـاء والعلامء واألدبث عن أكابر ّنه حدأ ويذكر ,وغريها
 كان جعفر من أصدقاء ابن املعتـز املقـربني إليـه ,وحممد بن عبداهللا بن مالك اخلزلعي وغريهم

ولد قدامة بن جعفـر يف الثلـث األخـري مـن  ـه٣١٠رو عنه أبو الفرج األصبهاين تويف سنة 
 . لبني بويهً كاتباكان وهـ٣٣٧ وتويف عىل األرجح سنة ,القرن الثالث اهلجري

  :شيوخــه - ب
 فلـم ,لقد ضنت كتب الرتاجم باحلديث عن شيوخ قدامة كام ضنت باحلـديث عـن نـسبه

تذكر من هؤالء وأولئك إال النزر اليسري فمام نقله ياقوت احلموي صاحب معجم األدباء عن 
ن قدامـة إ :يـاقوت ثم قـال , عن أشياءً يف تارخيه أن قدامة قد سأل ثعلبايبن اجلوزاأيب الفرج 

 فقـرأ ّيتيبة وطبقتهم واألدب يومئـذ طـرأدرك زمن ثعلب واملربد وأيب سعيد السكري وابن ق
ن قدامة حرض جملس الوزير الفضل بـن جعفـر بـن أ عن أيب حيان ًواجتهد ونقل ياقوت أيضا

 .مئةى املنطقي يف سنة عرشين وثالثّالفرات وقت مناظرة أيب سعيد السريايف ومت
  :اتهمؤلف - ج

 :ن له املؤلفات التاليةأذكر صاحب الفهرست 



٦٧٩ 

 .كتاب اخلراج − ١
 .كتاب نقد الشعر − ٢
 .كتاب صابون الغم − ٣
 .كتاب رصف اهلم − ٤
 .كتاب جالء احلزن − ٥
 .كتاب درياق الفكر − ٦
 .كتاب السياسة − ٧
 .با متام أه الرد عىل ابن املعتز فيام عاب بكتاب − ٨
 .ليسكتاب حشو حشاء اجل − ٩

 .كتاب صناعة اجلدل − ١٠
 .كتاب الرسالة يف أيب عيل ابن مقلة وتعرف بالنجم الثاقب − ١١
 .كتاب نزهة القلوب وزاد املسافر − ١٢
 .كتاب سامه زهر الربيع يف األخبار − ١٣
 .كتاب األلفاظ − ١٤
 .كتاب البلدان − ١٥
  :ثقافة قدامة النقديـــــة - د

 :م عىل املصدرين التالينيتقو اغرتف منها مادة كتابه  النقدية التيقدامة ةثقافإن 
  األول - أ
ابن  − ابن سالم −  يف األفكار النقدية التي سبقه إليها النقادً يبدو واضحا:عربـي  مصدر -
دامة عن عيوب القوايف من  ففي حديث قًالعرب كابن سالم مثال − ثعلب − ابن املعتز − قتيبة

احتذائه حذو ابن سالم ومن تبعه كـابن قتيبـة يف مناقـشة هـذه يل واضح عىل يطاء دلإقواء وإ
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املصطلحات كام أن مجيع األبيات التي استخدمها قدامة لتفسري االستعارة يف كتاب نقد الشعر 
 .ومعظم األبيات التي أوردها إليضاح التجنيس وردت يف كتاب البديع البن املعتز

نه يكثر أخذ عنهم إال أ هؤالء النقاد الذين ن قدامة ضنني بذكر أسامء مثلأوعىل الرغم من 
ن أ وقد يكـون مـرد ذلـك إىل ,من ذكر اسم ثعلب فريدده يف غري موضع من كتاب نقد الشعر

 من األمثلة الشعرية التي استعان هبا قدامة عىل عرض نظرياته النقدية رواها عـن شـيخه ًكثريا
الح الـذي اشـرتك ثعلـب وقدامـة يف طوهو االصـ) املطابق( تعبري ًخذ عنه أيضاأثعلب وربام 

 .طالقه عىل نوع من أنواع التجنيسإ
  :الثاني - ب

ان عن تـأثر ـّخاصة ينم) نقد الشعر( إن ثقافة قدامة النقدية العامة وكتابه :مصدر يونـاني  
 ,قدامة بالثقافة املعارصة له وخاصة بآراء فالسفة اليونان أخالق الـنفس جـالينوس أفالطـون

 فقـد رصح ,ىل ذلك بيشء من آراء قدامة وأقواله وشواهد من كتابـه نفـسهويمكن التدليل ع
ن تقسيمه للفضائل التي توصـف أ اجلالينوس كام )أخالق النفس(املؤلف باقتباسه من كتاب 

هبا شخصية األبطال الذين ورد ذكرهم يف املديح والرثاء يشري فيه إىل أربع فضائل هي العقـل 
املدرسة ب ًاثرتأم ائل الرئيسية التي ذكرها أفالطونتتفق والفضوالشجاعة والعدل والعفة وهي 

 . يف كتاب نقد الشعرً ملموساًكتاب اخلطابة والشعر ألرسطو ترك أثرا والرواقية



٦٨١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   والعشروناخلامسالباب 
  احلكمة العربية واإلسالمية
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   والعشروناخلامسالباب 

  الفصل األول
  األشاعرةمذهب 

  :شاعرةنشأة األ - أوالً
واالعـتامد عـىل أسـاليب  ,راج مذهب املعتزلة ملا فيه من تأكيد عىل دور العقـل يف البحـث

ُ وكثر أنصاره وأصبح املـذهب الـسائد مـن بـني املـذاهب ,فاملت إليه الطباع ,املنطق واجلدل
حتــى  )هجــري١٣١ − ٨٠(منــذ ظهــور االعتــزال عــىل يــد واصــل بــن عطــاء  ,الكالميــة

 ).ألشاعرةظهور ا)(هجري٢٦٠(عام
 ,َلف يف توقفهم عـن ظـاهر الـنصَّة يف متسكهم بالعقل جتاه أهل السعىل أن إرساف املعتزل

ِوغلوهم يف استخدام السلطة لفرض آرائهم خمالفني يف ذلك أحد مبـادئ مـذهبهم األساسـية  ْ َ ِ
 وبدأ عهد جديد أضعف مذهب االعتـزال, ,مما عزز مواقف خصومهم )حرية اإلنسان(وهو 

يف رأيـي ):أمحد أمـني(قال  .تقييد حرية الفكر والبحث العلميو , حتجيم دور العقلوأد إىل
حني حاربوا يف سبيل احلرية,  َّأن من أكرب مصائب املسلمني موت املعتزلة, وعىل أنفسهم جنوا

 .وأنكروا يف الوقت نفسه عىل من ال يعتنق مذهبهم حرية رأيه ومعتقده
ً فاعال يف املجتمع العريب اإلسـالمي يف منتـصف القـرن ًولئن زالت املعتزلة بوصفها مذهبا

ولـئن قـاوم  . اإلسالمي كان أعمـق مـن أن يـزولفإن أثرها يف الفكر العريب الثالث اهلجري,
 فإهنم مل يتغلبوا عليها إال بعد تسلحهم بسالحها ,مها النزعة العقلية املتطرفة التي نزعتهاوخص

 .ليهاواللجوء إىل مبادئها العقلية للرد ع
فاختـذ مـن العقـل وسـيلة لـدعم  ,ًوهكذا اجته الفكر العريب مع املعتزلة اجتاها لن حييد عنه

ُ ويعد احلد األوسط بني التقليد الذي يتمسك باحلرف ,تعاليم الدين يف منهج يرىض عنه الدين
ًمتسكا مطلقا ِ أن خيضع النص ملقتـضيات العقـل وبني التأويل العقيل الذي يريد,ً حلـد وهـذا ا .ُ

 ثـم انـرصف عنـه ليقـيم لـه ,َّاألوسط أوجده مفكر نشأ عىل مذهب االعتزال وترشب روحـه
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ًمذهبا خالصا ما لبث أن أصبح هو املذهب السائد يف حـدود القـرن الثالـث للهجـرة وهـذا . ً
 ."أبو احلسن األشعري"املفكر هو 
  :حياة األشعري - ثانياً

أيب موسـى " ري, وترك الصحايب اجلليلسحق األشعإسامعيل بن إولد أبو احلسن عيل بن 
فـدرس  ,التحق منذ صباه باملعتزلـة )ميالدي ٨٧٣/هجري ٢٦٠( بالبرصة عام ,"األشعري

 .العرص, والزمه حتى بلغ األربعنيأشهر أئمتهم يف ذلك  )ائيّباجل(أصوهلم عىل يد 
ويف سـن  .ًوتـرك يف ذلـك كتبـا متعـددة وقلمـه,ويف هذه الفرتة دافع عن االعتزال بلسانه 

أعىل بـ ثم خرج إىل مسجد البرصة وناد يف النـاس ,ًاألربعني احتبس يف داره مخسة عرش يوما
وقد تضاربت اآلراء يف األسباب التي  .ال وتعهد بالرد عليهم وحماربتهمصوته بأنه ترك االعتز

 ,َّولعل السبب الرئييس هو ما رآه من انشقاق يف صفوف املـسلمني. محلت األشعري عىل ذلك
وما أد إليه مذهبهم العقيل  َّكان من شأنه أن يقيض عىل اإلسالم نفسه, فهب يف وجه املعتزلة,

 .من غلو وتطرف
ُكام ناهض األشعري الذين متسكوا بحرفية النص دون روحه وكادوا يفضون باإلسالم إىل 

ودافع عن  ني,وال تغذي العاطفة الدينية عند املؤمن ٍحالة من اجلمود والتحجر ال تريض العقل,
 .به والضاللُّلدين وصون العقيدة من البدع والشواعتربه أداة حلامية ا )علم الكالم(

ُوقد اختذ موقفا وسطا بني أصحاب النص, وراح يناضل يف سبيل مذهبه املعتـدل, ويـضع  ً ً
مقـاالت "ومـن أشـهر كتبـه ) م٩٣٦ − ٩٣٥(سـنة) اهللا(الكتب يف الدفاع عنـه إىل أن توفـاه

 ."اإلبانة عن أصول الديانة"و "اإلسالميني
  ))مذهب األشعري(( :ثالثاً

  :مميزات مذهب األشعري - أ
لف بعـدم اكتفائـه باالستـشهاد بالنـصوص َّ مذهب األشعري عن مذهب أهل الـسيتميز

وهو يتفـق  ,واستند إىل املذاهب الفلسفية بل اعتمد يف نرصة آرائه عىل العقل, الدينية وحدها,
ويقـول أحـد  .ُارص النقليـة ال يعطينـا أي يقـني الربهان املؤسـس عـىل العنـمع املعتزلة يف أن
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إال أن  ."ُوالظـن ال يعـارض القطـع ة,ية قطعلقلي  أو,ظهر أن الدالئل النقلية ظنية":أنصاره
 بـل ,يعتمدون عىل الوحي أكثر من اعـتامدهم عـىل العقـل − وهنا خالف املعتزلة − األشاعرة
ًلعقيل املستقل عن الوحي ال جيـوز أن يتخـذ طريقـا إىل العلـم بأن النظر ا "األشعري" رصح ُ

إال أن هـذا العقـل عنـده  ).اهللا(ُبالشؤون اإلهلية, وهو وإن رأ أن العقل يف وسعه أن يـدرك 
 إن :فهـو الـوحي, ومـن هنـا قيـل )اهللا(ليس إال أداة لـإلدراك, أمـا الطريـق الوحيـد ملعرفـة 

ًاألشعري مل يكن جمددا مبتكرا بق ًدر ما كـان مجاعـا لـآلراء موفقـا بينهـا,ًُ ًِ ُ َّبـل إن العقـل عنـد  ّ
ًب شيئا من املعارف, وال يقتيض حتسينا وال تقبيحالاألشاعرة ال جي ً ً. 

  :موقف مذهب األشعري من صفات اهلل - ب
َّإذ ال يتـصور أن يكـون  .ِوال غري ذاتـه َأي أهنا ليست ذاته, تعاىل قائمة بذاته, )اهللا(صفات  َ ُ

ًأو مريـدا بغـري إرادة ًأو قادرا بغري قـدرة, ًأو عاملا بغري علم, ًحيا بغري حياة, ) يف ذاتهاهللا( بـل  .ُ
َّ بحياة, ومريدا بإرادة, وذلك ألن مـن قـالٌّعامل بعلم, وقادر بقدرة, وحي )اهللا( ً ِإنـه عـامل وال  :ُ

ثـم يـورد . لـخإ...لقـدرة والقـادر, واحليـاة واحلـيًعلم, كان متناقضا, وكـذلك القـول يف ا
ثـم  واهللا خلقكم من تراب ثم مـن نطفـة," (:عىل ذلك أي اآليات القرآنية ,مثلةاألشعري األ

إن اهللا "( و)١٠ − سورة فاطر آية() "وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه ًجعلكم أزواجا,
ًوما تدري نفس ماذا تكسب غدا َويعلم ما يف األرحام, ُوينزل الغيث, ,عنده علم الساعة وما  ,ٌ

ُويالحظ أن هذه  ,)٣٣ − سورة لقامن آية.()"إن اهللا عليم خبري ٌتدري نفس بأي أرض متوت,
  ولكنهم أنكـروا أن تكـون,ُفاملعتزلة يثبتون الصفات .اآليات ال تتعارض مع ما يقوله املعتزلة

 ٍ بـاق,قـديم )فـاهللا(إهنـا قديمـة, :أمـا األشـعري فيقـول ; خمتلفة عن الذات, إنام هي الذات
 )اهللا(وإذا كـان . ويتصف بصفات القدرة والعلم واإلرادة واحلياة والـسمع والبـرص والكـالم

ّفال يمكن تصور انفصال الصفة عـن ذاهتـا أو مغايرهتـا هلـا, كـام ال  ًأزليا كانت صفاته أزلية, ُ
القـرآن ") اهللا(ُيمكن تصور انفصال بعض الصفات عن بعضها اآلخـر, وعـىل هـذا فكـالم 

ُوإنام هو أزيل, وهذا ما دعي يف تاريخ الرصاع الفكري  ًس خملوقا كام قالت املعتزلة, لي"الكريم
 ).بمشكلة خلق القرآن(والسيايس 

  :، عند األشعريكسبنظرية ال - ج
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 :فقال ,)اهللا تعاىل(عند قدرة  "األشعري" توقف
ُّوال حيـد إهنا غري متناهية, هو ,ًياريـاأو اخت ًسـواء أكـان اضـطراريا, فكـل فعـل, ها يشء,َ

َكام أن احلجر هو الذي يتـصف باحلركـة التـي خيلقهـا  لكن العبد هو الذي يتصف به, خالقه,
ًهو خالق أفعال اخلري وأفعال الرش, والـرش لـيس رشا  )فاهللا(وإذا كان األمر كذلك . فيه) اهللا(

فه بـذلك, وصـ) اهللا(َّبل كـام ورد يف الـرشع ألن  − كام قالت املعتزلة −  بالعقلذاكو بالفعل,
ً ألن الرش مثال لو حدث بدون إرادته,;واخلري والرش حادثان عنه تعاىل لكـن ذلـك عـن سـهو  َّ

 .وكل هذا ال يليق به تعاىل أو عجز وقصور, وغفلة,
ومذهبه فيها أن أفعال  ,"األشعري"اإلنسان من املسائل الرئيسة يف مذهب  ومسألة أفعال
 وما اإلنـسان ,)اهللا(أي أن الفاعل احلقيقي هو  كتساهبا, وليس لإلنسان غري ا,العباد خملوقة هللا

ِإال مكتسب للفعل الذي أحدثه  هو تعلق قدرة العبـد ) الكسب(ّعىل يدي هذا اإلنسان و) اهللا(ُ
 .عىل احلقيقة) اهللا(َ املحدث من وإرادته بالفعل املقدور

إن اإلنـسان  :ويقـول  بقـسمة األفعـال إىل اضـطرارية واختياريـة,"األشعري"َوال يقبل 
. َّوأن له القدرة عىل القيام هبا أو عدم القيام َّبأن احلركات اإلرادية تصدر عنه باختياره, )يشعر(

ألهنا لو كانت ذاتيـة ملـا فارقـت  ; زائد عليها,ولكن القدرة يف اإلنسان يشء خارج عن الذات
ًاإلنسان, وهي تفارقه أحيانا أخر, وهذه القدرة غـري  ويعجز عنه ,ألنه يقدر تارة عىل اليشء;ُ

ًوالعبـد معـا جلـاز ) اهللا(خالقة لألفعال عند اإلنسان, فلو كانت األفعال االختيارية من خلـق 
 .")اهللا تعاىل(وكالمها من  )فعل(و )قدرة( فهناك" .ُاجتامع مؤثرين يف أثر واحد وهذا حمال

ًوسـطا بـني أهـل ً سلكوا يف مشكلة اجلرب واالختيار منهجـا "األشاعرة"وهكذا نجد بأن 
ًفاإلنسان عندهم مسري وخمري معا, ,لف واملعتزلةَّالس َّ َّ  ,َّفهو خمري ألن عنده القدرة عىل االختيـار ُ

ًسواء أكان ما اختاره خريا أم رشا سـبحانه ) اهللا(َّوهو مسري ألن هذه القدرة نفسها من خلـق  ,ً
 .وتعاىل

هـو ) اهللا(فـإن  ُا ويعـزم عـىل أدائـه,ً أن اإلنسان حر يف أن خيتار فعال م"األشاعرة" وير
َّ واإلنسان حر يف أن خيتار ويقرر, ولكن متى اختار فإن .الذي خيلق هذا الفعل هو الـذي ) اهللا(ُ

واملقـصود ). كـسب العبـد(و) خلـق اهللا(إن الفعـل مـن : ولذلك يقولون يقوم بخلق الفعل
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يجة لتوجيه العبد إرادته شـطر بالكسب هنا هو شعور اإلنسان بالقدرة عىل اختيار أفعاله, ونت
الذي هو من خلق اإلنـسان يرتتـب العقـاب والثـواب, فالعبـد ) الكسب(وعىل هذا . العمل

ًيسأل عن أفعاله خريا أو رشا ً  . ألهنا متت بإرادته واختياره;ُ
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   والعشروناخلامسالباب 

  الفصل الثاني
  فلسفة الكندي

آراء  ثة إال أنه يف كل حـال يبـدأ بعـرضينهل الكندي من أرسطو واألفالطونية احلدي − ١
ّاز, مشريا إىل ما قرصوا أو أخطمن تقدمه, بإجي ّا فيه, ثم ينرصف لتـصحيح األخطـاء وسـد وؤً

 .إن لديه نزعة قوية إىل أن يأيت بجديد, يف كل بحث يتناوله. الثغرات, إضافة ما يراه هو
 الفلـسفة والـدين, والـدين نه بني أن تعارض بـنيأواجلديد الذي استطاع حتقيقه هو  − ٢

 .اإلسالمي عىل األخص
ًغري أنه مل يستطع أن ينشئ مدرسة جديدة أو مذهبا جديدا − ٣ حتى من تتلمذوا عليـه ال . ً

ة نعرف منهم سو أمحد بن حممد بـن مـروان بـن الطيـب الرسخـيس الـذي نـشط يف الرتمجـ
ًد بـاهللا, ثـم نـديام لـه, فأفـشى ً واملنطق, وكـان مربيـا للمعتـضاوالتأليف يف الفلسفة واملوسيق

ًللمعتضد رسا كان سببا يف نقمته عليه, وحبسه ثم قتله ً ّ. 
ولقد جهد الكندي يف وضع مصطلحات عربية فلسفية تقابل املصطلحات اليونانيـة,  − ٤

 .ولكن من جاؤوا بعده مل يتأثروا به, ومل يلتزموا بمصطلحاته
ً وضـع نظامـا أبجـديا ا كان أكرب, ففي املوسيق والطباإال أن تأثري الكندي يف املوسيق − ٥ ً

 اوقد كانت كتبه يف املوسـيق. لتمييز األحلان واألنغام جر عليه الغرب من بعد الكندي بقرن
فالكندي عامل ال فيلـسوف, بـدليل أن كتبـه . اخللفية التي بنى عليها الفارايب دراسته املوسيقية

ُىل فالسفة أخر من أمثال ابن سينا وابن رشد والفارايب  بالقياس إةالتي ترمجت إىل الالتينية قليل
ًأما الكندي فقد عرفه الغرب طبيبا صيدالنيا صـاحب قـانون ريـايض يف مفعـول . وابن باجة ً

 .وروجر بيكون. راويّاألدوية املركبة استعمله من بعده أبو القاسم الزه
ًكرا, فقد جابه يف الفلسفة ما وألنه جاء مب. ًكان الكندي فيلسوفا ذا عقلية رياضية فذة − ٦

جابه اخلوارزمي يف احلساب واجلرب, وسيبويه والكسائي يف قواعد اللغة, واخلليل بـن أمحـد يف 



٦٨٩ 

بـد مـن وضـع  مل تكـن مـن قبـل لغـة علـم, فكـان الأراد أن يعرض الفلسفة بلغة: العروض
 .مصطلحات جديدة, كام صنع غريه من الرواد يف حقوهلم املختلفة

ًظـا عربيـة مألوفـة, وأكـسبوها معـاين اد اآلخـرين اختـاروا ملـصطلحاهتم ألفولكن الروا
أمـا  . اللغـة, والـيشء واملـال يف اجلـربجديدة, كاملتقارب يف العروض, واملـضارع يف قواعـد

فمن . ًالكندي فقد صاغ ملصطلحاته ألفاظا جديدة مل تعرف من قبله, وبعضها مل يستعمله غريه
ّاهلوية"غ كلمة  صا"ما هو?", أو "هو"كلمة  ّاظـا أخـر مثـل هتـو, , واشتق منهـا ألف"ُ ً

 وجعـل ضـدها كلمـة  بمعنى العدم, أو الالموجـود,"ليس"وقد استعمل كلمة  .ّواملتهوي
 ."ليس"جديدة هي 

ًثم هو بعقليته العلمية أدرك قيمة الدقة يف العبارة, فوضع جدوال يف مصطلحات وضع هلا 
ًحدودا موجزا, ثم راح يكتب مر ًعيا الدقـة اللفظيـة, يف إطـار تلـك احلـدود والرسـوم التـي اً

ولـذا . سيام للمرتمجني إىل الالتينيـةراته, كمصطلحاته, غري مألوفة, الفجعل هذا عبا. وضعها
 .قل ما عرف من كتبه الفلسفية يف الغرب

يبدو أن الكندي أراد أن يقيم علم الفلسفة عىل أساس علمي رصني, كالذي قام عليه  − ٧
, أي مقدمات يربهن عليها بطريقة اخللف اهلندسة, ولذا عمد إىل بدء كل قضية يطرحها بعلم

. أنه يفرتض أن األمر عىل غري ما فرض, فيستنتج من ذلـك نتيجـة تـؤدي إىل خـالف معقـول
غري أنه أتى يف هذا األمر ما سبق به زمانـه بـستة قـرون عـىل . وهو يف هذا حيذو حذو إقليدس

ولـو . "ب"ً بعـضا مـن "م"إذا كـان : استعمل الرموز احلرفية يف مثل قولهًفهو أوال . األقل
, وتقدم علـم اجلـرب "كعب" و"مال" و"يشء"استعمل اخلوارزمي احلروف يف اجلرب, بدل 

 .ًقرونا إىل األمام
ثم إن الكندي, يف ذلك الزمان البعيد, رصف مهه إىل املتناهي والالمتناهي حتى تبني لـه أن 

 . التي تصح عىل املقادير املحدودة املتناهية ال تصح عىل الالمتناهياتةابيالقوانني احلس
ًصحيح أن الكندي مل يكن له, أو مل يكون, مدرسة فلسفية − ٨ ًولكن مل يكن ذلك تقصريا . ِّ

الفيلسوف املسلم دام احلصن احلصني الذي يأوي إليه  فام. منه ذاته, وإنام كان بحكمي العقيدة
 تعارض بني الفلسفة وبني الدين, هو أن يثبت أال
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ً وما اجلديد يف الفلسفة إذا مما ال يكشفه لك الدين? :بد أن يقوم من الفقهاء من يقول لهفال
وإذا مل يكن ثمة جديد, فام هذه األقاويل التي تتشاغلون هبا? هذا ما قامت عليه اخلالفات مـن 

جعـل اإلمـام الغـزايل يـضع كتـاب قبل الكندي ومن بعده, بني الفقهاء واملعتزلة, وهـذا مـا 
 ."هتافت التهافت": كتابهيضع , ودفع ابن رشد ألن "هتافت الفالسفة"

ًلعل الكندي مل يكن معتزليا, وإن يكن قد استعمل مصطلحات درج عليها املعتزلة إال أن . ّ
هم قليلون . "اعتزال"مما هو يف نظر الفقهاء  − وال يزال − جمرد خوضه يف ميدان الفلسفة كان

 .الذين يدركون أن كامل اإليامن أن يدرك املرء احلقيقة بنفسه ويقينه الناشئ عن حمض تفكريه
  من أقوال الكندي -

يف  اهللاهذه خمتارات من كتابات الكندي منقولة بتـرصف يـسري مـن كتابـه إىل املعتـصم بـ
 :الفلسفة األوىل

َهل, وما, وأي, ومل: واملطالب العلمية أربعة • ِ. 
لـذي يكـون يف صـيغة إن كـذا قـد أي اخلـرب كا(فإهنا باحثة عـن اإلنيـة فقـط  "هل"أما 
ً مجيعا تبحثان عن "أي" و"ما"و.  تبحث عن جنسها"ما"وكل إنية هلا جنس فإن  ,)حصل
 ).أي املطلقة( تبحث عن علتها التاممية "مل"و. نوعها
حلـق, بـام يـستأهل احلـق, أنه مل يقـل ا: إنه تبني عندنا, وعند املربزين من املتفلسفني قبلنا •

ًحد منهم نال منه شيئا يسريابل كل وا. أحد بجهده, وال أحاطوا به مجيعهم ذا مجع يسري مـا إف. ً
 .نال كل واحد منهم, اجتمع من ذلك يشء له قدر جليل

ًفينبغي أن يعظم شكرنا لآلتني بيسري احلق, فضال عمن أتى بكثريه, إذ أرشكونـا يف ثـامر  •
ددنا كلها, هذه األوائل التي هبا ُ مل يكونوا, مل جيتمع لنا, مع شدة البحث, يف مفإهنم لو. فكرهم

 .توصلنا إىل األواخر
 وإن أتى من األجنـاس ,?ي من استحسان احلق, واقتنائه, من أين أتىي تستح أالوينبغي •

 . فإنه ال يشء أوىل بطالب احلق من احلق.?القاصية
 .ل كل يترشف بهُائله, فال أحد يبخس باحلق, بوال ينبغي بخس احلق, وال تصغري ق •
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فنقـول كـل املـاء, ). وهنـاك فـرق. ("اجلميع" ال فرق بينه وبني "الكل" أن ُوقد يظن •
ًوكل البدن, ومجيع البدن, وال نقول مجيع املاء, ألنه ليس مجعا ألشياء خمتلفة, كل واحـد منهـا 

َّء يقال عىل ما عد الكل فقـسمه بأقـدار ألن اجلز: وكذلك بني اجلزء والبعض فرق. قائم بذاته
 .لكل, فقسمه بأقدار ليست متساويةَّمتساوية; والبعض يقال عىل ما مل يعد ا

:  مثل قولنـااحلد هو التعريف العام الفاصل لليشء عن غريه, :حدود األشياء ورسـومها   
 .نسان حيوان ناطقاإل

 . حيوان ناطقاإلنسان: تعريف اليشء بام يميزه, مثل قولناهو : الرسمو
 .جوهر بسيط مدرك لألشياء بحقائقها: العقل
 ).أي اإلتيان به من عدم(إظهار اليشء عن ليس, : اإلبداع
 .به اليشء هو ما هو] صار[اليشء الذي : الصورة
 ).كعقل القوة يف حتريك جسم ساكن(تأثري يف موضوع قابل للتأثري : الفعل
 ). والعملالحظ متييزه بني الفعل. (فعل بفكر: العمل

 .إرادة قد تتقدمها روية مع التمييز: االختيار
 .جزاء مدة تعدها احلركة, غري ثابتة األ:الزمان
 .ويقال هو التقاء أفق املحيط وأفق املحاط به. هنايات اجلسم: املكان
 .فعل فصل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشاهبة: يقاعاإل

 .وجدان األشياء بحقائقها: العلم
مـن هنـا جـاءت لفظتـا املوجـب (قول املوجب ما هو, والسالب ما ليس هـو ال: الصدق

 .ًوالصدق هو أيضا إما إثبات يشء ليس, وإما نفي يشء أيس. )والسالب يف الرياضيات
 .وقوف يشء يف النفس بني اإلجياب والسلب, ال يميل إىل واحد منهام: الوهم
 . غريهالذي مل يكن ليس, وليس بمحتاج يف قوامه إىل: األزيل
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. فالزمـان مـدة. الحظ الفرق بني الوقت والزمـان. (هناية الزمن املفروض للعمل: الوقت
 ).والوقت هناية مدة

 .ملا فيه الكل :اجلزء
 .ملا فيه اجلميع: والبعض

, ومها تعريفان رياضيان, فـاجلزء يكـون ملـا يقـسم نيواإلجياز هنا جعل التعريفني غامض(
, ٧, ٦, ٤, ٣أمـا . , وهو بلغة اليوم القواسـم٥, ٢, ١ أجزاؤها ًأجزاء متساوية, فالعرشة مثال

 ).ً, فكل منها بعض العرشة, وليس جزءا منها٩, ٨
توايل جسمني ليس بينهام من طبيعتهام, وال مـن طبيعـة غريمهـا, إال مـا ال يدركـه : َّاملامسة

 .ًاحلس, وأيضا هو تناهي هنايات اجلسمني إىل خط مشرتك بينهام
 .ان هو أنت إال أنه غريكإنس: الصديق
 .هو احتاد النهايات: االتصال
 .ً إمساك هنايات اجلسمني جسام بينهام:املالزقة
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   والعشروناخلامسالباب 

  الفصل الثالث
  فلسفة الفارابي

 
   والعشروناخلامسالباب 

  الفصل الرابع
  فلسفة ابن سينا

 
   والعشروناخلامسالباب 

  الفصل اخلامس
  فلسفة اإلمام الغزايل
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   والعشرونالسادسالباب 

  والفلسفةز احلكمة ومر
  العربية واإلسالمية

 
  األشعري - أوالً

أيب موسـى " سحق األشعري, وترك الصحايب اجلليلإبن سامعيل إولد أبو احلسن عيل بن 
فـدرس  ,التحق منذ صباه باملعتزلة و,)ميالدي٨٧٣/هجري٢٦٠( بالبرصة عام ,"األشعري

ويف هـذه  .العرص, والزمه حتى بلغ األربعـنيأشهر أئمتهم يف ذلك )ائيّباجل(أصوهلم عىل يد 
ويف سن األربعني احتـبس  .ًوترك يف ذلك كتبا متعددة الفرتة دافع عن االعتزال بلسانه وقلمه,

أعىل صـوته بأنـه تـرك بـ ثم خرج إىل مسجد البرصة وناد يف الناس ,ًيف داره مخسة عرش يوما
وقـد تـضاربت اآلراء يف األسـباب التـي محلـت  .حمـاربتهمال وتعهـد بـالرد علـيهم واالعتز

 .األشعري عىل ذلك
كان من شـأنه أن يقـيض  َّولعل السبب الرئييس هو ما رآه من انشقاق يف صفوف املسلمني,

كـام  .وما أد إليه مذهبهم العقيل من غلو وتطـرف َّعىل اإلسالم نفسه, فهب يف وجه املعتزلة,
ٍ بحرفية النص دون روحه وكادوا يفضون باإلسـالم إىل حالـة ناهض األشعري الذين متسكوا ُ

ودافـع عـن  وال تغذي العاطفة الدينيـة عنـد املـؤمنني, من اجلمود والتحجر ال تريض العقل,
 .به والضاللُّلدين وصون العقيدة من البدع والشواعتربه أداة حلامية ا )علم الكالم(

ًوقد اختذ موقفا وسطا بني أصحاب النص, ورا ُح يناضل يف سبيل مذهبه املعتـدل, ويـضع ً
مقـاالت "ومـن أشـهر كتبـه ) م٩٣٦ − ٩٣٥( سـنة) اهللا( الكتب يف الدفاع عنه إىل أن توفـاه

 ."اإلبانة عن أصول الديانة"و" اإلسالميني
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  الكندي -  ثانياً

ق بـن الـصباح, سـحإ أبوه , الكنديسحق الصباحإهو أبو يوسف, يعقوب بن  :الكندي
ُّوجده الرابع هـو حممـد بـن األشـعث ابـن . عىل الكوفة, يف خالفة املهدي والرشيدًكان أمريا 

واألشعث, صهر أيب بكر الصديق, وكان آخر ملوك كندة, حكام حـرضموت والياممـة . قيس
ًوصلت إليه الدعوة اإلسالمية يف دار ملكه, فركب يف ستني فارسـا, . والبحرين, قبل اإلسالم

 .اهللا عليه وسلم, فأسلم يف حرضتهووفد عىل رسول اهللا, صىل 
ًوقد تزوج األشعث بنت أيب بكر, فولدت له ولدا سامه حممدا ومن نسل حممد, حفيـد أيب . ً

أمـا األشـعث فقـد التحـق بجـيش  .ق الـصبح جاء فيلسوف العرب, يعقوب بن إسـحبكر,
 خاض  فقد,ِّلغرب, وهد شوكة الفرس يف الرشقاملسلمني, وشارك يف دحر جيوش الروم يف ا

 .معارك الريموك, والقادسية, واملدائن, وجلوالء, وهناوند
ّكـيم يف النـزاع بـني عـيل ٍّوكان مع عيل كرم اهللا وجهه, يف معركة صفني, ومـع دعـاة التح

ال نـدري . ولد يعقوب يف الكوفة) ٨٠٩ / ١٩٣ / ٧٨٩ / ١٧٠(ويف عهد الرشيد  .ومعاوية
كان ذلك يف مطالع . هـ١٨٢لك كان حوايل سنة َّولكن قدر بعض الباحثني أن ذ. متى بالضبط

ثم تويف والـده, . ويف الكوفة تلقى يعقوب تعليمه األويل .رن التاسع امليالدي, عىل كل حالالق
ُوقد ترك له بعضا من رزق يغنيه عـن النـاس ّفانتقلـت بـه أمـه إىل البـرصة, حيـث مـسريته . ً

َّويف بغداد برز صاحبنا يف كـل . ُيكمل مسريتهَّالدراسية, إىل أن رأ أن يشد الرحال إىل بغداد ل
 .ايقعلوم زمانه, من فلسفة ومنطق وعلم الكالم, ومن رياضيات وفيزياء وفلك وموس

ها الرسيان  فقد كان العهد هبا أن يتوال,)الفلسفة(هتاممه الذي شد أنظار الناس إليهوكان ا
د أعجـب بـه اخلليفـة املـأمون وقـ .َب صاحبنا الكندي بفيلسوف العـربهلذا لـُقـِّ. والفرس

وقـد وصـل إلينـا بعـض مـن . فاختاره لإلرشاف عىل ترمجة الكتب الفلسفية يف بيت احلكمـة
إال أن أبـا . ّالكتب ترمجها قسطا بن لوقا البعلبكي وصححها الكندي, وما وصـل إلينـا قليـل

ذاق الرتاجم يف إن ح": ًمعرش الفلكي الذي كان معارصا له, ينقم عليه اشتغاله بالفلسفة, قال
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راين, وعمـر ق الكندي, وثابت بن قرة احلحنني بن إسحق, ويعقوب بن إسح(:اإلسالم أربعة
 .)ُّبن الفرخان الطربي

ولقد كان حنني وثابت أكرب املرتمجني بحق, فوضع الكندي بينهام دليل عـىل أن معارصيـه 
ء العباسـيني, ومل تنقطـع وقد اتصلت صداقة الكندي للخلفا .عرفوا عنه ما مل يصل إلينا عمله

َرس من رأ"حتى أن املعتصم استدعاه إىل . ّحبال الود بينه وبينهم حتى أواخر أيام املتوكل َ َ ُْ َّ" 
ويبدو أنـه بعـد . ًولقد أهد الكندي بعضا من كتبه إىل املعتصم وابنه. ًليكون مربيا البنه أمحد

ّرص, أو لعله آثر العزلـة والراحـة, فرتت عالقة الكندي بالق) ٨٦١ / ٢٤٧سنة (وفاة املتوكل 
ُوقد ظل, كغريه من علامء اإلسـالم, ينـتج ويبـدع إىل أن تـويف . واالنرصاف للكتابة والتأليف ُ

وبعد ذلـك . قبل ذلك بسنتني ولد الفارايب. م, من مرض يف ركبته ٨٧٣ / ـه١٩٥حوايل سنة 
ّوهكذا كنا يف القرن الثالـث . ببضع سنوات ظهر البتاين نجـوم الـسامء كلـام غـاب : جـرياهلُ

 .الكوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه
  نقمة املتوكل -

 مدة غري قـصرية  ميالدية٨٧٣إىل حوايل  ـه ٨٠٠إذن فقد امتد األجل بالكندي من حوايل 
بالقياس إىل أمر الرجال, ولكنها ليست بالغة الطول يف أعامر الدول, ومع ذلك فقد شهدت ال 

قـد بـدأت والدولـة ف. يد, وانتهـاء باملعتمـد عـىل اهللاً بـدءا بالرشـأقل من أحد عرش خليفـة,
اإلسالمية يف أوج قوهتا, وانتهت ويف الدولة لكل عني بصرية بـوادر ضـعف تـؤذن بالتـرشذم 

لقد شهد الكندي جمالس للمأمون مفتوحة, جيري النقاش  .لذي شهده القرن العارش امليالديا
 كل ما قد يقيض إليه احلـوار, حتـى مـا كـان منـه ضـد فيها بحرضة اخلليفة, بحرية مطلقة, يف

 .ّوااللتزام باملنطق وعفة اللسانالدعوة العباسية, فال حرج وال قيود, سو قيد االحتشام 
لقد أمنت الدولة, فانرصفت تعمل عىل تفتيق العقول واألذهان, وتالقح األفكار واآلراء, 

ولكـن . صالة يف التوجه ورصانة يف العقـلكيام ينجم جمتمع جديد متفتح الذهن متوثب, ذو أ
فقد اصطدم التيـار أول . ّالتيار جر يف غري ما رسم له, بل لعل املحاولة جاءت سابقة ألواهنا

ًثـم زاد األمـر انحرفـا, إذ غلـب ضـيق األفـق, . األمر بقضية كالمية, هي قضية خلق القرآن
 أو االعتـزال, ولعلهـم مل يلحـدوا, ومل واملتاجرة باسم الدين, واهتام الناس باإلحلاد أو الكفـر
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ّ حرية الـرأي والرتفـع يكفروا, ومل يكونوا من املعتزلة, وإنام آمنوا بام آمن به اخلليفة املأمون من
 .عن النفاق

مل يشفع له أنه سليل ملوك, وأنه حفيد رجال كان هلـم . وكان صاحبنا الكندي من املهتمني
ّ موسوعي مل يكن يف عرصه ميـدان علمـي مل جيـل فيـه, ومل رشف اجلهاد يف سبيل اهللا, وأنه عامل

نـاس هـم النـاس, يف كـل وال. وكان خصومه من رجال العلم, هم بنو موسى بن شاكر. يربز
ًكان موسى بن شاكر عاملا فارسا وصديقا هلارون الرشيد .زمان ومكان ً ً. 

أمحـد واحلـسن, يف أوالده, حممـد وّوتذكر كتب التاريخ أنه كان يتغيب عن بغداد, فيـرتك 
ّفلعل غيابه كان غياب ديدبان يسهر عىل أمن الدولة, يرقب اآلتني . ية اخلليفة, ومع أوالدهاعر

ثـم . وعىل كل حال فقد نـشأ أوالده مـع املـأمون, وصـاروا مـن رجالـه. إىل بغداد والرائحني
امل وقــد برعــوا يف هندســة إقليــدس واألعــ. صــاروا ينافــسونه يف اقتنــاء الكتــب وترمجتهــا

ولكنهم مل يبلغوا علم الكندي اليونانية والـرسيانية واهلنديـة, ومل يكـن هلـم مـا يف . امليكانيكية
فلام اشتدت نقمة املتوكل عىل املعتزلة وأصحاب الـرأي, اهتـم ابنـا . ّمكتبته من الكتب القيمة

 موسى, حممد واحلسن, صاحبنا الكندي بأنه من هؤالء, فرضبه املتوكـل, واعتكـف الكنـدي
 .انة خاصة سموها املكتبة الكنديةفردوها يف خزأ وسارع بنو موسى فصادروا كتبه, ويف بيته,

املهندسـني, سـند بـن عـيل,  احلد, فقد كانوا ينفسون عـىل كبـريومل يقف أذاهم عند ذلك 
ثـم عهـد إىل حممـد . مكانته عند املتوكل, فعملوا عىل إبعاده, فنفـاه املتوكـل إىل دار اإلسـالم

ابني موسى بن شاكر, بحفـر قنـاة اجلعفـري, وعهـدا بـدورمها إىل أمحـد بـن كثـري واحلسن, 
ًوكان الفرغاين هذا قد لفت االنتباه إليه إذ أنشأ مقياسا جديـدا للنيـل. الفرغاين, بتنفيذ احلفر ً .

وبلـغ اخلـرب . فحرض النهر, ولكنه أخطأ احلساب فجاءت الفوهـة أخفـض مـن سـائر النهـر
اذهـب وانظـر فـإن : وقال له, عىل مسمع من حممـد واحلـسن. بن عيلاملتوكل فاستدعى سند 
 .صلبهام عىل حافة النهراذين اللذين استنفدا مال الدولة فصح ما بلغني عن ه

فاشـرتط . ويف الطريق استلطفاه وطلبا منه العفو عند املقدرة. فمىض سند ومعه ابنا موسى
ُأن يعاد للكندي ما أخذ منه  سـند بـن امفقال هل.  وأخذا منه وثيقة استالمفأعادا للكندي كتبه. ُ

يف األشهر األربعة القادمة سـيفيض دجلـة والفـرات, ومتتلـئ قنـاة اجلعفـري, فيختفـي : عيل
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ُّوقد بلغني أن حساب املنجمني يدل عىل أن املتوكل لن . وبعد ذلك خيلق ما ال تعلمون. اخلطأ ّ
ثم ذهب هبام إىل . َّهلم, وعىل اهللا االتكالف. ّفإن عاش هلكت وإياكام. يعيش أكثر من هذه املدة

وقد وقع ما توقعوا فتويف املتوكل قبـل أن تنقـيض . اخلليفة, وطمأنه بأن ليس يف األمر ما يريب
 .دة الفيضان, ويمثل اخلطأ للعيانم

  أعمال الكندي -
ابته فهذا يصمه بالبخل الشديد, وذاك يتهمه بأنه يلجأ يف كت. ر األقدمون عىل الكنديّوتند

إىل أسلوب الرتكيب دون حتليل, ومن ثم فكتابته عسرية عـىل املبتـدئ; وذلـك هيـزأ بأسـلوبه 
االعتياصات من التوقعات, عىل طالبي  أر فرط إين:  قال جلاريتهالفلسفي املعقد, ويرو أنه

ن وأنـا أر أ:  فقالت اجلارية, وهي تنظر إىل حليته الطويلة,نات بعدم املعقوالتاملودات, مؤذ
يعـدد لـه  ?.اللحى املسرتخيات عىل صدور أهل الركاكات حمتاجات إىل املواسـى احلالقـات

, ً حقـال, مـن فلـسفة١٧ً كتابـا ورسـالة, موزعـة عـىل٢٣٠ الفهرست وعيون األنباء حـوايل
 وصل إلينا بضع عرشات نـرش فيزياء, إىل غري ذلك, واورياضيات, وتنجيم, وطب, وموسيق

 ومنهـا ن,اتـورق يل عـرشين صـفحة, وأكثرهـا رسالة أكربها بحوامنها حوايل ثالث وثالثني
 .أسطر
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  الفارابي - ثالثاً

هو أبو نرص حممد بن حممد بن أوزلغ بن طرخان, مدينتـه فـاراب, وهـي مدينـة مـن بـالد 
 ثـم ,الرتك يف أرض خراسان, وكان أبوه قائد جيش, وهو فاريس املنتسب, وكان ببغداد مـدة

ًم هبا إىل حني وفاته, وكان رمحه اهللا فيلسوفا كامال وإماما فاضال قـد أتقـن انتقل إىل الشام وأقا ًً ً
ًالعلوم احلكمية, وبرع يف العلوم الرياضية, زكي النفس, قـوي الـذكاء, متجنبـا عـن الـدنيا, 
ًمقتنعا منها بام يقوم بأوده, يسري سرية الفالسفة املتقدمني, وكانت لـه قـوة يف صـناعة الطـب, 

 .ر الكلية منها, ومل يبارش أعامهلا, وال حاول جزئياهتاوعلم باألمو
 احلسن عيل بن أيب عـيل اآلمـدي أن الفـارايب كـان يف أول أمـره سيف الدين أيبنقل عن و

ًناطورا يف بستان بدمشق وهو عىل ذلك دائم االشتغال باحلكمة والنظر فيها, والتطلـع إىل آراء 
ل حتـى إنـه كـان يف الليـل يـسهر للمطالعـة املتقدمني ورشح معانيهـا, وكـان ضـعيف احلـا

والتصنيف, ويستيضء بالقنديل الذي للحارس, وبقي كذلك مدة, ثم إنه عظم شـأنه وظهـر 
فضله, واشتهرت تصانيفه وكثرت تالميذه, وصار أوحد زمانـه وعالمـة وقتـه, واجتمـع بـه 

ًإكرامـا كثـريا, بـن محـدان التغلبـي وأكرمـه  اهللاألمري سيف الدولة أبو احلسن عـيل بـن عبـد ً
 .ًعظمت منزلته عنده وكان له مؤثراو

ن أبا نرص الفارايب سافر إىل مرص سنة ثامن وثالثـني وثالثامئـة, ورجـع إىل دمـشق,  إ:قيلو
ئة عند سـيف الدولـة عـيل بـن محـدان يف خالفـة ا يف رجب سنة تسع وثالثني وثالثموتويف هب

 من خاصته, ويذكر أنه مل يكن يتناول من ًالرايض, صىل عليه سيف الدولة يف مخسة عرش رجال
سيف الدولة من مجلة ما ينعم به عليه سو أربعة دراهم فضة يف اليوم خيرجها فيام حيتاجه مـن 
ًرضوري عيشه, ومل يكن معتنيا هبيئة وال منزل وال مكسب, ويذكر أنه كان يتغذ بامء قلـوب 

ًول أمره قاضـيا فلـام شـعر باملعـارف نبـذ احلمالن مع اخلمر الرحياين فقط, ويذكر أنه كان يف أ
ذلك, وأقبل بكليته عىل تعلمها, ومل يسكن إىل نحو من أمور الدنيا البتة, ويذكر أنه كان خيرج 

 .زله يستيضء بمصابيحهم فيام يقرؤهإىل احلراس بالليل من من
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د عليـه, ًوكان يف علم صناعة املوسيقا وعملها قد وصل إىل غاياهتا وأتقنهـا إتقانـا ال مزيـ
ًويذكر أنه صنع آلة غريبة يستمع منها أحلانا بديعة حيـرك هبـا االنفعـاالت, ويـذكر أن سـبب 
ًقراءته احلكمة أن رجال أودع عنده مجلة من كتب أرسطوطاليس, فاتفق أن نظر فيها فوافقـت 

ًمنه قبوال وحترك إىل قراءهتا ومل يزل إىل أن أتقن فهمها وصار فيلسوفا باحلقيقة ً. 
 اسـم الفلـسفة يونـاين وهـو : من كالم أليب نرص الفارايب يف معنى اسم الفلسفة قـالونقل

ًدخيل يف العربية, وهو عىل مذهب لساهنم فيلـسوفا ومعنـاه إيثـار احلكمـة, وهـو يف لـساهنم 
والفيلسوف مـشتق مـن الفلـسفة,   ففيال اإليثار وسوفيا احلكمة,,مركب من فيال ومن سوفيا

فيلسوفوس, فإن هذا التغيري هو تغيري كثري من االشتقاقات عنـدهم, وهو عىل مذهب لساهنم 
د من حياته وغرضـه مـن ومعناه املؤثر للحكمة, واملؤثر للحكمة عندهم هو الذي جيعل الوك

 .عمره احلكمة
 إن أمر الفلسفة اشتهر يف أيام : قال,وحكى أبو نرص الفارايب يف ظهور الفلسفة ما هذا نصه

بعد وفاة أرسطوطاليس باإلسكندرية إىل آخر أيام املرأة, وأنه ملا تـويف بقـي ملوك اليونانيني, و
ًالتعليم بحاله فيها إىل أن ملك ثالثة عرش ملكا, وتواىل يف مدة ملكهم من معلمي الفلسفة اثنـا 
ًعرش معلام أحدهم املعروف بأندرونيقوس, وكان آخر هؤالء امللوك املرأة فغلبهـا أوغـسطس 

مية, وقتلها واستحوذ عـىل امللـك, فلـام اسـتقر لـه نظـر يف خـزائن الكتـب امللك من أهل رو
ًوصنعها, فوجد فيها نسخا لكتب أرسطوطاليس قـد نـسخت يف أيامـه وأيـام ثاوفرسـطس, 

 . يف املعاين التي عمل فيها أرسطوًووجد املعلمني والفالسفة قد عملوا كتبا
سطو وتالميذه, وأن يكون التعليم فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت يف أيام أر

ًمنها, وأن ينرصف عن الباقي, وحكم أندرونيقوس يف تـدبري ذلـك, وأمـره أن ينـسخ نـسخا 
ًحيملها معه إىل رومية ونسخا يبقيها يف موضع التعليم باإلسكندرية; وأمره أن يستخلف معلام  ً

وضعني وجر األمـر عـىل يقوم مقامه باإلسكندرية ويسري معه إىل رومية, فصار التعليم يف م
ذلك إىل أن جاءت النرصانية فبطل التعليم من رومية, وبقـي باإلسـكندرية إىل أن نظـر ملـك 
النرصانية يف ذلك, واجتمعت األساقفة وتشاوروا فيام يرتك من هذا التعليم وما يبطـل, فـرأوا 

م رأوا أن يف ذلك  ألهن;بعده أن يعلم من كتب املنطق إىل آخر األشكال الوجودية, وال يعلم ما
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ًرضرا عىل النرصانية, وإن فيام أطلقوا تعليمه ما يستعان به عىل نرصة دينهم فبقي الظـاهر مـن 
ًالتعليم هذا املقدار, وما ينظر فيه من الباقي مـستورا إىل أن كـان اإلسـالم بعـده بمـدة طويلـة 

 .تعليم من اإلسكندرية إىل أنطاكيةفانتقل ال
ًوبقي هبا زمنا طويال  إىل أن بقي معلم واحد فتعلم منـه رجـالن وخرجـا ومعهـام الكتـب, ً

فكان أحدمها من أهل حران واآلخر من أهل مرو, فأما الذي من أهل مرو فتعلم منـه رجـالن 
أحدمها إبراهيم املروزي واآلخر يوحنا ابن حـيالن, وتعلـم مـن احلـراين إرسائيـل األسـقف 

 .لدين, وأخذ قويري يف التعليم وسار إىل بغداد فتشاغل إبراهيم با,وقويري
ًوأما يوحنا بن حيالن فإنه تشاغل أيضا بدينه وانحدر إبراهيم املروزي إىل بغداد فأقام هبـا, 

ى بـن يونـان, وكـان الـذي يـتعلم يف ذلـك الوقـت إىل آخـر األشـكال ّوتعلم من املروزي مت
الن إىل آخـر كتـاب الوجودية, وقال أبو نرص الفارايب عن نفسه أنه تعلم مـن يوحنـا بـن حـي

الربهان, وكان يسمى ما بعد األشكال الوجودية اجلزء الذي ال يقرأ إىل أن قرئ ذلك, وصـار 
الرسم بعد ذلك حيث صار األمر إىل معلمي املـسلمني أن يقـرأ مـن األشـكال الوجوديـة إىل 

 . إنه قرأ إىل آخر كتاب الربهان:حيث قدر اإلنسان أن يقرأ, فقال أبو نرص
ئة, وكان أخـذ ن يف رجب سنة تسع وثالثني وثالثمعند سيف الدولة بن محداارايب الفتويف 

الصناعة من يوحنا بن حيالن ببغداد يف أيام املقتدر, وكان يف زمانه أبو املبرش متى بـن ويونـان 
ًوكان أسن من أيب نرص, وأبو نرص أحد ذهنا وأعذب كالما, وتعلم أبو املبرش متى من إبراهيم 

عرشين إىل سنة تسع وعـرشين ويف أبو املبرش يف خالفة الرايض فيام بني سنة ثالث واملروزي وت
 .ًتعلام مجيعا من رجل من أهل مروئة, وكان يوحنا بن حيالن وإبراهيم املروزي قد وثالثم

 إن الفارايب أخذ :وقال القايض صاعد بن أمحد بن صاعد يف كتاب التعريف بطبقات األمم
 بمدينة السالم يف أيام املقتدر فبذ مجيع أهل اإلسـالم ّا بن حيالن املتوىفاملنطق عن يوحنصناعة 

فيها, وأربى عليهم يف التحقق هبا, فرشح غامضها, وكشف رسها, وقرب تناوهلـا, ومجـع مـا 
حيتاج إليه منها يف كتب صحيحة العبارة, لطيفة اإلشارة, منبهة عىل ما أغفلـه الكنـدي وغـريه 

اء التعاليم, وأوضح القول فيهـا عـن مـواد املنطـق اخلمـس, وأفـاد من صناعة التحليل وأنح
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وجوه االنتفاع هبا, وعرف طرق استعامهلا, وكيف ترصف صورة القياس يف كـل مـادة منهـا, 
 .لغاية الكافية, والنهاية الفاضلةفجاءت كتبه يف ذلك ا

يـه, وال ثم له بعد هذا كتاب رشيف يف إحـصاء العلـوم والتعريـف بأغراضـها مل يـسبق إل
ذهب أحد مذهبه فيه, ال يستغني طالب العلوم كلها عن االهتداء به, وتقديم النظر فيه, ولـه 
كتاب يف أغراض فلسفة أفالطون, وأرسـطوطاليس يـشهد لـه بالرباعـة يف صـناعة الفلـسفة 
والتحقق بفنون احلكمة, وهو أكرب عون عىل تعلم طريق النظر وتعرف وجه الطلب اطلع فيـه 

ً العلوم وثامرها علام علام, وبني كيف التدرج من بعضها إىل بعض شيئا شيئا, ثم بدأ عىل أرسار ً ً ً
بفلسفة أفالطون فعرف بغرضه منها, وسمى تآليفه فيها, ثم أتبع ذلك بفلسفة أرسطوطاليس 
فقدم له مقدمة جليلة, عرف فيها بتدرجـه إىل الفلـسفة, ثـم بـدأ بوصـف أغراضـه يف تآليفـه 

ًعية كتابا كتابا, حتى انتهى به القـول يف النـسخة الواصـلة إلينـا إىل أول العلـم املنطقية والطبي ً
 . واالستدالل بالعلم الطبيعي عليهاإلهلي

ًوال أعلم كتابا أجد عىل طالب الفلسفة منه فإنه يعرف باملعاين املـشرتكة جلميـع العلـوم 
يغورياس وكيـف هـي األوائـل واملعاين املختصة بعلم علم منها, وال سبيل إىل فهم معاين قاط

نظـري  املوضوعة جلميع العلوم إال منه, ثم له بعد هذا يف العلم اإلهلي ويف العلم املدين كتابان ال
هلام, أحدمها املعروف بالسياسة املدنية, واآلخر املعروف بالسرية الفاضلة عرف فـيهام بجمـل 

لستة الروحانية, وكيف يؤخـذ بادئ ااملعظيمة من العلم اإلهلي عىل مذهب أرسطوطاليس يف 
عنها اجلواهر اجلسامنية عىل ما هي عليه من النظام واتـصال احلكمـة, وعـرف فـيهام بمراتـب 
اإلنسان وقواه النفسانية وفرق بني الوحي والفلسفة, ووصف أصـناف املـدن الفاضـلة وغـري 

 .سرية امللكية والنواميس النبويةالفاضلة, واحتياج املدينة إىل ال
اريخ أن الفارايب كان جيتمع بأيب بكر بن الـرساج فيقـرأ عليـه صـناعة النحـو وابـن ويف الت

ُالرساج يقرأ عليه صناعة املنطق, وكان الفارايب أيضا يشعر, وس ئل أبو نرص من أعلـم أنـت أم ً
 قـرأت الـسامع ألرسـطو : لو أدركته لكنت أكرب تالميذه, ويذكر عنه أنه قـال: فقال؟أرسطو

أين حمتاج إىل معاودتهأربعني مرة, وأر . 
  :ومن شعر أبي نصر الفارابي قال
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ـــــسـا ـــــان نكـ ـــــت الزم ـــــا رأي ـــــــاع   مل ــــــصحبة انتف ــــــيس يف ال  ول
ــــــــه صــــــــداع   كــــــل رئــــــيس بـــــــه مـــــــــالل ــــــــل رأس ب  وك
ــــــــت ــــــــي وصـن ـــــــت بـيت ــــاع   لزم ــــزة اقتن ــــن الع ــــه م ــــا ب  ًعرض
 هلـــــا عـــــىل راحتـــــي شـعــــــاع   أرشب ممــــــا اقتنـــــــيت راحـــــــا

ـــــــ ـــــــن قواريره ــــــــىيل م ــــــــاع   ا ندام ـــــــا سـم ـــــــن قراقريه  وم
ــــــاع   وأجتنـــــي مـــــن حــــــديث قــــــوم ـــــنهم البـق ـــــرت م ـــــد أقف  ق

 :ًوقال أيضا
ـــــل ـــــيز ذي بـاط ـــــل ح ــــي خ ّأخ  وكــــن للحـقـــــائق فـــــي حـــــيز   َ
ــــــــاملعجز   فـــــام الــــــدار دار خـلــــــود لـنــــــا ــــــــرء يف األرض ب  وال امل
ـــــسـتـوفـز   وهــــل نحــــن إال خطــــوط وقـعـــــن ـــــع مـ  عـــــىل كـــــرة وق

ـــــز   نافـــــس هـــــذا لـهـــــذا عـلـــــىي ـــــم الـمـوج ــــن الكـل ــــل م  أق
ــــــزاحم يف املـركـــــــز   حمــــيط الــــسموات أولـــــى بـنـــــا  فكــــــم ذا الت

رشح كتـاب الربهـان ()رشح كتاب املجسطي لبطليموس(وأليب نرص الفارايب من الكتب
 مـن رشح املقالة الثانيـة والثامنـة(, )رشح كتاب اخلطابة ألرسطوطاليس(, )ألرسطوطاليس

رشج كتـاب القيـاس ( )رشح كتاب املغالطة ألرسطوطاليس(,)كتاب اجلدل ألرسطوطاليس
رشح كتـاب باريمينيـاس ألرسـطوطاليس عـىل جهـة ( وهو الرشح الكبري )ألرسطو طاليس

كتاب املخترص الكبـري (, )رشح كتاب املقوالت ألرسطوطاليس عىل جهة التعليق( ,)التعليق
كتـاب املختـرص (, )لـصغري يف املنطـق عـىل طريقـة املتكلمـنيكتاب املختـرص ا(, )يف املنطق

, )رشح كتـاب إيـساغوجي لفرفوريـوس(, )كتاب التوطئة يف املنطـق(, )األوسط يف القياس
 .)إمالء يف معاين إيساغوجي(

إحـصاء القـضايا والقياسـات (ً, ووجد كتابه هذا مرتمجا بخطه, )كتاب القياس الصغري(
كتـاب (, )كتـاب رشوط القيـاس(,) مجيـع الـصنائع القياسـيةالتي تستعمل عـىل العمـوم يف

كتـاب (, )كتاب املواضـع املنتزعـة مـن املقالـة الثامنـة يف اجلـدل(, )كتاب اجلدل(, )الربهان
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كتاب اكتساب املقدمات وهي املسامة باملواضـع وهـي التحليـل, كـالم يف (, )املواضع املغلطة
رشح (, ) اخلـالء صـدر لكتـاب اخلطابـةاملقدمات املختلطة من وجودي ورضوري, كـالم يف

رشح كتـاب الـسامء والعـامل (, )كتاب السامع الطبيعـي ألرسـطوطاليس عـىل جهـة التعليـق
عـىل جهـة  كتاب اآلثار العلويـة ألرسـطوطاليسرشح (, )ألرسطوطاليس عىل جهة التعليق

 .)التعليق
 صـدر كتـاب رشح(, )رشح مقالة اإلسكندر األفرودييس يف النفس عـىل جهـة التعليـق(

كتـاب (, )كتاب إحصاء العلوم وترتيبها(, )كتاب يف النواميس(, )األخالق ألرسطوطاليس
كتاب املدينـة الفاضـلة واملدينـة اجلاهلـة ( ,)الفلسفتني لفالطن وأرسطوطاليس خمروم اآلخر
 لـه إىل ابتدأ بتأليف هذا الكتـاب ببغـداد, ومح,)واملدينة الفاسقة واملدينة املبدلة واملدينة الضالة

 ثم ,ئة, وحررهدمشق يف سنة إحد وثالثني وثالثمئة, ومتمه بالشام يف آخر سنة ثالثني وثالثم
ًنظر يف النسخة بعد التحرير فأثبت فيها األبواب, ثم سأله بعض النـاس أن جيعـل لـه فـصوال 

 .نة سبع وثالثني, وهي ستة فصولتدل عىل قسمة معانيه فعمل الفصول بمرص يف س
, )كتاب املوسيقا الكبري(,)كتاب األلفاظ واحلروف(, ) آراء املدينة الفاضلةئدكتاب مبا(

كـالم لـه يف (و )كتـاب يف إحـصاء اإليقـاع(ألفه للوزير أيب جعفر حممد بن القاسم الكرخي, 
خمترص فصول فلـسفية منتزعـة مـن كتـب (و ,)كالم يف املوسيقا(و ,)ًالنقلة مضافا إىل اإليقاع

كتاب الـرد ( ,)كتاب الرد عىل الرازي يف العلم اإلهلي(, )بادئ اإلنسانيةكتاب امل(, )الفالسفة
كتـاب الـرد عـىل ابـن (, )عىل جالينوس فيام تأوله من كالم أرسـطوطاليس عـىل غـري معنـاه

 ,), كتاب الرد عىل حييـى النحـوي فـيام رد بـه عـىل أرسـطوطاليس)الراوندي يف أدب اجلدل
 كـالم لـه يف احليـز ,)كتـاب الواحـد والوحـدة (,)إلهلـيكتاب الرد عىل الـرازي يف العلـم ا(

 .واملقدار
كتـاب (, كالم له يف معنى اسم الفلسفة, )كتاب يف العقل كبري(, )كتاب يف العقل صغري(

كـالم لـه رشح (, )كتـاب رشائـط الربهـان(, )املوجودات املتغرية املوجودة بالكالم الطبيعي
, كـالم يف اتفـاق آراء أبقـراط )مـسة مـن إقليـدساملستعلق مـن مـصادر املقالـة األوىل واخلا
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كـالم يف  (.)رسالة يف التنبيه عىل أسباب السعادة, كالم يف اجلـزء ومـا ال يتجـزأ(, )نووأفالط
 .)اسم الفلسفة وسبب ظهورها وأسامء املربزين فيها وعىل من قرأ منهم

السياسات املدنيـة كتاب (, )كتاب يف الفحص املدين(, )كالم يف اجلوهر(, )كالم يف اجلن(
كالم مجعه من أقاويل النبي صـىل (, )كالم يف امللة والفقه مدين(, )ويعرف بمبادئ املوجودات

رسـالة ( ,)ًكتاب يف اخلطابة كبري, عرشون جملدا( ,)اهللا عليه وسلم يشري فيه إىل صناعة املنطق
مقالـة يف ( ,)لويـةكتـاب يف التـأثريات الع(, )كالم يف املعايش واحلـروب(, )يف قواد اجليوش

, )كتـاب يف الفـصول املنتزعـة لالجتامعـات (,)اجلهة التي يصح عليها القول بأحكام النجوم
, رشح كتـاب )(كتاب يف صناعة الكتابـة(, )كالم له يف الرؤيا(, )كتاب يف احليل والنواميس(

 .لبىل إبراهيم بن عدي تلميذ له بح, أماله ع)الربهان ألرسطوطاليس عىل طريق التعليق
ــي( ــم اإلهل ــه يف العل ــالم ل ــاس (, )ك ــاب قاطيغوري ــن كت ــستغلقة م ــع امل رشح املواض

كتاب خمترص مجيع (, )كالم يف أعضاء احليوان(, )ألرسطوطاليس ويعرف بتعليقات احلوايش
ــة ــب املنطقي ــدخل إىل امل(, )الكت ــاب امل ــنكت ــطوطاليس  (.)قط ــني أرس ــط ب ــاب التوس كت

رشح كتـاب العبـارة (, )كالم له يف الشعر والقوايف(, )كتاب غرض املقوالت(, )وجالينوس
كتـاب يف القـوة املتناهيـة (, )تعاليق عىل كتاب القيـاس(, )ألرسطوطاليس عىل جهة التعليق

كتاب يف األشياء التي حيتـاج أن تعلـم قبـل الفلـسفة (, )تعليق له يف النجوم(, )وغري املتناهية
 .)فصول له مما مجعه من كالم القدماء

كتاب املقاييس, خمترص كتـاب (,) أغراض أرسطوطاليس يف كل واحد من كتبهكتاب يف(
كالم يف أن حركة الفلك دائمـة(, )كتاب يف اللغات, كتاب يف االجتامعات املدنية(, )اهلد( ,

كـالم يف لـوازم (, )كالم يف املعاليق واجلـون وغـري ذلـك(, )كالم فيام يصلح أن يذم املؤدب(
مقالـة يف أغـراض (, )وب صـناعة الكيميـاء والـرد عـىل مبطليهـامقالـة يف وجـ( ,)الفلسفة

قيق غرضه يف كتاب ما بعـد , وهو حت)أرسطوطاليس يف كل مقالة من كتابه املوسوم باحلروف
 .الطبيعة

 ,)كتاب يف الدعاو املنسوبة إىل أرسطوطاليس يف الفلسفة جمردة من بياناهتـا وحججهـا(
, )سائل سأله عن معنى ذات ومعنى جوهر ومعنى طبيعـةتعاليق يف احلكمة, كالم أماله عىل (
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كتـاب املـدخل إىل (, )كتاب بايريمنياس ألرسـطوطاليس(, )كتاب جوامع السياسة خمترص(
ئـة وسـتون  وهي م,)كتاب عيون املسائل عىل رأي أرسطوطاليس(ً, خمترصا,)اهلندسة الومهية

كتـاب أصـناف األشـياء (, )ئل عنها وهي ثالث وعرشون مـسألةُجوابات ملسائل س(مسألة, 
جوامـع كتـاب النـواميس (, )البسيطة التي تنقسم إليها القـضايا يف مجيـع الـصنائع القياسـية

تعليقات أنالوطيقـا (, )ئل عام قال أرسطوطاليس يف احلارُكالم من إمالئه وقد س(, )نولفالط
اب الـسامع كتـ(, )رسالة يف ماهيـة الـنفس(, )كتاب رشائط اليقني(, )األول ألرسطوطاليس

 .)الطبيعي
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  ابن سينا - رابعاً

 ميالدية, وكان مولده ٩٨٠ولد أبو عيل احلسني بن عبد اهللا بن احلسني بن عيل بن سينا عام 
 يف قرية مجيلة من قر"عـىل ً نشأة هانئة, ألن والده كان واليا"ابن سينا", وقد نشأ "بخار 

 فأحـسنوا تربيتـه وتعليمـه, "سامان"يف , وقد عهد به والده إىل كبار رجال العلم "سامان"
 منـذ الـصغر "ابن سـينا"وقد حرص والده عىل تعليمه الدين قبل أي يشء آخر, لذلك كان 

  .ر الدين والفقه والرشع والسنةعىل دراية كاملة بأمو

ّ تفـوق بـه عـىل ً مبكراً بالعلم واملعرفة وقد أظهر نبوغاً منذ الصغر شغوفا"ابن سينا"كان 
ى أنه قد حفظ القرآن كله وهو دون العارشة, وكـان حفظـه للقـرآن يف هـذه الـسن أقرانه, حت

ة عـىل احلفـظ والفهـم  عىل ما يتمتع به من الذكاء وقـوة الـذاكرة والقـدرة الفائقـًاملبكرة دليال
 حفظ القرآن كله, عهد بـه والـده إىل معلـم آخـر مـن "ابن سينا"وعندما أتم  .واالستيعاب

 الطـب, ثـم "ابـن سـينا"ّ الذي توىل تعلـيم "ىعيسى بن حيي" هو أفاضل علامء هذا العرص
 "أبو عبد اهللا الناتيل"علوم الفلسفة واملنطق عىل يد الفيلسوف  −  بعد ذلك"ابن سينا"تلقى 

لـم  يتعمق يف درس اآلداب والعلوم الرشعية واهلندسة والفلك وع"ابن سينا"وبعد ذلك بدأ 
 .النفس واالجتامع والرياضيات

 مــن العلــوم الفلــسفية أعــامل الفيلــسوف اليونــاين "ابــن ســينا" أول مــا درســه وكــان
ابـن ", وقد برع "ابن رشد" و"رايباالف": , وأعامل عظامء الفلسفة العربية أمثال"أرسطو"

 بـالتفوق والنبـوغ ً يف كافة العلوم التي تلقاها عىل أيدي أساتذته, وقد شهدوا له مجيعـا"سينا
جلميع بمكانة سامقة بني العلامء والفالسفة منذ صـغره, وقـد صـدق ظـن واالمتياز, وتنبأ له ا

 يف دروسـه واتـسعت معارفـه ً عظـيامً يف تلميذهم النابه, فقد حقق تقـدما"ابن سينا"أساتذة 
 . قبل أن يصل إىل مرحلة الشبابّونضجت أفكاره حتى لقب بالعامل الصغري

درجات الشغف والولع, ولـذلك فقـد  بالعلم واحلكمة إىل أقىص ً شغوفا"ابن سينا"كان 
 عىل كتب القدماء ينهل منها املعرفة, وراح يبحر بني سواحل العلوم وشتى "ابن سينا"أكب 
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 منذ صغره كـان "ابن سينا", فعقل ً ويف نفسه ذلك الظمأ الذي ال يرتوي أبدا,أنواع املعارف
كان يأبى عىل نفسه أن حيمل لقـب ّ لإلحاطة بكل أنواع املعرفة, وكأن العامل الصغري ً تواقاًعقال

 "ابـن سـينا"لـذلك مل يكتـف  ."الشيخ الـرئيس"لنفسه إال بلقب العامل الصغري وال يرىض 
بالتعمق يف ناحية واحدة من املعرفة, وراح يغوص يف أعـامق شـتى أنـواع املعـارف والعلـوم, 

ة دون دراسـة وكانت الفلسفة وقتها هي جامعة العلوم, فلم يكن من املمكـن دراسـة الفلـسف
, أي أن العـامل كـان ا واملنطق وعلم االجتامع واملوسـيقالفلك والكيمياء والرياضيات والطب

 . حتى يصبح من علامء أهل الزمانعليه أن يدرس كل هذه العلوم واملعارف ويتعمق فيها
تـي ال ا وفروعهـا مـن املـسائل واألمـور الوعىل الرغم من أن دراسة احلكمة بكل علومهـ

ّ قـد متكـن مـن اإلبحـار بـني شـواطئ "ابن سـينا"سو العقول اجلبارة النابغة, فإن تطيقها 
 ًلكنه كـان مـع ذلـك مولعـا . معارفها وعلومها بشتى أنواعهااحلكمة, بل والغوص يف أعامق

 يف ًتي تعلمها وأتقنها, وكان ولعه هذا سببا من ولعه بسائر العلوم األخر ال أشدًبالطب ولعا
 .ه وهو مل يزل بعد يف سن الـشباب يف عرص"علم أعالم الطب"حتى أصبح نبوغه يف الطب, 

 بام وصل إليه من مكانة بني العلامء, فواصل بحثـه وتعمقـه يف "ابن سينا"ومع ذلك مل يكتف 
علوم الطب واحلكمة حتى تفجرت عبقريته, وساد أهل زمانـه مـن العلـامء يف فـروع املعرفـة 

ّ حتـى لقـب بلقـب  يتقدم يف شـتى ميـادين املعرفـة,"سيناابن "وشتى أنواع العلوم, ومازال 
 ."الشيخ الرئيس"

وقد أثارت شهرة ابن سينا ومكانته العلمية حسد بعض معارصيه وغريهتم عليه, ووجدوا 
 . للطعن عليه واهتامهًيف نزعته العقلية وآرائه اجلديدة يف الطب والعلوم والفلسفة مدخال

  العلوم الفلكية -
 ريادات يف العديد من العلوم والفنون; ففي جمال علم الفلـك اسـتطاع ابـن كان البن سينا

 ١٠(سينا أن يرصد مرور كوكب الزهرة عرب دائـرة قـرص الـشمس بـالعني املجـردة يف يـوم 
جريميـا "اإلنجليـزي  , وهومـا أقـره الفلكـي)م١٠٣٢  مـايو٢٤=  هــ ٤٢٣ مجاد اآلخرة

. ًقام بدراسات فلكية حينام كان يف أصفهان والحقا يف مهذان. القرن السابع عرش يف "روكس
وعـىل سـبيل . ًوأثمرت هذه الدراسات عددا من االستدالالت التي ثبتت صحتها بعد قـرون
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ًثال استطاع رصد كوكب الزهرة كبقعة عىل سطح الشمس واسـتنتج حمقـا أن الزهـرة البـد امل
. ً جهازا لرصـد إحـداثيات النجـومًكام ابتكر أيضا. وأن يكون أقرب لألرض مما هو للشمس

ُ, ووضع يف خلل الرصد آالت مل يسبق إليهـا, علم اهليئةواشتغل ابن سينا بالرصد, وتعمق يف 
 :وله يف ذلك عدد من املؤلفات القيمة, منها

 .كتاب األرصاد الكلية −
 .رسالة اآللة الرصدية −
 .كتاب األجرام الساموية −
 .طبيعيكتاب يف كيفية الرصد ومطابقته للعلم ال −
 .مقالة يف هيئة األرض من السامء وكوهنا يف الوسط −
 .كتاب إبطال أحكام النجوم −

  علم األحياء
خاصة يف املعـادن وتكـوين احلجـارة ) اجليولوجيا( قيمة يف علم طبقات األرض ًوله أيضا

واجلبال, فري أهنا تكونت من طني لزج خصب عىل طول الزمان, وحتجر يف مـدد ال تـضبط, 
 ما يوجد يف األحجـار ً أن هذه املعمورة كانت يف سالف األيام مغمورة يف البحار, وكثريافيشبه

كام ذكـر الـزالزل وفـرسها بأهنـا . وانات املائية كاألصداف وغريهاإذا كرست أجزاء من احلي
حركة تعرض جلزء من أجزاء األرض; بسبب ما حتته, وال حمالة أن ذلك السبب يعرض لـه أن 

 ما فوقه, واجلسم الـذي يمكـن أن يتحـرك حتـت األرض, وهـو إمـا جـسم يتحرك ثم حيرك
 .و جسم هوائي أو جسم ناريّبخاري دخاين قو االندفاع أو جسم مائي سيال أ

ّويتحدث عن السحب وكيفية تكوهنا; فيذكر أهنا تولد من األبخـرة الرطبـة إذا تـصعدت 
ب بخـاري متكـاثف طـاف اهلـواء, احلرارة فوافقت الطبقة الباردة من اهلواء, فجوهر السحا

فالبخار مادة السحب واملطر والثلج والطل واجلليـد والـصقيع والـربد وعليـه تـرتاء اهلالـة 
 .وقوس قزح

  علم النبات -
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وكان البن سينا اهتامم خاص بعلم النبات, وله دراسـات علميـة جـادة يف جمـال النباتـات 
 جـذور النباتـات وأوراقهـا وأزهارهـا, الطبية, وقد أجر املقارنـات العلميـة الرصـينة بـني

 ودرس أجناسها, وتعرض للرتبة وأنواعهـا والعنـارص املـؤثرة يف ً دقيقاً علمياًووصفها وصفا
نمو النبات, كام حتدث عن ظاهرة املسامهة يف األشجار والنخيل, وذلـك بـأن حتمـل الـشجرة 

وأشـار إىل . ال حتمـل أخـرخـر أو حتمـل سـنة و يف سـنة أً خفيفاً يف سنة ومحالً ثقيالًمحال
سـاطة  الذي قال بأمهية التشخيص بوكارل متزاختالف الطعام والرائحة يف النبات, وقد سبق 

 .م1934 =  هـ١٣٥٣العصارة, وذلك يف سنة 
  الصيدلة وعلم األدوية

  .كتاب املبدأ واملعاد
األدوية وفعاليتها, وقد صنف األدويـة يف سـت جمموعـات, وكان البن سينا معرفة جيدة ب

التي ذكرها يف مصنفاته وبخاصة كتـاب القـانون ) األقرباذين(وكانت األدوية املفردة واملركبة 
هلا أثر عظيم وقيمة علمية كبرية بني علامء الطب والصيدلة, وبلغ عدد األدوية التي وصفها يف 

ً عقارا رتبها ألفب٧٦٠و كتابه نح  أنـه كـان يـامرس مـا يعـرف بالطـب ًومن املدهش حقا. ًائياَّ
, ًالتجريبي ويطبقه عىل مرضاه, فقد كان جيرب أي دواء جديد يتعرف عليه عـىل احليـوان أوال

 .ثم يعطيه لإلنسان بعد أن تثبت له صالحيته ودقته عىل الشفاء
 ً ونقيـاًواء مالئـامفـام دام اهلـ": كام حتدث عن تلوث البيئة وأثره عىل صحة اإلنسان فقـال

وذكـر . "وليس به أخالط من املواد األخر بام يتعارض مع مزاج التنفس, فإن الـصحة تـأيت
 .أثر ملوثات البيئة يف ظهور أمراض حساسية اجلهاز التنفيس

  :الطب
بالرغم من الشهرة العريضة التي حققها ابن سينا كطبيب واملكانة العلميـة العظيمـة التـي 

ًستحق أن يلقب عن جدارة بأمري األطباء, فإنه مل يسع يوماوصل إليها حتى ا  إىل مجـع املـال أو َ
دم هلم الدواء الذي يعده  ما كان يقًطلب الشهرة; فقد كان يعالج مرضاه باملجان, بل إنه كثريا

كان ابن سينا يستشعر نبل رسالته يف ختفيف األمل عن مرضاه; فـرصف جهـده ومهتـه و. بنفسه
 .ة اجلهل واملرضنية وحماربإىل خدمة اإلنسا
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 ومـا واستطاع ابن سينا أن يقدم لإلنسانية أعظم اخلدمات بام توصل إليه مـن اكتـشافات,
ة جليلة; فكان أول من كشف عن العديد من األمـراض التـي مـا يرسه اهللا له من فتوحات طبي

 وسـامها الـدودة "اإلنكلـستوما"زالت منترشة حتى اآلن, فهو أول مـن كـشف عـن طفيـل 
 سـنة, وهـو أول مـن وصـف ٩٠٠ بنحـو "دوبيني"املستديرة, وهو بذلك قد سبق اإليطايل 

ّااللتهاب السحائي, وأول من فرق بني الشلل الناجم عـن سـبب داخـيل يف الـدماغ والـشلل 
 بـذلك مـا ًة الدماغية الناجتة عن كثرة الـدم, خمالفـاالناتج عن سبب خارجي, ووصف السكت

 .ه أساطني الطب اليوناين القديماستقر علي
كام كشف ألول مرة عن طرق العدو لبعض األمراض املعدية كاجلدري واحلصبة, وذكر 

إن املـاء حيتـوي عـىل : أهنا تنتقل عن طريق بعض الكائنات احلية الدقيقة يف املاء واجلو, وقـال
ُ ال تر بالعني املجردة, وهي التي تسبب بعض األمراض, وهو ما أكده ًت صغرية جداحيوانا
وكان ابـن . ون من بعده, بعد اخرتاع املجهر يف القرن الثامن عرش والعلامء املتأخريوهتوكفان ل

 لعرصه يف كثري من مالحظاته الطبيـة الدقيقـة, فقـد درس االضـطرابات العـصبية ًسينا سابقا
 ًوالعوامل النفسية والعقلية كاخلوف واحلزن والقلق والفرح وغريها, وأشـار إىل أن هلـا تـأثريا

 يف أعضاء اجلسم ووظائفها, كام استطاع معرفة بعـض احلقـائق النفـسية واملرضـية عـن ًاكبري
. طريق التحليل النفيس, وكان يلجأ يف بعض األحيان إىل األساليب النفسية يف معاجلة مرضاه

 .)كتاب عيون احلكمة: (ومن كتبه الطبية املهمة
  :علم اجلراحة

املـرض وحتديـد العـالج الطريقـة احلديثـة وقد اتبع ابن سينا يف فحص مرضاه وتشخيص 
املتبعة اآلن, وذلك عن طريق جس النبض والقرع بإصبعه فوق جسم املريض, وهي الطريقـة 

 يف القـرن "ليوبولـد أينربجـر" يف تشخيص األمراض الباطنية, والتي نـسبت إىل ًاملتبعة حاليا
ويظهـر ابـن سـينا براعـة كبـرية . الثامن عرش, وكذلك من خالل االستدالل بـالبول والـرباز

د ذكر عدة طرق إليقاف النزيف, سـواء بـالربط أو إدخـال ومقدرة فائقة يف علم اجلراحة, فق
وحتـدث عـن كيفيـة  .ء كـاو, أو بـضغط اللحـم فـوق العـرقالفتائل أو بالكي بالنار أو بدوا

ُالتعامل مع الـسهام واسـتخراجها مـن اجلـروح, وحيـذر املعـاجلني مـن إصـابة الـرشايني أو 
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ة أن يكون املعالج عىل معرفة تامـة األعصاب عند إخراج السهام من اجلروح, وينبه إىل رضور
 .بالترشيح

كام يعترب ابن سينا أول من اكتشف ووصف عضالت العني الداخلية, وهـو أول مـن قـال 
. بأن مركز البرص ليس يف اجلسم البلوري كام كان يعتقد من قبل, وإنام هو يف العصب البرصي

يقة للغاية مثـل استئـصال األورام , فقد قام بعمليات جراحية ودقً بارعاًوكان ابن سينا جراحا
الرسطانية يف مراحلها األوىل وشق احلنجرة والقصبة اهلوائية, واستئصال اخلـراج مـن الغـشاء 

 كـام ,البلوري بالرئة, وعالج البواسري بطريقة الربط, ووصف بدقة حاالت النواسـري البوليـة
 ال تزال تستخدم حتى اآلن, وتعرض حلصاة الناسور الرشجيتوصل إىل طريقة مبتكرة لعالج 

التـي جيـب مراعاهتـا, كـام ذكـر حـاالت اسـتعامل الكىل ورشح كيفية استخراجها واملحاذير 
كتــاب (ومــن كتبــه يف اجلراحــة . القــسطرة, وكــذلك احلــاالت التــي حيــذر اســتعامهلا فيهــا

 .)الطبيعيات
  :األمراض التناسلية

: كام كان له باع كبري يف جمال األمراض التناسلية, فوصف بدقة بعض أمراض النساء, مثل
وحتدث عن األمـراض التـي يمكـن أن تـصيب . ألورام الليفيةسقاط, وايل واإلاالنسداد املهب
النزيف, واحتباس الدم, وما قد يسببه من أورام ومحيات حـادة, وأشـار إىل أن : النفساء, مثل

 مـن قبـل, ًتعفن الرحم قد ينشأ من عرس الوالدة أو مـوت اجلنـني, وهـو مـا مل يكـن معروفـا
اها إىل الرجـل دون املـرأة, وهـو األمـر الـذي  للذكورة واألنوثة يف اجلنني وعزًوتعرض أيضا
 .)كتاب تسع رسائل يف احلكمة( ومن كتبه العلم احلديثًأكده مؤخرا

  :علم الفيزياء
أما يف جمال الفيزياء فقد كان ابن سـينا مـن أوائـل العلـامء املـسلمني الـذين مهـدوا لعلـم 

مليـل املعـاون, وإليـه يرجـع الديناميكا احلديثة بدراستهم يف احلركة وموضع امليل القـرسي وا
الفضل يف وضع القانون األول للحركة, والذي يقـول بـأن اجلـسم يبقـى يف حالـة سـكون أو 
حركة منتظمة يف خط مستقيم ما مل جتربه قو خارجية عىل تغيري هذه احلالـة, فقـد سـبق ابـن 

إنـك لـتعلم ": ّسينا إىل مالحظة حركة األجسام, واستنباط ذلك القانون الذي عرب عنه بقوله
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ُأن اجلسم إذا خيل وطباعه ومل يعرض له من خارج تأثري غريب مل يكن له بد من موضـع معـني 
 ."له يف طباعه مبدأ استيجاب ذلكوشكل معني, فإذن 

 قـرون مخـسة بأكثر مـن سـتة قـرون وجـاليليو بـأكثر مـن ق نيوتنإسحوهو بذلك سبق 
 قرون; مما يستحق معه أن ينسب إليـه ذلـك القـانون الـذي  أربعةوليوناردو دافنيش بأكثر من

كام ابتكر ابن سـينا آلـة تـشبه . "انون ابن سينا للحركة والسكونق": كان له فضل السبق إليه
واستطاع بدقة مالحظة أن يفرق بـني . مل لقياس األطوال بدقة متناهية وهي آلة تستع,الورنية

سـنة, ) ٦٠٠(ق نيـوتن بعـد أكثـر مـن وء والصوت, وهو ما توصل إليـه إسـحرسعتي الض
 يف القـرن الرابـع "جان بـريدان", التي توصل إليها )ميكانيكية احلركة( وكانت له نظرياته يف

 . نظريته الشهرية يف النسبية"ألربت أينشتني"التي بنى عليها ) رسعة احلركة(عرش, و
  :ااملوسيق

تـب رباعيـات شـعرية فارسـية وقـصائد  إنـه ك:, ويقـالاهاماته يف املوسيقوالبن سينا إس
 :قصرية, منها

 ض هنضت للسامء السابعةمن وسط األر"
 وتربعت عىل عرش زحل

 ًحللت عقدا كثرية يف الطريق
َقدر البرش: إال العقدة الكرب َ" 

  :من كتبه
 . ميالدية)١٠٣٠ (  عامالقانون يف الطبأقدم نسخة البن سينا الصفحة الثانية من 

ومن بـني أعاملـه . ًتقريبا ) ٢٤٠ (ً مؤلفا, مل يصلنا منها سو)٤٥٠ (وضع ابن سينا حوايل
 يف الطب ومهـا امليـدانان العلميـان اللـذان )٤٠(يف الفلسفة و ) ١٥٠(املتوفرة لنا اليوم, هناك 

ًكام وضع أعامال يف علم النفس واجليولوجيـا والرياضـيات والفلـك . ام أكرب إنجازاتهقدم فيه
وقد كتب كل مؤلفاته باللغة العربية باستثناء كتابني اثنني وضعهام بالفارسـية وهـي . واملنطق
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 والثاين هو دراسة عـن "موسوعة العلوم الفلسفية"أحد هذين الكتابني هو بعنوان . لغته األم
 .ًح ذائع الشهرة الحقاالنبض أصب

  :يف الفلسفة
 أرسطو يف كتابه كتاب اإلشارات الذي ذهب فيه مذهب :إلشارات والتنبیهات كتاب ا  -

 العقيـدة وفكـرة النبـوة ث عنحتدو مؤسس االجتاه الفلسفي الذي ًوقربه قليال إىل األديان, فه
لقه العـامل وكان يقول بقدم العامل وإنكار املعاد ونفي علم اهللا وقدرته وخ ,والرسالة يف اإلسالم
وذهب ابن سينا مـذهب الفالسـفة مـن أمثـال .  كام يدعي بعض الباحثنيوبعثه من يف القبور

 أيب نــرص الرتكـي الفيلــسوف, وكــان الفـارايب يقــول باملعـاد الروحــاين ال اجلــثامين, فـارايبلا
وله مذاهب يف ذلك خيالف املـسلمني والفالسـفة وخيصص باملعاد األرواح العاملة ال اجلاهلة, 

من سلفه األقدمني, وأعاد تلك الفكرة ابـن سـينا ونـرصه, وقـد رد عليـه الغـزايل يف هتافـت 
َّالفالسفة يف عرشين جملسا له كفره يف ثالث منها وهي قوله بقدم العامل, وعدم املعـاد اجلـثامين,  ً

َّوقوله إن اهللا ال يعلم  .يف البواقيّ اجلزئيات, وبدعه ِ
قد أثـرت يف )  عبد اهللا النائيل الذي علمه بصغرهأيب(ك أن صحبته لفالسفة الباطنية ال شو

تفكري ابن سينا, وهيأته للدور الذي لعبه يف تنشيط تيـار الفلـسفة واختاذهـا موقـف التحـدي 
نبيـاء,  والتي ساو فيها الفالسفة مع األ"نظرية املعرفة"للعقيدة اإلسالمية, ومثال عىل ذلك 

وقد خص الفالسفة بميزة أخر وهي أن الفالسفة استمروا يف رسالتهم وارتقاء معـارفهم يف 
 "األىل"ـــــتباعـه يـدعون بأوكان .  صىل اهللا عليه وسلمالوقت الذي ختمت النبوة بمحمد

 واسمه حممد بن عبد اهللا ويقال له اخلواجـا نـصري الطويسوقالوا مقالته ومن أشهرهم النصري 
قـرآن "الدين, الذي انترص ملـذهب ابـن سـينا والـذب عنـه ورشح إشـاراته وكـان يـسميها 

 يف مـصارعته ابـن سـينا الـشهرستاين, ورد عـىل "قرآن العامة"اهللا , ويسمي كتاب "اخلاصة
 .بكتاب سامه مصارعة املصارع

 ومـا بعـد الطبيعـة اشـتهرت يف العلوم الطبيعية كرب يف موسوعة يعترب :كتاب الشفاء  -
وم ما بعـد الطبيعـة يف ذلـك أراد ابن سينا أن يغطي به كل ما شملته عل. القرن العارش امليالدي

فإن غرضنا يف هـذا الكتـاب الـذي ": ويبني ابن سينا الغرض من هذا الكتاب فيقول. الوقت
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أن نودعه لباب ما حتققناه  نرجو أن يمهلنا الزمان إىل ختمه, ويصحبنا التوفيق من اهللا يف نظمه,
أن أودعـه أكثـر الـصناعة, يـت ّوحتر... من األصول يف العلوم الفلسفية املنسوبة إىل األقدمني

واجتهـدت يف . وأن أشري يف كل موضع إىل موقع الشبهة وأحلها إليضاح احلقيقة بقدر الطاقة
وال يوجـد يف كتـب . ً إال مـا يقـع خطـأ أو سـهواً وجمانبة التكرار أصالًاختصار األلفاظ جدا

ركتـه بفكـري القدماء يشء يعتد به إال وقد ضمناه كتابنا هـذا, وقـد أضـفت إىل ذلـك مـا أد
 . يف علم الطبيعة وما بعدهاًوحصلته بنظري وخصوصا

بن سينا يف كتابه هذا إىل علم املنطـق والطبيعيـات, ثـم اهلندسـة يتطرق ا: ةكتاب النجا  -
سـبل النجـاة يف احليـاتني الـدنيا  و من علم الفلك, ليختمـه بـالعلم اإلهلـيًواحلساب, فبعضا

أن طائفة من اإلخوان الذين هلم حرص عىل اقتبـاس املعـارف "قد أورد يف مقدمته . واآلخرة
بد من معرفته ملن يؤثر أن يتميز عـن العامـة شتمل عىل ما الًتابا ياحلكمية سألوه أن جيمع هلم ك

وينحاز إىل اخلاصة ويكون له باألصول احلكمية إحاطة وسألوه أن يبدأ فيه بإفادة األصول من 
 . ثم يتلوها بمثلها من علم الطبيعيات,علم املنطق
لرباهني عـىل بد منه ملعرفة القدر الذي يقـرن بـاد من علمي اهلندسة واحلساب ما الثم يور

الرياضيات ويورد بعده مـن علـم اهليئـة مـا يعـرف بـه حـال احلركـات واألجـرام واألبعـاد 
واملدارات واألطوال والعروض دون األصول التي حيتاج إليها يف التقاويم ومـا تـشتمل عليـه 
الزجيات مثل أحوال املطالع والزوايا وتقويم املسري بحسب التـاريخ إىل غـري ذلـك وأن خيـتم 

 عىل أن يبني وجهه ويوجزه ويـذكر فيـه حـال يهل ثم يورد العلم اإلالم املوسيقياضيات بعالر
 ,املعاد وحال األخالق واألفعال النافعـة فيـه لـدرك النجـاة مـن الغـرق يف بحـر الـضالالت
 ;فأسعفهم بذلك وصنف الكتاب عىل نحو ملتمسهم, فبدأ بإيراد الكفاية مـن صـناعة املنطـق

 للذهن عن اخلطأ فيام نتـصوره ونـصدق بـه واملوصـلة إىل االعتقـاد احلـق ألنه اآللة العاصمة
 ."بإعطاء أسبابه وهنج سبله

 يف الرياضيات
 .رسالة الزاوية −
 .خمترص إقليدس −
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 .رمتاطيقيخمترص األ −
 .خمترص علم اهليئة −
 .خمترص املجسطي −
 .)جامع البدائع(ء, طبعت يف جمموع ّرسالة يف بيان علة قيام األرض يف وسط السام −

 الطبيعيات وتوابعها
 .رسالة يف إبطال أحكام النجوم −
 .يف األجرام العلوية وأسباب الربق والرعدرسالة  −
 .رسالة يف الفضاء −
 .رسالة يف النبات واحليوان −
ُ مرات والذي ظل يدرس يف جامعات أوروبا حتى ّ الذي ترجم وطبع عدةكتاب القانون −

 .أواخر القرن التاسع عرش
 .كتاب األدوية القلبية −
 .كتاب دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية −
 .كتاب القولنج −
 .رسالة يف سياسة البدن وفضائل الرشاب −
 .رسالة يف ترشيح األعضاء −
 .رسالة يف الفصد −
 .ألدويةرسالة يف األغذية وا −

ولـيم "بـا, حتـى قـال عنـه الـسيد و شـهرة واسـعة يف أورالقانون يف الطـبحظي كتابه 
 .إنه كان اإلنجيل الطبي ألطول فرتة من الزمن: "أوسلر

با مـا بـني عـامي و مرة يف أور١٥, وطبع نحو "جريارد من كريمونا"وترمجه إىل الالتينية 
 . ثم أعيد طبعه نحو عرشين مرة يف القرن السادس عرش,)١٥٠٠و 1473(
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بـا طـوال القـرنني اخلـامس والـسادس ووظل هذا الكتاب املرجع األسايس للطب يف أور
 .طبعة) ٤٠ (با وحدها أكثر منوعرش, حتى بلغت طبعاته يف أور

َّدرس يف جامعات إيطاليا وفرنسا وبلجيكا حتى أواسط القرن السابع عرش, ظل ُواستمر ي
 .خالهلا هو املرجع العلمي األول هبا

 أراجيز طبية
 .أرجوزة يف الترشيح −
 .األلفية الطبية املشهورة التي ترمجت وطبعت −
 .أرجوزة املجربات يف الطب −

 ااملوسيق
 .امقالة جوامع علم املوسيق −
 .امقالة املوسيق −
 .امقالة يف املوسيق −

 ِشعره
فعـىل سـبيل . كتب أشعاره بالعربية والفارسـيةًا, أعامل ابن سينا منظومة شعرو نصف نح
  بيـنام,عمـر اخليـامُ يدعي أن األبيـات التاليـة نـسبت باخلطـأ إىل إدوارد گرانڤيل براون ,املثال

حظي ابن سـينا بتقـدير واحـرتام العلـامء والبـاحثني عـىل مـر  يف الغرب ,مؤلفها هو ابن سينا
إن ابن سينا ظاهرة فكرية عظيمـة ربـام ال نجـد ": "تونرجورج سا"العصور حتى قال عنه 

إن فكر ابن سينا يمثل املثـل األعـىل للفلـسفة يف ".. "من يساويه يف ذكائه أو نشاطه اإلنتاجي
كان تأثري ابـن سـينا يف الفلـسفة املـسيحية يف العـصور ": دي بورويقول . "القرون الوسطى

 ."الوسطى عظيم الشأن, واعترب يف املقام كأرسطو
إن ابن سينا اشتهر يف العصور الوسطى, وتردد اسمه عىل كل شـفة ": "أوبرفيل"ويقول 

وكـان مـن كبـار عظـامء اإلنـسانية عـىل ..  كانت قيمته قيمة مفكر مـأل عـرصهولسان, ولقد
 بأنـه أرسـطو "أبـا عـيل"با يـصفون وإن علامء أور": له بقو"هومليارد"ويصفه . "اإلطالق
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طاليس العرب, وال ريب يف أنه عامل فاق غريه يف علم الطب وعلم طبقات األرض, وكان مـن 
عادته إذا استعصت عليه مسألة علمية أن يذهب إىل املسجد ألداء الصالة, ثم يعود إىل املـسألة 

ن كـرب قاعـات ِّوال تزال صورة ابن سينا تـزي. "اق يف حلهَّ من جديد; فيوفًبعد الصالة بادئا
 .ْ بفضله وسبقهً لعلمه واعرتافاً حتى اآلن; تقديرا"باريس"كلية الطب بجامعة 
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  اإلمام أبو حامد الغزايل - خامساً
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 ٥٩٦............................................. الصويلأبو بكر: الباب الثاين والعرشون
 ٦٠٤.....................صاحب كتاب األغاين أبو الفرج النارش: الباب الثالث والعرشون
 ٦٠٨.....................................يف العرص العبايس النقد: الباب الرابع والعرشون

 ٦١٠..........يف النقد األديب العبايس مفهوم الشعر: صل األولالف:  والعرشونالرابعالباب 
 ٦١٤............................كتب ونقاد لألدب: الفصل الثاين:  والعرشونالرابعالباب 
 ٦٧٢............يف العرص العبايس من رموز النقد: الفصل الثالث: والعرشونالرابع الباب 
 ٦٨١.................................احلكمة العربية واإلسالمية  والعرشوناخلامسالباب 
 ٦٨٣..........................مذهب األشاعرة: الفصل األول:  والعرشونامساخلالباب 
 ٦٨٨.............................فلسفة الكندي: الفصل الثاين:  والعرشوناخلامسالباب 
 ٦٩٣............................فلسفة الفارايب: الفصل الثالث:  والعرشوناخلامسالباب 
 ٦٩٣............................فلسفة ابن سينا: الفصل الرابع:  والعرشوناخلامسالباب 
 ٦٩٣.....................فلسفة اإلمام الغزايل:  الفصل اخلامس:  والعرشوناخلامسالباب 
 ٦٩٤................العربية واإلسالمية رموز احلكمة والفلسفة:  والعرشونالسادسالباب 

 ٦٩٤.................................................................... األشعري−ًأوال 
 ٦٩٥..................................................................... الكندي−ًثانيا 
 ٦٩٩...................................................................... الفارايب− ًثالثا 

 ٧٠٧.................................................................... ابن سينا−ًرابعا 
 ٧١٩.................................................... اإلمام أبو حامد الغزايل−ًخامسا 

 


