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مقدمة

  أ

مقدمة

، والشعر دب العريب القدمي بعامةحقل األ: ا البحث يف حقلني اثنني مهاذيشتغل ه

العباسي خباّصة، ومنه شعر املدح عند البحرتي، والثاين حقل الدراسة النقدية التطبيقية 

 .املناهج النقدية النسقية احلديثةاملعتمدة على تراثنا يف علومه اللغوية، وعلى 

حمل ملسارات الشعر العريب القدمي أن الشعر العباسي كان  دارسنيواملعلوم عند ال

مبختلف يشتغلون عليه من اللغويني والنقاد والبالغيني، والزال عشرات النقاد اهتمام العديد 

ا ذهو أقطار العامل العريب؛ شىت مدارسهم ومناهجهم، ناهيك عن الدراسات اجلامعية يف 

الشعر الزال حيمل قيما تتجدد مع كل قراءة ودراسة؛ هذه القيم ال ميكن هذا يعين أّن 

حصرها فمنها اجلمايل والفين، والفكري والوجداين، احمللي والعاملي، الواقعي واخليايل الذايت 

.املستقبلي، واألخالقي واالجتماعياملاضي واحلاضر و و واخلارجي، 

املتكرِّرة لديوانه يف أثناء دراستنا اجلامعية  واختيارنا للشاعر البحرتي يرجع إىل قراءاتنا

اهلجاء والعتاب والشكوى، والغزل، : فنونا شعرية كثرية مثل ديوانه ، وقد وجدنا يفاألوىل

تعّدد طرقه وألوانه، وتشكيالته ومكّوناته على بواحلماسة، والرثاء، واملدح؛ والوصف،

.ربى من الديوان، فاخرتناه لذلكمساحة ك

كما أحصينا ذلك  يتجاوز عددها اخلمسنيواليت اليت مدحها البحرتي الشخصيات 

املتوكِّل واملستنصر باهللا واملستعني واملهتدي باهللا :شخصيات بارزة مثل ميف الديوان،منه

ووقع اختيارنا على قصائد املدح اليت نظمها يف . واملعتز باهللا والفتح بن خاقان، وآخرين

وقضايا جديرة رفيع، ومن مسات مجالية عالية ومن مضامني من ذوق فين  حتململا  املتوكل



مقدمة

  ب

  .باملتابعة والدراسة

  :سئلة نذكر منهاأونتيجة لقراءات عديدة هلذه القصائد واجهتنا عدة 

 ؟العام لقصيدة املدح عند البحرتي  املدح كيف كان-

 مدحه؟ ؟ ومبَِ  للمتوكلكيف كان مدحه -

Ƣđ�ƪ صاحبت قصيدة املدح ما هي املواضيع اليت- ǻŗǫ¦Â؟ 

 ؟ه القصائدذالبناء النحوي واألسلويب يف ه جاءكيف -

ية استنتاجها من هذه األساليب النحو  هي الدالالت املختلفة اليت ميكن ما-

  ؟النص الشعري واملتلقِّي له ةيالتعبريية، وصلة ذلك بالشاعر 

  اإلجابةنا من خالهلا حاول، واليت ا البحثذا إشكالية هسئلة صاغت بدورههذه األ

  : ضمن اخلطة اآلتية أسئلتهاعن 

 متناولني تطور الشعر وتجديده في العصر العباسي األول تطرقنا إىليف الفصل 

أوضحنا بعض القضايا اليت  كما .قضايا التقليد والتجديد عند البحرتيوالتحليل بالدراسة 

  .هذا الغرض اصطحبها الشاعر يف

،يقضايا ومواضيع المدح عند البحتر عن فقد أفردناه للحديث  ،الثاينأما الفصل 

، املبادرة ، فصاحة اللسانني، اِالنتصار للمظلوماجلود والكرم، الشجاعة واإلقدام، اهليبةك(

.)الوقار، التواضع والعّفة،اخلربة بالدهر، ، العفو وسعة الصدرللعمل

وفيه ركزنا على  ،البحتريالتناص في شعر بموسوما فكان ما الفصل الثالث أ

املستويات اللغوية يف بناها اإلفرادية والرتكيبية الستخراج والقبض على الدالالت املكنونة يف 



مقدمة

  ت

منت البحرتي من خالل املقاربات التطبيقية على األساليب الطلبية وغري الطلبية يف علم 

 وقفنا على موسيقى املعاين مث حبثنا يف أغوار خيال الشاعر من خالل الصور البيانية مث

  .القصائد مقاربني االيقاع الداخلي واخلارجي

.قاربة أسلوبية لشعر البحتريمعنوناه بــــ الفصل الرابعو 

وىل، ألّن عملنا نهج الوصفي التحليلي بالدرجة األعلى امل هذاوقد اعتمدنا يف حبثنا 

ه كلها من مقتضيات املنهج والتفسري وهذنقدي خالص يستوجب البسط والعرض والشرح 

  . الوصفي التحليلي 

�ȆǣȐƦǳ¦Â�ÄȂƸǼǳ¦�ƢǼƯ¦ǂƫ�ǺǷ�ƢǿƢǼȈǬƬǇ¦�ƾǬǧ�́ ȂǐǼǳ¦�Ƣđ�ƢǼƥ°Ƣǫ�Ŗǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ƢËǷ¢

اخلطاب : ، ونظريته التبليغية القائمة علىالنقدي األسلويب يف رؤاه وأبعادهباملنهج استعنا 

خاِطب ) النص الشــعري(
ُ
، ويف انفتاحه على النص دون )لقارئا(واملخاَطب ) الشاعر(وامل

على انفتاح  أدواته اإلجرائيةباملنهج السيميائي وقد ساعدنا االّتكاء على فكرة األغراض، 

  .الداللة يف شعر البحرتي

وقد استفدت من خالل مقاربيت هذه من مصادر ومراجع كثرية أنارت يل طريق 

مجهرة أشعار  بن رشيق القريواين،الة يف صناعة الشعر وآدابه ونقده العمد :البحث أمهها

الشعر  العرب أليب زيد القرشي، يف األدب العباسي الرؤية والفن لعز الدين امساعيل،

والشعراء يف العصر العباسي ملصطفى الشكعة إىل جانب بعض املخطوطات والرسائل 

  .اجلامعية اليت ناقشت هذا املوضوع

ǀǿ� ƢĔ¦�إحول وقوة للعمل واالجتهاد و  من الشكر هللا أّوال وأخريا على ما أمّدين



مقدمة

  ث

ن  أورافقين يف هذا البحث منذ لك الذي أحاطين بكل ما مي إىل األستاذ املشرفو  العمل،

كما أتوّجه بالشكر لكل من ساعدين من بعيد .دميياً اكأن استوى حبثا أكان فكرة إىل 

ǾƬȇƢĔ�ń¤�ǾƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�Ʈ ومن قريب يف سبيل إجناز ƸƦǳ¦�¦ǀǿ.

�ƪ ƦǏ¢�ÀƜǧ�©ƾȀƬƳ¦�ň¢�œǈƸǧ�À¦ȂǼǠǳ¦�¦ǀđ�¿Ƣŭȍ¦�ƪ ǳÂƢƷ�ƢŶ¤Â�°ƢǰƬƥȏ¦�Ȇǟ®¢�ȏ

 .خطأت فمن نفسيأفمن اهللا وإن 

2017جوان   08سيدي بلعباس 

 .بلجة نور الدين: باحثال



تطور الشعر وتجديده 

في العصر العباسي
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ǶēƢȈƷ�Ƥ مصدرهالشعر اجلاهلي ديوان العرب و  ǻ¦ȂƳ�ǲǯ�¾ÂƢǼƫ�Äǀǳ¦ . وجدنا  قدو

ŭƢǯ�²ذلك الشعر حيوى أغراضا شىت تتوزع على العال ƢǼǳ¦�̈ƢȈƷ�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�©Ƣǫ دح والرثاء

  .واهلجاء والفخر والغزل ووصف كل من الطبيعة واحليوان واخلمر وغري ذلك

ا احلكمة، واملثل، وغريمها مصدرهابتدع الشعراء اجلاهليون معاين غزيرة وعميقة كان 

من املعاين اخلالدة، ومن الطبيعي أن يصدر الشاعر اجلاهلي عن معان خالدة، ذلك ألنه 

أراد أن جيسد بشعره جتربة اإلنسان اجلاهلي الذي خاض مع احلياة حربا ضروسا، كان فيها 

ة اليت ارتفع املنتصر أو اآلمل بالنصر، فالشعر اجلاهلي إذن هو فلسفة التجارب العريضهو 

. بتصورها من مستوى العمل الواقعي اخلاص إىل مستوى الطموح اإلنساين الرفيع الشاعر

�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�̈ƾǳƢŬ¦�ňƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ǲŦ�ƢǷ�ǲǠǳÂ-ƢēƾǳÂ�Ŗǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǪǸǟ�Ƕǣ°-  تصدر عن

بتعاد عن التكلف والتعقيد، وقد أثرت هذه االعقلية فيها كثري من العفوية والبساطة و 

هذه العقلية نفسها هي اليت كانت وراء و  ،العقلية يف تركيب اللغة، وبناء القصيدة اجلاهلية

 .فصاحة اللفظ ووضوح املعىن: ȆǴǿƢŪ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ǂǠǌǳ¦�Ƣđ عرفميزتني 
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  بين التقليد والتجديد: المبحث األول

قد نسج  و  ،به منوذج الذي حيتذىاء األمويني األظل الشعر اجلاهلي يف أخيلة الشعر 

كثريا من هؤالء الشعراء على منوال القدماء ولعل من األمثلة على ذلك قول الكميت 

:ممدوحيه، قال -حتمله إىل بين هاشم يصف ناقة -األسدي يف إحدى هامشياته 

امِ ـــــــبلغَ ا هَ امِ غَ ـــــــــــــــــــى لِ ــــــــفَ ــــــْـــ تن            اءُ نَ جْ الوَ ةُ ذكرَ ي المُ بِ شيعَ إن تَ 

امِ ـــــــالبغَ ومُ ــــــــتُ ـــــــــوجل كـــــــــــــــــــوث             هـل اتَ ة ذَ ــــــــلَ مْ ريس شَ تَ نْ عَ 

1ي رمامِ فِ ةٍ اء رمَ قَ رْ ل خَ ـــــــــــــــصْ وَ مْ هِ يْ إلَ وبِ هُ السُ بِ بَ هْ ل السَ صِ تَ 

وكأنه  يف وصف الناقة،فالكميت الشاعر احلضري يصطنع أسلوب شعراء البادية 

كثري من الشعراء األمويني على منواله نسج  و  .يريد أن يكون بدويا يف صوره وألفاظه

ظل للقدمي  وبذلكوهلذا مل يكن هناك جمال واسع لطرح قضية اجلديد والقدمي، قصائدهم 

موي كان ن الشاعر األألكن هذا ال يعين  .أعني الناسحيجبه عن  أو يطغى على اجلديد،

ذاته وبعض متطلبات عصره اجلديد  بل حقق هذا األخري ،حرفياً يقلد الشعر اجلاهلي تقليداً 

،واملرأة لوحات ذي الرمة يف تصوير الصحراءمجال إن . من خالل اإلطار العام للقدمي

، مث وكذلك اجلدل العميق الذي صاحب شعر النقائض وخصوصا نقائض جرير والفرزدق

 واضحة على طريق ملمعاورسم األسلوب القصصي اخلاص الذي ازدان به غزل ابن ربيعة 

أوجدت احلياة األموية، اليت اختلفت عن احلياة اجلاهلية يف  . التجديد يف العصر األموي

.315، ص1968عزة حسن، دمشق، :الكميت، الديوان، تح-1
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الشعر العريب الذي : يد يف غرضني شعريني مهمني مهاكثري من وجوهها، جماال للتجد

كما يف شعر العذريني وشعر عمر بن أيب ربيعة، والشعر السياسي ،استقل بقصائد خاصة

  .سالمية كاخلوارج والشيعة وغريمهاالذي واكب الصراع بني الفرق اإل

القدماء، ىسم ظل يتتبع خطق: جمموعتنيالشعراء كان ،  1العصر العباسي وللحبو 

رأى يف أشعارهم املثل األعلى الذي جيب أن يقتدى وال  هألنويسري على آثارهم ويقلدهم 

راد أن يكون شعره مصورا خللجات حترر وانطلق وأخلف من الشعراء جاء بعده يدانيه شعر 

 .وصادرا عن بيئته وحياة عصره املختلف عن العصر اجلاهلي نفسه،

إىل فحول الشعراء  وقحممد بن مناذر الذي كان يتول شهر شعراء القسم األأومن 

�ƾǬǧ��ƢǻƢȈƷ¢�Ƕđ�ǾǈǨǻ�ǆحياول أن اجلاهليني ورمبا  ȈǬȇاألصمعي أنه قال خللف  روى

يا أبا حمرز إن يكن امرؤ القيس والنابغة وزهري ماتوا فهذه أشعارهم خملدة، فقس : األمحر

  .شعري إىل شعرهم

�ƲȀǼǳ¦�ǾȈǧ�ƲĔ�ǂǠǌƥ�ǾƷƾǷÂ�Ä®ƢŮ¦�Ȅأبو اخلطاب اهلذيل باخلليفة موس اتصلو 

  :القدمي من ذلك قوله

َر دِ رْ البُـ كَ َيةٍ نِ حْ مَ بِ ارٍ دَ نْ مِ كَ يجُ هِ ا يَ اذَ مَ  رُ صُ العُ ةَ دَّ جِ ا الهَ نْـ مِ َغيـْ

رُ ـطُ ا سُ ـــــهــمِ ـسا رَ ايَ قَ بَـ نَّ أَ ى كَ ـــــتـَ حَ   ا       هَ فُ سِّ نَ تُـ يحُ ا رِ هَ فَـ ارِ عَ مَ تْ فَّ عَ 

رُ كِ تَ بْ و وتَـ دُ غْ ـــتَ الَِّتي احِ يَ رِّ ــــال هوجُ   ا     هَ رَ يـَّ غَ دي وَ عْ بَـ ا هَ تِ دَّ جِ رى بِ أزْ 

2رُ فَ ا خَ هَ لِّ ي دَ ا فِ هَ لَ احِ شَ ثى الوَ رْ غَ ةٍ مَ اعِ نَ نِ يْ دَّ الخَ ةِ حَ اضِ وَ لٍ ارٌ دَ 

.3،1972ط إحسان عباس، شعر اخلوارج، دار الثقافة، بريوت،-1
.110، ص1965القاهرة، حممد أبو الوفا، الدار القومية للطباعة والنشر،:اهلذليون، الديوان، تح-2
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  :مث يقول يف مدح اخلليفة

رُ ـــِـــ ئزَ ةِ ولَ ـــو صَ ذُ رٌ ادِ ـــــخَ مٌ ارِ ــــبَ ضُ دُ أسَ دُ أسِ تَ سْ مُ رٌ دِ خَ رُ دِ خْ ا مُ مَ 

رْ بَـ صطَ مُ الناسِ وبِ لُ قُ لِ بُ عِ رْ ستَـ مُ فُ قِ ، ثَ ةُ رضابَ قِ فُ ضِ غَ رُ فَ نْـ ضَ غَ 

1 وارُ ـــــتجــــواسْ الُ طَ األبْ تِ لَ ازَ نَ ا تَـ إذَ هِ تِ اعَ جَ شَ نْ مِ رِ ـــشْ ــــــــــــــــــع غِ الِ بَ بِ 

ون، وقد استخدم يف وصفه بكاألقدمون يفعل وقف على الديار كما : فاهلذيل

واملرأة واألسد ألفاظا وصورا حتاكي ما كانت حتويه القصيدة اجلاهلية من ألفاظ  طاللاأل

  .هذا الشعر وأكرم الشاعر بهاهلادي استحسن قد وصور، و 

تهم بشار بن برد الذي أما القسم الثاين فضم كثريا من شعراء ذلك العصر ويف مقدم

انوا ويبدو أن التقليديني ك. أبو احملدثني وهو الذي شقق هلم أكمام املعاين وه: قيل عنه

أنفسهم أمام  ونجد احملدثو عن اإلتيان بأساليب القدماء، عندها  العجزيتهمون احملدثني ب

  .حتد كبري ال خيرجهم منه إال نظمهم قصائد حياكون فيها القدماء

": األغاين"األصفهاين يف كتابه وهذا ما حدث لبشار بن برد، فقد روى أبو الفرج 

أن بشارا استمع إىل عقبة بن رؤية وهو ينشد عقبة بن سلم وايل البصرة وأرجوزة ميدحه «

أيل : هذا طراز ال حتسنه يا أبا معاذ، فغضب بشار وقال له: ا قال لهفيها، فلما فرغ منه

أنا واهللا أرجز منك ومن أبيك، ومضى إىل منزله فأّلف أرجوزة وغدا  يقال مثل هذا الكالم؟

:، ومطلعها قولهفأنشد عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤية

  .112ص اهلذليون، الديوان،-1
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  يدِ عْ بَـ تَ نْ كُ فَ يْ كَ رْ بـِّ خَ اهللاِ بِ دِ مَ الصَ ذاتِ بِ يِّ الحَ لَ لَ ا طَ يَ 

 .انكسارا شديداكسر عقبة بن رؤية فطرب عقبة بن سلم وكافأه مكافأة حسنة، وان

ولعل هذا هو السبب وراء اصطناع كثري من شعراء هذا العصر ألسلوبني خمتلفني، أوهلما 

األسلوب الذايت اجلديد الذي كان الشاعر يعرب فيه عن أحواله ويتوجه به إىل الطبقة العامة 

ىل ذات الذوق العصري، وثانيهما األسلوب التقليدي القدمي الذي كان يتوجه به الشاعر إ

إن أبا نواس واحد . احلياة الرمسية حيث تأثري علماء اللغة ورواة الشعر القدمي كان واضحا

ǲƟƢǬǳ¦�ȂȀǧ�ȆǇƢƦǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�Ǻȇ®ƾĐ¦�ǂȀǋ¢�ǺǷ:

دُ رَّ مَ تَ تَـ ةٌ ومَ طمُ مَ        دهَّ سَ مُ فٍ رْ طَ بِ تْ اتَ بَ 

دُ دَّ جَ تَ يَـ دٌ و زائِ فِ رْ الظُ سنِ الحُ نَ ها مِ لَ 

دُ لَّ وَ تَـ ا يَـ هَ نِ سْ حُ نْ مِ يعٍ دِ بَ سنٍ حُ لُّ كُ فَ 

1دُ عُ بْـ تَ ي فَـ نِّ مِ دِ ــْـــ هبالجَ        اهَ يْـ لَ إِ واً نُ دُ  يغِ أبْ 

��ƾȇƾŪ¦�ȆǇƢƦǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�² ƢǼǳ¦�¼¦Â̄¢Â�¿ ȐƬƫ�ƨǬȈǫ°�· ƢǨǳ¢�ǺǷ�ƨǨǳƚǷ�ƨǟȂǘǬŭƢǧ

يغري هذا النمط من أسلوبه حني يتوجه بشعره إىل اخلاصة من  -بهاحصا - لكن أبا نواس 

وية الشعر اجلاهلي املعروف، وكان قد أعد هذا افهو القائل يف رثاء خلف األمحر ر  الناس

  :الرثاء قبل أن ميوت خلف وأمسعه إياه بناء على رغبته فأعجب به

.87، صǂǿƢǬǳ¦��Ņ¦ǄǤǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ƾŧ¢1965̈��:بو نواس، الديوان، تحأ -  1
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فِ جُ في لُ نِ يْ خَ رْ و فَـ دُ غْ تَـ واءُ غْ شَ والَ ابِ ضَ في الهِ مُ العصْ لُ ئْ تَـ الَ 

فِ رَ ى شَ ى إلَ جَ الدُّ ادُ وَ ا سَ ـَـــ هيوِ   ؤويُ هارْ نَّ ـــفي ال وُّ ـــــالج اَ ــــهنُّ كِ يُ 

فِ رَ الخَ نَ مِ  ينِ حَ نْ ــــــالمُ ةِ دَ ـــقعْ كَ مِ رَ ى ضَ لَ ا عَ هَ وشِ ـــــؤشُ جُ و بِ نُ حْ تَ 

فِ ــــصِ ــــقَ لٍ ابِ وَ ــــا بِ هَ نْـ ــــــــــمِ ةُ رَ ثْـ النَ هُ قُ ؤرِ ــــــــتُ تْ تَ اــــــبَ وبٌ ــــــبُ ـــش الَ وَ 

1فِ دَ في جَ رابِ التُ هينَ ى رَ سَ أمْ هِ بِ عتُ جِ فُ تٌ يْ مَ ى الرزايا سَ أنْ 

² ¦Ȃǻ�ĺȋ�¾ƢǫÂ�ǂǠǌǳ¦�¦ǀđ�Ƥ ƴǟ¢�ƢǨǴƻ�À¤�ǲȈǫ�ƾǫÂ: إن شعرك فوق سنك، ،يابين

  .ولئن عشت لتكونن رئيسا يف الشعر

إن اصطناع أيب نواس هلذين األسلوبني املختلفني ميثل ظاهرة شعرية يف العصر 

إىل التقليد  الشعراءجلأ �ÄǂƴŮ¦�ňƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂيف مراحله األوىل،العباسي وخاصة 

، وكان من العصر اجلاهلي موروثةراقية لغة بإىل املوازنة الدقيقة بني حاجات العصر اجلديد و 

يف مقدمة أصحاب هذا األسلوب مسلم بن الوليد مث تبعه تلميذه أبو متام وكذلك البحرتي 

  .غريهمواملتنيب واملعري و 

استطاع هؤالء الشعراء أن يزاوجوا مزاوجة مجيلة بني عصرهم اجلديد، واللغة العربية 

يتطلب  حىتمل يكن الشاعر منهم يتكلف املخالفة بني األساليب و الفصيحة الصافية، 

أسلوب عن خيتلف  -على سبيل املثال -املوضوع مثل هذه املخالفة فأسلوب العتاب 

  .الفخرو أسلوب الغزل و  اهلجاء

.248، ص1958، دار الثقافة، بريوت، لبنان، 8عبد الستار أمحد فرج، ج:أبو الفرج األصفهاين، األغاين، تح-1
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  .عوامل التجديد: المبحث الثاني

ك ألن عوامل التجديد وأسبابه ، ذلحتمياكان التجديد يف العصر العباسي أمرا 

�ËȈēت يف هذا العصر على حنو يبعث التغيري يف منط احلياة، ومنط الذوق، ومنط التفكريأ.

العربية اإلسالمية أما الثقافة . املختلفةمن هذه العوامل امتزاج احلضارات والثقافات 

 تهافقد اجتمعت هلا أسباب احلضور الدائم، ألن علماء اللغة وضعوا قواعد النحو وأقيس

  .من الشعر القدمي عن طريق الرواية من خالل الشواهد الشعرية اليت مجعوها

رصون جادين حي رواةالقدمي وازدهرت بعد أن وجدت لقد اتسعت رواية الشعر 

�ƨǷƾƻ�ƢĔȂǷƾźÂ���®ƢŧÂ��ǂŧȋ¦�Ǧعليها ǴƻÂ��œǔǳ¦�ǲǔǨŭ¦Â��ȆǠǸǏȋ¦�¾ƢưǷ¢�ƨƦȈǗ

لقد اجتمع هلم سببان دفعاهم لإلخالص يف عملهم . الراوية، وأيب عمرو بن العالء وغريهم

  :هذا

، القدمي حرصهم على اللغة العربيةإذ كان السبب األساسي لرواية الشعر : لغوي :أولهما

�®ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƢĔȂǏÂ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳومن هنا اهتموا بالغريب من األلفاظ عن . واللحن

مل أر غاية النحويني إال كل « :قال اجلاحظويف هذا املضمار طريق رواية الشعر احلامل له، 

شعر غريب، ومل أر غاية رواة األشعار إال كل شعر فيه غريب أو معىن صعب حيتاج إىل 

.1»االستخراج

إذ كانت الغاية من وراء حفظ اللغة ومجع أشعارها وغريبها خدمة القرآن : ديين :وثانيهما

وال يأيت ذلك . الكرمي واحلديث النبوي الشريف اللذين كانا حباجة إىل مدارسة وشرح وحتليل

.213، ص1965، القاهرة، 3عبد السالم هارون، ط:والتبيني، تحاجلاحظ، البيان : ينظر1
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: ومن هنا قال اجلاحظ أيضا. املستخدمة فيهما ظإذا عرفت املعاين الدقيقة لأللفاإال 

فمن مل . Ƕē¦®¦°¤Â�ǶȀȈǻƢǠǷ�ȄǴǟ�ǶǿƾǼǟ�¾ƾȇ�¿Ȑǯ�ǞǓȂǷÂ�ƨȈǼƥ¢Â�©Ƣللعرب أمثال واشتقاق«

يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد واملثل فإذا نظر يف الكالم ويف ضروب من 

1.»ن أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناسالعلم وليس هو م

اخللفاء باحملافظة التزم و للغة، ومكانة عالية سامية يف ŚƦǯ�ƢǻƘǋ�¦ǀđ¦� وناللغوي بلغلقد 

�ƢĔƢǬƫƜƥ�Ƕǿ ƢǼƥ¢�¦ȂǷǄǳ¢Â��ƢȀȈǧ�¼ȂǨƬǳ¦�ÃŐǰǳ¦�ǶȀǨƟƢǛȂل اا مقياسهوجعلو القرآن  على لغة

الذي كان يف الشعر ويتمعنون والرباعة فيها، وأحاطوا أنفسهم بعدد من اللغويني ينظرون 

عليهم  إذ كان الشعراء يعرضونوتطورها دحهم، ومن هنا كان هلم تأثري يف حركة الشعر مي

  .أشعارهم ويطلبون منهم احلكم عليها

هذا االجتاه احملافظ كثريا من الشعراء إىل أن يكتفوا بتعليم العربية يف مواطنهم ودفع 

��ƨȇǂǔū¦�ƢƦǴǗ�ƢȀǴǿ¢�śƥ�Ǌ ȈǠȇÂ�ƨȇ®ƢƦǳ¦�¾ǄǼȇ�ǂǟƢǌǳ¦�ÀƢǯ�¦ǀŮÂ�ƢēƢǨǏÂ�ƨǤǴǳ¦� ƢǬǼƥ المتالك

فالبيئة الفصيحة وبشار بن برد وغريمها،  قد فعل هذا أبو نواسو  ،السليقة العربية القدمية

يني وامتالكهم معجما لغويا بالبادية وعلماء اللغة كانوا من عوامل نبوغ الشعراء العباس

  .لغة العربية على نقل الثقافات األخرى وترمجتهاال ناصيةوقد مكن امتالك املثقفني ، هائال

وازدهرت حركة الرتمجة يف العصر العباسي ازدهارا كبريا، وذلك بفضل سياسة 

االنفتاح على احلضارات املختلفة اليت انتهجها هذا العصر، وبفضل رعاية اخللفاء والوالة هلا 

قد مر بنا أن املأمون كان يعطي حنني بن إسحاق عن كل  و ، يف سبيلهاكثري الال املوبذل 

  .214ص اجلاحظ، البيان والتبيني،: ينظر -  1
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يف هذا العصر من أمثال  هلذا كثر املرتمجون. ية وزن هذا الكتاب ذهباكتاب ينقله إىل العرب

واحلجاج بن يوسف بن مطر براهيم الفزاري وابن ماسويه إ، و سحاقإابن املقفع وحنني بن 

وغريهم، وتنوعت الكتب املرتمجة يف التاريخ واألدب، والرياضيات، والطب، والفلك، ومل 

ل كان شامال لكل أمة يستطيع العرب الوصول إىل يقتصر النقل على تراث أمة واحدة ب

ى هذه احلركة نفوذ أبناء العناصر غري ذوقد غ. 1تراثها كالفرس، واليونان، واهلند والصني

  .العربية وتسلمهم قيادات الدولة كالربامكة وآل سهل والبويهيني وغريهم

�ƨȇǂǰǧÂ�ƨȈǸǴǟ�ƨǔĔ�Ãǂƻȋ¦�ǶǷȋ¦�» °ƢǠǷ�ǲǬǻÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿ȂǴǟ�°Ƣǿ®±¦�Ǻǟ�ƲƬǻ

يف املناظرات واحملاورات اليت كانت حتدث بني  -على الصعيد الفكري -واسعة متثلت 

الفرق اإلسالمية املختلفة وعلى رأسها فرقة املعتزلة، وقد استدعى هذا الوضع إنشاء ما مسي 

أساليب السيطرة على اخلصم  -وفق هذا العلم -لناشئة يتعلمون وكان ا. بعلم الكالم

لتعزيز احلجج الذاتية وتفنيد احلجج املضادة، وقد احتاج املتكلم لتحقيق هذه الغاية معرفة 

ال يكون املتكلم جامعا ألقطار «: عصره املوروثة واملرتمجة، فقد مر بنا أن اجلاحظ قال علوم

 وزن الذي حيسن من  يكون الذي حيسن من كالم الدين يف الكالم متمكنا يف الصناعة حىت

2.»كالم الفلسفة

ا وجيمل شعره đومل يكن الشاعر العباسي ببعيد عن هذه األجواء مجيعا، فكان يتأثر

ولكنه صوب العقول إذا اجنلت منه  :هلذا قال أبو متام يف وصف شعره. مبا فيها من جديد

  .أعقبت بسحائب

.66، ص1967حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، :املربد، الكامل يف اللغة واألدب، تح-1
  .112ص ،1976اجلبل، بريوت، دار عبد السالم هارون،:، البيان والتبيني، تحأبو عثمان اجلاحظ -2
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جتديد الشعر العباسي، فهو زيادة  يف كربالعامل األكان امتزاج احلضارات والثقافات 

مجون واللهو يف بغداد وغريها ـوقد أدى هذا العامل إىل انتشار حركة ال. التحرر االجتماعي

اليت مما ساعد على انتشارها دور القيان يف هذه املدن . من املدن العراقية كالكوفة والبصرة

ون يف جواريها أشعارهم د، وينشاملتعةلتمسون فيها اللذة و ري من شعراء العصر يرادها كث

العراق عن احلجاز  ا ورثتهيتازدهار موجة الغناء الإىل وقد دفع هذا اجلانب . الغزلية املاجنة

ويبدو أن احلرية الفردية والتسامح . وحورته مبا يتناسب وأذواق الناس يف هذا العصر اجلديد

يف هذا العصر شجعا حركات منحرفة متطرفة على أن تزيد من نشاطها وتوسع االجتماعي 

ƨǫƾǻǄǳ¦Â�ƨȈƥȂǠǌǳ¦�ƨǯǂƷ�©Ƣǯǂū¦�ǽǀǿ�ǂȀǋ¢�ǺǷÂ��ƢēƢƷȂǸǗ�ǺǷ.

أما الشعوبية اليت كانت تسعى لسلب احلكم من العرب وتسليمه لألعاجم 

  :فاعتمدت على قاعدتني

  .فيهاإبراز مثالب العرب وتكبريها والطعن  :األولى-

  .ااز فضائل العجم ومتجيدهم من خالهلإبر  :والثانية-

كما وصفه ابن -وممن خدموا هذا االجتاه أبو عبيدة معمر بن املثىن الذي كان 

وسخا مدخول الدين مدخول النسب، فله كتاب يف فضائل الفرس، ومنهم سعيد  -الندمي

على العرب فضل العجم "بن محيد بن البختكان الذي كان متكلما فصيحا وله كتاب 

اهليثم بن عدي الذي كان عاملا بالشعر واألخبار واملثالب واملناقب وله   ابنو " . وافتخارها

ومن املعروف أن كل الذين عرفوا . "أخبار الفرس"، وكتاب "وبين أميةتاريخ العجم "كتاب 

  .بالشعوبية كانوا من غري العرب
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أناسا يتعصبون للعرب لقد أدى هذا إىل ردة فعل قوية لدى العرب لذلك وجدنا 

  :قد ذكر أمحد أمني أن العصر العباسي كانت تسوده ثالث نزعاتف. ضد غريهم

  .ىل أن العرب خري األممتذهب إ :األولى-

تذهب إىل أن العرب ليسوا أفضل من غريهم، وال أية أمة أفضل من أية :والثانية-

.أمة

حتط من شأن العرب وتفضيل غريهم من األمم عليهم، وهؤالء هم :والثالثة-

1.الشعوبيون

إذا كانت الشعوبية قد هدفت إىل إعادة جمد الفرس فإن الزندقة هدفت إىل إعادة 

«�¦�ǺǷ�śǴǴƸƬŭ¦Â�ÀƢĐ. ديانتهم كاملانوية والريصانية والدهرية وغريها ȂǨǏ�Ŀ�ƨǫ®ƢǻǄǳ¦�² ƾǻ¦

ة لزرع بذور أهداف الزنادقة وهلذا صار من املألوف أن يوصف اخللق والدين، فبيئتهم صاحل

واختذ الزنادقة الظرف أسلوبا يسترتون خلفه لبث أفكارهم املاكرة اخلبيثة، . املاجن بالزنديق

  :وهلذا قال بعضهم

2َظرِيفُ يقٌ دِ نْ ، زِ وهُ رُ كَ ذَ ذْ إِ مٌ وْ قَـ ولَ قُ يَـ لِ ناً لِ عْ مُ قَ دَ نْ زَ تَـ 

الزنادقة موجة أخرى مقبولة من الصاحلني الطيبني من املسلمني هي وقد ركب بعض 

.موجة الزهد، إذ كان هؤالء يزينون أهدافهم بالدعوة إىل الزهد يف احلياة وجتنب أفعال الشر

  .167ص ،1993، مؤسسة الرسالة، بريوت، يلحممد أمحد الدا: ، تح2ط املربد، الكامل يف اللغة واألدب،-1
.167، ص نفسه املصدر -  2
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والزهد قدمي . "الزهد"دينية مضادة هي  موجاتساع أدت هذه احلركات املارقة إىل ات

ه كان ردة فعل قوي على االحنراف املتزايد يف العصر يف اإلسالم لكنه ازداد حدة هنا ألن

العباسي، وحركة الزهد يف جانب منها ردة فعل على الثراء الفاحش والسلوك الدنيوي 

األشكال املادي املبالغ فيه كبناء القصور واملساكن الباذخة األنيقة والتهام الطعام املتعدد 

فئة من الناس مقابل فقر  اđكانت تتمتع   يتالفاخرة ال، ولبس الثياب املزركشة واأللوان

  .عانيها فئات أخرى مغلوبة مسحوقةتوجوع وعرى وتعاسة كانت 

ǂǬǨǳ¦�ÃȂǰǋ� ƢǨǴŬ¦�ǒ¦ �بكان أو  Ǡƥ�ń¤�Ƣđ�Ǟǧ°�̈ƾȈǐǫ�Ŀ�¦ǀǿ�°ȂǏ�ƾǫ�ƨȈǿƢƬǠǳ¦�Ȃ

  :واجلياع

  هــــــــــــيَ الِ وَ تَـ مُ اً حائِ صَ نَ امَ اإلمَ  يـــــــِـــ نّ عَ غٌ لِ بْ مُ نْ مَ 

ــَّ يعِ الرَ ارَ عَ سْ أَ ارَ عَ ى األسْ رَ ي أَ نِ إِ    هــــــــــــيَ ـــــالِ ــــغَ ةِ ـــ

  هيَ اشِ فَ ةَ ورَ رُ ى الضَ رَ وأَ     ة    رَ نزْ بَ ــــــــاسِ كَ ى المَ رَ وأَ 

  هيَ الِ ــــــالخَ وتِ يُ ي البُـ فِ لَ ــــامِ رَ ى واألَ امَ تَ ى اليَ رَ وأَ 

  يهاجِ ورَ كَ ـْـــ و إليمُ سْ يَ لْ زَ ــــــيَ مْ ـــــلَ راجٍ نِ يْ بَـ نْ مِ 

  هيَ ـــــالِ ــــعَ افٍ ـــــــــــــعَ ــــــضِ واتٍ مجهدة بأصْ ونَ كُ شْ يَ 

  هـــــــيَ ارِ العَ ومِ ــــــسُ لجُ لِ وَ اتِ عَ ــــــــــائِ الجَ ونِ طُ لبُ لِ نْ مَ 

1هيَ افِ ـــــــشَ ةِ يَ عِ رَ ــــــال نَ مِ كَ ــــــْـــ يإلَ اراً بَ ـــــــأخْ تُ يْ قَ ألْ 

.502، ص1986شكري فيصل، بريوت، لبنان، :، شرح وحتقيق 1مجأبو العتاهية، الديوان، -1



  تطور الشعر وتجديده في العصر العباسي ............................................. الفصل األول

19

وعلى صعيد آخر كان توجه أنظار احملرومني إىل التعلق مبا هو أبقى وأخلد من 

  :يقول أبو العتاهية. مباهج الدنيا الفانية ونعيمها

  ةيَ اوِ ي زَ ــــف هُ لُ أكُ ـــــــتَ سٍ ابِ يَ زٍ بْ خُ يفُ غِ رَ 

  ةيَ الِ ا خَ يهَ فِ كَ سُ فْ نَـ       ةــــقَ ـــــــِّ يضَ ةٍ فَ رْ ــــــغُ وَ 

  ةيَ الِ العَ ورِ صُ القُ يءِ فِ     في اتِ اعَ السَّ نَ مِ رٌ يْـ خَ 

1ةيَ امِ حَ ارٍ نَ ى بِ لَ صْ تَ       ةوبَ ــــقُ ا عُ هَ ـــــــــُـــ بقَ عْ تَـ 

وقد تطورت حركة الزهد يف هذا العصر إىل حركة أكثر فلسفة، وأوسع شعبية هي 

  .أنتجته حركة الزهد بل أكثر منه أنتجت أدبا كثريا موازيا لألدب الذيو . حركة التصوف

وأما العامل الثالث الباعث على التجديد يف الشعر العباسي فاألحداث اجلسام اليت  

  :كثرت يف هذا العصر وهي تنقسم قسمني

 .الصراع اخلارجي املتمثل حبروب املسلمني مع الروم الطامعني.1

تقويض احلكم القائم  الصراع الداخلي املتمثل بالثورات الكثرية اليت كانت تستهدف.2

. أو تغيري بعض جوانب احلياة اليت يراها رجاالت هذه الثورات خمتلة وحتتاج إىل تقومي

  .وكان للشعر يف كال اجلانبني مشاركات كبرية ومؤثرة

  .503صأبو العتاهية، الديوان، -1
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  .مظاهر التجديد: المبحث الثالث

يف هذا الشعر انت تلك عوامل التجديد يف الشعر العباسي، أما التجديد نفسه ك

:شه من خاللفنناق

  .التجديد في الموضوع الشعري

 صدرلت هي املظوالرثاء والغزل واهلجاء والوصف  إن املوضوعات القدمية كاملدح

  .األساسي للشعر يف هذا العصر لكن الشعراء وجدوا جماال واسعا للتطور والتجديد

فاملدح كان غرضا شعريا معروفا منذ اجلاهلية وقد ارتبطت به معان خاصة  

Đ¦�ǲȈǻÂ�¿ǂǰǳ¦Â�ƨǟƢƴǌǳƢǯوحافظ الشعراء العباسيون على هذه الصفات لكنهم توسعوا . د

معان وطرائف جديدة تتناسب والروح اجلديدة مث أضافوا إىل ذلك ا شقوا هلو  ،خاصة هافي

سالمية يف مدح اخللفاء والوزراء على حنو الرتكيز على املعاين اإلهي جديرة ب. صفات أخرى

.1الشعراء السابقني عليهم يعهد عند مل

  :توكلملومن ذلك قول البحرتي يف ا

مْ دَ هَ فانْـ ضَ وِّ قُـ انَ كَ ي قدْ ذِ الَّ دِ جْ ي المَ نِ اا بَ يَ 

2مْ لِ سَ دْ قَ فَـ تَ مْ لِ سَ     ا فإذَ دٍ مَ حَ مُ ينِ دِ لِ مْ لَ اسْ 

  .241ص، 1986، دار العلم للماليني،6طشعر والشعراء يف العصر العباسي، المصطفى الشكعة، : ينظر -  1
  .315ص ، شركة دار األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، دت،1فاروق الطباع، ج : تح البحرتي، الديوان،-2
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ولعل . فقد ظل الرتكيز فيه على املعاين اإلسالمية، فذكر مناقب امليت، وأما الرثاء

ذلك، الرثاء الذي وجهه الشعراء يف أبطال املسلمني الذين استشهدوا من أجل أن أجود 

:يظل اإلسالم سيدا، ومنه قصيدة أيب متام يف حممد بن محيد الطوسي اليت منها قوله

رُ ذْ ا عُ هَ اؤُ مَ فضْ يَ مْ لَ نٍ يْ ـــــعَ لِ سَ يْ لَ فَـ رُ األمْ حِ دَ فْ وليَـ الخطُب جلِّ يَ لْ ذا فَـ كَ 

رُ فَ السَّ رِ فَ السَّ نِ عَ لٍ غْ ي شُ فِ حَ بَ أصْ وَ دٍ ــــــــَّ محَ مُ دَ ــــــــعْ بَـ الُ ـــاآلمَ تِ ــــــــيَ فَـ وَ تَـ 

رُ كْ الذِّ وَ يثُ ادِ األحَ هُ نْ عَ تْ كَ حِ ضَ ماً دَ ةٍ ــــــــيلَ بِ قَ ونُ ــــــيعُ تْ ـــــاضَ ا فَ مَ لَّ كُ تىً فَ 

رُ ـــْـــ صالنَّ  هُ اتَ فَ إذْ رِ صْ ـــــــالنَّ  امَ قَ مَ ومُ ــــــقُ تَـ ةً يتَ مِ نِ عْ الطَ وَ بِ رْ الضَّ نَ يْ بَـ اتَ مَ تىً فَ 

رُ مْ ا السُّ نَ القَ هِ يْ لَ عَ تْ لَّ تَـ واعْ بِ رْ الضَّ نَ مِ هِ فِ يْ سَ بُ رِ ضْ مَ اتَ ى مَ تَّ حَ اتَ ا مَ مَ وَ 

رُ ضْ خُ سِ دُ نْ سُ نْ مِ هيَ وَ إالَّ لُ يْ ا اللَّ هَ لَ  ى     َدجَ ا مَ فَ راً مْ حُ تِ وْ المَ ابَ يَ ثِ  ىدرْ تَـ 

1رُ بْـ ا قَـ هَ ــــــأنَّ تْ ــــــهَ تَـ اشْ ى إالَّ وَ ــــــثَ اةَ دَ غَ ةٌ ضَ روْ قَ بْ تَـ مْ لَ ابِ وَ األثْـ رَ اهِ ى طَ ضَ مَ 

وعلى سبيل املثال ال . وشهد العصر العباسي رثاء جديدا هو رثاء املدن املنكوبة

بعد أن دكت باملنجنيق يف املرحلة األخرية  أيب يعقوب اخلرميي يف رثاء بغداداحلصر قصيدة 

  :وفيها يقول ،ي الذي حدث بني األمني واملأمونمن الصراع الدام

  اهَ رُ اذِ ـــــحَ تُ نْ ـــــكُ تَ مْ لَ ةٌ يَ ــــاهِ دَ ةٌ نَ آمِ هيَ اد وَ دَ غْ بَـ بِ تْ لَ حَ 

  اهَ رُ ــــــرائِ ا جَ ــــَـــ هلَ أهْ تْ ـــــكَ َر وأدْ هِ عِ الِ طَ مَ نْ مِ وءُ ا السُّ هَ عَ الَ طَ 

.87، ص1973املعارف، القاهرة، حممد عبده عزام، دار:أبو متام، الديوان، شرح التربيزي، تح-1
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  اهَ رُ اطِ شَ ابِ ـــَـــ هنِ بال يــــْشَتفِ يوَ      هامُ دِ هْ يَـ اكَ ا وذَ ا ذَ هَ قُـ رِ حْ يَ 

1هارُ باشِ تُ بٌ رْ ا حَ هَ تْـ لَ تَـ ى اجْ تَ حَ    اهَ تِ جَ هْ ن بَـ سْ حُ سُ مْ الشَ لِ تَ جْ تَ مْ لَ 

�ƾǸƬǠŭ¦�ǺǷ±�ƨƷ®Ƣǧ�ƨƦǰǻ�ƢȀǴǿƘƥÂ�Ƣđ�ƪ اليتومثل بغداد البصرة  ǴƷ)256-279(

هـ فقتلوا من أهلها عددا عظيما وأحرقوا أكثر مبانيها، ورثاها �ƨǼǇ�ƲǻǄǳ¦�Ƣđ258إذ أوقع 

  :ابن الرومي بقصيدة مشهورة منها قوله

جامِ السِ وعِ مُ بالدُّ هُ نْ ا عَ لهَ غْ شُ امِ ــــــنَ ـــــالمَ يذَ ذِ ي لَ ـِـــ تلَ قْ مُ نْ عَ ادَ ذَ 

المِ اإلسْ مَ ارِ ــــــــــحَ مَ اراً ــــــــــهَ جِ جُ نْ الزِّ هكَ تَ ا انْـ مَ دِ عْ بَـ نْ مِ مٍ وْ نَـ أيُّ 

امِ كَ و اإلحْ ذُ يانُ نْ البُـ اكَ ذَ نَ أيْ     ايهَ فِ قِ الخلْ كَ ــــلِ ذَ ضاءُ وْ ضَ نَ يْ أَ 

2امِ ــــكَ ُر رابِ ـــُـــ ت نْ مِ وَ مادٍ رَ نْ مِ الالً ــــــتِ ورُ ـــــــــــصُ القُ مُ كُ لْ تِ تْ لَ دِّ بُ 

نساب ن املهاجاة القدمية باألحساب واألالشاعر العباسي عأما اهلجاء فقد عدل فيه 

ومن هنا ركز اهلجاؤون على رسم صور ساخرة . واملثالب اخلِلقية واخلُلقيةإىل اهلجاء الفردي 

�ȂƴȀȇ�®ǂƴǟ�®Ƣŧ�¾Ȃǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ��ƨȇǂǐǠǳ¦�ǶēƢǧƢǬƯ�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǶȀƬǻƢǟ¢�ƾǫÂ��ȂƴȀǸǴǳ�̈Śǐǫ

:بشار بن برد، وكان أعمى

دُ رْ ى الفَ مَ ا عَ ا مَ ذَ إِ       ادَ رْ القِ هُ بِ شْ ى يُ مَ أعْ وَ 

دُ غْ يَـ مْ ولَ دٍ جْ ى مَ إلَ ماً وْ يَـ يرحْ مْ لَ  يءنِ دَ 

.250مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء يف العصر العباسي، ص: ينظر -  1
.104، ص1973بريوت، لبنان، ،ابن الرومي، الديوان، دار صادر-2
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1دُ مْ حَ هُ لَ جْ رُ يَـ مْ لَ وَ مٌّ ذَ هُ لَ شَ خْ يَ مْ لَ وَ 

  :وقول ابن الرومي يف رجل خبيل امسه عيسى

دِ الِ خَ والَ قٍ ابَ بِ سَ يْ ولَ هِ سِ فْ ى نَـ لَ ى عَ يسَ عِ رُ تِ ـــْـــ قيُ 

2دِ واحِ رٍ خَ نْ مَ نْ مِ سَ فَ نَـ تَـ هِ لِ خْ بُ نْ مِ يعُ تطِ سْ يَ انَ كَ وْ ولَ 

يف، والغزل العابث، فالغزل الع: وأما الغزل فقد استقر يف العصر األموي على نوعني

يف العصر العباسي، ولكن االهتمام بالغزل  منتشرين غرضانوقد ظل هذان ال. أو املاجن

العفيف خف عما كان عليه يف العصر األموي وأشهر أعالمه هنا العباس بن األحنف 

�ÈĔ�Äǀǳ¦�ÌĔ�Ʋ هاومل يشغل نفسه بغري " فوز"بفتاة واحدة امسها  هيامهج العذريني يف غزله ويف 

  :ولذا عد يف عصره ظاهرة فريدة ومن غزله قوله يف فوز

يبٍ رِ غَ راقِ العِ بِ وقٍ مشَ عاءَ دُ     ييبِ أجِ مينَ الَ العَ اءَ سَ نِ نَ يَ أزْ 

3ييبِ ذِ مُ اكَ ذَ وَ هُ نْ م عَ كُ لُ حُّ رَ تَـ هُ انَ شَ فَ راقَ العِ ونَ زينُ تَ مْ تُ نْ كُ وَ 

زداد الغزل املاجن اتساعا وأصبح له شعراء كثر كبشار بن برد وأيب نواس اوباملقابل 

قال واحلسني بن الضحاك ووالبة بن احلباب وعبد اهللا بن العباس بن الفضل بن الربيع الذي 

  :يف مغنية

.212، ص1966عبد العزيز السين، دار املكتبة املصرية، : تح ، الديوان،فعجر بن المحاد  -  1
.105الديوان، صابن الرومي، -2

  .307ص، 1963حيي اجلابوري، بغداد، : مجع وحتقيقعباس بن األحنف، الديوان، -3
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سَ لَ ى جَ ـــــــــــتَ حَ هُ لَ الالً إجْ متُ قُ سِ لَ الغَ ي بِ انِ أتَ ورٌ ي زَ أبِ بِ 

سُ لَ تَـ خْ ا تُ يهَ ــــفِ واحُ األرْ تِ ادَ ــــــكَ عةً اَ سَ يعاً ـــما جَ نَ قْ عانَـ تَ فَـ 

سَ سَ العَ تَ فْ ا خِ مَ لِ يْ اللَّ المِ ي ظَ فِ   ىجَ الدُ رَ دْ يا بَ لي ؤْ سُ يا  تُ لْ قُـ 

سَ ـــفـــوالنَ  يـــــنِّ مِ وحِ رُّ ــــــالـــِـــ ب ذٌ ــــــآخِ   وىالهَ نَ كِ ولَ تُ فْ خِ دْ قَ :الَ قَ 

1سُ ــــــــــبَ قَـ هِ ــــــذيْ ر خَ وِ ـــــنُ نْ مِ هُ لَ وْ حَ هِ تِ يَ في مشْ رُ طِ خْ ي يَ نِ ارَ زَ 

اهتم باجلمال  فقدإن احلوار يف هذه األبيات يذكرنا بأسلوب عمر بن أيب ربيعة، 

املادي، أكثر من اهتمامه بالعالقة الروحية بينه الشاعر يف هذه املقطوعة باللذة واجلمال 

وقد شهد العصر العباسي ميالد غزل . العذريني أو العفيفني أن الشعراءش معشوقتهوبني 

ومن أعالمه املشهورين أبو نواس الشاعر الذي كان االحنراف والشذوذ أساسيني يف  ،جديد

  .طبيعته

الذي رفع لوائه اخلمر  هافيىل بيئتهم اجلديدة يصفون أما يف الوصف فقد انصرفوا إ

إىل ما  العصر األموي، لكن الشاعرين مل يصالاألعشى يف العصر اجلاهلي واألخطل يف 

اليت احلبيبة  رى فيهانواس الذي نظم قصائد ومقطوعات كثرية يف وصفها وكان ي وأببلغه 

Ƣđ�¿Ƣǿ�ƢǷƾǠƥǾǳȂǫ�Ǯوحياورها  أضحى يالطفها ǳ̄�ǺǷ��:

  باهَ ذَ ألهُ ا مْ هَ ـــْـــ نمِ ذُ يأخُ لِ طْ الرِّ ــــــــــبِ    هارَ هْ مَ ا يَ باءِ هْ الصَّ وةِ هْ القَ بَ اطِ ا خَ يَ 

  ابَ نَ العِ لَ مِ حْ يَ الَ أنْ مُ رْ الكَ فُ لِ يحْ فَ   ا  عهَ مِ سْ تُ أنْ رْ ذَ احْ فَ احِ الرَّ بِ رتَ صَ ـــقَ 

.415مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء يف العصر العباسي، ص-1
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  ابَ قِ ا ثُ مَ وتِ والياقُ رِ دُّ ال نَ مِ اعاً صَ    ها بِ تُ رْ صُ ا بَ مَ ا لَ هَ لَ تُ ذلْ ي بَ ــــــــــــــــــإن

  ابَ هَ واللَّ ارَ ى النَّ شَ أخْ كِ حَ ، ويْ مُّ ا أُ يَ ةً لَ ائِ قَ نِ في الدَ تْ كَ وبَ تْ شَ حَ وْ تَـ اسْ فَ 

1ابَ هَ ذَ قدْ رُّ الحَ :تُ ؟ قلْ مسُ الشَ الَ وَ :تْ قالَ داً نا أبَ دَ نْ عِ يهِ رِ ذَ حْ ـــــــــــــتَ الَ :لتُ قُ فَـ 

القصور وما حتويه من  ذكرو . اجلميلةالفضية وقد وصف جمالسها وساقيها وأوانيها 

�Ŀ�ƨǼȈȈǟ�ĺ¢�¾Ȃǫ�Ǯيروعة البناء، وما حي ǳ̄�ǺǷ�ƨǨȈǘǳ�ƨǸǟƢǻ� ƢƦǛÂ�ƨǴȈŦ�śƫƢǈƥ�ǺǷ�Ƣđ�ǖ

  :وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص املهبلي

كِ نَ ضَ والَ رٍ عْ وَ رِ يْ غَ لٍ هْ سَ حِ يَ أفْـ بِ الً زِ نْ ومَ راً صْ قَ رِ صْ القَ ذاكَ ا طيبَ يَ فَـ 

كِ سْ ى مِ لَ عَ دٍ رْ وَ ا ماءُ راهَ ثَ نَّ أــــــكَ       ةبَ رْ تُـ ي وَ ارِ وَ الجَ ارِ كَ بْ أَ كَ سِ رْ غَ ـــــــــــــــبِ 

2سلك منْ رِ ن الدُّ مِ ومٌ ظُ نْ مَ لَ تَ ا اسْ مَ كَ لهُ وْ حَ نَ عْ تَـ رْ يَـ النِ زْ الغِ نَ مِ بٌ رْ سِ وَ 

:وانشغلوا أيضا بوصف الطبيعة اجلميلة، وقد سلكوا يف هذا مسلكني

  .خاصة للطبيعةنظم مقطوعات : أوهلما-

  .أن تأيت الطبيعة مقدمة لغرض آخر كاملديح: وثانيهما-

ها أبا فيومن النوع الثاين األبيات التالية اليت جعلها ابن الرومي مقدمة قصيدة مدح 

  :الصقر الشيباين

.112، ص1972، دار النشر املصرية ، 3فاغرت، ج: تح أبو النواس، الديوان،-1
.123، ص1973الشنقيطي، مطبعة التقدم، دمشق، نشر أمحد األمني أبو عينة، -2
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مانُ ورُ فاحٌ تُ :انِ ــــــــــعوْ نَـ نَّ يهِ فِ بانُ ثْ وكُ انٌ صَ أغْ دَ الوجْ كَ لَ تْ نَ أجْ 

انُ وَ ألْ  ءِ لمان الظَ مِ نَّ هُ ، لَ ودُ سُ ةٌ لَ دَّ هَ مُ ابٌ نَ ـــــــــــــــــأعْ كَ ذينَ قَ وْ فَـ وَ 

ــَّ تشَ اكهةٌ فَ نَّ هُ فَـ نٍ سَ حَ بٍ طيِّ ءٍ يْ شَ لِ كُ نْ مِ نَ فْ لِّ أُ  1انُ حَ يْ ى ورَ ــــــــ

ل اومن املوضوعات اليت برزت بشكل واضح يف هذا العصر مالمسة الشعر ألحو 

شعراء ميكن أن نسميهم بشعراء الشعب مثل أيب العتاهية وجحظة وابن  ظهر فيهاالشعب 

الشعب بكل أفراده وطوائفه ال  سلشعراء مبعاجلة املوضوعات اليت متواهتم هؤالء ا. سكرة

.طائفة خاصة منه كاملطالبة بالعدل االجتماعي، والدفاع عن الطبقات الكادحة

" شعر التعليميال"هو ما أطلق عليه هذا العصر والدة نوع جديد من الشعر شهد 

و أربعة عشر د الذي نظم فيه كليلة ودمنة يف حنوكان من أبرع شعرائه أبان بن عبد احلمي

.ألف بيت، وألف األحكام الفقهية املتعلقة ببايب الصوم والزكاة وسرييت أردشري وأنو شروان

فعلي . املعتز وابن دريدوقد ظل هذا الشعر ينمو عند بعض الشعراء كعلي بن اهلجم وابن 

قسما :  أكثر من مائة بيت وجعلها قسمنينظم مزدوجة يف التاريخ تقع يف-بن اهلجم 

واخللفاء وكان من تناول فيه التاريخ قبل اإلسالم وقسما آخر عاجل فيه تاريخ اإلسالم 

استخدم يف نظم  -على العكس يف ذلك - املمكن أن يتطور هذا الشعر إىل األحسن لكنه

  .عارف العلمية ليسهل على الدارسني حفظها فابتعد بذلك عن جو األدب والفنامل

  .110 صابن الرومي، الديوان، -1
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قبل أن نشرع يف احلديث عن املدح ال بأس أن نقف وقفة موجزة عند البناء العام 

هذه القصيدة متنوِّعة كانت مقّدمة . املتوكل اخلليفةيف البحرتي املدح اليت نظمها يدة لقص

��Ƣđ�ËřǤƬǳ¦Â�¾ȐǗȋ¦�ȄǴǟ� ƢǰƦǳ¦�śƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀȈǧ�ǞŦقد ، و طللية أخرىتارة غزلية، وتارة 

، إال أننا سّجلنا أن هناك العديد من وبني ذكر احلبيبة وإظهار خمتلف العواطف إزاءها

وهذه . و يلج املوضوع مباشرة، فهلشاعر مقدمة من املقدمات الثالثةالقصائد مل يراع فيا ا

ظاهرة ملفتة تسّجل يف شعر البحرتي، وهو عميد شعراء العصر العباسي احملافظني على 

البناء العمودي للقصيدة العربية القدمية، على الرغم أن املقدمة الطللية الغزلية من أهّم 

شعر، ومنهم ابن شروط قصيدة املدح  اليت قّررها مجع معترب من النقاد العلماء بصناعة ال

قتيبة يف الشعر والشعراء، وابن طباطبا يف عيار الشعر واآلمدي يف املوازنة، والقاضي بن عبد 

  .يف العمدةوابن رشيق يف الوساطة، العزيز اجلرجاين 

ومل يلتزم نظاما أو طريقة  خوامت القصائد كان البحرتي متحّررا من كّل قيد،يف 

، وأشكال الدعاء، الفخر، املدح، العتاب، احلكمة:، ومما كان خيتم به قصائدهواحدة

  . أخرى

أما عملية انتقال البحرتي من املقدمة إىل املوضوع فكانت تتحقق بكل سالسة 

، ال يدع الشاعر فيها فراغا أو نشازا يفسد على القارئ حركة القفز من املقدمة إىل وانسيابية

.ة حبسن التخّلصشعر وعلماء البالغاملوضوع، وهذه مسّاها نّقاد ال

 وإمنا، ومباشرة ذجةفرة ساسا بطريقة صاحبه ميدح مل البحرتي أن لالنتباه والالفت

  :نذكر منها مسات بعّدة امتمّيز  املدح يف أسلوبه كان
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الشاعر البحرتي صاحبه  Ƣđ مدح اليتالكرمية  اخلاللاحلميدة و  الصفات تنوع-

والعسكرية املرتبطة  بعد ذلك ة، فمنها األخالقية واالجتماعياملتوكل اخلليفة

Â̈ƾǠǳ¦Â�ƨǬȇƾǐǳ¦�Ãǂƻȋ¦�ǶǷȋ¦Â�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦Â�©¦ǀǳƢƥ.

مرتبطة  هاجعلواخلالل مل يسقها الشاعر مفردة منفصلة، وإمنا  الصفات هذه

 املصاحبة الفرعية باملواضيع امسيناهقد و  ،املختلفة وعاتاملوض من جمموعة مع متداخلةو 

   .هلا يف املباين واملعاين مكّملة، فهي خادمةللمدح
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  .قضايا المدح عند البحتري: المبحث األول

 وما املمدوح فضائل جتسيد أجل عرض أفكاره وإبالغ مواقفه يف منوّظف البحرتي 

đ�ǖƦƫ°¦واألدوات اجلمالية منها املعجمي  الفنية الوسائلباقة من  خادمة قضايا من ا

ومهما اختلفت نظرة النقاد إىل فن ، صويريملوسيقي والتوالصويت وا رتكييبواإلفرادي وال

 يكن ملأنه  «املدح عند الشاعر البحرتي وأمثاله من الشعراء، فهناك من فهمه على حنو 

ا كانوا يريدون أن يتصف به هؤالء احلّكام واخللفاء من مثالية يف احلكم ـــسوى ظاهرة مل

ناك من اعتربه رارا لظاهرة التكسب، وه، وهناك من رآه استم1»وعطف وحدب على الفقراء

  . ناك من وجده لسان حال عاطفة احلب، وهوفاء ورّدا للجميل

�ÄŗƸƦǳ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�¿°Ƣǰŭ¦Â�ǲƟƢǔǨǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂنذكر املتوكل اخلليفة:  

   :الكرمو  الجود.1

  :الشاعر قال

  ادَ مَ جَ دْ قَ ثُ يْ غَ الوَ هُ لُ ائِ نَ ابَ ذَ وَ ةٌ لَ اخِ بَ اءُ وَ ألنْـ اوَ ،حِ تْ الفَ دُ يَ تْ دَ جاَ 

ادَ عُ صُ هُ قُ الَ خْ أَ تْ مَ سَ وَ  واأُ أطَ طَ تَ كٍ لِ مَ نْ عَ وكِ لُ المُ مُ مَ هِ رتْ صَّ قَ وَ 

  ادَ أمَ دٍ دَ ؤْ سُ  يفِ مْ هُ دُ عَ أبْـ وَ ،الً يْ نَـ مْ هُ بُـ رَ قْـ أَ تَ نْ أَ ،مٌ وْ قَـ دَ ـجْ المَ دُ يِّ شَ يُ 

1-�¾Âȋ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ȆǇƢƦǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƾȇƾƴƬǳ¦�ǂǿƢǜǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǂǿƢǜǷ��¿ƢǘȈƥ�ȄǨǘǐǷ)132 ديوان )ه  232هـ ـ ،

.151، ص 1995املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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   ادَ ــجَ وَ  امَ اءِ طَ إعْ  ىلَ عَ مَ الَ يُ نْ لَ فَـ لِ مَ أَ  ىلَ عَ ياً وِ طْ مَ كَ نْ مِ تْ بِ يَ نْ مَ وَ 

1ادَ ضُ عَ  يلِ تَ نْ كُ  امَ  اذَ إِ ومِ جُ النُ  ىدَ مَ    اـــهَ ــبِ الَ أنَ  ىتَ حَ  يدِ يَ دُّ مُ أَ الَ  لم

 يف وكرمه جوده ويصّورالسخاء،و  بالكرم املقطوعة هذه يف املتوكل البحرتي ميدح

 عنها يعجز حلظة يف يربز السامي والسخاء العايل الكرم حمدد،ألن وقت ويف معينة حالة

 من األوىل العبارة يف .وفحوال علماء أم وملوكا أمراء كانواسواء أ األسخياء تقيهايو  الكرماء

 وعقل قلب صاحبة ƢËĔƘǯÂ اجلارحة اليد الشاعر يربز)الفتح يد جادت( األول البيت صدر

 وإمناوتتكّرم  جتود اليت هي ليست اليد أن املعلوم ألنّ ، والربّ  للخري تسارعو   للحسىن تبادر

وهذه  ،والسخاء اجلود فعل إجناز يف وسيلةو  وآلة سببا إالّ  اليد وما، عقلهو  بروحه اإلنسان

يستعار للمعىن لفظ غري لفظه، وحاصلها «الصياغة الشعرية ضرب من االستعارة، حبيث

2»املتكلم يف العبارة املبالغة يف التخييل والتشبيه مع اإلجياز غري املخّل باملعىن والتوسعة على

 امسية مجلة الشاعر يستحضر وما احتوته من صورة مجالية رائقة الفعلية اجلملة هذه عقب

 إما، وذلك بضقو  إمساك حالة يف ءاألنوات شوهد جوده حلظةففي باخلة األنواءو  حالية

. اجوده يف الفتح يد تباري وهي، ذنف قد Ƣē±ȂŞ كان ذيال الكرم نأ أو، عجز أو لضعف

  .)مجدا قد والغيث( هلا مشاكلةجبملة ثانية  األوىل احلالية اجلملة الشاعر تال 

نساء ورجاال كبارا وصغارا فرادى  حميطه على به جاد وما الشاعر عطايا إنّ 

 به سدّ  ما له وحتقق نصيبه، نال واحد فكل عليهم قتوتفرّ  توزعت قدوجمموعات 

.409-408البحرتي، الديوان، ص ص -1
، ص 1980، 1مكتبة املعارف، الرباط، ط عالل الغازي،:ــ السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ، تح2

235.
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 مبهورا حائرا قفو و  السخاءو  اجلود رمز ثالغي أنّ  حني علىوقضى به مآربه، حوائجه،

واملالحظ . وقروض نفقات من شاهد ما كثرة ومن العطايا من رأى ما عظمة من جامدا

 ةاألربع واجلملا، قبله ملا مشابه كذلك¢��ƢĔ األخريةالواقعة يف عجز البيت  اجلملة بناء على 

  .التشخيصي واخليال يديالتجس التصوير على مبنية هاكلّ  الشاعر أوردها اليتبرّمتها 

�Ƥو  الشهواتإىل  مائلة للهووا العبث ىلإ منصرفة امللوك مهم أن الشاعر يبّني  Ĕ

 له فهم ،مراده بلوغ عن وعاجزةه ممدوحوطموح  ةمهّ  إدراك عن قاصرة فهي الرغبات،

 هيركودا، ف سكونا وال تعرف ال اليت فضائله وفرادة أخالقه مسو أما ،خشعاً  أذلة مطأطئون

 أجر حصول أو مقابل انتظار دون والعطاء البذل حنو قدماد عاصيف حركة دؤوبة تت ئمادا

  .بدر اوم منها صدرما  على

�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǈƟƢȈǳ¦�ǶēȏÂƢŰÂ�̈القاصر  ومهمهم امللوك عن احلديثالشاعر إىل  نتقلمث ا

��©ƢƳ°ƾǳ¦�ȄǴǟ¢�ǲȈǻÂ�ȄǴǠǳ¦�̈Â°̄ Â�ƾĐ¦�ƨǸǫ�¹ȂǴƥى شيء من ذلك عل حيصلوا لن لكن

 يف أحد يضاهيه ال الذي املتوكل اخلليفةإمنا هو  منه ويتمكنذلك كله  ينال فالذي ،طق

 اجلمهور إىل يتوجه فإننا نسجل أن الشاعر  الرابع البيت عند وقفنا إذا .الدهر طوال سؤدده

 عليه واوخيفف العظيم هذا يرمحوا كيبغّض النظر عن حجم العطاء   املمدوح كرم ظرتين الذي

يعدموا عطاياه فال  ولنهباته  حيرموا لن أن املهم ،كرب أم صغر العطاء قدر على هيلومون وال

1.فارغني خائبني جعواير 

، 1973إبراهيم اجلزيين، دار الكتاب العريب، بريوت، :ي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، نشرسالسلجما: ينظر -1
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 ملمدوحا يده مدّ  قد الشاعر إن ،)يدي أمدّ  ال مل( :قائال ذاته الشاعر خياطب مث

،اسالن وسائر بالقوم يساويه أال منه بتغيي إنه ،أكربو  أكثر وه ما نتظري املرةيف هذه  لكن

 وهي )النجوم مدى Ƣđ أنال حىت( :الشاعر قول الفكرة هذه على الدالة اللغوية والقرينة

، ذخائر من به جيود وما، كنوز من املتوكل ميلكه ما على للتدليل الشاعر ساقها عبارة

ليبّني  له ساقها ،املمدوح إىل موجه فيها اخلطاب )عضدا لي كنت ما إذا( األخري واجلملة

 يتكئ وعمادا له سندا  املتوكليعترب نه أ دام ما ومشروعأمر متوّقع ومعقول  فيه طمع ما أن

.، ويف السرّاء والرخاءوالشدة الضراء يف هيعل

  :البيت هذا يف

1ادَ ضُ ي عَ لِ تَ نْ كُ  امَ  اذَ إِ ومِ جُ النُ  ىدَ مَ    اـــهَ ــبِ الَ أنَ  ىتَ حَ  يدِ يَ دُّ مُ أَ الَ  لم

فإننا نلفي الشاعر قد عدل وانزاح إىل بناء جديد  ويالنح رتكييبال البناء تابعنا إذا

Ŭ¦�ƢēƢǻȂǰŠ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǜƸǴǳ¦�ǾƬǴǷ¢�» ȂǳƘǷ�Śǣ�ǂƻ¡الشرط مجلة أنالحظ نإذ . اجلليةية و ف 

 يدي أمد ال مل( الشرطواب وج ،الشرط جواب على تأخرت قد )عضدا يل كنت ما إذا(

 النداء استحقاقه على التأكيد به ديري تعبري يف الشاعر قدمها )النجوم مدى Ƣđ أنال حىت

 )النجوم مدى( بارة  الشرط جواب ملةاجل ذهوالذي أضاف مزحة مجالية هل ،املتوكل لكرم

 مرتامي خيال إىل بل ،عليه املتعارفسوس احمل بالواقع ليس عامل إىل النص من Ƣđ�Ƣũ الذي

 وبطبيعة ،وباملمدوح الشاعر بذات مرتبطة حتصى ال ازاتجم إىل الشاعر به يرمز األطراف

وقد عرف عن البحرتي توظيفه للرمز  .الشخص هذا به يتصف كان الذي والسخاء الكرم

.410البحرتي، الديوان، ص -1
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لفظا ومجلة، امسا وفعال، ألن الرمز مأثور عنده على الواقع واحلقيقة، إذ يوّفر للنص قسطا 

ل وصف أو وافرا من املتعة واجلمال  إذ يفرتض الرمز دائما أن التعبري الذي خنتاره يبدو أفض

والتصوير الرمزي صياغة ممكنة حلقيقة غري معروفة على حنو نسيب، ندركها ونسلم بوجودها، 

حتّرض و ، اأفضل صياغة ممكنة لشىء جمهول نسبيويقرب الصورة بوصفها هو الذي يفّسر 

  . على مزيد من القراءة والرتكيز والبحث والتنقيب والتفسري

 :واإلقدام الشجاعة.2

  : البحرتي يقول

ادِ وَ للسَ بَ صُ عَ التـَّ الّ إِ   ىبَ أَ اللٌ ضَ  اهَ عَ يـَّ شَ اءُ وَ األهْ  اذَ إِ 

ادِ نَ العِ وَ ،مْ هُ نْـ مِ لِ يْ المَ لِ هْ ألَ ْغنٍ ضِ يمُ دِ قَ وَ ،ةٍ اوَ دَ عَ يدُ دِ شَ 

دِ الالجِ مِ وْ يَـ أوْ ،يِ أْ الرَ مِ وْ يَـ لِ راً خْ ذُ اسِ بَ العَ  ونُ بَـ هِ بِ دُّ عُ تَـ 

  ي ادِ األعَ صرَ قَ  يلِ تَ خْ يَ وٌ طْ سَ وَ         ىوَ قْ تَـ ِــ ب  ةٌ فَ كاتَـ مُ هُ نْ مِ مْ هُ لَ 

ادِ يَ زِ الَ وَ ،لُ بْ قَـ اجِ جَّ الحَ  ىدَ لَ سٍ مْ شَ دُ بْ عَ هُ دْ جِ تَ مْ لَ حٌ صْ نُ وَ 

1جادِ النِّ  يفِ  ىطَّ مَ تَ  اإذَ ،سو نُ يَـ           ىتَّ حَ فَ يْ السَّ لّ قِ يُ نْ إ ءٌ ليِ مَ 

 صفة يف ممثلة املمدوح شخصية معامل من بعضاه املقطوعة يف هذ الشاعر يوضح

هذه وتلك  تلطختو ، املواقف يفوالشبهات  األهواءو  اآلراء تكثر فعندما. واإلقدام الشجاعة

.412، ص1البحرتي، الديوان، مج -1
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 ميثلون الذين األكثرية لرأي والتعصب احلق إىل امليل شديد فإنه بالضالل ستلبّ تو  بالزيغ

 وجل أو خوف فدومنا هلم يتعصب هو وإذ ،باطل على جتتمع ال األكثرية ألن ،الناس سواد

 الظلم ظهرأ من يعادي بل ،يهاب وال يلني ال )عداوة شديد( إنه وشجاعة جرأة بكل بل

 قدمي( كذلك وهو ،اآلخرين حقوق ويتجاوز يتعدى راح من بقوة وخياصم ،والتعسف

،ريذك حق ودون صواب دون عنه مييلون للذين عميق وبغضه دفني حقده أي )نغضِ 

 الشجاعة من عليه هو ملا وبالنظرأخر، ت وأ تردد دون العداوةعلى  واوأصر  عاندوا وكلما

 تشاجريو  اآلراء فيه ختتلط ليوم وفخرا ىنغ وتعتربه وكنزا ذخرا تعتربه العباس بين فإن واجلرأة

 والقوة الشدةا معانيه من، واللفظة األخرية اجلالد ليومرمحة وخريا  وكذلكفيه الناس، 

 يضعف ال الذي القوي الرجلهو  املتوكل أنّ  ذلك من فهميو  ،والصالبة الصرب ذلكوك

 هي أولئك وكل ،يكسر ال الذي والشديد ،يلني ال الذي والصلب ،جيزع ال الذي والصبور

 إال فيه يثبت ال الذي اجلالد يوم به دّ اعتُ  ما ذلكك يكن مل فلو ،والشجاع اجلريء خصال

  . األسود

: بعالرا البيتأما 

1 ي ادِ األعَ صرَ قَ  يلِ تَ خْ يَ وٌ طْ سَ وَ         ىوَ قْ تَـ ِــ ب  ةٌ فَ كاتَـ مُ هُ نْ مِ مْ هُ لَ 

 خلق عن فيه الشاعر يفصح حيث السابق البيت يف ورد ملا وتأكيد تقريرفهو 

�ƨǜūÂ��ǶȀǰƬēÂ�² وقت املمدوح يلبسه الذيوالورع  التقوى ƢǼǳ¦�°Ȃƴǧ وضالهلمزيغهم .

 السطو وهو أال والتقوى ناىفتي ال خبلق املتوكل عند مقرتنرف الرفيع والشوهذا اخللق النبيل 

.412البحرتي، الديوان، ص-1
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 األعادي مواجهة يف وجل عز اهللا سبيل يف والقتال اجلهادويريد به الشاعر يف هذا املقام 

  .نوالدي اخلالفة من ينالوا أن يريدون الذين

ل،األو  البيت يف الشرط منها متميزة ةيتركيب بطرق هأفكار  الشاعر عرض وقد

  :الثاين البيت صدر يف مرتني احلذفو 

  .عداوة شديد عبارة يف األوىل املرة-

  .ضعن قدمي قوله يف والثانية-

 على فضال هنا واحلذف الثانية، وكذلك املبتدأ من جمردةوالثانية   األوىليف  وردت 

اخلرب، ىلإ املبتدأ حتويل ورائه من أراد الداللية الناحية من فإنّهالعروضية، الصوتية وظيفته

 ممثلة العظيمة شجاعته مدىالشاعر   برزمث أ، ضعن وقدمي العداوة شديد لككذ امسه وكأن

 البيت يفو  والتأخري التقدمي نلحظ واحلذف الشرط جانب وإىل .له من اخلري ثبتهما أفي

  :  الرابع

1       يادِ األعَ صرَ قَ  يلِ تَ خْ يَ وٌ طْ سَ وَ         ىوَ قْ تَـ ِــ ب  ةٌ فَ كاتَـ مُ هُ نْ مِ مْ هُ لَ 

 اجلملة إىل باإلضافة خرب و مبتدأ من مكّونة امسية مجلة أصله يف الرتكيب فهذا

 مجلة شبه وهو، منه) مهل( هو هنا واملقدم .املبتدأ على ملعطوفةاو  البيت عجز يف االمسية

 الغائبني جلمع املتصل الضمري )هم( ¦ÂǂĐ° سماالو  الملا )ل( اجلر حرف من مركبة أساسية

 وهذا )بتقوى( اجلملة بشبه املعرف املبتدأ فهو املؤخر أما .لألوىل التابعة الثانية اجلملة وشبه

.423، صالبحرتي، الديوان-1
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 املقطوعة هذه يف غفلن وال. عندهم شأنه وعلو قومه عند املمدوح أمهية مفاده للخرب التقدمي

.احلّجاج مشس وعبد العباس بنو :وهي الثالثة العلم ألمساء الشاعر توظيف

 ذخرا املتوكلب يعتدون الذين احلجاج اليت ينتمي إليها قبيلة همف العباس بنو اأم 

 لكثريايفوق  شخص من جنبتهأ ملا هلا وإشادة تنويه ذكر هنا وذكرها واحلرب، الشورى وقت

 الذم منالكثري  فيه ذكر وهو ،مرتبط فذكرمهاواحلجاج  مشس عبد أما، األشخاص من

  .املتوكلو  العباس بين مقابل يف واإلهانة واالستخفاف

هكذا  .اليسري النزرو  القليل إالّ  يفهمه ال ما والتلميح اإلشارة من فيه فين هجاء إنه

�ÄǂǠǌǳ¦�ǽ°¦ǂǫ�ǞǷ�ȄǋƢǸƬȇ�¦ǀǿÂ�Ƣđ�ƢƸËǸǴǷأخرى حا باملعاين وتارة نلفي البحرتي تارة مصرّ 

رته نظ«عنده تدالن اجلمايل الذي أّكد فيه ترك األول واالنتصار للثاين، فاإلشارة والتلميح 

لألشياء نظرة انطباعية خاطفة متحولة تتعّلق مبظاهر األشياء وهكذا يتفق واالنطباعيني 

الغربيني من الرسامني الذين يرفضون التصوير املوضوعي وجينحون إىل املظاهر السريعة 

 ذو الثنائي التقابل وهذا وشخصها، العشرية وتلك ورمزها القبيلة هذه بني فشتان، 1»الزوال

   :أخرى ثنائيات النصّ  يفعاضدت معه ت الكثيفة لدالليةا الصبغة

  .ضعن  ــ قدمي.عداوة شديد-

  . والعناد ــ.  عنه امليل أهل-

   .اجلالل يوم ــ.الرأي يوم-

.278، ص 1981ــ موهوب مصطفاي، الرمزية عند البحرتي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1
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 .سطو بتقوى ـــ مكاتفة-

  :قوله املتوكل شجاعة مدح يف البحرتي ساقها اليت النصوص ومن

هُ ــــــــلُ ائِ ـــــــــــنَ وَ ينَ ــــــنمِ المؤْ يرِ ـــمأَ بُ يْ سَ وَ هُ فُ ـــــــــــيْ سَ وَ نينَ ؤمِ المُ يرِ مِ أَ انُ نَ ِــ س

ــَّ للن هِ بِ بُّ ــــشُ تَ  هُ ــــــــلُ ــــفِ وانَ نَ ـــــــــــيـــطِ ابِ ــــــــــللخَ هِ بِ و نُ دْ تَ وَ ـهُ وبَ رُ ــــــحُ ينَ ــــــــــــــثاكِ ـــ

هُ لُ اصِ نَ مَ اجِ جَ العِ تَ حْ تَ تْ ــــــــــعَ طِ قُ  اهَ ـــبِ ةٍ جدَ نَ دِّ حَ نْ عَ اءِ دَ عْ األَ لبَ كَ  ىمَ رَ 

1هُ لُ امِ حَ فِ يْ السَّ نَ مِ  ىضَ مْ أَ نْ كُ يَ مْ لَ  اذَ إِ ةٍ ينَ زِ لِ ادٍ ــــــــــــغَ زُّ بَـ الَّ إِ فُ ــــــــيْ السَّ  امَ وَ 

 حروب – سيف – سنان :بيت كلّ  يف ىلّ جت بالشجاعة املرتبط الشعري فاملعجم 

  .حامله – السيف – مناصله – قطعت – حدّ  – األعداء –

  :الهيبة.3

 كان ما Ƣđ ونقصد اهليبة، صفة لشجاعة،او  اإلقدام بصفة املرتبطة اخلصال ومن

 ال صفة وهي ووحشة، اضانقب ومن هبة،ر و  مهابة من املتوكل يالقون عندما للّناس حيصل

 يف ااخرتناه اليت النصوص ومن ،فذاذاأل لزعماءاو  األبطال الالّرج من العزم ألويل إالّ  حتصل

   :يالبحرت  قول السياق هذا
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ظُرُ ــــــــــــــــيُوَمى إلَْيَك ِبَها َوَعْيٌن تـَنْ تنَّ ِفيَك النَّاِظُروَن فأصَبعٌ ــــــــــــــاف

َفرُ ـــــــــــُعِم اللَِّه الِّتي ال ُتكْ ـــــــــِمُن أنْ َك الِتي فَاُزوا ِبهاــــــــــَيِجُدوَن رويـَتَ 

وََكبّـُرواَلّما طََلعَت من الّصفوِف،َك الّنبيَّ ، فَهّلُلواــِـــ بطَْلَعتذََكُروا 

رُ ـــــهَ ظْ يَ وَ كَ يْ لَ و عَ دُ بْ ى يَـ دَ الهُ ورَ نُ ساً بِ ى الَ لَّ صَ مُ ـال إلىَ تَ يْ هَ تَـ ى انْـ تَّ حَ 

1رُ ـــبَ ــنْ ــــــمَ ـال كَ يْ لَ ى إِ عَ سَ لَ هِ عِ سْ ا      في وُ ـــــمَ قَ وْ فَـ فَ لَّ تكَ تاقاً شْ مُ أنَّ وْ لَ فَـ 

هذه املقطوعة مشهدا شعريا فيه كّل مواصفات املشهد املسرحي يف يعرض الشاعر 

�©¦°Ƣǋ¤�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�ǲȇȂŢ�ȄǴǟ�ƨǬƟƢǨǳ¦�Ƣē¦°ƾǫÂ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ƢēƢǫƢǘƥ�ƨǤǴǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�řƦǷ�ǾËǻ¢�Ëȏ¤

ة باملشهد املسرحي املرئي وإن كان هذا األخري له ما ميّيزه من خش ورموز إىل ما يشبه

  .مسرحية وألوان زينة وأشخاص ممثلني وحركات وتقلبات وطي الزمن وأنواع املكان

واحد  هووحضور الناس يف املسجد ) أفّنت فيك الناظرون(يستفتح الشاعر بذكر 

اهليبة  شدةȋ�ƨƥƢȀǷ�Ƕēŗǟ¦�śǷȂǷƘŭ¦�ËÀ¢�ǂǟƢǌǳ¦�Ã¢°�ǺǷÂ�ƨƥƢȀǷ�¦̄�¦Â¢°�ǶËĔ مثمنهم، 

هذا يشري بيده وذاك ينظر وكأنّه بدر  ا رأى الناسـّـ وشعور االنقباض الذي اعرتى الشاعر مل

يف األفق وأّىن لإلنسان العادي أن يقابل ببدر األفق بنوره وعظمته وكربه ومواهبه ومساته، 

هيه يف منزلته أّي شخص وكيف ال يكون كذلك وهو املسرف يف اجلود ال ميكن أن يضا

ولو كان حامتا الطائي الذي حاز كّل صفات الكرم، وهو صاحب سجايا احملمودة 

  .واألخالق املشكورة

 .370ص ،2البحرتي، الديوان، مج -1
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ويكّرر البحرتي يف مدحيه للمتوكل تقواه وعدله يشرتي يف ربوع الدولة ومدى رعايته 

¦ǂŪ¦�ǾǟȂŦÂ�ǽ®ȂǼŝ�ǾƬȇƢŧ�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�Ǧ ȈǯÂ�ƢŮ�ǾƬËǫ°Â�Ƣđ�ǾǬǧ°Â�ƨËǷȌǳ رة وكان ينتهز كّل فرصة

لينسج قصائده فيه، فمن ذلك قصيدته يف وصف موكب املتوكل يف أثناء خروجه ألداء 

الركن الثاين من أركان اإلسالم وهو الصالة يف عيد الفطر وقد صّور يف فاحتها قّوة اإلسالم 

حينئذ جمّسمة يف جيش ضخم كان حيّف باملمدوح وكأنّه جبال تتحرك، فرتجف األرض 

�¾ȂƷ�°¦ƾƬǇ¦�ƢǷÂ�Ƥ ǯȂŭ¦�¾ȐƳ�Ǻǟ�ª ƾƸƬȇÂ��ƨǨȈưǰǳ¦�ǽ®ƾǟÂ�ǾƬǷƢƼǔǳ�ËǄƬē�ƢȀȈǴǟ�ǺǷÂ

 -أنعم اهللا -افنت: املتوكل من هاالت قدسية ومن حمّبة للشعب وإعظام على حّد قوله

  .لسعى إليك املنرب -البسا نور اهلدى -ذكروا بطلعتك النيب 

ه فهي صورة صادقة ملا كان هذه اهليبة اليت استوطنت القلب أفقدته صوابه وعقل

ا يالقون أو ينظرون إليه، ولكن ماذا عقب ذلك؟ فعندما شرع الشاعر 
ّ
حيّسه الشاعر وغريه مل

يتأمل وينظر جبينه إىل طالقة وجهه ظهرت خيوط اهليبة جلية عند كافة احلاضرين وخباصة 

  .الشاعر

يب الذي وجعله كاإلنسان الط) املنرب(ختم الشاعر املقطع الشعري بتشخيص 

يف حلظة دنو املتوكل ) يسعى(يعرتف باجلميل يقابل احلسىن باحلسىن وزيادة وجعله يتحرك 

على «اغة لغته يف أسلوب تصويري مؤسس إىل املنرب ممّا يوحي أّن الشاعر قد متّكن من صي

اإلصابة يف التنسيق الفين احلي لوسائل التعبري اليت ينتقيها وجود الشاعر، أعين خواطره 

اطفه املطلق من عامل احملّسنات ليكشف عن حقيقة املشهد أو املعىن يف إطار قوي نام وعو 

ويبعثها كلما قرأت النص من  1»حمس مؤثر على حنو يوقظ اخلواطر واملشاعر يف اآلخرين

.11، ص 1996رية للرتاث، القاهرة، ط علي علي صبح، البناء الفين للصورة األدببية يف الشعر، املكتبة األزه-1
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غة وما جتسده من صور نامية متحركة تشرح القلب وتفتح العقل لع وتتلذذ بالتتتم جديد،

  .معا

 أنه إال املسرحي املشهد مواصفات كل فيه شعريا مشهدا طوعةاملق هذهيعرض يف 

 ورموز إشارات من اللغة حتويل على الفائقة Ƣē¦°ƾǫÂ الكامنة ƢēƢǫƢǘƥ اللغة أساس على مبين

،مسرحية خشبة من مييزه ما له األخري هذا كان نإو  املرئي املسرحي املشهد يشبه ما إىل

  .املكان وأنواع الزمن وطي وتقلبات توحركا ،ممثلني وأشخاص ،وزينة وألوان

 لقد ، والشاعر فيهم مبن فيها الناس وحضور )ذناإل ةسدّ ( بذكر الشاعر يستفتح

 )رجال ترَ أخِّ ( بالفعل احلدث هذا ساق وقد ،الباب عن رواخِّ أُ  أناسا هناك أن الشاعر رأى

 يقرتب به إذاف الباب دخل الشاعر لكن احلقيقي فاعله يذكر مل للمجهول مبين فعل وهو

 وشعور الرهبة شدة ومن ،ةمهاب ذا رأى هألنة مهاب اعرتته فلحظتها املقام صاحب من

 أن العادي لإلنسان ىنّ أو  ،األفق يف بدر وكأنه أمامه تصوره رآه ملا اعرتاه الذي االنقباض

 يف املسرف وهو بدرا يكون ال وكيف. ومساته ومواهبه وكربه وعظمته ورهبن األفق بدر يقابل

 كل ازح الذي الطائي حامتا كان ولو شخص أي منزلته يف يضاهيه أن ميكن ال ،اجلود

  .املشكورة واألخالق احملمودة السجايا صاحب وهو .الكرم صفات

 يف كالبدر وثالثة وقوته صالبته يف املثقف كالرمح ثانية مرة ليتصوره الشاعر يعود مث

 على التسليم: أخرى صورة عن الشاعر افيعلمنع، الساب البيت يف أما. والضياء عةفالر 

 بني هنا الرابطة والواو ،ما شيء ثو حد دونو  Âƾđ  مير مل هذا لكن )فسلمت( ممدوحه
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، أو على األقّل مل معا وقعا قد والثاين األول احلدث أن تفيد الثاينالفعل و  األول الفعل

.1يفصل بينهما وقت طويل

 البيان حسن على القدرةو  وعقله صوابه هأفقدت القلب استوطنت اليت اهليبةوهذه 

 حيسه كان ملا صادقة صورة ،)قائله أنا الذي القول تنازعين( اهليبة هذه ،التعبري ووضوح

 بعد رعاالششرع  فقد ذلك؟ أعقب ماذا لكن ،إليه ينظرون أو يالقون ملا وغريه الشاعر

 والنظر بالبشر التأمل املتوكل بادل ما وسرعان وجهه طالقة إىل والنظر التأمل يف ذلك

،واملؤالفة املؤانسة حملها وحتل اهليبة خيوط تتبدد بدأت اللحظة تلك يف فقط ،بالرتحاب

  .احملبوب يد يف الندى لتقبيل منه أكثر الدنو إىل به دفع ما هذا

   :يلي ما املشهد هذا من تسجيله ميكن وما 

  ناإلذ قاعة يف نتظاراالِ -

  مهابة الرجال بعض نصرافاِ -

  الشاعر لو دخ-

  باملهابة اإلحساس مع املمدوح من االقرتاب بداية-

  حوالرم البدر شكل يف تقدميه-

  هعلي التسليم يف الشروع-

.12، ص1996، املكتبة األزهرية للرتاث، مصر، 2ابن الرومي، ط دن، البناء الفين للصورة األدبية ععلي علي صبح: ينظر - 1
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  ةباهليب اإلحساس معاودة-

  الكالم على القدرة فقدان-

  فيه التأمل-

   بالشر ذلك مبادلة-

  همن أكثر الدنو-

  يده يف الندى تقبيل-

 فائق بتدرج متت قدجندها  مشهدلل املشكلة الصورة هذهيف  النظر اتأملن إذا

أمام منظر  فعال وكأننا نشعر جيعلنا الذي التدرج ،له املصاحب والشعور واملقام يتناسب

 مث االنقباض فيه ،النفسي الصراع فيه ،واحلركة السكون فيه شيء ينقصه ال حقيقي

  .واملبالغة االعتدال فيه ،االنشراح

 احلبيب الطيب كاإلنسانه  وجعل ندىال بتشخيص الشعري املقطعهذا ختم الشاعر 

 وتتقاطر باجلمال تتدفق حلظة يف ،اليد به متسك الذي كالشيء رآهو  ،بالتقبيل يقابل الذي

ويتأّكد من خالل ما سلف أن الشاعر قد متكن من  .املمدوح حمبة من البادي بالسحر

لوسائل على اإلصابة يف التنسيق الفين احلي «غة لغته يف أسلوب تصويري مؤسس صيا

كشف ياملطلق من عامل احملسات، له أعين خواطره وعواطف التعبري اليت ينتقيها وجود الشاعر

عن حقيقة املشهد أو املعىن يف إطار قوي نام حمس مؤثر على حنو يوقظ اخلواطر واملشاعر 

ويبعثها كلما قرأت النص من جديد تتمتع وتتلذذ باللغة وما جتسده من  1»يف اآلخرين

  .ة متحركة تشرح القلب وتفتح العقل معاصور نامي

.11علي علي صبح، البناء الفين للصورة األدبية يف الشعر،  ص -1
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  :النتصار للمظلومينا.4

لة جديدة من ثأورد الشاعر عدة مقاطع شعرية يف مقاصد خمتلفة يكشف فيها 

االندفاع لنصرة املظلومني  هياليت استحقت مدحه وثناءه و واملكارم احلميدة ليلة اخلصال اجل

.الذود عن األعراض واحلمىو 

 :يقول البحرتي

َلُهم جاِنُب الَيوِم الَعبوِس الَعَصبَصبِ الَردى َعن َأهِل ِحمِص َوَقد َبداَرَددتَ 

ها َسباُء بُن َيشُجبِ ـــــــــــــَعني َسباأَيادِ   تــــــها لَتَـَفرَّقَ ــــــــــــع دونَ ــــــــــَوَلو َلم ُتدافِ 

ما َهوى ِمن ُسخِط َأسواَن ُمغَضبِ ِبِهم د َهوىـــــــــــــــــرََفدتـَُهُم ِعنَد الَسريِر َوقَ 

ها َعمَرو بَن َغنِم بَن َتغِلبِ ــــــنـََعشَت بِ ِد الَّتيـــــــــــوَكاَنت َيداً بَيضاَء ِمثَل اليَ 

ُربِ َعدٍّ َويَعــــــــــمَ  ـــــــيما في ِابنـــــــــــثَناَءهُ   تاــــــــَـ يِن ِاسَتَحقّ ـــــــَـــ فـََلم تـََر َعيني نِعَمت

1ِربِ ـــــــــفـََقد ِجئَت ِإحساناً ِإلى ُكلِّ ُمع  اهَ ـــــَك قُلوبُ ـــــــــِإلَيِانقاَدتْ ِإَن الَعَربَ 

اليوم ذلك كان عليهم واحدا واحدا و نتشر يف ساحتهم وتقضي أن تاملوت شكت أو 

م هدجأن ين املتوكل، فقدر اهللا هلم الذين ضاقوا وبال املستبد على أهل محص  عصيبا

��ǶȀȈǴǟ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â��Ƕđ�ǖȈƄ¦��©Ȃŭ¦�Ƥو  ǳƢű�ǺǷ�ǶǿǀǬǼȇ واجه املوت وصد الباب أمام الردى

مبا وهب لقوم مبا أويت من قوة وشجاعة و الرتاجع واالبتعاد عن او  حىت أرغمه على اإلدبار

.147، ص1البحرتي، الديوان، مج -1
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يدافع �Â�ǶĔÂ®�®ÂǀȈǳ�°ȂȈǤǳ¦�ǲƳǂǳ¦�¦ǀǿجل سخر هلم ولوال أن اهللا عز و . وبسالةمن جسارة 

توظيف و . طعا متفرقة ال أثر هلا بعد عنيلصاروا قتمزق أهل محص شر متزق، و عليهم ل

ون األبيض شه، ووصفها باللطبو دوح املم ةورائه أن يربز  شد الشاعر لليد إمنا يريد من

بعد فبعد املوت حتققت هلم احلياة، و ومعىن السلم  واألمن ، الصفاءحيمل معىن الطهارة و 

  .واج الظالم حلت نسائم األنواربعد أم، و اخلوف جاءهم األمن

ى، إذ ضي الشاعر إىل النتيجة  احلتمية والعاقبة املثلفيمن املقطوعة يف البيت األخري و 

حب وإحسان وخضوع واعرتاف أال ينقادوا لألمري املنتصر هلم انقياد ما كان ألهل محص 

  .وامتنان

هي أن و كربى، أخالقية  واجتماعية و يتضمن البيت الشعري األخري قيمة سياسية 

ال وترغب فيه ليس بالظلم واالستبداد و  هالشعوب إمنا تطيع احلاكم وتسمع له، وتوالي

ا كل ما ميلك ذا احلاكم وقدم هلها ية ورغبة بعد أن أحسن إليهام وإمنا بطواعغباإلكراه واإلر 

الشعوب إذا أساء إليها حاكمها فلن ختضع  أما ، حياة سعيدة وشريفة من أجل أن حتىي

حاول أن يستميلها وإن خضعت فإمنا سرعان ما تتفرق عنه وتنقلب عليه مهما تذعن و 

   .الطرقبشىت الوسائل و 

�ǂǠǋ�À¢�ƢǼƠȈǼȇ�ƨǨȈǐƷ�ƨȈǇƢȈǇÂ�ƨȈǫȐƻ¢�ƨȇ£°�ǺǷ�ÃȂƬƷ¦�ƢŠ�ǾđƢǋ�ƢǷÂ�ǂǠǌǳ¦�¦ǀȀǧ

قّيد على الناس املعاين«قد  ى عن الواقع بل جندهأيكن كله كذبا ومتّلقا وتكسبا مبن ملاملدح 

األخالق إىل الولد الشريفة وأفادهم املعاين اجلليلة وترّسل بني املاضي والغابر ينقل مكارم 

وترى لكل من ابتغى الشرف ... إىل الشاهد ّدي ودائع الشرف عن الغائبؤ عن الولد، وي
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ومعّلما مسّددا، وجتد فيه  وطلب حماسن القول منارا مرفوعا وعلما منصوبا وهاديا مرشدا

والزاهد يف اكتساب احملامد راعيا حمّرضا وباعثا وحمضضا ومذكرا  طلب املآثر للنائي عن

  . مع مرور األزمنة وتغري األمكنة 1»ومعّرفا وواعظا ومثقفا

:فيهيقول  رآخيا يف املوضوع نفسه نورد للشاعر مقطعا شعر و 

قِ رِ عْ مُ وَ مٍ آشَ نْ مِ يٍّ حَ لُّ كُ    اهَ بِ    ى     ـفَ تَ اكْ فَ اسِ ى النَّ لَ عَ يهِ يادِ أَ تْ الَ وَ تَـ 

قِ مفرَ تيتٍ شَ نْ مِ دنتَ أَ وَ باحٍ مُ مٍ دَ نْ مِ لبِ الغُ بِ لِ غْ ي تَـ فِ تَ نْ قَ حَ مْ كَ فَ 

قِ نَ مخلا  ذُ ـــــآخِ هُ نـْ مِ تُ وْ المَ  ادَ غَ فِ تأسِ مُ نْ ص مِ مْ ي حِ ت فِ سْ فَ نَـ مْ كَ وَ 

قِ لَ يْـ فَـ دَ عْ بَـ قاً لَ يْـ فَـ  جىزْ تُـ ائبُ تَ كَ      م هِ إليْ دِ نَ األرْ ضَ رْ عَ عتَ طَ قَ دْ قَ وَ 

ورقِ مُ العيشِ نَ مِ ينانِ فِ لِ ى ظِ إلَ      وا  ندُ أسْ ، وَ ياةِ الحَ بردَ   وافُ أنَـ تَ اسْ هِ بِ 

قِ وفَ المُ مامِ اإلِ رأيَ  م كُ لَ تاحَ أَ      ي   الذِ مِ عِ نْ مُ لل  هالني كَ نِ بَ اً كر شُ فَ 

قِ ــرِ شمَ وَ بٍ رْ غَ لِّ كُ نْ م مِ فهُ ارَ شَ وَ هةٍ وجْ لِّ كَ نْ مِ داءِ ى األعْ لَ عَ لَ أطَ 

2بقِ سْ تَ صرِ ى النَّ إلَ ضْ كَ ى تْر تَ مَ لٍ يْ خَ وَ   وا    غلبُ يُ مِ وْ ى القَ لَ عَ رِ هَ شْ تُ ى تَ مَ يضٍ بِ بِ 

القيم تتكرر لفظ أيادي يف النص الشعري حلملها دالالت وتأويالت كثرية منها 

 يالناس فهخادمة له فحسب بل جلميع أليادي مل تكن هذه ا ،الالزمة حلياة الفرد واجلماعة

.12، ص 1981رشيد رضا، دار املعرفة، مصر، :هر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تحعبد القا - 1
.166-165، ص2البحرتي، الديوان، مج -2



  يقضايا ومواضيع المدح عند البحتر ....................... ............................. الفصل الثاني

48

العراق، كل حي من أحياء الشام و ونصيبه و  هظحمتوالية متتابعة عليهم ينال منها كل واحد 

ǶēƢȈƷ�ȄǴǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦Â�¿ȂǬǳ¦�Ǻǟ�®Âǀǳ¦�ƾȇ�Ä®Ƣȇȋ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ǎ ź   كرامتهم، ليست مرة و

 البت، بعد أن استباحهيت غة حقن فيها دماء بين تغلب الواحدة وإمنا هي مرات كثري 

�Ƕđ�ƪ ǴǰǻÂ�¿ȂǐŬ¦�©ƢƥǂǓ�ǶȀƬƬǋ�À¢�ƾǠƥ�¿¦Ȃǫȋ¦�ƢȀȈǧ�ǞŦÂ�� ¦ƾǟȋ¦ إىل أسلحتهم  فعادوا

�Â�śǼǷ¡�ǶēȂȈƥ�¦ȂǰǋÂ¢�Ǻȇǀǳ¦�ǎ ŧ�ǲǿ¢�ƢȀȈǧ�ǆ ǨǼƫÂ��¦ȂǻƢǯ�ƢǸǯ�śǨǳƖƬǷ�śǠǸƬů�ǶȀǟȂƥ°�ń¤

�ƢĔ¢Â��ƢǬƸǇ�©Ȃŭ¦�ǶȀǬƸǈƫ�À¢املتوكلرات كثرية  جيوب فيها مل Ĕ�µ ǂǟ ر األرند ذهابا

ها إنقاذ املشاق مهّ يف النهر غري مبالية باألخطار و  تتحرك األوىل تلو األخرى هكتائب،  إياباو 

بالفعل فقد حتقق اهلدف حيث استأنف الناس وتوفري األمن والسالمة  هلم، و أهل محص 

  .اهلناءالل العيش الرغيد املورق باخلري و ظينعمون يف م من جديد يسعون ويسرتزقون  و ēƢيح

يد الكثرة فتالكم و يد العدد و فت اليت )كم(ة فظلالالفت يف هذه املقطوعة تكرار و 

تكون مفعوال به مقّدما ويف هذه احلال تكتسي الطابع و دة والتكرار و يد املعافالتنوع وتو 

�ƢĔ¢�̈ƢƸǼǳ¦�ƾƷ¢�ƢȀȈǧ�ÃǂȇÂ.اإلخباري، كما تكون كذلك استفهامية ال حمّل هلا من اإلعراب

وهي اسم لعدد مبهم وال بّد هلا من ...ذلك دخول حرف اجلّر عليها  لدليل علىاسم وا«

.1»متييز وحيذف للداللة عليه، وتكون استفهامية وخربية

°Ȃǐƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ خيتم و  ،سه من إنقاذ املظلومنيأعدم يو ، إصرار املمدوح على الدفاع

طل اهلمام هذا البلبين كهالن ر خّ سهه شاكرا اهللا عز وجل الذي توجُّ بالشاعر هذه املقطوعة 

  .هذا اإلمام املسددهذا الزعيم الشجاع و و 

.83، ص 1979حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت، :ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح-1
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 :فصاحة اللسان.5

ة يف اللسان فصاحلى البيان و مل يغفل البحرتي ما اتصف به ممدوحه من القدرة ع

يقول  .جمتمعنيات ومع خمتلف املخاطبني فرادى و إحكام القول يف خمتلف املناسبو 

  :البحرتي

1عٍ ضِ وْ مَ لِّ ي كُ فِ لثبتِ ا ابِ طَ ل الخِ صْ فَ وَ فٍ قِ وْ مَ لِّ ي كُ فِ مودُ حْ مَ ـال رُ األثَـ هُ لَ 

 ال يغادرإجيابية و إال وسجل حضوره بكل قوة و  املتوكلفما من موقف أو مناسبة حيضر فيها 

¢ȂǠȇ�À¢�ƾǠƥ�Ƣđ�ǾǻÂǂǯǀƬȇ�ƨǴǓƢǧ�¦°ȂǷ®ى يف قلوب احلاضرين أشياء طيبة و مكانا إال وقد أبق

عاما غري جاء  )المحموداألثر(لربكة والفائدة، فتوظيف الشاعر لعبارة عليهم باخلري وا

ود وغري معني يدخل فيه املادي دخاص وجممال غري مفصل ليدلنا على أن هذا األثر غري حم

التعيني فيذكر واحدا من آثاره احملمودة و التخصيص إىل رعان ما ينقلب الشاعر واملعنوي، وس

خمتلف أماكن االلتقاء بالناس من خمتلف املستويات، يتمثل  يفواالجتماعات و يف النوادي 

 ورةسقد ذكرت يف العبارة من القرآن الكرمي و  قد اقتبس هذه، و )فصل اخلطاب(ذلك يف 

:)ص(

َر ﴿:ٍ يقول اهللا عز وجل ْشَراِق َوالطَّيـْ ِإنَّا َسخَّْرنَا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواْإلِ

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَابِ َمْحُشورَةً  .2﴾ُكلٌّ َلُه َأوَّاٌب َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوَآتـَيـْ

29، ص2البحرتي، الديوان، مج -1
.20-19-18سورة ص، اآليات -2
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�Äǀǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦� ƢǼƦǳ¦�Ǻǟ�ǾƦƷƢǏ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�ƨǨǐǳ¦�ǽǀǿ�¾Ǆǟ�ƢǼǼǰŻ�ȏÂ

�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ÀȂǰƬŭ¦�ŐŬ¦�ƪ ȈƦǳ¦�°ƾǏ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾǫ�̄¤�ǾȈǧ�ƪ Ǹǜǻ)أخر املبتدأو  )له

نفهم من ذلك أن التقدمي بيت على املبتدأ األول املؤخر، و العجز مث عطف  المحمود )األثر(

  .تأثريه الداليل يف عجزهيص يف صدر البيت مستمر يف فعله و الذي أفاد احلصر والتخص

:̄¦Ƣē ةويقول البحرتي يف مقام آخر ممتدحا إياه يف الصف

هــلُ سَ انبهُ جَ هِ جْ الوَ قِ لْ طَ ةُ لالَ جَ ـمْ هُ عتْـ طَ قَ  ي خطبه وا فِ عُ رَ ا شَ ذَ إِ 

ـلُ بْ قَـ مْ هُ أنـَّ لتْ خَ ظِ حْ لَ بِ   واالُ مَ وَ ـةِ ابَ هَ مَ نْ مِ مْ هُ ارَ صَ وا أبْ سُ كَ ا نَ ذَ إِ 

لُ صْ النَ ي تضا انْ مَ ثلَ مِ ياً أْ رَ وَ يداً دِ سَ اً طقمنْ وَ يداً دِ حَ طرفاً مْ لهُ تْ بَ صِ نُ 

1لُ صْ الفَ كَ ولُ ا قَ ـهَ ا غلَّ رَ أبْـ وَ ميلُ لجَ ا  كَ عالُ فَ دورِ الصُّ اتِ خيمَ سَ وسلَّ 

والبيعة تفد إىل أمري املؤمنني حاملة لواء الشكر والوالء الناس من خمتلف القبائل  كان

ما  ن اخلطباء سرعان ما يتوقفون عن إلقاء خطبهم يف حضرته بسبباكو  .والشكر والرضى

�ƨƥƢȀǷ�ǶȀǇÂ£°�ÀȂǈǰǼȇ�Ƕđ�¦̄Ɯف طالقة الوجه وسهولة اجلانب،يرونه فيه من جاللة املنظر و 

م كرب اللحظة، فيبادهلمن كثرة الدهشة و ألول مرة يرونه �ǶĔƘǯافة وإجالال ينظرون إليه و خمو 

املنطق من معاينة الكالم والسداد و . بنظرة حادة  وتأمل قاطع متبوعا مبنطق سديد املتوكل

ه بالقرآن الكرمي يف ويبدو أن الشاعر مرة أخرى متأثر يف تعبري ، اإلحكامهو الصواب و 

  : موضعني

.218، ص2البحرتي، الديوان، مج -1
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أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا﴿: األول، قوله تعاىل-

.1﴾الطَّْيرِ 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ُيْصِلْح ﴿ :والثاين، قوله تعاىل-

َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َلُكمْ 

ْلَيتـَُّقوا اللََّه َوْليَـُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا﴿ :قوله تعاىلو . 2﴾َعِظيًما .3 ﴾فـَ

 :قد أورد البحرتي يف املقام نفسه مادحاو 

4اَ سداد الً ائِ قَ أوْ ناً سَ حَ الً فاعِ وْ أ      فاً رَ شَ اَ يانِ بَ إالَّ ناكَ أيْ ا رَ مَ وَ 

الذي يبني أن البحرتي متشبع بالقرآن ، )اقائال سداد: (الشاهد يف هذا البيت قولهو 

  .)منطقا سديدا( العبارة اليت سبق أن أشرنا إليهاالكرمي إىل جانب 

حه قد قضت ملمدو يف البيت الرابع من املقطوعة  يربز الشاعر أن الفعال الكرمية و 

يردف  )سخيمات الصدور فعالك الكرمي سلّ و (أذهبت بكل الضغائن على كل األحقاد و 

األسلوب املستعمل من قبل الشاعر هذا و  )أبرا غلها قولك الفصل(هذه اجلملة جبملة ثانية 

إيضاحا بيانا و  تءإذ اجلملة الثانية  جا، يف هذا البيت هو من قبيل اإلطناب عند البالغيني

كان الشاعر  يبني أمهية ما كان يصدر من املمدوح من القول الفصل وأثر األوىل، و  للجملة

.16سورة النمل، اآلية -1
.70سورة األحزاب، اآلية -2
.9سورة النساء، اآلية -3
.409، ص1البحرتي، الديوان، مج -4
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مرة أخرى جند الشاعر قد اقتبس عبارة الصدور من الغل واحلقد، و شفاء إإبراء و ذلك يف 

.1﴾لِ زْ الهَ بِ وَ ا هُ مَ وَ لٌ صْ فَ لٌ وْ قَ لَ هُ نَّ إِ ﴿من اآلية القرآنية الكرمية  )قولك الفصل(

:مللمبادرة للعا.6

  : يقول الشاعر

2باَ هَ ذْ مَ فُ وْ الخَ هِ ب بِ هَ ذْ يَ مْ لَ فَّ كَ نْ إِ و         عداَ قْ ز مَ ُـ جْ العَ هِ بِ عدِ قْ يَـ مْ لَ مَّ ا هَ إذَ 

وواقعية فما من يتعامل مع األمور جبدية  بل ،الرجل  ليس باملهمل أو املتسوف هذا

ن تأخر أو تأجيل، ال ما من عمل يظهر حيني وقته إال ومضى فيه دو أمر حازم يستجد و 

فال داعي لرتاكم  ،تهداولكل وقت مستج يعرف أن لكل وقت عمال هألن، اعه أبديّ يض

ترك، إمهال و ، و بإعطاحرية و توان، و مجعها فإن ذلك سيعقبها ال حمالة عجز و األعمال و 

يتعقبون ين يالحقون ما تبقى من األعمال و لذلك فهو ليس كمثل أولئك املتهاونني الذ

ē¦ǂƻƚǷ�Â�ƢǷ�ȐǸǟ�ƾǐǫÂ�ÃȂǻ�¦̄Ɯǧ��Ƣالنشاطب يف القيام به فإنه ميضي للجد و رغ.  

 )مل يقعد به ...إذا هم (: وتكرار الشرط مرتني )مل(تكرار النفي يف البيت األول 

أن هذا ذلك يفهم من ) ، ململ(آخر للنفي مرتني  امتضمنا تكرار  )مل يذهب... إن كفّ (و

يف املعاين و  .باألوقاتهتمام االع الواجبات و الشخص نشيط عامل وحازم يف التعامل م

  :يقول البحرتي يف موضع آخرنفسها 

1
.14-13، اآلية الطارقسورة -

.149، ص1مج  ،، الديوانالبحرتيَ -2
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تبعِ يتَ مْ ر لَ ُـ األمْ هُ ـــنْ ـــعَ ازَ جَ إنْ وَ ـفِ قِـ يَ مْ لَ يمةُ زِ العَ هُ نْ مِ تْ رَ دَ ا بَ ذَ إِ 

1عِ لّ ظوَ رى سْ حَ ارِ آثَ ى لَ وا عَ اؤُ جَ وَ ابقاً سَ تَ ئْ جِ ةً ايَ ا غَ نَ تدرْ ا ابْ ا مَ إذَ 

2هاادِ دَ قصدها وسَ نْ مَ نِ نَ ى سُ لَ عَ عتْ تابَ تَ ورَ مُ ى األُ ضَ مْ ا أَ اذَ مٌ ماَ إَ 

ǺǗ¦ȂǷ�̈ƾǟ�Ŀ�śǬƥƢǈǳ¦�śƬȈƦǳ¦�ǞǷ�ǞǗƢǬƬƫ�ƢĔ¢�śƬȈƦǳ¦�Ǻȇǀǿ�Ŀ�ǾǴȈƴǈƫ�ǺǰŻ�ƢǷ

  :نذكر من أمهها ما يلي

م عد، و مل دون ترددملبادرة إىل العا: يتمثل يف فكريت الداليل 3التشاكل.أ 

   .األعمال فرص تضييع

هّم،  ( ) يضيعململ يقف، (،)حزم، عزمية(ويتمثل يف : التشاكل املعجمي.ب 

.)كفّ 

وب الشرط يف البيت األول مرتني يف تكرار أسلوقد جتسد  :التشاكل النحوي.ج 

مل يقف  :كذلك تكرار النفي يف البيت األولو  .مرة واحدةلبيت الثالث يف او 

.29، ص2مج ي، الديوان، البحرت  - 1
.407، ص 1مج، املصدر نفسه -2
إن مصطلح التشاكل كما يفهم ذلك من ظاهر خصائص البناء يف الكالم العريب هو تبادل العالقات الشكلية بني طرفني «  -3

. »ك هي حدود هذا املفهوم لديناميتدّ  إىل كل اخلصائص املرفولوجية والنحوية واإليقاعية واملعنوية، فتل... اثنني أو مجلة أطراف 

جاء عبد امللك مرتاض ... «. 245، ص 2003عبد امللك مرتاض، نظرية القراءة، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط 

ليتلقف هذا املصطلح بشراهة علمية عجيبة وكان يف حدود ما اطلعنا عليه أكثر السيميائيني العرب تعاطيا هلذا املفهوم وأجرأهم 

املشاكلة، املقابلة، مراعاة النظري، (رفا يف داللته حيث أعاد عجنه وشحنه مبحمول تراثي زاخر اقتبسه من العهد البالغي القدمي تص

.»الطباق، اجلمع، اللف والنشر

ط يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، 

.266-265، ص 2008
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 .ومل يتتبع

  :العفو وسعة الصدر.7

   :يقول البحرتي

داً عْ بُـ رِ قْ الفَ نَ مِ دْ دَ زْ تَـ باً رْ قُـ هُ نْ مِ دْ دَ فازْ ودِ الجُ وَ احِ مَ السَّ رُ حْ بَ وَ هُ 

1ىدَ نْ ة تَـ يَ رِ ى البَ لَ عَ فِّ كَ بِ ـ     ـرِ طْ ى القَ لَ عَ برَّ أَ لْ بَ رَ طْ ى القَ كَ حَ وَ 

داجَ فَ ّداً جَ يِّ بِ النَ  يبسِ نَ وَ قاً ــــلــــــــخُ وَ لقاً ــــــــــخَ بــــِيّ النَ يهُ بِ شَ وَ 

باحلسنات، والشاعر هنا يذكر ومقابلة ذلك العفو والصفح عن األخطاء والسيئات 

الناس ملا تتطلبه من أخالق عالية وضبط �Ƣđملمدوحه هذه اخللة الطيبة اليت قلما يتصف 

يعتدون و  عليه عنوةون نشططها، إنه عفو عن الذين جيو  �Ƣē¦ÂǄǻقوة السيطرة على لنفس و ل

�Â�ǶđȂǐȇ�À¢�ń¤�ǾȈǴǟ��ǶēƢȇƢǼƳ�Ǻǟ�¦ȂǠƳ¦ŗȈǧ�Ƕǿ®ƾǈȇ يعدلوا عن وǶđȂǻ̄�Â�� إذا قدر له ومل

   .متاداالقتصاص دون إسراف و يف الرد و  يعف فإنه يسرع

عدم جماراة احلمقى   لغضب و كتم لهو كظم للغيظ و احللم وسعة الصدر ورحابته و 

ال حبقد و وإن ابتلى باجلهول فإنه ال يرد عليه  )شبيه النيب(كذلك يتصف باحللمواجلاهلني، و 

  .يبادره بعنف وقسوة

مها كذلك من أبرز صفات الرسول و ، العفو واحللم امسان من أمساء اهللا احلسىنو 

.28، ص2البحرتي، الديوان، مج -1
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ȂǇǂǳ¦�Ƣđ�ƶǐǻ�ƢǸǯ��ǞǓ¦ȂǷ�̈ƾǟ�Ŀ¾�الكرمي  وقد حث عليها القرآن، صلى اهللا عليه وسلم

يف ذلك بيان  أن الشاعر يربز لنا أن ، و ألمهيتهاديث ه وسلم يف عدة أحاصلى اهللا علي

  .سلمبأخالق الرسول صلى اهللا عليه و  فمتصألمساء اهللا احلسىن و  ظمتأدب حاف املتوكل

ه عالقة يلمحها اإلنسان بني شيئني أو أكثر فتسوغ له اجلمع بني عناصر التشاب

فاإلنسان ببعد عهوده األوىل هود لتصوير األديب ّكنه من التأليف بينها يف جمال امتباعدة ومت

الطفولة البشرية فظّن إىل التشابه يوم منت ثقافته، وتفتحت مداركه واتسع خياله يف هذه 

املرحلة من التفكري ومجع بني عناصر متباعدة يف الزمان واملكان فتصّور اإلنسان غيثا وأسدا 

  .وقمرا ومشسا

» ¦ǂƯ�ǞËǇȂƫ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�» ƢǌƬǯȏ¦�¦ǀđÂ وخلق املعاين ولد فّن القول وولد

.1»التصوير األديب فأخذ اإلنسان ينّمق كالمه ويتأنق يف عباراته وجبوده

وأّما الطريقة املسكوكة يف التشبيه والنهج القاصد يف التمثيل عند القدماء واحملدثني «

لرتبة فتشبيه اجلواد بالبحر واحلسن بالشمس والقمر، والسهم املاضي بالسيف والعايل ا

بالنجم واحلليم الرزين باجلبل واحلي البكر مث تشبيه اللئيم بالكلب واجلبان بالصفرد والذليل 

.2»بالنقد والقاسي باجلديد

، 2003، 1حممد الواسطي، ظاهرة البديع عند الشعراء احملدثني دراسة نقدية بالغية، دار النشر للمعرفة الرباط، املغرب، ط-1

 .45ص 
علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل : أبو هالل بن عبد اهللا بن سهل العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، تح-2

.243، ص 2004بريوت، ط -إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا
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  :العفو

قوة البيان مقدار حالة : إّن فوائد التشبيه تعود يف أكثر املواضع إىل املشّبه منها

  .والضعف ومدحه وحتسينه والتثبيت واإليضاح

البليغ من أنواع التشبيه هو البعيد الغريب يف إدراكه إىل إعمال الفكر التشبيه «

ح فيها فأضعف و كامن ذلك أفعل يف النفس وأدعى إىل تأثرها واهتزازها وتتفاوت بوضال

وجه  تلك الصور يف املبالغة ما ذكرت فيه أركان التشبيه مجيعها وأقواها فيها ما حذف فيه

.1»الشبه وأداته مع ذكر املشبه

.2»الوصف بأّن أحد املوصوفني ينوب مناب األخر بأداة التشبيه: التشبيه«

فالتشبيه يزيد املعىن وضوحا ويكسبه تأكيدا، وهلذا ما أطبق مجيع املتكلمني من 

.العرب والعجم عليه، ومل يستغن أحدهم منهم عنه

  :الطباق العفو وسعة الصدر -

:ع بني الشيء وضّده، والطباق يف اللغةأمجع الناس أّن املطابقة يف الكالم هي اجلم

عري بطابق ال: ذلك فقيلاجلمع بني الشيئني يقولون طابق فالن بني الثوبني، مث استعمل يف 

.، إذا وضع رجله موضع يدهيف سريه

.241، ص 2003بريوت، ط-أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، يوسف الصميلي، صيدا-1
.227ر، ص أبو هالل بن عبد اهللا بن سهل العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة والشع-2
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  :قال النابغة بن جعدة

  .اراسَ الهِ طأنُ يَ بِ بِ الَ الكَ اقَ بَ طِ نِ يْ اعَ الدرَ ق بِ ابَ طَ تَ لٍ يْ خَ وَ 

، أي بعضهن فوق بعض؛ كأنّه شّبه 1﴾اقابَ طِ اتٍ موَ سَ عَ بْ سَ ﴿: قرآن الكرميويف ال

 .بالطبق جيعل فوق اإلناء

 :الخبرة بالدهر.8

  :يقول البحرتي

2عبَ تُـ هدِ ْـ عَ نْ مِ رِ هْ الدَّ فَ و رُ ي صُ عانِ يُ هُ نَّ أَ ي كَ الِ ـيَ اللَّ يفِ رِ صْ تَ بِ يمٌ لِ عَ 

3باـــــيـــلِ صَ ياً رأْ وَ شيـــكاً ا وَ مَ زْ ـــــــــــعَ تُ      اــثَ ادِ الحَ لهُ تْ دَ بْ أَ ءُ رْ المَ وَ هُ 

العلم  ، هنااملتوكل اخلليفة من بني أهم ما يتصف به الدراية باألشياءو العلم و املعرفة 

جودة حسن التصرف فيها و التدبري، و التخطيط و يراد به  الذي مرتبط بتصريف الليايل، 

اليت متر به  ن ال يقتدر على حسن التدابري  ملختلف األحوالاألكيد أن اإلنساالتسيري هلا، و 

، كان حمتكا بالرجالحمنكا، و حماربا مثقفا و كان إال إذا  منها  ةالعصيبخاصة تلك الشديدة و 

đ�ƢǘǴƬű عد عنهمتغري مبم .  

ويف عجز البيت يربز الشاعر أن جناح ممدوحه يف التحاور والتعامل مع حادثات 

1
.3سورة امللك، اآلية -

.28، ص2البحرتي، الديوان، مج -2
.121، ص1، مج نفسهاملصدر  - 3
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    .وكأنه عاش عمرا طويال واخترب أحوال الدهر من عهد قوم تبع الزمن  دائم متوال

جييبنا الشاعر عن سؤال خفي ممثال يف الكشف عن أهم مصدر من مصادر  مث

تعاطي األمور فكثرة العمل واملثابرة و  .ب الدهر وأحداثه أال وهو الزمن نفسهئتوفيقه مع نوا

ا صلبا يقيه العواقب السيئة والنهايات أهدته رأيا صحيحمدته بعزم وإرادة يف املواجهة و أ

  .الفاشلة

 ةإن اخلربة بالدهر وحسن التصرف مع خمتلف الطوارئ واملستجدات ليست مرتبط

إمنا مبسؤولية تتسع  إىل تسيري شؤون الرعية يف و ، ه أو مجاعته اليت ينتمي إليهابفرده أو أسرت

إنه مدبر ملك، ومهما حاول ، تلبية خمتلف حوائجهم االجتماعية والثقافية واالقتصادية

النجاح على إال سعوا  امهم حيصلون ȏ�ƢǸƟ¦®�ǶĔƜǧ�ǾǴǌǧ�ǺǷ�ǾƷƢų�Àاختباره وتبيا الناس

عها فإنه سرعان ما يهزم اخلطوب إن واجهوه مع خطوب الدهر ليتصارع مالتوفيق، وحىت و و 

شّع معاين ؛ وتظل لفظة عليم تƨŭƘƬǷ�ƨȈǷ¦®�ƨŹǂƳ�ƢđƢǬǟ¢�ȄǴǟ�̈يرديها صرعى مرتدّ و 

صفة مشتقة من أفعال ثالثية مبعىن «ة من صيغ املبالغة واليت تعّد متجّددة باعتبارها صيغ

واختلفوا  ...اسم الفاعل وتدّل على زيادة وصف يف املوصوف أو كثرة أو مبالغة يف املعىن 

Ƣǻ±Â�ǂǌǟ�ƨǈŨ�ǶȀǔǠƥ�¾ƢǬǧ��ƢĔ¦±Â¢�®ƾǟ�ĿƢǻ±Â�ǂǌǟ�ƾƷ¢�ǢǴƦƫ�ǶǿŚǣ�¾ƢǫÂ���¾ƢǫÂ��

فّعال، مفعال، فّعلة، : أوزان مثانيةها ، وقالوا هي سباعية، وأشهر هم هي تسعة أوزانغري 

.، وقد عّدها البالغيون من مؤّكدات اخلرب1»فعول، فعل، فعلة، فّعيل، ومفعيل

.171، 170،  169 ص ، ص2000ــ حممود مطرجي، يف الصرف وتطبيقاته، دار النهضة العربية، بريوت، ط 1
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:الوقار.9

  :يقول الشاعر

1اجلبَ ر  أَ هْ الدَّ ثَ دَ ا حاَ ا مَ إذَ ورٌ قُ وَ مْ هُ ومُ لُ حُ تْ فَّ خَ مُ وْ لقَ ا ا ماَ إذَ ينٌ زِ رَ 

راحوا السوء و اها احلمق و إذا عقول القوم سفهت وطاشت، وإذا ما أخالقهم كس

حىت ال يصدر  حكم يف نفسه ه ال يقابلهم إال بالرزانة  والتونه مبختلف األشكال، فإنفزّ يست

، وكذلك إذا ما استعصت عليه جتارب الدهر وقست عليه الشدائد اءما يسمنه ما يشني و 

  .قور رزينفإنه أمامها و 

  :يف موطنني خمتلفنيردف الشاعر قائال يعينها  ويف هذه الصفة

2عِ ـرُّ سَ التَ يُّ حِ يَ رْ ، أَ ةِ ااألنَ ورُ قُ وَ  ا   هَ بِ ى دَ تَ بْ يُـ وْ أ بِ رْ الحَ ي بِ دِ تَ بْ يَـ الَ وَ 

3حازَ ا مَ إذَ احيهِ وَ ـنَـ طيشُ تَ الَ وَ ـهِ بِ ارُ ــــــــــقَ الوَ   زحَ انْ   اإذَ رُ فهِ كْ يَ الَ 

أن خلق بذلك شاعر ابتعد عن الوقار فإنه ال يكفهر، يريد الوحىت إذا قدر له و 

يتحرى االعتدال، للعب واملزاح فإنه يلزم األدب و يف حالة اال يتجرد منه، و الوقار مالزم له 

 .إنه معتدل مع نفسه ومع سائر الناس .عكس ما يعرتي  بعض الناس إذا لعبوا و مزحوا

.149، ص1البحرتي، الديوان، مج -1
.29، ص2، مج صدر نفسهامل - 2
278، ص1، مج نفسه  - 3
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ال (يف  2واإلحياء) وقور، وقار(يف  1عان مجيلة فإن اجلناسعر من مفضال عّما صاغه الشا

  .إىل النص الشعري مسحة فنية صابغةأضاف ) ، ال تطيشيكفهرّ 

 :التواضع والعفة.10

  :يقول الشاعر

  اـهَ الدِ بِ ا وَ هً لِ هْ ي أَ فِ داً اهِ ا زَ دَ غَ راً فَ عْ جَ ةَ يفَ لِ الخَ ي أنَّ نِ رَ سَ دْ قَ وَ 

اً ـــــهـــــيــــه تِ ـبِ تْ تالَ اخْ فَ هُ تْ الَ ونَ هُ نْ مِ ةٌ عَ رَ  اهَ الَ ا نَ لمَّ عَ واضُ ى التَ دَ أبْ 

  ايهَ اصِ عَ يدِ البِ طَ سْ وَ كَ اعَ ا أطَ مَ لَ ذٍ ئِ مَ وْ يَـ يكَ فِ هُ تُ فْـ رَ ي عَ ذِ الَّ الَ وْ لَ 

   ايهَ تِ والَ راً بْ ا كِ مَ هِ لِ يْ نَـ بِ رْ هِ ظْ تُ مْ لَ ، وَ لوكِ المُ ونَ ا دُ مَ هُ تَـ زْ حُ نِ الَ ضْ فَ 

3رُ ـــبَّ ـــــــــكَ ــــــَـــ تيَ الَ ى وَ هَ زْ ـــــــــــيَ الَ هللاِ عٍ واضِ تَ مُ عٍ اشِ خَ ةَ يَ شْ مِ يتَ شِ مَ وَ 

فمنه الكلمة ... وهو أن جتيء الكلمة جتانس أخرى يف بيت شعري أو كالم وجمانستها هلا أن تشبهها يف تأليف حروفها «  - 1

عرفان مطرجي، مؤسسة النهضة الثقافية، بريوت، :ابن املعتز، البديع، تح. »جتانس أخرى يف تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها

.36، ص 2001ط 

التجنيس أن تأيت بكلمتني متجانستني فمنه ما تكون الكلمة جتانس األخرى يف تأليف حروفها ومعانيها ، وإليه ذهب «-

.83، ص 3أمحد صقر، دار املعارف، ط :الباقالين، إعجاز القرآن، تح. »اخلليل

...ذا هبة ، ذاهبة (البسيط اجلناس التام أن تتفق الكلمتان يف احلروف عددا وهيئة وترتيبا ومنه « - واجلناس الناقص أن خيتّل )

إبراهيم مشس الدين، دار :حممد بن علي اجلرجاين، اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، تح. »قيد من القيود املذكورة يف التام

.230-229، ص ص 2002الكتب العلمية، بريوت، ط 
لتصريح وأن املعىن الذي ينتهي إليه املتلقي بعد جماهدة النفس وكّد اخلاطر وإعمال الفكر اإلحياء أقوى أثرا يف النفس من ا« - 2

Ƣđ�ƢǗƢƦƫ°¦�ÃȂǫ¢Â�ƢȀȈǧ�¦ǂƯ¢�Ƕǜǟ¢Â�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ�ǺǰǷ¢�ÀȂǰƫ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢǸȀǿȂƳÂ�ȄǴǟ�ƢǸȀƦËǴǬƫÂ�°ȂǠǌǳ¦Â«. علي علي صبح، البناء الفين

.32للصورة األدبية يف الشعر، ص 
.471، ص1مج  البحرتي، الديوان،-3
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مع الناس، إال أن تواضعه حيتوي أكثر من قيمة وجل  و  إنه متواضع أدبا مع اهللا عز

شار إليه، مر و ا ومقدّ لطة ونفوذ، فهو تواضع مشكور كثري سألنه نابع من جمد ومال و ، وبعد

إمنا يف سن به ليس يف سن متأخر و  قيتخلالذي هذا  التواضع  نّ إىل ما سلف فإباإلضافة 

رفيع وشريف وجدير باألجر و متواضع يف هذه احلال لذلك فهو ، النضج واالستواء والتمكن

الرعة التورع من اإلمث واجتناب املعاصي، و  ،عةر إىل جانب التواضع فهو ذو و والتقدير، 

  :األخريالبيت و 

1رُ صْ النَ وَ ةُ فايَ الكِ ثُ يْ حَ مْ هُ و لَ دُ غْ يَـ ى       وَ قَ التـُّ وَ ةُ انَ األمَ ثُ يْ حَ مِ هُ لَ يتُ بِ يَ 

�ƪ الشاعر  ريي Ŷ�ËǲƷ�ƢǸǼȇ¢��Ʈ ȈǤǳƢǯ�ƨŻǂǰǳ¦�¾ȐŬ¦Â�» ƢǏÂȋ¦�ǽǀđ�ƨǨȈǴŬ¦

  . األرض وربت وأتت أكلها كل حني

.480، ص1البحرتي، الديوان، مج -1
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  .ع المصاحبة للمدحيالمواض:المبحث الثاني

إذ  ،فنّ ذا اليلفيها غري خالصة هل املتوكل اخلليفةالدارس لقصيدة املدح اليت نظمها يف 

احـب ويقارن بينها وبني فن خر يستحضر بعض املواضيع فيصحني آلكان الشاعر من 

هذه املواضيع مل . ، والعتاب، واملرض، ومن هذه املواضيع الشعر، واحلرب، والطبيعةاملدح

ē¦ǀǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀǨďǛȂȇȇƢǔǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ�ÄďȂǬȇÂ�¿ƾƼȈǳ�ǾǠǷ�ƢȀƦƸǘǏ¦�ǲƥ�Ƣ اليت سبق وأن (ا

حتّدثنا عنها يف املبحث األول من هذا الفصل، واليت تتمّثل يف اجلود والكرم ، الشجاعة 

،العفو وسعة الصدر ،، املبادرة للعملن، اِالنتصار للمظلومني، فصاحة اللساواإلقدام، اهليبة

، فجاءت تلك املواضيع مّتسقة مع الفضائل )تواضع والعّفةالالوقار، اخلربة بالدهر،

�ǾƷÂƾŲ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǐŬ¦Âع ، ومنسجمة معها متفاعلة ماملتوكل اخلليفة

  .اأفكارها وعواطفها وطرق تعبريه

:شعرال.1

ونعين باملصاحبة أن الشاعر من حني آلخر وهو  املدح،موضوع الشعر فّن  صاحب   

ممتنا ديث عن الشعر مادحا عديد من القصائد كان يستحضر احلميدح صاحبه يف ال

يقول ، ومربزا من خالله علو قدره ومسو مكانته، املتوكل اخلليفةومتفضال به على صاحبه 

  :البحرتي يف هذا الشأن

نـََواٌل َو َال ِذْكٌر ِمَن الُجوِد  يـُْعَلمُ فأُْقِسُم   َلْوَال ُجود َكفَّْيَك َلْم  َيُكْن    

ِإالَّ اَألْروَُع  الُمتَـَهجُِّم مِ قوْ ِمَن  الَو َما الَبْذُل بِالشَّْيِء الَِّذي َيْسَتِطيُعُه    
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مُ دِ ـــَوُيْحِجُم َأْحَيانًا َعِن اْلُجوِد بـَْعُض َمْن     تـََراُه َعَلى َمْكُروَهِة السَّْيِف يـُقْ 

مَنُم  ــــــا َويُـنـــُيَسيّـُر  َضاِحي َو ِشيهِ ًداقـََواِصــي نَازَِعاٍت،ــــــَوافِ ـــــِإلَْيَك القَ 

ȇÊǄÈȇ���¦čǂÉǣــــــَو ُمْشرَِقٍة ِفـي النَّظ �ÊǶمُ ــــَك تـُْنظـــــبـََهاًء َو ُحْسنـًا، أنـََّها  لُدَها    ــــ

مُ ــــــاِكَماٍت  ُتَحكـَّ ـــــــــَعًة، َأو حَ ُمَشفَّ ا َشــَواِفًعا ـــــــاَجاِت، ِإمَّ ـــــــَضَواِمُن لِلحَ 

1مُ ـــــَو َكأَيِّْن َغَدْت ِلي، َوِهَي ِشْعٌر ُمَسيـٌَّر     َورَاَحْت َعَليَّ، َوهَي َماٌل ُمَقسَّ 

صرحيا مفاده أنه ما  ) أقسم( سامعه قسمااية يقدم الشاعر بني يدي قارئه و يف البد

ووفقه للسخاء  املتوكلذه الدنيا كان يف الدنيا ذكر لكرم أو جود لوال أن اهللا سخر هل

العطاء، ويفهم من وراء القسم أن الشاعر يريد أن يصور لنا ممدوحه وتفرده يف هذه و 

اخلصلة، وهو مضرب من املبالغة مهمتها التصوير ورسم املكانة وبيان املنزلة، بلغتنا يف هذا 

�Ƣē ¦ǂǫ�ǺǰŻكفني بذل الشخص اجلواد وال) كفيك( البيت األول توظيف الشاعر لفظة

طاب الكل غائب، وقراءة ذكر السبب بدل املسبب وكلها ضروب من اخلفرادة اجلزء و 

�Ä±ƢĐ¦» وهو أن يسند الفعل إىل السبب الذي ال يقع منه الفعل وإمنا يكون مأمورا بتنفيذه

ر أن ، بعد ذلك يقرر الشاع»2نيابة عن الفاعل احلقيقي، وقد يكون هو الغاية أو النهاية له

، فهو أمر ال يستطيعه وال ميضي فيه إال الشخص املتفوق لبذل ليس يف متناول أي كانا

.على أقرانه يف كل شيء، فكم من شخص يقبل على املوت و حيجم عن اإلنفاق

.381، ص 2البحرتي، الديوان، مج  -1
2-�¶��ƨȇ°ƾǼǰǇȏ¦��ƨȈǼǨǳ¦�̧ ƢǠǌǳ¦�ƨǠƦǘǷÂ�ƨƦƬǰǷ��¾¦ƾƦƬǇȏ¦Â�œȈǯŗǳ¦�ǖƥ¦ŗǳ¦�śƥ�ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦��ƺȈǌǳ¦�ǺǈƷ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ1 ،

.32، ص 2002
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عقب هذه األبيات الثالثة املادحة يعقبها الشاعر بذكر الشعر باستعمال لفظة 

من شعر حول املمدوح ال ينطبق على أي كان  إن ما كتب. القوايف تارة والشعر تارة أخرى

تنزع إليه نزعا مبا  فهي نظمت وزفت إليه تقصده قصدا و املتوكلإمنا هو خمصوص به فقط 

¦�Â��¾ƢǸǰǳ¦�Ƣǿ£Ƣđ�� ƢȈǔǳ¦Â�¼¦ǂǋȍمجال ومبا تتسم به من صفات التمام و فيها ووشي و 

ها فيه ضامنا لكل ما إن هذه األشعار اليت نظم. وحسنها ال يكف وال ينطفئ وال ينتهي

  . وظائف شافعة ومشفعةأراده الشاعر وما أراده املمدوح فهي مزدوجة ال

يوضح البحرتي كيف أن هذا الشعر عاد عليه باملال الوفري والعطايا الكثرية ولكن  و

هذا املال وهذه العطايا سرعان ما يقسمها بدوره على احملتاجني وينفقها على املستحقني، 

.¦ÀƢđƢǌƬǷ�ƢǸȀǧ��ǾǬǴƻ�ǺǷ�ŚǷȋيريد أن خلق 

  : ويقول البحرتي يف موضع آخر معتز مبا نظمه من شعر يف حق ممدوحه

َو َلْم َأَر ِمْثِلي أَتْـَبَع الَحـْمَد َأْهَلُه    َوَجاَزى َأَخا النُـْعَمى ِبَما ُهَو َصاِنعُ 

َداِئعـــــــا َوبَ ـــــــــافهــــعــْـــ ضـُق ِفــي أَ ــــَقَصاِئد  َما تـَْنفكُّ ِفـيَها  َغَراِئٌب    تَأَلَّ 

ُع ـــُمَكرََّمُة األَْنَساِب ، ِفيَها  َوَساِئٌل    إلى َغْيِر َمْن يُـْحَبى ِبَها، َو َذرَائِ 

َقى النُُّجوُم الطََّواِلعُ ةٍ ـاَل اللَّْيِل ِفي ُكلِّ  ِوْجهَ تـََناُل َمنَ  َقى َكَما تـَبـْ َوتـَبـْ

1عُ ــــــــت    تـَبَـيَّنَت َمْن َتزُكــو َلَدْيِه الصََّنائِ َعنَ ْرقًا َوَغْربًا، فََأمْ ْبَت شَ ِإَذا َذهَ 

.64، ص  2البحرتي،  الديوان، مج  -1
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 ير هلا مثيالت يف اخلالئق يف االعرتاف مليتوجه البحرتي باحلديث إىل نفسه بأنه        

ملن كان أهال له، إنه لصادق للشكر واحلمد ملن يستحقه و بالنعمة والوفاء للمتفضل واألداء ا

دائما جيازي صاحب النعمة مبا أويت من وسائل احلمد والشكر ملا بذله من صنائع املعروف، 

من أهم أنواع احلمد والشكر اليت يتحدث عنها الشاعر ما كان ينظمه من قصائد يف حق 

��ƨǠǫȂƬǷ�ȏÂ�²  تكنممدوحه هذه القصائد مل ƢǼǳ¦�ƾǼǟ�ƨǧȂǳƘǷ©ȂƬƷ¦�ƢĔȂǰǳ  على الغرائب

يف حسن تقدمي واجبات اجلزاء واحلمد، مهما و يف حرارة عواطفها،  يف لغتها وفصاحتها

ا كذلك من لطائف تستهوي حاول الشعراء أن يأتوا مبثلها فلن يتأتى هلم ذلك ملا فيه

   .تكرم أنساب املمدوحو بدائع ساحرة تستميل األنفس واألرواح العقول، و القلوب و 

عل الليل يف الكون والناس وتؤثر هذه القصائد املادحة احلامدة تفعل يف األنفس فو 

هي باقية خالدة خلود النجوم اليت  بلعرضة للزوال و االنقضاء  وليست يف الكائنات، 

.حلظات وسرعان ما تعود للتألق يف السماء نورا وضياء، هداية وإرشادا، مجاال وروعة تغيب

بزخرف  هشغف إن توظيف البحرتي للفظة البدائع ذات الصلة القوية بالبديع تدلّ على

، إال أنه مل يذهب فيه إىل ما ذهبوا ف شعراء عصره أن يوّشوا به شعرهمالبديع الذي أل

، فقد كان بدويا يغرم بالزخرف ،...1بسبب ما كان بينه وبينهم من تباين يف الثقافة والعقلية

، فعهد إىل فطرته مل يكد حييط بشيء من ثقافات عصرهيأخذ به يف اقتصاد و  ولكنه

مبهّمة القيام على استعمال ضروب الصناعة املختلفة،  ية وسالمة ذوقه السليقيةالشعر 

فجاءت صناعته مبجملها صافية طبيعية سليمة، على ما جلأ إليه الشاعر من ألوان البديع 

.34علي علي صبح، البناء الفين للصورة األدبية يف الشعر، ص: ينظر - 1
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، إن هذه القصائد إذا كتب هلا 1»الكثرية كالطباق واجلناس واالستعارة والتشبيه والتخصيص

الناس يف الشرق والغرب فإن قراءها وسامعيها ال يصعب عليهم معرفة وأن انتشرت وتداوهلا 

  .تشكر له صنائعهالذي تزكيه و 

  :ويف موطن آخر يقول البحرتي

َعبَـاَفَال فـُْزُت ِمْن َمـرِّ اللََّياِلي ِبَراَحٍة         ِإَذا أَنَا َلْم أْصِبْح ِبُشْكـِرَك ُمتـْ

لُشْكرَك َما أَْبَدى ُدَجى اللَّْيِل كوكباَعَلى َأّن أفواف الَقَواِفي َضَواِمنٌ 

2َوَساَرْت ِبِه الرُّْكَباُن َشْرقًا َوَمْغرِبـًاثَناٌء تقّضى اَألْرَض َنْجًدا َو َغاِئًرا     

لنفسه راحة على مر الليايل واأليام إذا مل يكثر من شكر ممدوحه إىل أن  ال يرجو

نه يريد أن يطمئنه بأن ما يبدو به من شكر سيكون دائما يصل إىل درجة التعب والعناء، إ

متصال غري منقطع،  وأكرب دليل على ذلك ما ينضمي من أشعار فهي الضامن لذلك 

هي مشحونة بالثناء آخر، و كيف ال يكون األمر كذلك و واحملقق له كلما مر يوم وحل 

ǂ̈ƟƢǈǳ¦�ƢĔƢƦǯǂƥ�µ °ȋ¦�ǾǠǈƫ�Äǀǳ¦.

  :الحرب.2

وسائل اليت يستعملها ضافة بعض الصفات احلربية إىل ممدوحه وال يفت البحرتي إمل

  .ان حييط به يف وسط احلديد والنارفضله على من كيف معاركه و 

.520، ص 1980، 10حّنا الفاخوري، تاريخ األدب العريب، املكتبة البولسية، بريوت، ط -1
.151، ص 1البحرتي، الديوان، مج  -2
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  :مثال يقول

َال بِالتََّخلُِّق ـــــــــــوَن  العُ ـــرَِجاٌل، يـَْرُمـــي الُجـــوِد ال َيْسَتِطيُعُه    ــــــــــــــُخلٌق فِ 

َدَرى َكْيَف َيْسُمو ِفي ُدراها َو يـَْرَتِقي وا ِمــْن أَْيَن تحَتضُر الُعَال  ِإَذا َجِهلُ 

بِبيض َمَتى ُتْشهر َعَلى الَقْوِم يُغلبوا      وَ َخْيٍل َمَتى  تـُرُْكض إلى النَّْصِر َتْسِبق

اِب الُمَحرِّقِ ــــــــَكالّشـهَ ُجراز، َو َعْزم  بَّاِس ِمــْنُه   ِبَصارٍِم   ـــــــــــأعين بـَُنو العَ 

ِح  ُمْشِفق               ــــَو َصدر َأِمين  الغَْيِب  يـُْهِدي ِإلَْيِهم      َنِصيَحة َحرَّان   الَجَوانِــ

1َتَكّهُف طــوٍد بِالِخالَفِة   ُمْحدق      ه   ــــــاعِ ـَـــــفدِ وَ هِ ـــــَفَحْوَلُهْم مْن نصـــحِ 

صاحبه فوق سائر الرجال ملا هو عليه من أحوال اجلود مبنزلة ر الشاع يسمو 

واإلنفاق يعجز أن يأتيها هؤالء، فنفسه يف اجلود طويل، ورغبته فيه كبرية، وطرائفه فيه 

عديدة متنوعة، وأوقاته رحبة واسعة ال تنحصر، إنه يف مرتبة عالية منهم،فمهما حاولوا 

ألن ما هو عليه من العلي و اجلود طليعة وسجية  واجتهدوا فلن يصلوا ولن يتيسر هلم ذلك

  .تصنع وختلقما يسعون إليه تكلف و يصدر منه عفوا، و 

Ǿƥ�ÀȂǴǿƢƳ�ǶǿÂ��ǾƦȈǳƢǇ¢Â�ǾǴƦǇ�» ǂǠȇ�ƾĐƢƥ�ŚƦƻ�Ǿǻ¤ . إىل جانب اجلود فإن

ففي املعارك يتجلى لألعداء . الشجاعة ال تنقصه واحلرب ال يهاب منها بل خيوضها خوضا

.166، ص 2البحرتي، الديوان، مج  -1
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اجلهات ويقاتلهم ويواجههم غربا وشرقا، إنه ال يتوارى وال يرتدد وال و  من كل النواحي

1.يهاب وال خياف

وإىل جانب جرأته وشجاعته فإنه يأخذ بأسباب احلرب ووسائل القتال إذ ميتـلك 

فهي بيضاء تلمع وتتألأل بعد أن أبراها وحدها حىت  متقنا، داإعداأعدت ) بيض( سيوفا

عداء هازمة غالبة هلم يف كل وقيعة من الوقائع إىل جانب تعدو قاطعة فاتكة برقاب األ

 السيوف الالمعة فهناك اخليل الراكدة املتسابقة مع صاحبها وبعد أن علمت غايته فهي

ففي األبيات الثالثة األخرية يربز فضله . الغلبة على األعداءاألخرى بدورها تنزع إىل النصر و 

ا وإذا منت عليهم برجل إذا قاتل بسيفه كان صارمعلى بين العباس وكيف أن اهللا حباهم وا

ائتمنوه صدق ووىف، وإذا نصح أفاد وأربح، فهو دوما مدافع  إذاعزم كان حمرقا كالشهاب، و 

  .منتصر هلم حيميهم وحيمي اخلالفة عليهم

يرتقي، أطل، شارفهم، اشتهر، يسمو،(وهذه األبيات مليئة باحلركة واملسافات 

، )إىل النصر تسبق مىت تركض(للخيل و ) بيض،صارم(ائع للسيف ا تصوير ر وفيه ).تركض

وي بني نفسه وبني الوجود من حوله، ال يعّرب بذلك عن نوع من االتصال الق«أن البحرتي 

، وإمنا خيلط بينه وبني املشاعر اليت جتري بنفسه من انتشاء أو يقف فيه عند ظاهره السليب

جربة الشعورية، الواحدة ال ميكن أن تستغين عن ، فالتجربة الشعرية مندجمة مع الت2»حزن

  . كل من األشكال مهما كانت األحوالالثانية بأي ش

.505، ص2001شعر العريب حىت القرن الثالث اهلجري، دار الثقافة للتوزيع، بريوت، جنيب حممد البهيين، تاريخ ال:ينظر  - 1
.510جنيب حممد البهبييت، تاريخ الشعر العريب حّىت القرن الثالث اهلجري، ص -2



  قضايا ومواضيع المدح عند البحتري .................................................... الثانيالفصل  

69

ويف نص شعري آخر يصف البحرتي املغامرات احلربية اليت كان خيوض رحاها 

  :بسالةمن وقت آلخر بكل شجاعة و  املتوكل

َوضَّاٍح، ِبِه الِمْسُك رَادُِع َو َتْسَودُّ ِمْن َحْمِل السَِّالِح ولُبِسِه      َسَرابِيُل 

ُمِنيٌف َعَلى َهاِم الرَِّجاِل،  ِإَذا َمَشى       َأطَاَل الُخَطى بَِادَي الَبَساَلِة رَاِئعُ 

َفــكُّ ِمْن يَقظَ  َالِئعُ ــــــــَدائِِه َو طَ ـــــى َأعْ ـــــرَبَــاَيَا َعلَ       هِ  ـــــاتـــــَو َأْغَلُب َما  تـَنـْ

َعَلى َما َجرَِّت الَحْرُب َجاِمٌع       َو َصْدٌر ِلَما يَْأِتي ِبه الدَّْهُر َواِسعُ َجَنانٌ 

ْطٌب َأْو َتغلََّب َخاِلٌع ِإَذا الّتاَث خَ َن َو ُعــــدٌَّة     ـــــِر الُمْؤِمِنيــــــــــَيٌد ِألَِمي

َها َحِســيُر َو ظَاِلُع ــــــــمُ َياُدُه   ـــــــــــَزاُل جِ ت ُمَغاِمُس َحـْرٍب  ماَ  طَّّلَحًة ِمنـْ

ــدَواِنيِّ قَاِطعٌ ْزٌم َكَحدِّ الِهنْ ـــــــــــَوعَ         ة ـــَـــ ٌس  أَبِيّ ـــــــــــتذودُ  الّدنايا َعْنُه نَفْــ 

رِيـُب المَخادِعُ ها ِمْنُه األَ ــــــــي         ُيَحاِولُ ـــــبعيُد مِقيِل الّسـّر ، َال يقبل الت

1َو َال يـَْعَلُم اَألْعداُء ِمْن فـَْرِط َعْزِمِه       متى ُهـَو َمْصُبوٌب َعَلْيِهْم  فـََواِقعُ 

التزود كيأخذ باألسباب دوما،  غريه وال يتهور بل  ىاخلليفة رجل شجاع ال يتوكل عل

د السرابيل واألقمصة بأكرب قدر من السالح، إذ عندما ينظر إليه وهو يف املعركة يبدو مسو 

.64-63، ص ص  2البحرتي، الديوان، مج  -1
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حيمل معىن الكناية عن ) تسود( ، والفعلوضاح وثغره باسمغري خائف إذ وجهه دائما 

  .)أخذه باألسباببيان هيئته يف احلرب و ( عن املوصوفو ) القوة وشدة التحمل( الصفة،

ّن املسك به رادع أي أثر طيب أالبيت وصف الشاعر هلذا املقاتل بوالرائع يف هذا 

كأنه وهو مقبل على القتال ذاهب إىل عرس أو زيارة تفوح من بعيد، و اه قوية و املسك وشذ

أو لقاء األحباب، ويذكرنا هذا مبوقف بعض األبطال والصاحلني الذين كانوا يتظاهرون 

ويتعطرون عند القتال حىت إذا قتلوا واستشهدوا لقوا اهللا عز وجل وهم يف أعلى درجة الطهر 

، جمموعة من اإليقونات )السرابيل(واللباس ) املسك(والرائحة ) سودّ ت(ويبدو اللون . والنقاء

من املصطلحات اليت وضعها بريس، وهي «، واإليقونة يف شكلها املعجمي اللغوي اإلفرادي

�ǾȈǳ¤�°Ƣǌŭ¦� Ȇǌǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ǂȀǜƫÂ��ȆƳ°ƢŬ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǞǷ�ƨđƢǌǷ�ƨǫȐǟ�Ŀ�ǲƻƾƫ�ƨǷȐǟ

  .تنشئ يف النص مجاال وإثارة 1»نفسه

طر يف املعركة أنه إنسان نظيف يكشف الشاعر من وراء حرص ممدوحه على العكما 

لثاين والثالث نقي حىت يف أعسر الظروف فكيف له يف الظروف اهلادئة املرحية يف البيت او 

  .وصف له يف املعركة

حيتل موقعا مرتفعا من رؤساء جمموعته القتالية، فهو : منيف على هام الرجال-

.ƢȀǼǷ�ǺǰǸƬǷÂ�ǶȀǠǫ¦ȂǷ�ȄǴǟ�ǂǘȈǈȇ��ǶēƢǼǰǇ�Â�ǶēƢǯمشرف عليهم تابع حر 

1�©ƢȈǴš ��ƨȈǧȂǐǳ¦�ƾǼǟ�ĿȂǐǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨȈƟƢȈǸȈǇ��°ƢƦƷ�°ƢƬű�ºº�̧ ��À¦ǂǿÂ�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾȀǠǷ��ƨƯ¦ƾū¦2 ،

.49، ص 1993
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ǂǈǷ�ȏÂ�̧ǂǈǷ�ȏÂ�ǲƴǠƬǷ�Śǣ�ƨȇÂ°Â�ÀƘƫÂ� Âƾđ�ȆǌŻ̧��: إذا مشى أطال اخلطى-

  .وهذا يساعده على التفكري والتخطيط وميكنه من املالحظة واملتابعة امليدانية

.شجاع ال يهاب، ومقدام ال يتأخر، قدوة جلنوده: بادي البسالة رائع-

ع بطالئع جيشه التحرك السري: أغلب ما تنفك من يقظاته ربايا على أغذائهو -

  .هزمهم بدفعة واحدةملباغتة األعداء و 

خبري بشؤون احلرب عارف خبباياها، وعجز : جنان على ما جرت احلرب جامع-

  .البيت الرابع تفسري و بيان لصدره

 .دوام استعداده للحرب نفسيا وماديا: يد أمري املؤمنني وعدة-

، أنه مغامس للحرب املتوكل�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢƬǬǳ¦�¬Âǂǳ¦�ń¤�ƨȈǻƢƯ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢǻƾȈǠȇمث 

�ƢȀǴǸŹ�ƢǷÂ�Ǿƥ�ƢȀǨǴǰȇ�ƢǷ�̈ƾǋ�ǺǷ�½ƢĔ¤Â� ƢȈǟ�Ŀ�ƢǷÂ®�ǾǴȈƻ��ƢȀǼǷ�§ ƢȈǿ�Śǣ�ƢŮ�µ ¦Ȃƻ

  . من متاعب ومشاق ومن أهوال وأخطار

ية كانت تبعد عنه إن هذه املغامسة للمعارك واحلروب سخر اهللا هلا نفسا باسلة أب

املوت ملا توفر لديها من حزم وعزم يشتهي السيف القاطع وحمافظة على األسرار حبيث 

أهدافه فلن يتمكنوا فيها، وخيتم الشاعر هذه األبيات مهما حاول األعداء  معرفة خططه و 

بصفة أخرى مالزمة للمقاتل الذي ال يلني وهي صفة املبالغة لألعداء واختيار الوقت 

  .سب خلداعهم واإلتيان عليهماألن
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  :الطبيعة.3

�Ŀ�©ǂǔƷ��ƢȀǷƢƴƷ¢Â�ƢĔ¦ȂǳƘƥ��ƢȀƬȇǄǷ°Â�ƢǿǂǿƢǜƥ��ƢēȐȈǐǨƫÂ�ƢēȐËǰǌƬƥ�ƨǠȈƦǘǳ¦

عدة مواطن من قصائده، واملالحظ أن الشاعر ال يوردها منفصلة كما سنوضح من خالل 

  : األشعار وإمنا هي األخرى نظمها الشاعر يف معرض املدح

  :يقول البحرتي

َجارَنا ِفيه  ِفْعُلَك الَمْحـموُد َما َنُذمُّ زََماناً     ــــــــــــْش َحـــِميًدا فَ عِ 

َأَخَذْت  َأْمنَـَها ِمَن البُـؤِس َأْرٌض       فـَْوقـََها ِظلُّ  َسْيِبَك المـمُدودُ 

يُع الَجِديدُ رَّبِ نَـا َشِبيهاً ِبَك ال     ـا  ــــاِء َو َوافَ ـــــــــَذَهبَــْت ِجدَُّة الِشت

ِفي َسَنا نُورِِه،  اللََّياِلي الُسودُ اَءت   ــــــضَ أُُفٌق ُمشـــِرق َو َجّو أَ 

َفرِيُد   ؤ  وَ ـــلؤل: َغّض َنظَماِن األُْقُحَوان الـ       و َكَأنَّ الحودان وَ 

الُخُدود ُ نـَثـََرت َورَدَها َعلَـيهَقَطَراُت ِمَن الَسـِحَّاِب َو َروض    

ُروُد                     ـــــــ، فّخيلن  أَنـَُّهــن  بُ فِ ــ    َو لََياٍل  ُكِسين ِمن  رِقَّه  الّصيـ    

والُنُجوُم التي  ُتطلُّ  ُسُعـوُد سيــــُم     ــــــــُهبُّ نَ ــــــــــالّريَاُح الِتي تَ 

تـََقضَّى، َو أنَت   ِلْلِعيِد  ِعيُد        ى ُهـو للنَّاِس، َحتَّ وَدنَا الِعيُد، و 
1

.411، ص 1البحرتي،  الديوان، مج -1
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  .ه الشاعر أنه حيتوي على عدة حقولاملتأمل للمعجم الطبيعي الذي أورد

.الشتاء، الربيع، الصيف: حقل الفصول-

.أرض، أفق، السحاب، الرياح، النسيم، جنوم: حقل األرض والسماء-

  .واداجلديد مشرق، أضاءت، الليايل، الس: الظالمحقل النور و -

روض، ورد: حقل األلوان والنبات-

  :كما أن الشاعر جلأ إىل توظيف اخليال يف عدة مواضع

فاألرض ال تأخذ األمن فالصورة هنا ): أخذت أمنها من البؤس أرض(-

  .استعارية

السيب والنوال ال يعلو فوق األرض وليس له ): فوقها ظل سيبك املمدود(-

الذي له ظل اإلنسان وكل ء، و السحاب، اهلواظل، فالذي يعلو اإلنسان،

هنا شيء ذي جسم نباتا كان أم حيوانا أم إنسانا أم مجادا فالصورتان 

أضاءت يف : (التلميح ال التصريح وكذلك اجلملةاستعاريتان من جهة الكناية و 

  .فهي ال تضيء إمنا النهار  والشمس) سنا نوره الليايل السود

لبيت اخلامس حيث شبه احلودان ما ورد يف ا: وهناك عدة صور تشبيهية مثل-

ومثل ما ورد يف البيت السابع حيث ماثل بني الليايل . واألقحوان باللؤلؤ والفريد
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بني النسيم و الرياح و  اللوايت كسيت من رقة السيف وبني الربود  مث شاكل بني

  .املمدوحالسعود وبني العيد و النجوم و 

ة ليس باألمر الغريب ما دام املتنوع ملشاهد الطبيعجلميل وهذا العرض الفين ا

، عاش روا بالوصف بنوعيه احلسي والنفسيالبحرتي هو أحد الشعراء األفذاذ الذين اشته«

عمره ينزع إىل اجلمال ويهيم يف آماده وأمدائه يقتنص رواع الصور وبدائع الشواهد يرقبها 

ولذا  . روحية ا أحاسيس ومشاعر واهتزازاتحينا بثاقب بصره وطورا بنافذ بصريته فيرتمجه

، ىل قلبه، يرودها فيسرّح فيها الطرف، وينـزه احلساملناظر إكانت الرياض والبساتني أمجل 

، ويرتع النفس نافذة العني من يغين على دعاء الطري، وخرير الينبوع، وانبجاس عني السماء

.1»ذلك البساط الذي تناغمت فيه األلوان، وائتلفت بيضاء صافية بيضاء بنقاء الضمري

هكذا تبدو هذه الصورة الطبيعية الكربى يف بنائها الفين عند البحرتي ميكن عّدها 

وال أن مياثل يف  ىاين الكبري الذي ال ميكن أن يضاهإضافة نوعية إىل املنظر الطبيعي الرب

.ƨǳȂȀĐ¦Âبواطنه اخلفية ومظاهره اجللية املعلومة منها 

من صور استعارية وبىن  ن أشرنا إليهإن اجلمال الفين ال ميكن حصره فيما سبق أ

  .بني املدحالصلة الشعرية املتميزة بينها و  إمنا يكمن كذلك يفتشبيهية و 

الشاعر ملمدوحه عيشا سعيدا هنيئا، كما أنه يؤكد على أن الناس ال ميكن أن  يرجو

يذموا الزمان الذي تعيشه معهم ما دامت حياتك فيه مقرتنة بفعالك اليت حتمد كلها من 

قبل الناس، بفعل عطائك الال حمدود الذي ال ينفد، بعد ذلك يصّور الشاعر االنقالب 

 .193 - 192ص ص ، 1981، 3ط القاهرة،أمحد بدوي، دار املعارف،:ندمي العتلي، البحرتي عصره حياته شعره، تح-1
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الذي عاشته الطبيعة يف الزمان الذي يعيش فيه، فاألرض ارتدت آمنة مطمئنة بعد البؤس 

صارت مضيئة، حىت فوالشقاء، وتبدل الشتاء فيها بالربيع، واآلفاق بعد أن كانت مظلمة 

ǂǘǫ�ŕƸǧ��²¦©�الليايل خلت عن نفسها  ƢǼǳ¦�Ǿƥ�ǺȇǄƬȇ�¦ƚǳƚǳ�ƪ ƸǓ¢�°ȂǿǄǳ¦Â�®ȂǇȋ¦�ƢĔȂǳ

² ƢǼǳ¦�®Âƾƻ�ȄǴǟ�Ƣǿ®°ÂÂ�Ƣē¦ǂǘǫ�ǂưǼƫ�ƪ Ʒ¦°�µ Ƣȇǂǳ¦Â�§ ƢƸǈǳ¦�¬ƢȇǂǳƢǧ�¿Ƣƫ�§ ȐǬǻ¦�Ǿǻ¤��

الشاعر ليبني أنه ليس الناس هم وحدهم يف فرح  ساق، 1النجوم سعود والليايل برودنسيم و 

بأغلى ما متلك من ازدهت واستعدت الحتضانه  وإمنا حىت الطبيعة املتوكلوشدو من أمر 

  . السكينةوسائل الراحة و 

  :يقول البحرتي

أَْنَت نَِعيمي، َوأَْنَت بـُْؤِسي        َو َقْد َيُسوُء  الِذي َيُسـرُّ 

ِفي ِظلَِّها و الّزَمـاُن َنضرُ ْونَـا     ـــــــة َلهَ ــــــــُتذكرُُكْم لَْيـلَ 

نَـا َوأَْنَت  َبْدُر ، وَأيُّ لَْيٍل    َغاَب ُدَجاَهـا َيْدُجو َعَليـْ

ِكَال الرَُّضابـَْين ِمْنَك َخْمرُ ي ريقـة ِبَخْمِر     ــــــــــَتْمُزُج لِ 

2يديل َدْهرٌ دا  أوْ ــــــَكَما بَ ــٌْش        ـــــــَلَعلَُّه َأن يـَُعوَد  َعي

اليل بينهما إال أنه عيم والبؤس فبالرغم من التباعد الديواجهنا الشاعر بثنائية الن

، فاملمدوح نعيمه وبؤسه مث يذكر طرفا من نعيم صاحبه مذكرا إياه بالليايل حيصرمها فيه

 .195صندمي العتلي، البحرتي عصره حياته شعره، : ينظر - 1
.582، ص 1رتي، الديوان، مج البح - 2
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�ȂȀǴǳ¦�ǂưǯ�ǺǷÂ��ƨǠƬŲ�ƨǴȈŦ�ƢēƢǫÂ¢Â�¾Ȑǜǳ¦�ƨǧ°¦Â�ȆǿÂ. اللوايت قضاهن معا يف لعب وهلو

�ȏ�ƨǴȈǳ�Ŀ�Ƣŷ�ǲƥ�ǲȈǴǳ¦�ǺǷ±�Ŀ�ƢǸĔƘƥ�²التألق غاب عنهما من قوة احلب و واملرح و  ƢǈƷȍ¦

ƢǬȈǸǟ�ƢǷƢȀǨƬǇ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǇǂȇ�Ľ��ȄƸǔǳ¦�ƢĔƘǯ�ƢȀȈǧ�¿ȐǛ : ن يدنو من ليالينا أفأىن للظالم

الدفء، كذلك يف هذه املقطوعة الشعرية يقدم لنا فيها و وأنت بدرها يف النور والضياء 

من واقعه فأصبح ظالمه نورا، إذا  البحرتي الليل وهو جزء من الطبيعة قد حتول وجترد

فالطبيعة يف إحساس البحرتي غريها يف إحساس اآلخرين فهذه األبيات هلا نسب مع اليت 

.سبقتاها يف بنائه الفين معجما متحوال وتراكيب متغرية، ودالالت متفردة

  :بالعتا.4

فتور إمنا قد يعرتيها ضعف و العالقة بني احملب وحمبوبه ليست دائمة االستقرار، و 

�Ǯحينا ǳ̄Â�¿ƢƴƷȍ¦Â�®®ŗǳ¦Â�̧ ƢǘǬǻȏ¦�ƢđƢƬǼȇ�ƾǫÂ��Ǻǜǳ¦Â�¿ƢǐŬ¦�ǺǷ� Ȇǋ�ƢđȂǌȇ�ƾǫÂ��

صدور بعض األفعال راجع بفعل العديد من العوامل منها حسد اخلصوم وغرية املبغضني، و 

ا أو ذاك عن واجبات احلب ذواألقوال غري احملسوبة من قبل احملب واحملبوب، وانشغال ه

، لقد وقف البحرتي عند مظاهر خمتلفة من مظاهر العتاب ويف اقةمقتضيات الصدو 

:ئده الشعرية، يقول يف هذا الّشأنمقطوعات مجة من قصا

َو َأوَهَمُه الَواُشوَن  حّتى توهَّماثـََناُه الِعَدى َعّني  فََأْصَبَح  ُمـرضاً  

َماــــْلقاًَ  َضاِحـاً، فـََتَجهّ َو َقْد َكاَن َسْهال َواِضًحا فـَتَـَوّعَرت      رُبَاُه، َوطَ 

َما ـــــــــاَن ُمنــْعِ ــــُمْنَتِقٌم ِمنِّي اْمُرٌؤ كَ ْحِسـٌن      ــي اإلَساَءة  مُ دِ َأُمتَِّخٌذ عنْ 
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ْغرَمايـََرى الَحْمَد غُنًما َوالَمالَمَة مَ َو ُمْكَتِســٌب فيَّ  الَمالَمَة  َماِجٌد    

َوال َخْوَف إال أن َتُجور َوتْظلَما     رَْأِيَك َمْعشــَر     ُيَخوِّفُِني ِمن ُسوِء 

ْرم  ِإلَْيَك تـََقّدَمــاــــــــجُ ُأِعيُذَك َأْن َأْخَشاَك ِمْن َغْيِر َحاِدٍث     تـَبَـّيَن  َأو

1َماـــمَ َعــاال ُمذَ ــــــَدنِّيا َأو فَأِعْد َنَظرا ِفيَما َتسخطَت َهْل َترى      َمَقاال

بعدما كانت األمور عادية والعالقة متينة وطيدة، اقرتب منه األعداء وحرضوه على 

املودة ويا ليت املمدوح قد تأىن ، فتقطعت وصال احلب و البحرتي و أحدثوا اخلصام بينهما

عند مساع أقوال األعداء وخبث الواشني، بل صدقهم فأسرع إىل الغضب والتوهم بأن ما 

بفعل حسن ظنه يف أخبار  املتوكلقد حدث انقالب سريع يف شخصية قيل حقيقة وواقع، ل

، وبعدما كان طلق الوجه كثري الضحك كان ليّنا صرحيا أصبح خشنا صامتااخلصوم، فبعدما  

أمسى عبوسا متجهِّما، هنا امتأل الشاعر غيضا و ساءه هذا الذي وقع وحصل، ويصرح 

أمتخذ عندي اإلساءة (ن باإلساءة بأنه إنسان ويف صادق ال ميكن أن يقابل اإلحسا

ومنتقم مين امرؤ  ( ، كما أنه ال ميكن أن يتقبل االنتقام بعدما كان حمل إنعام وتفضل)حمسن

، أما اللوم و العتاب فإنه خسارة حلمد كانا دوما غنما ورحبا هلمااإن الشكر و ) كان منعما

و خيّوفونه من موقفه منه هذا يبلغ الشاعر ممدوحه بأن بعض الناس يرهبونه  بعد .ومنقصة

.مقبول، املهم أن ال يتحول ذلك إىل ظلم أو جور، إن ذلك هني و وتغري رأيه

 .413 - 412ص   ، ص2، مج البحرتي، الديوان-1
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تظهر لنا األبيات الشعرية السابقة مبا حوته من أمل وأنني، ومن أسى وحسرة، من 

طبيعي لشاعر نال السعادة من كان للبحرتي منافسون وحّساد وذلك أمر « حزن وغنب أنه 

Ƭǧ��ƢȀǴȇǄȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�ƘƴǴȇ��ƨǠȈǘǫ�Ƕđ�ǲǐƬȇ�ǺǷ�śƥÂ�ǾǼȈƥ�ªا يدّسون لهشعره، فكانو  ƾƸ��

.، أو نال من عرضه1»وقد يعاتب عندما يشعر بأن شيئا مّس كرامته

، فينتقل إىل تربئة نفسه مرة أخرى يف نفس الشاعرويبلغ العتاب مداه واللوم أقصاه 

يف هذا البيت  نه اقرتفه، وأهم عبارةيف كل حادث نسبه الواشون إليه ومن كل جرم ادعوا أ

وهي عبارة فيها من املبالغة الكثري فهو يريد احلماية ) أعيذك(أساه قوله تصور حزن الشاعر و 

، وكأّن الشاعر يتساقط أمام ممدوحه قهمن ممدوحه يف مقابل ما صدر من كذب يف ح

 حماسبة نفسه خاشعا ممّزق األحشاء يرجو منه العفو والصفح، ويف األخري يدعوه إىل

  . در منه أي كالم قبيح أو سلوك سيءومراجعتها ألنه مل يص

إن خمتلف البىن اللغوية اليت وظّفها الشاعر يف هذا السياق تطفح بالوجدان املتصاعد 

والذي يهّمين تقريره، «، وهذا أمر مهم عند بعض املتلقني، املثري والعواطف اهلائجة املؤثرة

عر أو النثر إمنا يتوّقف على شيء واحد فقط يف موضوع األدب، أن اجلمال األديب يف الش

هو أن يكون ممتزجا باملشاعر، خمتلطا باألحاسيس، وأن يكون األثر األديب ممثِّال لالنفعال 

ƢēȏƢȈƻ�Â¢�̈ƢȈū¦�ǞƟƢǫÂ�ǞǷ�ȆǈǨǼǳ¦�§ ®Ȍǳ�ǂǧȂƫ�¦̄¤Â��- حسن الصوغ  -ىل جانب ذلكإ

، ص 1989، دار املعارف، مصر، 1بلحبيب حسن عبد احلليل، ط:أمحد أمحد بدوي، البحرتي سلسلة الفكر العريب، تح-1

52.
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، وقد 1»، وبلغ مبكانته عنان السماءار وحّلقمجال الصبغ وروعة الصنع فاق وفلق، وطو 

  .حتقق للبحرتي اجلمع بني اللغة الشعرية الفائقة واألحاسيس اإلنسانية الساحرة 

  :ويقول يف موضع آخر معاتبا 

وألَبَسُه الَحمَد َغضَّا، قِشيبَــاًتى َكرََّم  الَلُه  َأْخـــالَقُه      ـــــــــــــــفَ 

حظّاً، َوِمْن ُكلِّ  َمْجٍد َنِصيبـَاُكلِّ َفْضًل  يعّد       و َأْعطَاُه ِمـنْ 

َكـت َأن تـَُنوبَــاَ ـــــــــــَونَائَِبٍة َأْوشَ فديناك ِمن َأيِّ َخطْـِب  َعَرا        

ْيَتِني بـَْعَد ِبشــٍر قطوبـاـــــَـــ و ِإْن َكاَن رَأُيَك َقْد  َحاَل ِفيَّ       فـََلق

ِت، إليك وما حقُّها أن تخيبـا ْبــَت  َأْسَباِبي النازِعا       ــــــــــــــَو َخيّ 

ُر َقْدرَك أن أْســـريَبا ـــــــــــو ُأكبيُء تَْأِتي  بِـــِه    ـــــــــــّـــ يُريبُِني الش

ألقى شعوبــا ِبيِل اْغِترار، فـــــَـــ س    مَاَدى  َعلى     ـــــــــَو َأْكَرُه َأن أَتَــ

ُت أعد ظَنِّي َكُذوباَت، َوَما ُكنْ ُأَكّذُب ظَنِّي بَأن َقْد َسـخْط      

2َو َلْو َلْم َتُكْن َساِخطاً َلْم َأُكْن       َأُذمُّ الّزَماَن َو َأشُكو  الُخُطوبَـا

.224، ص 1965، 2، طعبد السالم سرحان، دراسات يف األدب العباسي، مكتبة القاهرة-1
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قبل العتاب يقدم الشاعر صفات ممدوحه وقد أنعم اهللا عليه باخلالل احلميدة، 

ه أهل الشكر  والثناء، حىت أصبح الشكر لباسا يهديه له الناس يف كل مناسبة، فكل فصريّ 

خري جتده عنده حباه اهللا به وكان الشاعر يذكر صاحبه بفضل اهللا عليه ووجوب الشكر له 

والتواضع له وخللقه وجتنب كل سبيل يفدي إىل العجب والغرور بعد هذا يضع الشاعر 

ا ميكن أن يلحق به من خطوب أو مصائب، على الرغم من نفسه وأنفس أصحابه فداء مل

احلب الكبري املتوارى وراء الرغبة يف فدائه بالنفس من أجل سالمته إال أن هذا الصديق 

احلبيب مل يقابل ذلك باملثل إذ تغري و حتول سلوكه اجتاهه، فبعد الفرح باللقاء والرتحيب  

كن خيطر على البال يبة واالنكسار الذي مل ي��¤Ŭ¦�ƢĔكان االنقباض واحلذر والالمباالة

  .)وما حقها أن ختيبا ...خيبت(يوما 

ما  ، و املتوكلفقد أصبح الشاعر بعد هذا يرتاب يف كل تصرف أو سلوك يصدر من 

وأكرب قدرك أن ... يريبين (كان حيق له يف يوم من األيام أن يصل إىل هذا الواقع، 

يصرّح  له بأنه من حلقات اللوم والعتاب عندما  ، يصل الشاعر إىل حلقة مهمة)أسرتيبا

Ǡȇ�Ǿǻ¤��ƨǜū�ǲǯ�Ŀ�ǾȈǳ¤�ƨƳƢūƢƥ�ǆغري مغرت بنفسه و  Ź�Ǿǻ¤�ǆ ǰǠǳƢƥ�ǲƥ��Ƣđ�ȂǿǄǷ�ȏ اين

االنفصال، يقرتب الشاعر من صاحبه أكثر الئما لهمن موت معنوي جراء القطيعة و 

وسخط مهما   إنه ال يصدق بأن صاحبه قد غضب عليه) أكذب ظين بأن قد سخطت(

يك وما يصدر منك كانت األفعال والتصرفات، ويف املقابل يلومه كيف أحسن الظن ف

  . يكذبين ويكذبه
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أهله وما بدر منه من ه بأن ما صدر منه من ذم للزمان و يعتذر ملمدوح اأخري و 

.شكاوى وآالم إن هي إال نتاج لسخطه عليه، فلو مل يكن ذلك ما كان ذم وال شكوى

يف صدر البيت  الشاعر للنفي مرّتني إعادةللبيت األخري من النص الشعري يسجل القارئ 

  : )مل(من خالل األداة 

َأُذمُّ الّزَماَن َو َأشُكو الُخُطوبَـا َو َلْو َلْم َتُكْن َساِخطاً َلْم َأُكْن     
1

ار صوته ذلك يف الكالم على أبعاد متقاربة أكسب تكر «وهذا التكرار ألداة النفي 

، يدركه الوجدان السليم عن طريق العني، فضال على إدراكه السمعي م إيقاعا مبهجاالكال

  .ع املتلقي دفعا للتفسري والتحليل، وهذا اإليقاع املبهج يدف2»باألذن

ومن املالحظات اليت نقدمها حول هذه األبيات وفرة اإليقاعات الصوتية املتجانسة 

(نائية، تنوبا( :مثل (يبين، أن أسرتيباير ) (خيبت، أن ختيبا) (أكذب، كذوبا) )ظين، ظن)

(سخطت، ساخطا( إىل جانب ذلك إيراده للعديد من الرتاكيب ). خطب، خطوب)

) ن ختيباأما حقها   -خيبت: (اإلفرادية والرتكيبية تارة مثبتة مث منفية تارة أخرى من مثل

  .)وما كنت أعهد -أكذب (

é7.123، ص 1البحرتي،  الديوان، مج -1
.41، ص  1978، 1، ط الدين علي السيد، التكرير بني املثري والتأثري، دار الطباعة احملمدية األزهر، القاهرةعزّ -2
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  :المرض.5

، ففي سياق )املدح(اليت اقرتنت باملوضوع الرئيسي  املرض واحد من املواضيع البارزة

 سقم مبديا التأثر الكبري واألملمدح الشاعر حملبوبه وقف عند الذي كان يعرتيه من مرض و 

. العميق يف مقطوعات شعرية  ال ينقصها وال يعوزها البيان الساحر

  :يقول البحرتي

لُه َفْضُل  الشَّقيِق  َعلى الَحِميـِل رَماِت يـَُعدُّ ِفيهــَا         َ ــــــــَأٌخ للمكْ 

َها      َمَواِهُب ِمْثل َجمَّ  يُـولِ ــــُـــ اِت السّ ـــــــَخالِئٌق َكالغُُيوِث، َتِفيُض منـْ

ــلِ ــــــــيه       َعَلى العْرنِيِن َو الَخذِّ  اَألسيــــف ــودِ ـــالجُ َو َوْجه َرقَّ ماءُ 

روِف  ِفيِه       ُشَعاع الشَّْمِس ِفي الّسْيِف الصَِّقيلْـــ ــالَمــعيُرِيَك تَأَلُّقَ 

ولٍ ــــــــَوَلّما اْعَتلَّ  َأْصَبَحـت الَمَعالي         ُمَحبََّسة َعلى  َخـــَطِر مهُ 

ِإلى َأْهِل النَّــَواِفِل و الُفُضـولأََلْم تـََر للنوائب َكْيـف  َتْسُمو      

لفضل المرّجى       َوتْخطُو َصــاِحَب الَقْدِر الّضِئيلَو َكْيَف َتروُم ذا ا

َفكُّ َأْحَداُث ال ـوِل  ـَتِميُل َعلى النَّباَهــِة لِْلُخمُ لََّيالــي        ــــــَو َما تـَنـْ

َوَأْعطَْتِني ُصُروف الدَّهــِْر ُسوِليْتِني       ـــفـََلْو أنَّ  الَحــَاِدَث  طَاَوعَ 

1لِ ـــُس الَبِخيـــــــــــَوَمْحُذورَاِتَها نـَفْ َواِد ِمَن الَمَنايَا         ْفس الجَ َوَقْت نَـ 
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ماء  الغيث��Ƣēǂưǰǳ�ȄǐŢÂ�ƾǠƫ�ǾƫƢǷǂǰǷ�ǾƦǌƫ�ȆȀǧ: ملدححمورها ا هذه املقطوعة

تنطوي على طاقات واستعدادات مثل السيول كثرة وقوة ونفعا ومشوال ووجهه ليس  و ورزقا، 

ن كثرة جوده وإنفاقه فقد كساه اهللا أنوار مثل أشعة الشمس عندما تسطع كسائر الوجوه م

لون من اخليال، ال يقوم على اجلمع «وال ريب أن هذه التعابري . يف تلك السيوف املتألقة

املشّبه واملشّبه به، : والتأليف بربط صورة بأخرى كما هو احلال يف التشبيه ذي الطرفني

ومن القرائن الدالة على ذلك تغييب الشاعر  1»البتكار واخللقولكنه يقوم على االخرتاع وا

.ألوجه التشبيه وسوقه للصورة يف البيت الرابع بطريقة ضمنية غري مباشرة 

سقنا هذه األبيات لنبني أن املوضوع الذي تالها هو من جنس املدح وما حيمل من 

ائه والرهبة من استبداد عواطف احلب للممدوح والكره ملن يفرحون مبرضه، والرغبة يف شف

على التفاعل القائم «، وباالعتماد على ذلك، فالنص الشعري السابق مؤسس املرض به

، تناقض 2»على التناقض واالختالف والتماثل بني العناصر اليت تشكل بنية النص الشعري

.زيد النص غىن واملتلق خربة وذوقا، واختالف بّناء، ومتاثل خصب  يإجيايب

تصبح املكارم واملعاظم تتوقف وتتعطل و مبجّرد ما ميرض ويصاب فإن كل  املتوكلإن 

بعد ذلك ينطلق الشاعر مستفهما عن النوائب واخلطوب اليت تعرتي أهل . يف أزمة وخطر

أمله يشتد ويقوى عندما يتابع نيلها من أهل اخلري والقيم مم، وحرية الشاعر تزداد و العزم واهل

ÄǂƴŮ¦�Ʈعثمان موايف -1 ǳƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨȈƦǼƳȋ¦�©¦°ƢȈƬǳ¦���¶��2االسكندرية، ، دار املعرفة اجلامعية ،

 .383ص ، 1991
، ص 2005، ط ة واألسلوبية والسيميائيات، مكتبة الرشاد، اجلزائرياحلداثية، البنو هواري بلقاسم، الشعر العباسي واملقاربات -2

79.
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ناس الذين ال هم هلم إال أنفسهم وال مهة هلم إال العاجل والفضائل وحتيد عن أولئك ال

القريب، ويف البيت التاسع والعاشر يتمىن لو أن صروف الدهر وأخطرها على الكبار وافقته 

وشاورته وجتاوبت معه لعمدت  إىل وقاية نفس اجلواد بنفس البخيل من املوت وما 

.يصاحبها من أمراض وأخطار مجة

هذا الرتجي الذي ينم عن املنزلة اليت يكنها لألمري إىل اهللا عز يتوّجه الشاعر بعد 

: وجل داعيا ومتضرعا

1الظَِّليلِ نِْعَمِتهِ َكفاَك اهللاُ َما َتْخَشى، َو َغطَّى               َعَلْيَك ِبِظلِّ 

وقاك من كل شر ختشاه ومن كل مرض أي حفظك و  ،)كفاك اهللا ما ختشى(

والتغطية ) وغطى عليك بظل نعمته الظليل(جلملة بدعاء ثان خييفك، مث يعطف على هذه ا

يفهم منه احلفظ والوقاية، والسرت والصون من كل مكروه، وظل النعمة كلمة جامعة لكل ما 

يسديه اهللا لعباده من خريات وبركات يف الدنيا واآلخرة، وامللحوظ يف الدعاءين الواردين يف 

كفاك اهللا (د منهما بالقرآن الكرمي ففي العبارة اهللا هذا البيت أن الشاعر متأثر يف كل واح

  :أثر بعدة آيات قرآنية كرمية منهاما ختشى ت

ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيًال ﴿: قوله عّز وجلّ - 2﴾فََأْعِرْض َعنـْ

3 ﴾ أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ  ﴿: وقوله سبحانه وتعاىل-

.280، ص  2البحرتي، الديوان، مج -1
.81سورة النساء، اآلية -2
.36الزمر، اآلية سورة  - 3
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1﴾ُه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَّ ﴿: وعال وقوله جّل -

عدة فقد تأثر يف صياغتها ب) وغطى عليك بظل نعمته الظليل: (أما العبارة الثانية

  :آيات قرآنية كرمية نذكر منها

�ÅȐ﴿: وقوله سبحانه- ȈÊǴÈǛ � čȐ ÊǛ �ÌǶ ÉȀÉǴ
Êƻ ÌƾÉǻÈÂ�Æ̈Èǂ ċȀÈǘ ÉǷ�Æ«¦ÈÂÌ±È¢�ƢÈȀ Ȉ

Êǧ�ÌǶ ÉȀÈǳ﴾2

3﴾نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِطَنةً َوَأْسَبَغ َعَلْيُكمْ ﴿: وله جّل ذكرهوق-

األوىل لغوية معجمية : لوجهتنيالتأثر هنا كذلك واضح باآليات القرآنية من او 

  .الثانية داللية معنويةو 

تأثَّر فيه بالنظم القرآين، يصور لنا الشاعر اآلثار املتوّقعة جرّاء 
ُ
بعد الدعاء الشعري امل

  .ة األمري ومرضه يف أوساط الرعية وأتباعهعلّ 

وِيـــلِ ــــــــــَالن الّصَبابَِة  َوالعَ ـــــــفـََلْم َأَر ِمثْـَل ِعلَِّتَك اْستَفاَضْت      بِإعْ 

َجاَفْت ِمْن مِقيلَعَلى َمَضٍض، وَ ْم َبَدَأْت  َوثنَّْت  ِمْن  َمِبيٍت      وكَ 

نَ ْكَوى    َقْد َكاَن الصَِّحيُح َأَشّد شَ وَ  ِف الَعِليـــلِ ـــــــــَغداتَِئٍذ ِمَن  الدَّ

َوِإْشَفاقا َعَلى الَمجـــِْد األَثِيلِ َرجَّى    ـــْضِل المُ ُمَحــاَذرًَة َعلى الفَ 

.137البقرة، اآلية سورة  - 1
.57سورة النساء، اآلية -2
.20سورة لقمان، اآلية-3
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َر َمْوُجوِد الَبِديـلِ م َيِردون َبْحراً    ــــــــــــــــــــَوِعْلماً أَنـَّــهُ  1ِبُجـْوِدَك َغيـْ

لقد  املتوكلالشاعر يف حياته تأثري مرض الغري فيهم مثلما وقع عليهم مصاب  مل ير

، واهتزت قع عميقا والبكاء والعويلفكان األثر بالغا والو ) استفاضت بإعالن(انتشر خربها 

ومن شدة احلب والتعاطف مع املريض أن األصحاء . حياة الناس وعاب عنهم االستقرار

رض نفسه وذاك راجع إىل أن هذا املريض ليس اإلنسان العادي أصبحوا أشد مرضا من امل

وإشفاقا على زوال  البسيط، لذلك بكوه و تأملوا و التاعوا خوفا من انقطاع فضله املنتظر

ال ميكن �Â�©ƢƳƢū¦� ƢǔǫÂ� ƢƼǈǳ¦Â� ƢǘǠǳ¦�Ŀ�ǂƸƦǳ¦�Ǿǻ¢�ÀȂǯ°ƾȇ�ǶĔ¢��ƾȈƬǠǳ¦�ǽƾůشرفه و 

  .مهأن يعوضه أو ميكن أن يقوم مقا ألي كان

.280، ص2البحرتي، الديوان، مج -1
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  .التناص والسرقة الشعرية: المبحث األول

يتبني أن النقاد العرب القدامى عرفوا فكرة التناص يف مفهومها  مما سبق عرضه

وأبعادها ووظائفها، وإن مل يصطنعوا هذا املصطلح الغريب وأن مفهوم السرقات يعد أصال 

غري أن الدراسة املتفحصة ملفهومي السرقات والتناص تكشف عن وجود . ملفهوم التناص

لنظر إىل السرقات باعتبارها تشكل الصورة اختالفات جوهرية بينهما، جتعل من التعذر ا

فالشروط التارخيية واخللفيات املعرفية والثقافية اليت حتكمت يف نشأة . العربية للتناص

  .وهذا ما تنبه إليه عدد من النقاد والباحثني. املفهومني خمتلفة

Âǂǋ�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ƪ¶�" حممد مفتاح"ويف هذا السياق يؤكد  ǸǰŢ�́ ƢǼƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�À¢

اجتماعية وفلسفية وثقافية وسياسية خاصة، مثلما أن السرقات األدبية وراءها خلفيات 

ي التارخيي ومنطق التاريخ، عوعليه فإنه من جمانية الو «. اجتماعية وثقافية وسياسية خاصة

وتطور دراسات السرقات األدبية يف العصر العباسي، وبني نظرية أن تقع املوازنة بني نشأة 

فمفهوم السرقات استمر أدبيا ومجاليا وأخالقيا بناء . التناص اليت هي وليدة القرن العشرين

أدبية وفلسفية يهدف اجلانب الفلسفي منها  نظرية على حمدداته، وأما نظرية التناص فهي

العقالنية األوروبية احلديثة واملعاصرة، لذلك فإنه ينبغي  إىل توضيح املبادئ اليت قامت عليها

أال يتخذ مفهوم اإلنتاج وإعادة اإلنتاج واهلدم والبناء، مطية وذريعة يف ترسيخ املفاهيم 

.1»النقدية العباسية باعتبارها سبقت ما يوجد لدى األوروبيني

.67، ص1996الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، حممد مفتاح، التشابه واالختالف حنو منهجية مشولية، املركز -1
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ريب القدمي دراسة ويتفق الكثري من الباحثني على أن دراسة السرقات يف النقد الع

منهجية مل تظهر إال يف العصر العباسي، وأن هذه اللفظة مل تنتشر إال عندما اشتدت 

  .اخلصومة حول أيب متام بني أنصار القدمي وأنصار احلديث

والذي نظنه هو أن دراسة السرقات دراسة منهجية مل تظهر ": حممد مندور"يقول 

  :إال عندما ظهر أبو متام وذلك ألمرين

مسألة السرقات قد  نالثابت أام خصومة منهجية عنيفة حول الشاعر ومن قي-1

اختذت سالحا قويا للتجريح، وحنن نعلم اآلن أنه قد كتبت عدة كتب إلخراج 

سرقات أيب متام وسرقات البحرتي، وكان املؤلفون متعصبني أليب متام ومذهب 

ديث وأنصار البديع أو للبحرتي وعمود الشعر، أي منقسمني إىل أنصار احل

 .القدمي

عندما قالوا أصحاب أيب متام أن شاعرهم قد اخرتع مذهبا جديدا وأصبح إماما -2

فيه، مل جيد خصوم هذا املذهب سبيال إىل رد ذلك اإلدعاء خريا من أن يبحثوا 

للشاعر عن سرقاته ليدلوا على أنه مل جيدد شيئا، وإمنا أخذ عن السابقني مث بالغ 

1.وأفرط

نقاد، الحلديث من الشعراء إىل البالغيني و وانافسة بني أنصار القدمي وقد امتدت امل

فكان العلم بالسرقات الشعرية والتمييز بني أصنافها شرط إثبات تفوق الناقد ورسوخه يف 

  .العلم بالشعر

.114، ص2005، مصر، )منهج البحث يف األدب واللغة(النقد املنهجي عند العرب  ،حممد مندور -  1
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القدمي واحلديث وأنصار كل منهما كان عنصرا  بني خنلص مما سبق إىل أن الصراع

حامسا يف نشأة مفهوم السرقات، كما أن هذا املفهوم قد اعتمد من طرف أنصار القدمي 

�ƾų�¦ǀǰǿÂ�ǶĔƘǋ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǳ¦Â�ǶȀŹǂƴƬǳ�ǶȀǷȂǐƻ�ƾǓ�ƢȀƳȂǷ�ƢƷȐǇÂ�ƢȈǫȐƻ¢�¦°ƢȈǠǷ

1".داء قدميا"و" عيبا عتيقا"القاضي اجلرجاين يعترب السرقة 

وقد ميز  ...األخذ، االتفاق، االحتذاء: لنقاد السرقات إىل عدة أنواع منهاقسم ا

املعاين املشرتكة بني الناس اشرتاكا عاما، «: عني من املعاين مهاالقاضي اجلرجاين بني نو 

واملعاين اليت سبق إليها املتقدم فأبدعها وابتكرها، لكنها أصبحت بعد متداولة ومستعملة 

  .ن املعاين حىت وإن ابتكرت تصبح متداولة ومتناولة بني اجلميعويعين بذلك أ 2بكثرة

يف الغرض "أن اتفاق الشاعرين واشرتاكهما إما يكون، «لك يف سياق ذ كذلكيرى  

فأما االشرتاك يف الغرض على العموم " يف وجه الداللة على ذلك الغرض"أو " على العموم

والسخاء أو حسن الوجه  أن يقصد كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعة: فهو

ÃǂĐ¦�¦ǀǿ�ÃǂƳ�ƢǷ�Â¢�ƨǟǂǈǳƢƥ�ǾǇǂǧ�Ǧ ǏÂ�Â¢�� ƢȀƦǳ¦Â.

وأما االتفاق يف وجه الداللة على الغرض فهو أن يذكر ما يستدل به على إثباته له 

وينقسم هذا الوجه إىل عدة أقسام منها تشبيه الشجاع باألسد، . الشجاعة والسخاء مثال

3.»والسخي بالبحر وغري ذلك

، 1965عمر عزمي، طبعة القاهرة، :الوساطة بني املتنيب وخصومه، مجع احلسن بن أمحد بن منوبة، تح،القاضي اجلرجاين -  1

  .74ص
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
، 2002السيد حممد رشد رضا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، :، تح2أسرار البالغة وعلم البيان،ط،عبد القاهر اجلرجاين -  3

  .98ص
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ري اجلرجاين أن االتفاق يف الوجه األول ال يدخل يف األخذ والسرقة واالستمداد يش

.واالستعانة، وأن إدعاء دخوله فيها إال من بعض من ال حيسن التحصيل وأال ينعم التأمل

أما االتفاق يف الوجه الثاين فيستدعي النظر والتأمل، فإن كان مما اشرتك الناس يف معرفته  

  .عقول والعاداتكان مستقرا يف ال

أما التناص فهو مفهوم غريب حتكمت يف نشأته ظروف تارخيية وحتوالت فكرية 

وفلسفية أدى جتاهلها وإغفاهلا إىل سوء فهمه واالعتقاد بأنه السرقات اليت حتدث عنها 

  .القدامى

  :وحيصي النقاد عددا من الفروق بينهما

 صشعرية تعد من النقائختتلف السرقات والتناص من حيث القيمة، فالسرقات ال-1

ويأيت احلديث عنها يف " عيبا عتيقا" -القاضي اجلرجاين-وهذا واضح من اعتبارها 

�ǺǷ�ǽŚǣ�ǎ Ǽǳ¦�́ ƢǐƬǷ¦�ȂȀǧ��Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢǷ�°ƢǰǼƬǇ¦Â�ǾŹǂšÂ�¼°Ƣǈǳ¦�śƴē�¼ƢȈǇ

النصوص تفاعله معها بشكل يدل على سعة اطالع املبدع وثقافته ومهارته يف 

 .مفر للمبدع منهالنسيج وإعادة اإلنتاج، ولذلك فهو حممود وال 

خيتلفان من حيث املنهج فالسرقات تعتمد املنهج التارخيي والسبق الزمين وهكذا و -2

بني أنصار القدمي يكون الالحق هو السارق والسابق هو املبدع وهلذا عالقة 

�ǪƦǈǳƢƥ�ȏÂ�̧. شرنا إليها سابقاواحلديث الذي أ ¦ǂǐǳ¦�¦ǀđ�Ǿǳ�ÀƘǋ�Ȑǧ�́ ƢǼƬǳ¦�ƢǷ¢

ال يهتم بالنص املأخوذ منه أو النص الغائب، وإمنا كل مهه الزمين، فمنهجه وظيفي

 .النص اجلديد الذي امتص النصوص األخرى وحوهلا
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خيتلفان من حيث الوعي والقصدية، فإذا كان األخذ يف السرقات الشعرية يتم يف -3

الغالب من وعي وقصد ولذلك يعد األخذ سارقا، فإن التناص قد يكون هو اآلخر 

  . كنه يف الغالب يكون عن غري وعيعن وعي وقصد ول

  :لعصر العباسينماذج من شعراء ا

امتاز العصر العباسي بتنوع ثقافته وكثرة معارفه وعلمائه وشعرائه وازدهار احلياة 

وبذلك سنجد الكثري من التداخالت النصية بني . االجتماعية والعلمية واألدبية والسياسية

  .الشعراء

  :املرزباين بأن العتايب أخذ قول بشار بن برد يف قولهويف سياق ذلك ما يذكره 

1َوِفي الُجُفوِن َعِن اِإلَماِق تـَْقِصيري ْانِقَباٌض َعْن ُجُفوِنَهاِفي نَاِظرِ 

  :أخذه من قول بشار

َها ِقَصارـــــــــــــــــــــاَن جَ ــــــــــكَ َجَفْت َعْيِني َعن التَـَغاُمِض َحَتى ُفونـَُها َعنـْ

2اَفة َأْن َيُكوَن بِه السََّرارَـ خــــــــــــــَـــ م   جٍ ــــــــــــــَرار ِبُكِل فَ ــــــــــــــَـــ ة السّ ــــعَ يـََروْ 

، 2004، 1األردن، ط-صالح مهدي، الزبيدي ، دراسات يف الشعر العباسي ، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان-1

  .201ص
.46الديوان، دار صادر، بريوت، لبنان، د ت، د ط، ص،بشار بن برد -  2
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  .الدينيالتناص : المبحث الثاني

يقصد به أن يستحضر األديب بعض القصص، أو اإلشارات الرتاثية الدينية، ومعاين 

الشريفة ويوظفها يف سياقات نصوصه ليعمق رؤية يراها  اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية

.1جلديد وتعمقه وتثريه فنيا وفكريايف القضية اليت يود طرحها حبيث تنسجم مع النص ا

:ومن خالل هذا املنظور سنتطرق إىل التناص الديين عند البحرتي، عرب حمورين اثنني مها

  .القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

  :كريمالقرآن ال.1

من املعلوم أن القرآن الكرمي ثري بصوره وأفكاره وألفاظه الدالة، لذلك من الطبيعي 

�² ƢƦƬǫ¦�̈°ȂǏ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ� ¦ȂǇ��ǾǼǷ�¦Śưǯ�¦ÂǀƻƘȇ�À¢Â�² ƾǬŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�¦ǀđ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǂƯƘƬȇ�À¢

ينقل نصا إىل الشعر أو يغري الشاعر يف  القرآينالنص هذا آية أو لفظة من آية، وسواء كان 

صياغته مبا ينسجم والصياغة الشعرية، أو يف صورة استدعاء بعض أفكاره وصوره وقصصه 

2.وهذه الصور كلها تثري النص الشعري قوة وداللة. وتضمنيها يف أشعارهم

رية، يستدعي البحرتي الكثري من األلفاظ والرتاكيب واملعاين القرآنية يف نصوصه الشع

حيث يواجه القارئ قبوال هلذه األلفاظ واملعاين سواء أكان ذلك يف مطلع قصائده أم يف 

  .ثناياها

هلاشم غرايبة، مكتبة الكتاين، ) رؤيا(أمحد الزعيب، التناص نظريا وتطبيقيا، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص يف رواية -1

.106، ص1993إربد، 
.111املرجع نفسه، ص: ينظر -  2
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:قصيدة ميدح فيها الفتح بن خاقان فمن ذلك قوله يف مطلع

1.وَشَق َعَنا الظُْلَمة الُصْبحُ َقْد َجاَء َنصُر اهللا والَفْتحُ 

قد جاء "األول من البيت الشعري  وهنا يظهر التناص بصورة جلية من خالل الشطر

2﴾ِإَذا َجاَء َنْصُر اهللا َوالَفْتحُ ﴿: يف قوله تعاىل يف سورة النصر" فتحنصر اهللا وال

وإذا مل يكن يف كتب األخبار ما يشري إىل نصر كبري دعا الشاعر إىل تصويره، إال 

�ŘǠǷ�ń¤�ª ƾū¦�ŘǠǷ�ǺǷ�Ƣđ�¾ƾǟ�̄¤�» ǂǐƫ�ǲȈƦǇ�ƶƬǨǳ¦�ƨǸǴǯ�Ŀ�ƾƳÂ�Ǿǻ¢��ǶǴǠǳ¦�ǶǇȏ¦

وجعل التعريف للعهد يف اآلية يقوم يف االسم بالوظيفة نفسها، فأنزل االسم يف حمل 

استعاري أي أن جميئه وعد صادق كحدوث النصر، ولعل اجلناس هو الذي دعا الشاعر إىل 

يف عدا أداة  هيواملالحظ هنا أن الصياغة الرتكيبية لآلية الكرمية نقلها الشاعر كما .3التناص

.احلقيقية، ألنه مل يكن يقصد الشرط) قد(اليت أبدهلا ب ) إذا(لشرط ا

:وكذلك قوله يف مطلع القصيدة، اليت ميدح فيها املعتمد على اهللا

َقَراَلَقْد َأْمَسَك اهللا الِخَالَفة بـَْعَدَما 4.َوَهت َوَتَالَقى ِسْربـَُها َأن يـَنـْ

  - د بن غرطوج، هو وزير وأديب وشاعر ترعرع يف أحضان الدولة العباسية، من أصول فارسية عينه أبو حممد الفتح بن أمح

.247املتوكل أمريا ونائبا لشؤون مصر وإفريقية، اختذه املتوكل أخا وكان يقدمه على ولده وأهله، قتل مع املتوكل عام 
.474، ص3د ت، طحسن كامل الصريف، ديوان البحرتي، منشورات دار املعارف، مصر، -1
.1سورة النصر، اآلية-2
أمحد حيزم، فن الشعر ورهان اللغة، حبث يف آليات اخلطاب الشعري عند البحرتي منشورات دار حممد احلامي، صفاقس، -3

.37، ص2001تونس، ط
.2/1055البحرتي، الديوان، صر -4
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واَألْرضَ ْمِسُك الَسَمَواتِ اهللا يُ نَّ إ﴿: حضار لقوله تعاىل يف سورة فاطروهنا است

1.﴾َأَحٍد ِمْن بـَْعِده، ِإنَُه َكاَن َحِليَما َغُفورًاَأْمَسَكُهَما ِمنَ ُزوَال ولَِئن زَالََتا ِإنَ تَـ َأن 

السياق الشعري، يبني دور املعتمد على من خالل فاستحضار الداللة يف هذه اآلية 

  :اهللا تعاىل له بدليل قوله يف البيتني التاليني اهللا يف جده لتثبيت أركان ملكه، بعد عون

ْتُه الِرَضى المَتَخِيَراــــــــِإلَْيه فَأََلفَ ِبُمعَتَمد ِفيَها َعَلى اهللا، أْسَتدتِ 

2.ِلَغْوَدٍر َمْعُروٍف الَعَواِقب ُمْنَكًراوَلو َلْم يـَُقْم لِلُمْسِلِمين ِبَحِقَها

  :مستندا على آية سورة اإلخالص وقوله أيضا

3).َلْم يُوَلَد وَلْم يَِلد(ــ فَاْجَهر بِ فَِإذا َعَزْمَت َعَلى َمَساَءتِِهم

، لوال 4﴾َلْم يَِلد وَلْم يُوَلدْ ﴿: ين يكاد يكون نظما لقوله تعاىلنالحظ أن الشطر الثا

  .هذا التقدمي والتأخري يف صياغة اآلية الواقعة يف البيت الشعري

يف تأكيد الفكرة اليت قصدها الشاعر من كثريا قد أفاد   ويبدو أن حضور هذه اآلية

ممن يقولون إن عيسى ابن اهللا فيشري إىل أن التعريض هلؤالء  االبيت، وهي أن ممدوحيه كان

ƨȇȉ¦�ǽǀđ�ǂȀŪ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ÀȂǰȇ.

:ومن التناص مع اآليات القرآنية، قوله يف مدح املعتمد

.41سورة فاطر، اآلية -1
.2/1055البحرتي، ديوان، ص-2
.2/801، صاملصدر نفسه -  3
.3سورة اإلخالص، اآلية-4
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ِمَنى وبِالبَـْيِت الَحَراِم الَعِتيقِ ْسَعى وبِالَخْيْف ِمنَحَلْفُت بِالمَ 

ِل َفٍج َعِميقٍ ــــــــــرُْكَبانَِها ِمْن كُ وَشةـــــــِب َمْخشُ ــــــــرُكَ َتُحُجُه ِإالَ 

ُهم والَ َعْن ُفُسوقٍ يرَ ـــــــــخِ ــــــــــُروَن اهللا َال مَ ــــــــــــُيَكبِ  1.َعْن رََفٍث ِمنـْ

ِفي الَناِس بِالَحِج يَْأُتوَك وَأِذنْ ﴿: ر يف البيت الثاين لقوله تعاىلفقد استحضر الشاع

2.﴾ْاتِيَن ِمْن ُكِل َفٍج َعِميقٍ رَِجاَال وَعَلى ُكِل َضاِمٍر يَ 

َفَمن َمْعُلوَماتٌ الَحُج َأْشُهرٌ ﴿: أما يف البيت الثالث فقد استحضر معىن قوله تعاىل

3.﴾ِفي الَحجِ فـََرَض ِفيِهَن الَحَج َفالَ رَفَث َوَال ُفُسوَق وَال ِجَدالَ 

وال شك أنه استفاد . فسوق/ رفث/ فج عميق: من اآليات الكرميةالشاعر استدعى 

  .من استحضاره هلاتني اآليتني الكرميتني تأكيد قسمه الوارد يف البيت األول

وضوحا عندما تكون بنية الشعر متكونة من ذلك ويكون التأثر بالنص القرآين أشد 

ǲȀǇ�Ǻƥ�Ǻǈū¦�Ǻƥ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�Ƣđ�Ƥ ƫƢǠȇ�̈ƾȈǐǫ�ǺǸǓ�ǺǷ�¾ȂǬȇ��ǎ Ǽǳ¦:

َهاَك َعِني 4.وَال آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ وَماِلي قـَُوَة تـَنـْ

ِلي قَاَل َلْو َأنَّ ﴿: ه تعاىل على لسان نيب اهللا لوطفنسيج البيت يكاد يكون من قول

5﴾ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ  ىآوَ َأو ِبُكْم قـَُوة 

  .3/1466 ص البحرتي، الديوان، -1
  .27اآلية  ،سورة احلج -  2
.197سورة البقرة، اآلية -3
.2/779، صالبحرتي، الديوان-4
.80سورة هود، اآلية -5
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�ƨȇȉ¦�Ƣē°ȂǏ�Ŗǳ¦Â�ǾǷȂǫ�¾ƢƷ�ǞǷ�¶Ȃǳ�ƅ¦�œǻ�¾ƢƷ�ƨǳȏƾƥ�ǂƯƘƫ�ÄŗƸƦǳ¦�À¢�ÂƾƦȇÂ

فوظف هذه اآلية ليصور ) الضعف، وعدم القدرة، وقلة اجلماعة(الكرمية وهي تشري إىل 

.للمخاطب ضعف قدرته، ووهن قوته وأمامه

  :يف مع القرآن الكرمي قولهومن التناص احلر 

1.َأْوُفوا بِالُعُقودِ :وقَاَل اهللاَوَقْد َعاَقَدْتِني ِبِخَالَف َهَذا

َءاَمُنوا يَأَيـَُها الِذينَ ﴿: تناص حريف جلزء من قوله تعاىلفالتناص يف هذا البيت، 

يبدو أن الفائدة املبتغاة من االستحضار مث التوظيف لآلية الكرمية يف  2.﴾َأْوُفوا بِالُعُقودِ 

  .هذا البيت تذكري املخاطب باألمر اإلهلي يف أداء املعامالت

يف قصيدته النونية اليت ميدح فيها أمحد بن إبراهيم األزدي، يتضح أثر النص القرآين 

النون املكسورة واأللف (ة من يف شعره إىل درجة أن البحرتي أقام قافية قصيدته املتكون

متأثرا بنهاية آية سورة الرمحن وذاك يدل على أن تأثر ) الساكنة اليت قبلها وحركة الفتح

وإمنا تعدى ذلك ليشمل اإليقاع  البحرتي بالقرآن الكرمي مل يقف يف حدود الفكرة واللفظ

  .املميز لسور القرآن الكرمي

�ƢēƢȇ¡�ǒتأثر الشاعر يف قصيدعلى  ولعل خري دليل ǠƦǳ�ǾǇƢƦƬǫ¦�Ǻŧǂǳ¦�̈°Ȃǈƥ�ǽǀǿ�Ǿƫ

:حىت خييل إلينا، وكأن الشاعر وضع هذه السورة أمامه وهو ينظم قصيدته يقول

.1/578، صالبحرتي، الديوان-1
.1سورة املائدة، اآلية-2
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1.يـَْلَتِقَيانِ َبْحَريِن بِالَمْعُروفَك للَنَدىاِإلَلُه ِبَسْيِب َكفِ َمَرجَ 

2.﴾َرُج الَبْحَرْين يـَْلَتِقَيانِ مَ ﴿ :فالبيت فيه إشارة لقوله تعاىل

  :ويقول يف بيت آخر من القصيدة نفسها

3.يـَْبَدَأ ِبَوْضِع اَألْرِض َوالِميَزانِ َك قـَْبَل َأنْ رََفع الّسَماء َوَمْجد َفْخرِ 

4﴾َوَوَضَع الِميَزانَوالسََّماَء رَفـََعَها﴿: ففي البيت استحضار لقوله تعاىل

ورمبا أفاد الشاعر من استحضار هذه اآلية وتوظيفها هنا، لتأكيد الداللة اليت 

اإلشارة إىل مسو كرم ممدوحه ورفعة شأنه لذا جاءت : قصدها وهي تشمل أمرين، األول

ثر قبل آمشريا إىل أن هذا الكرم وتلك املفهو اإلشارة إىل أن كرمه قدمي : أما الثاين" السماء"

  .ع امليزانأن ختلق األرض ويوض

استحضر البحرتي التناص مع القرآن الكرمي إىل قصة يوسف مع إخوته، يف مقطوعة 

  :من شعره يقول

َناأيـَُهَذا اَألِمير َقْد َمَسَنا الُضُر  وُمَدت َيُد الُخطُوب ِإلَيـْ

َنا ِبَضاعَ  ُقل ِخطَابـَُها فـََباَرُت َلَديـَْناْزَجاةـــــــــــة مُ ــــــــــوَلَديـْ

َناـ    ْـ أيـَُهَذا اَألِميُر َأْوِف لََنا الَكي 5.َل ِبَما ِشْئَت َأْو َتَصَدْق َعَليـْ

.4/2371، صالبحرتي، الديوان-1
.19سورة الرمحن، اآلية -2
.4/2371، صالبحرتي، الديوان-3
.7سورة الرمحن، اآلية-4
.2393-4/2392، صالبحرتي، الديوان-5
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�̈Ȃƻ¤�¾Ȃƻ®�Ǻǟ�Ƣđ�ƅ¦�ȄǰƷ�Ŗǳ¦�Ǧ ǇȂȇ�̈°ȂǇ�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�ƨǐǬǴǳ�ƶǸǴƫ�ƨǟȂǘǬŭƢǧ

يزُ زِ ا العَ هَ يـُّ أَ وا يَ الُ قَ هِ يْ لَ عَ  والُ خَ ا دَ مَ لَ فَـ ﴿: فونه، قال تعاىليوسف على أخيهم وهم ال يعر 

ي زِ جْ يَ هَ اللَّ ا إنَّ نَ يْـ لَ عَ قْ دَّ صَ تَ وَ لَ يْ ا الكَ نَ لَ فِ وْ أَ فَ اةٍ جَ زْ مُ ةٍ اعَ ضَ بِ بِ  انَ ئْـ جِ وَ رُّ الضُّ ناَ لَ هْ أَ ا وَ نَ سَّ مَ 

1.﴾ينقِ دِّ صَ تَ مُ ـال

  :ويقول يف إحدى قصائده مفتخرا

  اودَ عُ اسِ النَّ  رُ ضَ أنْ وَ اناً سَ لِ سِ ــ  االنَّ  بُ رَ عْ أَ ) برَ عَ الْ ( اءُ نَ أبْـ نُ حْ نَ 

2.ايدَ دِ حَ أوْ ةً ارَ جَ وا حِ ونُ كُ بِ رْ حَ   ي الــــــــــــــــفِ : انَ لَ الَ قَ هَ اإللَ نَّ أَ كَ وَ 

3.﴾يداً دِ حَ أوْ ةً ارَ جَ وا حِ ونُ كُ لْ قُ ﴿:  من البيت الثاين لقوله تعاىلفالشطر الثاين

توصية  اإىل أن قومه العرب قد نالو ) كونوا حجارة أو حديدا(يشري البحرتي يف قوله 

من اهللا عز وجل بأن يكونوا شديدي البأس والصالبة، ونتيجة استحضاره هذه اآلية هو 

  .االفتخار بصالبة العرب وشراستهم يف ساحات املعارك

  :ويقول يف قصيدة مدح واصفا شعره

رُ بْـ قى التَّ تَ نْ ا يُـ مَ كَ تاراً خْ مُ ظَ فْ اللَّ     هاي لَ قِ تَ نْ يَـ يرِ انِ نَ الدَّ شِ قْ نَـ ةِ وشَ قُ نْـ مَ بِ 

4.رُ هْ ا شَ هَ تُـ حْ ، وروَ رٌ هْ ها شَ تُ وْ دَ غَ وَ     ةليعَ ا طَ ـــــــهَ نْـ مِ يحِ الرِّ امَ ـــــــــأمَ بيتُ تَ 

.88سورة يوسف، اآلية-1
.2/595، صالبحرتي، الديوان-2
.50سورة اإلسراء، اآلية-3
2/875، ص الديوانالبحرتي، -4
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ا هَ احُ وَ رَ وَ رٌ هْ ا شَ هَ وُّ دُ يح غُ الرِّ انَ مَ يْ لَ سُ لِ وَ ﴿: ت الثاين إشارة إىل قوله تعاىلفالبي

1.﴾رٌ هْ شَ 

املعجزة اليت خص اهللا تلك  -وهو ميدح قصائده-يستحضر البحرتي التناص القرآين 

�ƢȀƷ¦Â°Â�ǂȀǋ�ƢǿÂƾǣ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ǽǂǷ¢�ƪ Ţ�ƶȇǂǳ¦�ǲǠƳ�ÀƢƥ��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ÀƢǸȈǴǇ�ǾȈƦǻ�Ƣđ

فكأن البحرتي يريد أن يشري إىل أن شعره سريع االنتقال بني الرواة وعامة الناس  . شهر

يكون  كالريح، أو لعل البحرتي يريد أن جيعل جريان شعره بني الناس يسابق الريح حبيث

  .منها يف الطليعة

Ǿǻ¦Ȃƻ¤�ǒ Ǡƥ�Ƣđ�Ƥ ƫƢǠȇ�̈ƾȈǐǫ�ǺǸǓ�¾ƢǫÂ:

2.ىفَ وَ إذْ )يمَ راهِ إبْ (اءُ فَ وَ الَ ا، وَ يهَ فِ )يلَ ماعِ إسْ (قُ دْ صِ الَ 

: الذي أشارت إليه اآلية) مساعيلإ(الشاعر يشري يف الشطر األول إىل صدق نيب اهللا 

أما يف  3.﴾اً يّ بِ نَ والً سُ رَ انَ كَ وَ دِ عْ الوَ قَ ادِ صَ َكاَن هُ إنَّ يلَ اعِ مَ إسْ ابِ تَ ي الكِ فِ رْ كُ اْذ وَ ﴿

يمَ اهِ رَ بْـ إِ وَ ﴿: إليه اآلية عليه السالم، الذي أشارت) إبراهيم(الشطر الثاين فيشري إىل وفاء 

4.﴾ىفَ ي وَ ذِ الّ 

.12سورة سبأ، اآلية -1
.3/1395، صالبحرتي، الديوان-2
.54سورة مرمي، اآلية -3
.37سورة النجم، اآلية -4
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¼ȂǗ�Ǻƥ�Ǯ ǳƢǷ�Ƣđ�¬ƾǷ�̈ƾȈǐǫ�ĿÂ ،عرض البحرتي ما فعله هذا القائد بأعدائه ،

  :الذكر احلكيم إذ يقولمشريا لفعله آية من 

1.ى الرخمِ إلَ بْ سَ نْ تُـ مْ لَ يلَ ابِ أبَ راً يْ طَ مْ هُ قَـ وْ فَـ الِ اآلجَ ضِ ارِ عَ نْ مِ تْ لَ سِ أرْ 

2،﴾يلَ ابِ أبَ راً يْ طَ مْ هِ يْ لَ عَ لَ سَ رْ أَ وَ ﴿: الفيلفالبيت فيه إشارة لقوله تعاىل من سورة 

فوظف الشاعر هذه السورة القرآنية رغبة منه يف إشعار ممدوحه أنه مع احلق وأن أعداءه مع 

.الباطل، متخذا من مساندة اهللا للممدوح بإرسال طري أبابيل حتارب إىل جانبه دليال لذلك

ǲƦǴƥ�Ǻƥ�ǲȈǟƢũ¤�Ƣđ�¬ƾŻ�Ǿǳ�̈ƾȈǐǫ�ǺǸǓÂ* جنده يشبه أحد أعداء املمدوح يف ،

  :يقول بفرعونطغيانه وضاللته 

3.ىدَ ا هَ مَ وَ لَّ ضَ أَ إذْ )رَ صْ مِ (نَ وْ عَ رْ فِ   )سارِ فَ بِ (انَ كَ )ارَ فَ الصّ (ا مَ نَّ أَ كَ وَ 

هُ مَ وْ قَـ نُ وْ عَ رْ فِ لَّ ضَ أَ وَ ﴿: وله تعاىل يف بيان طغيان فرعونوهو يف بيته هذا استوحى ق

:ǂǟ¢�ƢǸǴǠǷ�Ƣđ�ȂƴȀȇ�ƨǟȂǘǬǷ�Ŀ�¾ƢǫÂ»4.﴾ىدَ ا هَ مَ وَ 

  ىرَ بْـ كُ ى وَ رَ غْ صُ نَ يْ بَـ عِ بْ النَّ  نَ ء مِ   اسَ لْ اء مَ رَ فْ صَ اكَ صَ ا عَ نَ يْـ أَ رَ دْ قَ 

5.ىرَ خْ أُ بُ آرِ مَ  - ينِ ظَ - ا يهَ فِ كَ لَ يناً لِ وَ ناً سْ حُ نِ يْ تَـ لَ خِ تَ عْ مَ جَ 

- ه259مالك بن طوق بن عتاب التغليب، ويل إمارة للمتوكل العباسي، وكان من الفرسان األجواد، تويف عام.
.4/2129، صالبحرتي، الديوان-1
.3سورة الفيل، اآلية-2
أبو الصقر إمساعيل بن بلبل بن لوقا وقيل أبو عبيد اهللا بن حيي املعروف بقسطا بن لوقا، عامل بالطل والفلك والرياضيات -*

.ه286 والطبيعة والنبات وهو من مدينة بعلبك يف عهدها العباسي، تويف
.2/824، صالبحرتي، الديوان-3
.79طه، اآليةسورة  -  4
.1/68، صالبحرتي، الديوان-5
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 :اىل على لسان موسى عليه السالمففي الشطر الثاين من البيت الثاين إشارة لقوله تع

1.﴾ىرَ خْ أُ بُ آرِ ا مَ يهَ ي فِ لِ ي وَ مِ نَ ى غَ لَ ا عَ هَ بِ شُ هُ أَ ا وَ هَ يْـ لَ عَ أُ كَ وَّ تَـ أَ ايَ صَ عَ يَ هِ الَ قَ ﴿

ويف جانب آخر من شعره أمل بقصة النيب سليمان عليه السالم اليت وردت يف سورة 

ا نَ أَ ابِ تَ الكِ نَ مِ مٌ لْ عِ هُ دَ نْ ي عِ ذِ الَّ الَ قَ ﴿: بلقيس ملكة سبأ، يف قوله تعاىلالنمل مع 

ي بِّ رَ لِ ضْ فَ نْ ا مِ ذَ هَ الَ ، قَ هُ دَ نْ عِ راً قِ تَ سْ مُ اهُ ءَ ا رَ مَّ لَ فَـ كَ فُ رْ طَ كَ يْ لَ إِ دَ تَ رْ يَـ نْ أَ لَ بْ قَـ هِ بِ يكَ اتِ ءَ 

يٌّ نِ ي غَ بِ رَ نَّ إِ فَ رَ فَ كَ نْ مَ وَ هِ سِ فْ نَـ لِ رُ كُ شْ ا يَ مَ نَّ إِ فَ رَ كَ شَ نْ مَ وَ رُ فُ كْ أَ مْ أَ رُ كُ شْ أَ أي نِ وَ لُ بْـ يَ لَ 

2�̈Ȃǫ�µ.﴾يمٌ رِ كَ  ǂǠƬǈȇ�À¢�ƾǠƥÂ��ŖǷƢǐǳ¦�ƾǸŰ�Ǻƥ�Ǧ ǇȂȇ�Ƣđ�¬ƾŻ�Ŗǳ¦�ǾƫƾȈǐǫ�ȆǨǧ

:هذا القائد وقوة جنده، ووصول جيوشه لبالد الروم البعيدة يقول

فِ عِ سْ مُ منْ ائلٌ نَ بُ لَ طْ يُ نَ اكَ وْ أ    مْ هِ كِ لْ مُ ةُ بَّ رَ السَّْلَم كَ يـْ إلَ تْ بَ طَ خَ 

3).فِ آصَ (منْ ةً بَ يْ هَ عُ رَ أسْ فُ يْ السَّ وَ     اهَ شِ رْ عَ بِ تَ يْ تَـ أَ دْ قَ كَ ي بِ نِ نَّ أَ وكَ 

نلحظ البحرتي يف هذين البيتني قد ملح موقفا لسليمان عليه السالم، مستدعيا قصة 

جميء سليمان بعرش بلقيس، وجمسدا ذلك ملمدوحه ولكن الشاعر جعل السيف وسيلة 

  .بلقيسالذي جاء بعرش ) آصف(املمدوح يف إتيان العرش فهو عنده أسرع من 

وقد صور القرآن الكرمي جانبا آخر من هذه القصة، متمثال ببناء سليمان صرحا

ńƢǠƫ�¾Ƣǫ��ǆ ȈǬǴƥ�¬ǂǐǳ�ƢđƢǌǷ :﴿ وَ هُ هُ نَّ أَ كَ تْ الَ قَ كِ شُ رْ ا عَ ذَ كَ هَ أَ يلَ قِ تْ اءَ ا جَ مَ لَ فَـ

4﴾ينمِ لِ سْ ا مَ نَّ كُ ا وَ هَ لِ بْ قَـ نْ مِ مَ لْ ا العِ ينَ وتِ أُ وَ 

  .18 يةسورة طه، اآل-1
.40سورة النمل، اآلية-2
.3/1420، صالبحرتي، الديوان-3
  .42 يةسورة النمل، اآل-4
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البحرتي هذه القصة القرآنية عند مدح املتوكل ووصفه ويف قصيدة أخرى يستمد 

:لربكته، إذ يقول

  ايهَ عانِ ي مَ وا فِ قُّ أدَ ا فَ هَ اعَ دَ إبْ   والُ وَ ذينَ الَّ )انَ مَ يْ لَ سُ (نَّ جِ نَّ أَ كَ 

1.ابيهَ شْ تَ وَ ثيالً مْ تَ حُ رْ الصَّ يَ هِ :تْ الَ قَ   ضرْ عَ نْ عَ )يسُ قِ لْ بَـ (ها بِ رُ مُ تَ وْ لَ فَـ 

على هذه الربكة من العظمة مبا يرضي ممدوحه، صور أن جن ولكي يضفي الشاعر 

سليمان هم الذين تفننوا يف تصميمها وإبداعها، ومل يقف عند هذا احلد بل رسم صورة 

�ȆǋǂǠǯ�ƨǯŐǳ¦�ǽǀǿ�À¤�ƪ ǳƢǬǳ�ƨǯŐǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�©ǂǷ�Ȃǳ�ƢĔƘǯÂ�ǆ ȈǬǴƥ�ƢȀȈǧ�°ȂǏ��ƨǴȈŦ

  .تشبيها ومتثيال

:، يف قوله تعاىل)لوسواس اخلناسا(بأنه وجاء يف القرآن الكرمي وصف الشيطان 

2.﴾اسِ نَّ الخَ اسِ وَ سْ الوَ رِ شَ نْ مِ ﴿

�Ƣđ�¬ƾŻ�̈ƾȈǐǫ�ǺǸǓ�ƪ Ȉƥ�Ŀ�ƢȀǼǸǓÂ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀǿ�ǀƻ¢�ƾǫ�ÄŗƸƦǳ¦�À¢�ÂƾƦȇÂ

:، إذ يقولحممد بن عبد اهللا بن طاهر

3.اسِ نَ الخَ اسٍ وَ سْ وَ بِ غَ شَ وا بِ لقُ عَ     ماهُ عَ رْ ر تَـ اشِ معَ يجُ هِ ى يَ تَ مَ وَ 

  .4/2417 ص ،البحرتي، الديوان-1
.4سورة الناس، اآلية-2
- ه253املتوكل خالفة بغداد، وكان أديبا وشاعرا، مات عام حممد بن عبد اهللا طاهر اخلزاعي، والء.  
.2/1172، صالبحرتي، الديوان-3
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فالبحرتي يقرن أعداء املمدوح يف هذا البيت بالشر ووسوسة الشيطان هلم، وذكر 

الشاعر للشيطان هنا فيه إحياء بزعامة إبليس ملواقف الشر، ودوره يف دفع الناس إىل طريق 

  .الضالل

  :الحديث الشريف.2

استكماال للحديث عن التناص الديين نشري إىل التناص مع احلديث النبوي الشريف 

إال أن استحضاره احلديث الشريف عند البحرتي، فقد كان مكمال لرؤية الشاعر اإلسالمية 

ومع ذلك كانت األحاديث الشريفة . مل يكن وافرا، فقد كان يستحضر اللفظ حينا آخر

ر العباسي أكثر العصور اإلسالمية تأليفا يف األحاديث ذات السند الضعيف كون أن العص

الضعيفة الختالط العرب بالعجم وكثرة الطوائف وتعدد املذاهب إال أن أعد رجاال للتمييز 

  .بني الصحيح وما سواه

  :يقول البحرتي

اتِ نَ البَـ تُ وْ مَ وَ ينِ نِ البَ اةُ يَ حَ يهِ فِ كَ شَ  ال اهللاِ مِ عَ نِ نْ مِ وَ 

1.ماتِ رَ كْ المُ نَ مِ اتِ نَ البَـ تُ وْ مَ المُ السَّ هِ يْ لَ عَ يِّ بِ النَ لِ وْ قَ لِ 

يف ابنة له توفيت، فالبحرتي يف هذين البيتني يعزي موسى بن عبد امللك

ويستحضر حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه الطرباين عن ابن عباس رضي اهللا 

.1/382، صالبحرتي، الديوان-1
- هـ246موسى بن عبد امللك أبو عمران، صاحب ديوان اخلراج أيام املتوكل، كان من الرؤساء وفضالء الكتاب، تويف. 
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احلمد هللا، دفن البنات «: رقية قالهللا عليه وسلم بابنته ملا عزي النيب صلى ا: عنهما قال

1.»ن املكرماتم

  :ويقول البحرتي مستحضرا حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف السكينة والوقار

ارِ قَ الوَ وَ ةِ ينَ كِ ي السَ ى فِ شَ يخْ وَ   ينِ أَ ي التَ فِ ببُ حَ ى يُ دَ هُ امَ إمَ 

2.ارِ هَ النـَّ  سُ مْ شَ أمْ لِ يْ اللَّ رُ دْ بَ أَ     واالُ قَ هِ يْ إلَ ودُ فُ الوُ رَ ظَ ا نَ إذَ 

 :يستحضر احلديث التايل -وهو من قصيدة ميدح فيها املعتز باهللا-ففي هذا البيت 

 حدثنا الزهري عن سعيد بن املسبب عن أيب هريرة عن: قال آدم حدثنا ابن أيب ذئب قال«

 إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم بالسكينة«: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

3.»ا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتواوالوقار وال تسرعوا فم

�ƾƦǟ�Ǻƥ�ª °Ƣū¦�ȄǴȈǳ�Ƣƥ¢�Ƣđ�¬ƾǷ�̈ƾȈǐǫ�ǺǷ�ƪ Ȉƥ�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ÄŗƸƦǳ¦�ǂǔƸƬǈȇÂ

  :إذ يقول العزيز

4.الثمدِ مِ ائِ الهَ ليلَ ي غَ وِ رْ يَـ دْ قَ فَـ هُ ذلُ تبْ فِ العرْ غيرَ صَ نَّ رَ قِ حْ تَ الَ 

.338-1/337، 2008األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة، مكتبة املعارف، الرياض، طحممد ناصر الدين : ينظر -  1
.2/859، صالبحرتي، الديوان-2
  )ان يعمد إىل الصالة فهو يف صالةفإن أحدكم إذا ك(رواه البخاري، ومسلم وزاد مسلم -3
- هـ بعد أن كبا به 284واليها عيسى النوشري فقتل عام أبو ليلى احلارث بن عبد العزيز ابن دلف، ثار وأخوته بأصبهان على

 .فرسه
.2/645، صالبحرتي، الديوان-4
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الذي رواه أمحد بن حنبل يف قول الرسول صلى مستشهدا باحلديث النبوي الشريف 

ا، فقال له اهللا عليه وسلم جلابر بن سليم، وقد جاءه من البادية وطلب منه أن يعلمه شيئ

ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تعطي صلة احلبل، ولو أن شسع «: صلى اهللا عليه وسلم

نحي الشيء من طريق الناس النعل، ولو أن تنزع من دلوك يف إناء املستسقي، ولو أن ت

يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن 

1.»لوحشان يف األرضتؤنس ا

كما أن البحرتي أيضا استدعى حديثا للمصطفى  صلى اهللا عليه وسلم وفيه يشري 

عجبا ألمر املؤمن إن «: السالمك يف قوله عليه الصالة و إىل أمر املؤمن بأنه كله له خري وذل

أمره كله له خري وليس لذلك ألحد إال املؤمن إن أصابته سراء بشكر فكان خريا له وإن 

2.»صابته ضراء صرب فكان خريا لهأ

  :فالبحرتي يقول يف تعزية موسى بن عبد امللك يف وفاة ابنته

3.باتِ الهِ دَ نْ عِ رِ كْ الشُّ لةِ زِ نْ مَ كَ ءِ الَ البَ دَ نْ عِ برُ الصَّ هُ لُ زِ نْ مَ وَ 

فباستحضار هذا احلديث النبوي، يريد أن يذكر موسى بن عبد امللك أن اهللا أخذ 

.منه ابنته فعليه بالصرب، وأعطاه البنني فعليه بالشكر، والصابر والشاكر يف نعمة من اهللا

.1238، ص1996، 1مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنوط، ط-1
.2999، ص1972، 2حياء الرتاث العريب، بريوت، طإشرف النووي، شرح صحيح مسلم، دار حيي بن  -  2
.1/382، صالبحرتي، الديوان-3
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  .يالتناص األدب: المبحث الثالث

:تناص البحتري مع أبي تمام.1

بشعر عديد من الشعراء الكبار وعلى رأسهم أبو متام، الذي أخذ تأثر البحرتي كثريا 

الكثري من أقواله ولكن مل يأخذ احلكمة من أغراض شعره، وال قام بصبغه صبغة فلسفية  

كما هي عند أيب متام، بل اعتىن البحرتي بانتقاء ألفاظه ومعانيه، فتجنب املعقد منها 

ن املواضع الشعرية، فعلى سبيل املثال جند والغريب، ولقد تناص مع أستاذه يف الكثري م

  :البحرتي يستحضر بيت أيب متام

1.يبِ جِ ر مُ يْ غَ رِ قْ الفَ ي بِ ائِ عَ دُ وَ     اعدَ رُ يْـ ي غَ تِ ابَ جَ إِ اءٌ وَ سَ فَ 

الذي ينكر فيه الوقوف على األطالل، من حيث خاطبها وبثها لوعته، فسواء عند 

ليوظفه يف نفس السياق  ،2ال جييباستحالة أن جياب من غري أن يدعى، أو يدعو ما 

:املدحي املشابه، حيث يقول

3.لِ أَ يسْ الَ نْ مَ يبِ جِ مُ كَ هِ بارِ خْ تِ اسْ   يفِ تُ نْ كُ ، فَ جيبُ تَ سْ يَ الَ ماَ تُ لْ أَ سَ وَ 

فقد عذر املنازل والم نفسه، والعاقل أوىل مما ال يعقل، فلما امتنعت عليها اإلجابة 

= ودعائي بالفقر غري جميب "فاستحضار البحرتي ليتمثل يف  ،4اللوم أوقع على نفسه

، 1/119، 1976حممد عبده عزام، دار املعارف القاهرة، مصر، ط ت، :اخلطيب التربيزي، حتقيق:أبو متام، الديوان، شرح-1

  .من قصيدة ميدح فيها سليمان بن وهب
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.ت، من قصيدة ميدح فيها أمري املؤمنني املتوكل على اهللاكرم البستاين، دار صادر، لبنان، د ط، د :البحرتي، الديوان، حتقيق-3
، 1994عمر خليفة بن إدريس، نشر جامعة قار يونس، بنغازي، :ابن وكيع التنيسي، املنصف للسارق واملسروق منه، حتقيق-4

.123، ص1ط



  يالبحتر التناص في شعر   ..................................................................الثالث  الفصل  

109

وهذا يعين أن الوقوف على األطالل ال جدوى منه، فلماذا " وسألت ماال يستجيب

  .الوقوف عليها؟

�ƢĔƘƥ�¾ȐǗȋ¦�Ǧالبحرتي يوحي بتناص مع نصوص شعرية كثرية تإذا كان بي ǐƫ

ŭ¦�°ǀǟ�Ǻǟ�Őǟ�Ǿǻ¢�ȏ¤��ǲƟƢǈǳ�Ƣƥ¦ȂƳ�®ǂƫ�À¢�ȆǠƫȏ�ƢǸǯ��¿Ȑǰǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�¿ƾǠƥ�¾±ƢǼم 

سألت، يستجيب، كنت، : نفسه يف سؤاهلا وذلك من خالل تالحق األفعال التالية وتتابعها

وال خيفى أن هذه األفعال، اليت جاءت على هذا النحو جتلي السياق الشعري، . يسأل

�¾±ƢǼǸǴǳ�°ǀǠǳ¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�Ǧ ǌǰǳ¦�ȄǴǟ�ǒ Ĕ�Äǀǳ¦/راك املسبق لعجز اللوم للنفس، مع اإلد

  : إذن يأيت التناص على النحو اآليت. األطالل عن الرد

Ƙǈȇ�ȏ�ǺǷ�Ƥ¾= إجابيت غري داع - ȈĐ

  وسألت ما ال يستجيب= ودعائي بالفقر -

  ...لوم العاقل... =  إىل العذر-

  :البحرتي مع أستاذه قوله يف مدح الفتح بن خاقانومن تناص 

1.دِ اسِ حَ ا بِ هَ يْـ لَ عَ لْ لِّ دَ تُ مْ لَ تَ نْ أَ إذْ ةٍ مَ عْ نِ عَ ضِ وْ ر مَ هْ الدَّ ينَ بِ تَ سْ تَ نْ لَ وَ 

أراد البحرتي أن يدلل على قضية متس الواقع، وهي أن النعمة حىت وإن كانت 

  :مسترتة ال يظهر أثرها وفضلها إال احلاسد وهو بذلك يستدعي بيت أيب متام

  - ينظر على سبيل املثال معلقة امرؤ القيس:  

  ل   وِّ عَ مُ نْ مِ سٍ دارِ مِ سْ رَ دَ نْ عِ لْ هَ وَ   احتهَ فَ سَ نْ إِ ةٌ رَ بْـ ي عَ ائِ فَ شِ نَّ إِ وَ 

شرح ديوان امرؤ القيس ومعه أخبار املراقسة وأشعارهم يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ويليه أخبار النوابغ وآثارهم يف اجلاهلية  -

.114، ص1982، 7وصدر اإلسالم، تأليف حسن السندويب، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان، ط
.1/64،البحرتي، الديوان-1
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1.ودِ سُ حُ انَ سَ ا لِ هَ لَ احَ تَ أَ تْ يَ وِ طُ ةِ ضيلَ الفَ رَ شْ نَ اهللاُ ادَ رَ ا أَ ذَ إِ وَ 

وهو استدعاء يتناص إيقاعيا مع أيب متام يومئ على أنه كان له الفضل يف نشر 

يعد نفسه مادحا للفتح بن  -هنا-فضائل املمدوح، كما يفعل احلاسد بالنعمة، إال أنه 

  .يؤكد املعىن) أنت(ولعل استخدام أسلوب الشرط غري اجلازم، والضمري املنفصل . خاقان

  :التناص جليا يف بيت البحرتي التاليني ويظهر

دِ رْ الوَ دِ سَ ى األَ لَ ى عَ مَّ ا الحُ مَ نَّ إِ الَ أَ هُ رُ مُ عُ طالَ نْ إِ وَ موماً حْ مَ لبُ ا الكَ مَ وَ 

2.دِ نْ الرَّ نَ مِ ذاتِ اآلخِ احِ يَ الرِّ ومَ مُ سَ فاً ائِ خَ ةِ القتادَ ودَ ى عُ رَ ــــــــــــتَ تَ سْ لَ وَ 

ممدوحه باألسد، جبامع القوة والبأس وحتمل الشدائد ومها من قصيدة يصف فيها 

ويدلل على ذلك بأن شوك القتادة ال يعبأ بعصف الرياح، فهذا عني املعىن الذي قاله أبو 

  :متام يف مرض إلياس بن أسد

مِ ضِ األَ ةِ الغابَ ثِ يْ لَ لِ فٌ لْ حِ دُ رْ الوِ فَ هُ تَ ورَ ـــــــــــــسُ تَ نْ ايَـ عَ بٌ صَ وَ نْ كُ يَ نْ إِ 

3.مِ ــــْـتالرَّ بِ نَ أْ بَ عْ يَـ مْ لَ وَ دٍ جْ نَ انَ يدَ عَ تْ فَ صَ قَ تْ عصفَ أا ا مَ إذَ ياحَ الرِّ نَّ إَ 

ويبدو أن تعالق البحرتي مع أيب متام، تعالق واع يتجاوز االستنساخ ملعىن بييت أيب 

وأسلوب احلصر ) وما، ولست(متام، لريسم لوحة برتاكيب حنوية متثلت يف تكرار النفي 

.1/397،أبو متام، الديوان-1
.1/244البحرتي، الديوان،-2
.280-1/279أبو متام، الديوان -3
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عودة القتادة خائفا، اآلخذات (داليل وتنافر معنوي / وكذلك من خالل ترابط حنوي) إمنا(

  ).اإلنسان(صفة الكائن احلي ) عودة القتادة، مسوم الرياح(على ) مع الرند

:ومن املواطن اليت يتناص فيها البحرتي مع أيب متام قوله يف مدح احلسن بن خملد

1.سدُ حْ المُ ل وَ ؤمَ المُ وَ       لجَّ بَ المُ ى وَ جَ رْ المُ ذاكَ 

:وميكن الكشف عن هذا التداخل، مع قول أيب متام

2.لِ عدِ مُ وَ حٍ مدِ مُ وَ مسودِ وَ حسدِ مُ وَ رٍ كفِ مَ وَ دٍ حمَ مَ بِ 

   :وذلك من خالل التشاكل يف املعاين التالية

  .حمسد= مسود، حمسد =مكفر، مؤمل =حممد، مبجل = ذاك  -

وقع أسري معاين أيب متام، بل هو تثاقف وفرة وال يعين هذا التشاكل أن البحرتي قد 

.حمفوظ كثري، أو اطالع واسع

  :ويستدعي البحرتي يف قوله

3.عيدُ وَ أمْ دٌ عْ وَ أَ مْ هِ باضِ انقِ وسِ بُ عُ نْ مِ فُ رَ عْ يُـ سَ يْ عد لَ وَ وَ 

  :ومن ذلك قول أيب متام

- هـ، أحد رجال العصر شهامة وكتابة وبالغة وفصاحة ونبال، واله ابن طولون أقاليم 209احلسن بن خملد اجلراح، ولد عام

.هـ271حىت مات سنةمصر، مث غضب عليه وسجنه 
.2/210،البحرتي، الديوان-1
.3/44أبو متام، الديوان، -2
.2/20البحرتي، الديوان، -3
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1.اللطامِ رِ يْ غَ ي لِ نِ جاءَ هُ بُ سَ     ــــــــــحْ أَ الَ ري فَ بَ لِ هُ فَّ كَ عاُ افِ رَ 

أوعد أم (النظر يف بيت البحرتي يتضح أن تناصه مع أيب متام يتمثل يف عند انعدام 

وهو تناص قائم على امتصاص املعىن وهضمه، ) فال أحسبه جاءين لغري اللطام) = (وعيد

).وعد، وعيد(وقد زاد مجاله اجلناس الناقص بني لفظي 

  :أيوب ابن أخت أيب الوزيرقول البحرتي، ميدح أبا  -أيضا-ومن التناص 

2.دِ بَ معْ ، أوْ ءٍ يْ طَ كِ الِ مَ اهُ نَّ غَ     امَ نَّ أَ ، كَ ؤالِ لسُّ لِ ربُ طْ ان يَ وَ شْ نَ 

يبش للسؤال كطربه للغناء من صوت مجيل وهو املعىن  -هنا-فاملمدوح، كما يبدو 

:ذاته يف قول أيب متام، يف نفس السياق املدحي

3.اعِ مَ السّ مِ غَ ن نَـ مِ هِ يْ نَـ ذُ ى أُ لَ عَ     ىلَ ــــــــحْ أَ جوهُ رْ يَـ فٍ تَ عْ مُ ةُ مَ غْ نَـ وَ 

-نشوان(إال أن الصورة الراقصة اليت رمسها البحرتي، كما توحي داللة األلفاظ 

  .منحت التناص غىن وخصبا) غناه-يطرب

  :ويستحضر يف قوله من كلمة ميدح فيها اهليثم الغنوي

4.رمِ هْ يَـ لمْ مْ هُ زُّ عِ وَ مانُ الزَّ مَ رَ هَ هُ أنَّ ط، إالَّ الفرْ انَ مَ وا الزَّ بُ حَ صَ 

.3/210أبو متام، الديوان، -1
.2/325البحرتي، الديوان، -2
.2/399أبو متام، الديوان، -3
.1/144البحرتي، الديوان، بس -4
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حركة ) هرم الزمان، مل يهرم(وهي صورة مجيلة أضفت املفارقة يف اإلجياب والسلب 

.وفاعلية متميزة، جعلت التناص مع بيت أيب متام واعيا يتطلب دقة نظر وإعمال الذهن

  :يقول أبو متام مادحا ابن الطوق

1.مِ رِ الهَ ةَ يَ ي مشْ شِ مْ يَ رُ هْ ا الدّ دَ ى غَ تَ حَ     ىتَ فَـ هوَ وَ هرِ دَّ ال عاتِ ى تلَ عَ رَ جدٌ مَ 

وكما يبدو من بيت أيب متام أن التناص يتجاوز حرفية املعىن إىل عملية هضم 

  .واستعاب

  :قانبحرتي مادحا ومعاتبا الفتح بن خاويبدو كذلك يف قول ال

2.يدِ حْ لمته وَ هُ تُ مْ ا لُ ى مَ تَ مَ ي وَ عِ مَ   ىرَ الوَ سعَ ا وَ مَ دَ عْ بَـ اهُ دَ و نَ كُ شْ أأَ 

ولعل التداخل بني البيتني ظهر على طريقة ضمنية اقتصرت على بعض التشاكل يف 

مبا حيمله ) أأشكو(، وجاء االستفهام اإلنكاري )أمدحه والورى معي= وسع الورى (املعىن

  .من دالالت وإحياءات

السياق ويستحضر البحرتي يف ثنايا قصائده كثريا من أبيات أيب متام، ويف نفس 

  :يقول يف قصيدة يعاتب فيها احلسن بن وهب

3.ةِ ي إبانَ فِ تِ أْ يَ مْ ا لَ مِ اسِ لنّ لِ عٍ نافِ بِ سَ يْ لَ ثَ يْ الغَ بأنَّ مْ لَ عْ اوَ 

.3/186أبو متام، الديوان، -1
.2/116، املصدر نفسه -  2
.2/340البحرتي، الديوان، -3
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حيث أراد أن يدلل على صدق إبطاء عطائه وتنكره له، وأن ما صفا من ود فيما 

  .مل يأت يف وقتهبينهما أضحى غري نافع، كما هو احلال يف الغيث ال ينتفع به ما 

  : املعىن الذي طرحه أبو متام من قبل يف قولهنيولعله ع

1.اهَ مارُ هِ انْ طالَ مَ وْ اليَـ ماءُ ا السَّ ا مَ إذَ ياً ادِ صَ سِ األمْ بِ باتَ دْ قَ نْ مَ عُ فْ ا نَـ مَ وَ 

  :واضح هنا أن البحرتي يتشرب نص أيب متام فقوله

  باألمس صادياوما نفع من بات = واعلم بأن الغيث ليس بنافع -

¤̄¦�Ƣǿ°ƢǸĔ¦�¾ƢǗ�¿ȂȈǳ¦� ƢǸǈǳ¦�ƢǷ= ما مل يأت يف إبانته -

وضمريها املسترت العائد ) بات(اليت تبينت يف لفظة ) األنا(إال أنه عدل به عن حمور 

، وكأن الشاعر )الناس(�ƨǜǨǳ�Ƣđ�ȆƷȂƫ�ƢƷƢƬǨǻ¦�ǂưǯ¢�ƨǳȏ®�«ǂƼȈǳ) أيب متام(على الشاعر 

وهذا النوع من التناص حيتاج فيه املتلقي إىل نوع من . خاصا أراد أن يكون النفع عاما ال

  ).الالحق(الذي شارك يف إنتاج النص احلاضر ) السابق(التأمل الستحضار النص الغائب 

  :ومن قبيل االستحضار الواعي قوله يف قصيدة يرثي فيها أبا سعيد

2.جهامُ وَ هُ وَ هِ ليْ عَ ابِ حَ السّ رَّ مَ هُ رُّ ـــــضُ يَ سَ ليْ فَ رمٍ كَ نْ مِ آلنٌ مَ 

كان يف غاية الكرم ال ينال من كرمه شيء، كالبحر ال يزيد السحاب اجلهام   ءر فامل

وهكذا فعل أبو متام مع ابن محيد الطوسي، حيث رثاه فوصفه بالبحر كرما . قطرة واحدة

  .وسخاء

.3/345أبو متام، الديوان، -1
.2/101، املصدر نفسه -  2
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1.رُ حْ البَ هِ دِ حْ ي لَ وفِ راَ بْ ا قَـ هَ قائِ تِ باسْ      ة نيعَ صَ حابِ لسّ ي لِ مالِ تِ احْ فَ كيْ وَ 

يبدو من الوهلة األوىل أن البحرتي يف تناصه اقتصر على استنساخ ألفاظ ومعاين أيب 

  )للسحاب=البحر، السحاب = مآلن (متام ف

�ƢǷÂ�ƨǼȈǠǷ�ǢȈǏ�ȄǴǟ�̈ƾȇƾŪ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�ÄŗƸƦǳ¦�ƢȀǟ®Â¢�Ŗǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǽǀǿ�À¢�ȏ¤

صريف منحها دالالت  وبناء) وهو جهام(وتوظيف احلال ) هو مآلن(صاحبها من حذف 

�ȄǴǟ�ƨȈǧǂǏ�ƨǤȈǏ�ȆǿÂ�¿ƢȀŪƢƥ�§ ƢƸǈǳ¦�ǾǨǏȂǧ��¿ƢŤ�ĺ¢�©ƢǫƢȈǇ�Ŀ�Ƣēȏȏ®�ǞǷ�Ǧ ǳƢƼƬƫ

وكل هذا يدل ) فعالن(وزن فعال للصفة املشبهة الدالة على الثبات، وكذلك احلال يف لفظه 

  .بالتناص عن املباشرة واحلرفية

  :إبراهيم ابين املديرقوله يف مدح أمحد و  -أيضا-ومن االستحضار الواعي 

2.يماَ قَ مِ كارِ ى المَ لَ عَ كونَ ى يَ تَ حَ الَ العُ بِ لَ ي طَ فِ زماتِ العَ لُ قِ تقلْ مُ 

باإلضافة إىل أن املمدوح هو الذي يتوىل شؤون املكارم، فإن عزماته يف دأب غري 

  :ويتبدى التعالق مع بيت أيب متام الذي مدح فيه مالك ابن طوق. منقطعة عن طلب العال

3.؟مُ يِ قَ مِ كارِ ى المَ لَ عَ تَ نْ أَ ا وَ هَ نْـ عَ هبُ ذْ مَ كَ بِ لْ هَ ا، وَ يَ العلْ رفَ شَ تَ وَ 

   .على املكارم قيم= العلياء، على املكارم قيما = العال : يف

.1/327أبو متام، الديوان، -1
.1/226البحرتي، الديوان، -2
.4/84الديوان،أبو متام،-3
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أضفى على السياق احلركة ) متقلقل العزمات(إال أن توظيف البحرتي لرتكيب 

الدالة على انتهاء الغاية ) حىت(استخدام والنشاط وذلك بتشخيص لفظة العزمات، كما أن 

�ƢȀƬȇƢǣ�ǢǴƦƫ�ŕƷ�Ǧ ǫȂƬǳ¦Â�°¦ǂǬƬǇȏ¦�» ǂǠƫ�ȏ�ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�¶ƢǌǼǳ¦Â�ƨǯǂūƢǧ��ƨȇ±ƢĐ¦�ƨȈǻƢǰŭ¦

وبذلك مل يقتصر البحرتي على ما يعرف بالتناص املباشر بل جتاوزه ). على املكارم قيما(

  .إىل احلرفية

البحرتي مع أيب متام، قوله يف كلمة ميدح ومن التناص الذي ميكن أن يلمح يف شعر 

  :فيها أمحد بن سليمان بن أفق أيب الصقر

1.هِ سانِ رْ فُـ داتِ جْ نَ دربَ تَ     ىغَ ي الوَ فِ تهُ دَ جْ نَ و وَ دُ غْ يَـ وَ 

وهذا يعين أنه شجاع ومقدام ومعني لفرسانه يف ساحة املعركة ليزدادوا شجاعة فوق 

  :متام حيث مدح حفص بن عمر األزديأيب بيت جاعتهم، وهذا املعىن قد ورد يف ش

2.دِ جْ النَّ  ةِ جدَ ي نَ فِ عِ وْ الرَّ داةَ غَ تَ زدْ وَ   ىدَ ى الرَّ لَ عَ بانِ الجَ وخَ فُ ياَ تَ رْ وقَـ فَ 

فاملمدوح كان مثريا للجبان حىت أضحى مقداما ومعينا للشجاع ليزيد من شجاعته، 

روعة من و مجالية مسحة إال أن البحرتي ذهب إىل أبعد من نقل املعىن حيث أضفى عليه 

عمة باحلركة والنشاط يف حمل نصب فبصيغة املضارعة امل) تدرب(خالل توظيفه للفعل 

إذن فاملعىن يف . حال، ليكشف حالة أمحد بن سليمان النفسية واملعنوية يف ساحة املعركة

.1/311البحرتي، الديوان، -1
.1/273الديوان، أبو متام، -2
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أي -) النجد(بدال من ) فرسانه(سياق بيت البحرتي له خصوصيته وكذلك احلال يف لفظة 

  .أكثر داللة -شجاعال

  :ومنه كذلك قوله ميدح رافع بن هرمثة

1.ماَ زِ تَ عْ مُ ارَ سَ ا أمْ ئدتبْ مُ امَ قَ أَ هُ تَ ريمَ صَ  يوفتَ سْ م يَ زْ رح الحَ بْ يَـ الَ 

فهو شديد احلزم وذو عزمية قوية حيكم أموره يف كل شأن من شؤونه ويف كل حال 

إيقاعيا ملتزما الوزن والقافية، يقول تناصا  -مع بيت أيب متام-وقد جاء التناص . من أحواله

  :أبو متام يف مدح يونس الكاتب

2.زماً تَ عْ مُ ارَ سَ أمْ اً ئدتبمُ امَ قَ أَ ظٍ قِ يَ صعبٍ ن مُ ى مِ رَ الذَّ عبِ صَ لِّ كُ بِ 

أي أنه أكثر القتل مبعونة كل صعب وجور من ولد مصعب، متيقظ يف حاليت حلوله 

3.ومسريه

  :كما كان التناص أيضا حنويا

  .ا أم سار معتزمائدتبأقام م= ا أم سار معتزما ئدبتأقام م): اهلمزة(و) احلال(يف -

ولعل النظرة السريعة توحي على أن البحرتي قد أغار على بيت أيب متام، فاستنسخ 

معناه خاصة وأن عجز البيتني واحد من حيث اإليقاع والرتكيب النحوي، إال إنه عند 

ح أن املعىن الذي أراده البحرتي ينفي الوقوع يف وهم تدقيق النظر يف صدر كل منهما، يتض

.1/358البحرتي، الديوان، -1
.3/169الديوان، أبو متام،-2
.املصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
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التطابق بينهما واملتمثل يف إثبات اليقظة واحلزم والعزمية للمدوح، إال أن توظيف البحرتي 

إليقاعات املوسيقية، اجتلت يف الصورة الفنية هذه ) ال يربح، يستويف(للفعلني املضارعني 

اءة يف مستوى آخر، ضمن املواد اليت التناص تسمح بالقر هجونة نص «: وبذلك فإن

1.»تسمح بالعودة إىل خطابات خمتلفة تشكله كما

  :ومنه أيضا قوله من قصيدة ميدح فيها حممد بن يوسف

2.اروعَ دُ يهِ فِ راضُ م األعْ هُ لبستْـ     فقِ وْ مَ لِ روعَ وا الدُّ سُ بِ ا لَ إذَ مٌ وْ قَـ 

�Ǿǟ°®� ǂŭ¦�ǆ Ʀǳ�¦̄Ɯǧ��ǶȀǓ¦ǂǟ¢�Ǻǟ�ÀȂǠǧ¦ƾȇ�ǶĔ¢�ŘǠŭ¦Â من أجل ذلك يكون أشد

  .بأسا وأقوى عزمية

أما أبو متام، فجعل أدرع مرثيه أخالقا كرمية تدافع عن العرض فهي ليست من 

ƾȇƾū¦�̧Â°®�ƢĔƘǯ�ƢȀƬǻƢǐƷ�¶ǂǧ�ǺǷ�ƢȀǼǰǳÂ�ƾȇƾū¦.

أن االستدعاء مل تصل إىل حد التماهي بني املعنيني على الرغم من  -هنا-وال خيفي 

  :يقول أبو متام من كلمة يرثي فيها ابن محيد. التقاطع يف بعض املعاين

3.عُ ُر أدْ ةِ صانَ الحَ طِ رْ فَـ نْ مِ رضِ ى العَ لَ عَ     اهَ أنـَّ كَ راماً كِ القاً أخْ سُ لبَ تَ وَ 

.71، ص2007، 1جنيب غزاوي، إحتاد الكتاب العرب، دمشق، ط :رتيفني ساميول، التناص ذاكرة األدب، ت-1
.1/293لديوان، البحرتي، ا-2
.4/96أبو متام، -3
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أيب متام تتوضح فيما شعر البحرتي جعلت عالقته مع  شعرإال أن مثة خصائص يف 

تلبس إال لدفاع عن كل  أنه ربط بني لبس الدروع واملواقف العظيمة، فالدروع ال: يلي

  .موقف كأنه دفاع عن أعراضهم ويف هذا إظهار لبأسهم وإقدامهم

ويتجلى التناص غري املباشر يف قول البحرتي من قصيدة ميدح فيها حممد بن 

:يوسف، ويذكر قتاله مع حممد بن عمرو

1.ايقَ نِ ةُ القرارَ وَ ساقاً نُ صْ الغُ وَ غماً يْ ضَ ثاً يْ لَ بُ ئْ الذِ عودَ ى يَ تَ حَ 

يشري إىل استحالة نصر بن عمرو على حممد بن يوسف، فكما أن الذئب ال مث 

يغدو ليثا ضيغما، والغصن ال يعود ساقا، ومنخفض األرض ال يصبح أعلى موضع، فإن 

واألبيات اليت سبقت هذا البيت تؤكد . انتصار ابن عمرو على حممد بن يوسف غري حمقق

2.ذلك

  :متام الذي مدح فيه أبا سعيد حممد بن يوسفويستحضر البحرتي بيت أيب 

3.اضيبَ قَ انَ كَ ي وَ ودِ عُ اقاً سَ صارَ   ى تَ حَ اكَ طايَ ي عَ تِ كَ أيْ رتْ ضَ نْ أَ 

أي أن عطاياه قد غمرته حىت صار غنيا، كحال العود استوى فغدا ساقا قويا بعد ان  

  :ويتبدى التناص بني بيت البحرتي وبيت أيب متام يف. كان قضيبا لينا

.3/1456البحرتي، الديوان، ص-1
.3/1449، صصدر نفسهينظر، امل-2
.1/171أبو متام، الديوان، -3
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حىت صار عودي وكان = حىت يعود الذئب ليثا، والغصن ساقا، والقرارة نيقا "

  ولكن ما ميز بني البحرتي أن تكرار املعىن الذي تواىل يف بيته" قضيبا

زاد املعىن مجاال وتأكيدا ...." ، والقرارة......، والغصن.....حىت يعود الذئب"

ƨȈǟƢǬȇȍ¦�ƢēƢǸȈǈǬƫÂ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ "واملوسيقى " والقرارة نيقا/الغصن ساقا

  .حيث أضفت على البيت مجالية أيضا" نيقا/القرارة/ساقا:الداخلية النامجة عن تكرار يف 

قول . ومن االستدعاء الواعي القائم على اهلضم واالستيعاب بني البحرتي وأيب متام

   :البحرتي من كلمة ميدح فيها أبا احلسن بن عبد امللك

1.ياسِ أسَ قَ وْ ت فَـ نيْ بَ وا وَ نُ ما بَـ لَ     ىرَ الثـَّ ددِ ى جُ لَ وا عَ نُ ال بَـ جَ الرَّ فلَ أَ 

�ǶȀǫȐƻ¢Â�Ƕǿƾů�À¢�ŘǠŠ��§ ¦ŗǳ¦�ȄǴǟ�ǶĔƢȈǼƥ�ÀȂǼƦȇ�¾ƢƳǂǳ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ

فهو على العكس متاما فإن . ليست أصيلة وثابتة فيهم، وإمنا هي صنعة وليست طبعة فيهم

ا املعىن قريب من معىن أيب متام، حيث مدح أمحد بن أخالقه وحماسنه متأصلة فيه وهذ

  :املعتصم أمري املؤمنني

2.اسِ أسَ قَ وْ بنيت فَـ ى وَ نَ المُ كَ لْ تِ          ىدَ النَّ  رمِ ي كَ ت فِ سْ رَ غَ ينَ حِ اآلنَ فَ 

ذكر الشاعر أمري املؤمنني وأكد أن مآثره ليست عابرة ومصطنعة، بل هي فطرة 

Ƣđ�ǂȇƾƳ�ȂȀǧ�Ǯ ǳǀƥÂ�ǾǳȂǏ¢�Ŀ�ƨƥ°ƢǓ�ƨƯ°¦ȂƬǷ.

.1/436البحرتي، الديوان، -1
.2/252أبو متام، الديوان، -2
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جدد الثرى، فوق "إال أن مجالية بيت البحرتي، قد صنعتها مجالية املفارقة بني 

" الثرى"لفظة  القائمة على التنافر بني ما حتمله داللة -هنا-وال ختفى املفارقة " أساس

فمما ال شك فيه أن الذي يقيم بنيانه على أساس متني ليس كمن يقيمه " أساس"ولفظة 

.على جدد الثرى، فهو بناء واه ضعيف

  :املتوكلومنه أيضا قول البحرتي يف قصيدته اليت ميدح فيها 

1.بُ يِ خُ دِ جْ المَ نَ مِ ارٍ صفَ أَ قِ الخْ أل     اهَ ارُ وَ جِ نِ سْ حُ راطَ ا إفْ هَ ادَ زَ دْ قَ وَ 

ƾĐ¦�śƥÂ�ǶȀǼȈƥ�ƨǴǏ�ȏ�¿Ȃǫ�¼Ȑƻ¢�Ƣē°ÂƢĐ�ȏƢŦÂ�ƢǼǈƷ.2 زادت فضائل املتوكل

  :فقد تناص مع قول أيب متام من قصيدة ميدح فيها أمري املؤمنني املعتصم باهللا

3.يالِ حَ بِ مانُ ا الزَ هَ رُ جاوِ ى يُ تَ حَ لٍ اطِ عَ آبةُ كَ رطْ تفْ مْ لَ كَ لذَ وكَ 

ال يزيد إال إذا جاورها ما هو أقل منها مجاال وحسنا، فاحلايل حسن األشياء ومجاهلا 

ال يظهر حسنه إال إذا جاوره العاطل، ألن الضد يظهر حسنه الضد وإمنا كان ) املتحلي(

فإنه ميكن  4.حييل على مدلوالت خطابية مغايرة -كما ترى كرستيفا-املدلول الشعري 

، وبذلك فاملفارقة اليت أقامها بني أخالق تلمس فضاءات أخرى أمالها التعايش بني النصني

.1/89البحرتي، الديوان، -1
احلميد، املكتبة العلمية، حممد حمي الدين عبد : اآلمدي، أبو القاسم احلسن بن بشر بن حيي، املوازنة بني الطائيني، حتقيق-2

  .302 -301ص  بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص
.3/130أبو متام، الديوان، -3
حممد خري البقاعي، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط، :املفهوم واملنظور، تر-جوليا كرستيفا، آفاق التناصية-4

.37، ص1998
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املمدوح اليت زادت مجاال فوق مجاهلا وأولئك الذين ال صلة هلم مبجد أو خلق هذا ما جعل 

  .نص البحرتي يكون ضربا من الشرح لنص البيت السابق عليه

  :أما قوله يف هجاء مر بن علي بن مر

1.لواصَ تُ الَ لةٍ ى خُ وَ دْ جَ بِ الِ طَ كَ   يتِ حاجَ لِ راً ملت مُ أَ دْ قَ ت وَ نْ كُ وَ 

ال نفع وال جدوى من الصداقة يف حال انعدام التواصل وانقطاع املودة، وهذه حجة 

  .أقامها على صدق دعوى أن ما أمله يف مر قد خاب

  :وهذا املعىن قريب إىل قول أيب متام يف عتابه ابن أيب دؤاد

2.اهَ ارُ زَ ط مَ شَ ينَ ا حِ هَ نْـ ت عَ ليْ سَ تَ ةٍ لَ خُ كَ إالَّ ويفِ سْ التَ بِ فُ ا العرْ مَ وَ 

التسويف وعدم االعرتاف باملعروف، كالصديقة اليت تنسى حني تنأى وتبعد عن 

  .الصديق

وما العرف إال  " = "كطالب جدوى خلة ال تواصر"قوله التناص يف  ظهروي

" خلة"منحته داللة جديدة فلفظة " خلة"إال أن السياق اليت استقرت فيه لفظة ..." كخلة

بو متام وظف أسلوب احلصر فأ. عينها يف سياق أيب متاميف سياق البحرتي تتنافر واللفظة 

الصديقة اليت تنسى حني يشط ليفيد أن الوعد باملعروف دون إجنازه ك..." إال ...وما"

يف حني أن البحرتي جعل عدم اجلدوى والفائدة من الصديقة يف حال انعدام ودها . مزارها

.1/90البحرتي، الديوان، -1
.3/133م، الديوان، أبو متا -2
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سواء أشط مزارها أم كانت قريبة، فعدم حتديد أو تقييد اجلدوى بزمن أو مكان جعل بيت 

  .البحرتي متعدد القراءة ووسع من إمياءات النص

ن يرجوه ويبدو أن هذا األمل غري قابل للتحقق يف كا  فالبحرتي مل حيقق له أمال

  ".خلة ال تواصل"وقت ما أو مكان ما كما توحي مجلة 

ومما يلحظه الدارس من التناص يف شعر البحرتي قوله يف قصيدة ميدح فيها أمري 

  :املؤمنني املعتز باهللا

1.باعِ السِّ كَ لْ تِ لِ ابٌ ي غَ الِ العَ وَ     يوالِ المَ باعَ ا سِ هَ لَ وْ دت حَ شَ حَ 

فرسان املمدوح خيوضون املعارك بكثرة، حىت صاروا ال يظهرون إال بني الرماح والقنا 

وهذا قريب من معىن أيب متام يف مدح . والسيوف، فهم كالسباع ال ترى إال يف الغاب

  :املأمون

2.ا آجامُ نَ القَ وَ مُ وارِ الصَّ إالَّ     اهَ ا لَ مَ راتٍ دَ خْ مُ تٍ وْ مَ دَ أساَ 

  :على حيثيات التناص بني البيتني من خالل ما يليوميكن الوقوف 

  .العوايل= خمدرات،          القنا =آساد ،       غاب = سباع  -

وهو " التعايل النصي"وبإنعام النظر يف بيت البحرتي نلحظ ما مساه جريار جنيت 

فالعالقة بني البيتني ال تنهض على استنساخ املعىن  3.وعي العالقة اليت جتمع نصا بآخر

.1/160البحرتي، الديوان، -1
.3/156أبو متام، الديوان، -2
.148، ص2006، 1عز الدين املناصرة، علم التناص املقارن، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط :ينظر -  3
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وحرفيته، بل تناولت روح املعىن ليستقر يف سياق لغوي جديد منحه بعدا يف الداللة ال 

فاآلساد يف بيت أيب متام خمدرات أي . تتناغم بصورة مطلقة مع جاء يف بيت أيب متام

) اليت حتمل نفس الداللة آلساد السباع(بينما هي ) الصوارم والقنا(حمبوسة يف مساكنها 

  ).العوايل(تتحرك حبرية يف مسكنها 

  :ومن قول البحرتي أيضا يف مدحه إلسحاق بن كنداح

1.ارَ مُ ى أقْ تَ حَ يهِ فَ  ييالِ اللَّ وغُ صُ هِ ح بِ رَ بْـ يَـ لمْ ا، فَ دَ بَ اللِ الهِ لَ ثْ مِ 

فشيئا  يشري إىل الشرف املتمثل يف لبس التاج، حيث شبه تزايد هذا الشرف شيئا

يشري إىل " مل يربح به صوغ الليايل"ولعل عبارة . باهلالل الذي بدا، مث ما لبث أن غدا بدرا

واملتمعن يف . امللك ثبت واستقر بفعل التجارب اليت دونتها املعارك واحلروب/ أن هذا التاج

ابين  قول البحرتي ال خيفى عليه بناء التناصي مع قول أيب متام اآليت من قصيدة يرثي فيها

:عبد اهللا بن طاهر، وقد ماتا صغريين

2.الَ كامِ راً دْ بَ كونُ يَ سَ أنْ تَ نْ قَ أيْـ هُ وَّ مُ نُ تَ يْ أَ ا رَ إذَ اللَ الهِ إنَّ 

أبو متام حكمة استخلصها من موت هذين الصغريين، فبدء اهلالل منذر صاغ 

ال يلبث أن وكالمها قد وظفا احلكمة يف القمر عندما يبدو هالال، مث . بفنائه وتالشيه

  .جنم عنه اختالف يف الداللتني -الرثاء/املدح-لكن تباين السياقني . يصبح بدرا

.1259بحرتي، الديوان، ال -  1
.4/115أبو متام، الديوان، -2
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  :ففي بيت البحرتي

  .اهلالل عندما ينمو= لبس إسحاق التاج، أي عندما أصبح ملكا -

  .اهلالل عندما أضحى بدرا= امللك هلذا امللك / استقرار التاج-

  :ويف بيت أيب متام

  .اهلالل وقد أخذ بالنمو= طاهر ابنا عبد اهللا بن -

  ).بدر(اهلالل وقد أخذ بالنمو واالكتمال = ابنا عبد اهللا وقد انتهى عمرمها -

البحرتي وظف اهلالل منذ أن بدا، حىت أصبح قمرا ليدل على امللك وقد أخذ إذاً 

  .أما أبو متام فقد وظف هذا املعىن ليدل على انقضاء األجل. باالستقرار

  :ع شعراء آخرينتناص البحتري م.2

ه من استحضر غري  بلاستدعائه نصوص أستاذه أيب متام، على مل يقتصر البحرتي 

هذا أن النصوص األدبية يعين و . من خالل ديوانه معانيه وتراكيبهو يف ألفاظه الشعراء 

. تتحاور فيما بينها ولديها قابلية التأثر والتأثري وليست القضية تصارعا من أجل اهليمنة

ويعين بذلك  .ينحصر التناص يف التقرب من الوقائع النصية الدقيقة والقابلة للرصدوبذلك 

أن التناص غري املباشر لألفكار واملعاين واللغة واألسلوب هو بطبيعة احلال استحضار لروح 

فمن الشعراء الذين . النصوص ال حرفيتها، وميكن أن يفهم من خالل رموز البيت وإحياءاته

  ".قيس بن اخلطيم"بعض معانيهم استدعى البحرتي 

  :يقول البحرتي يف قصيدة ميدح فيها املعتز باهللا ويستشفعه إىل ابنه عبد اهللا
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  ىدَ الصَّ قعَ نَ أوْ ريحَ بْ التَ هُ بُ رْ ى قُـ فَ شَ الهُ يَ ي خَ ى إلَ دَ هْ ى أَ رَ ا الكَ ا مَ ذَ إِ 

  ادَ ــــغَ ي أوْ نِّ مِ احَ رَ يباً بِ حَ تُ دْ دَ عَ   ةاهَ ــــــبتِ ي انْ دِ ن يَ مِ هُ تْ زعَ تَ ا انْـ ذَ إِ 

1.ادَ ـــجَّ هُ عمُ نْ نَـ وَ قاظاً ـــــأيْ ذبُ عَ نُـ   نانِ أْ شَ لَ ثْ مِ ا والَ نَ يْـ لَ ثْـ مِ أرَ مْ لَ وَ 

أي أن حاهلا مع خياله إذا نامت، كحاله مع خياهلا إذا نام، وأن كل واحد منهما 

نام أحدمها ��ƾƷ¦Â�¾ƢƷ�Ŀ�ƢǠǷ�ÀƢǸǠǼȇ�ȏ�ƢǸĔ¢�ŘǠŠ¤̄¦�. ينعم مفردا مع خيال صاحبه

:أما قيس، فيقول2.رأى خيال اآلخر

يبِ رِ ر قَ يْ غَ المُ األحْ قربُ تَ وَ روبِ سَ يرَ غَ نتُ كُ وَ تُ ربَ تى سَ أَ 

3.سوبِ حْ مَ صدٍ مرْ يرَ غَ مِ وْ ي النَـ فِ هُ ـــــينَ ــؤتِ د تُ قَ َـ ى فظَ قْ ي يَـ عِ تُ مَ ا تَ مَ 

�¿ȐƷȋƢǧ��ǾƬǜǬȇÂ�Ƥ Ƅ¦�¾ƢȈƻÂ��ƨǸƟƢǻ�ǾȈƫƚƫ�ƢĔ¢�Ƣǔȇ¢�®¦°Ƙǧ سواء كانت يف النوم أو

يف املعىن حيث وصف  -هنا-ويتبدى التناص . اليقظة فهي تقرب احملبني بعضهم بعضا

اخليال أو طيف احملبوبة، فكما هو معلوم أن العذريني ال ينعم أحدمها بلقاء اآلخر إال لقاء 

�Ŗǳ¦�¿ȐƷȋ¦�Ŀ�ȏ¤�ƢǠǷ�ÀȂǸǠǼȇ�ȏ�Ǯ ǳǀǳÂ��ȐȈǴǣ�ȆǨǌȇ�ȏÂ�ÃƾǏ�ǲƦȇ�ȏ��¦ǂƥƢǟǶđǂǬƫ.

ال يعرب عن جتربة حب حقيقية تذوق مرها  -يف أبياته السالفة الذكر-لعل البحرتي 

وحلوها، كما هو حال قيس بن اخلطيم ولكنه أراد أن يصف حاله مع املعتز باهللا وقد تعكر 

.2/670الديوان، صالبحرتي، -1
.342اآلمدي، املوازنة، ص-2
.56-55، ص1967، 2ناصر الدين األسد، دار صادر، بريوت، ط:قيس بن اخلطيم، الديوان، ت-3



  يالبحتر التناص في شعر   ..................................................................الثالث  الفصل  

127

�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�Ʈ ȈƷ�Ƕđ�ƪ ǘǋ�Â¢�̈ƢǋȂǳ¦�ƢǸȀǼȈƥ�¾ƢƷ�ƾǫÂ��śƦƄ¦�¾ƢƸǯ�ƢǸȀǼȈƥ�®Ȃǳ¦�ȂǨǏ

.ǶđǂǬƫ�Ŗǳ¦�¿ȐƷȋ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ȑǣ�ǂƻȉƢƥ أمحدمها أن ينعم

�¼Ƣǘǻ�«°Ƣƻ�ƨȈƫ¦̄�ƨƥǂš �Ǻǟ�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ŐǠȈǳ�ŘǠŭ¦�¦ǀŮ� ƢǟƾƬǇȏ¦�¦ǀđ� ƢƳ�ƾǬǧ�À̄¤

العشق أو احلب إىل خري االستعطاف والتشفع، لقد استطاع أن يستقطب مفهوم اللطف 

اء يكثف ويصور مل داللة وإحيأو اخليال من سياقه املتعارف عليه إىل سياق جديد حي

  .عالقة بني الطرفني مها الشاعر واملعتز باهللا

  :ومن األبيات اليت يلحظ فيها التناص قوله يصف كأسا ملئت شرابا

1.إناءِ رِ يْ غَ بِ ةٌ مَ ائِ قَ فِّ ي الكَ فِ   اهَ كأنـَّ ا فَ هَ نُـ وْ لَ ةَ جاجَ ي الزُ فِ خْ يُ 

مما أخفى لون قام بوصف الشراب يف الكأس فكان شعاعه يف غاية اجلمال والرقة، 

  :مع بيت علي بن جبلة -هنا-الكأس حىت بدا الشراب يف اليد بغري إناء ويتبدى التناص 

2.سُ أْ كَ هِ ليْ عَ حيطُ تُ الَ عاعاً شُ   ا هَ نْـ مِ ديرُ تُ ديمِ ــــا النَّ دَ يَ أنَّ كَ 

هذا يدل على أن الكأس يف غاية الرقة غلبه شعاع الشراب فنفذ منه، فكأن يد 

  .شعاعا ال كؤوساالندمي تدير 

  .إذن التقاطع القائم بني البحرتي وابن جبلة يتمثل يف وصف شعاع الشراب النافذ

"� Ƣǻ¤�ŚǤƥ�ƨǸƟƢǫ�Ǧ ǰǳ¦�Ŀ�ƢĔƘǰǧ =ويبدو أن بؤرة ". شعاعا ال حتيط عليه كأس

هي قوة نفاذ الشراب ورقة الكأس، ولذلك جاء  -يف هذا البيت-اهتمام الشاعر الرئيسية 

.1/7البحرتي، الديوان، ص-1
.109، ص1971أبو حسن علي بن جبلة بن مسلم، الديوان، دار الساعة، بغداد، -2
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رقة الزجاجة، لون الشراب، قوة نفاذه، /Ȃǐǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨǳ̈°استدعاؤه هكذا 

 Ƣǻ¤�Ȑƥ�ƢĔƘǯÂ�Ǧ ǰǳ¦�Ŀ�§ ¦ǂǌǳ¦�̈°ȂǏ�ŅƢƬǳƢƥÂ.

  :وكذلك يبدو التناص يف قوله من قصيدة ميدح فيها اخلضر بن أمحد الثعليب

1.هِ عودِ رُ لَ بْ قَـ ابِ حَ السّ روقُ بُ وَ   اطايَ العَ نَّ هِ رِ ي إثْ فِ كاتٌ حَ ضَ 

املمدوح إذا ضحك أعقبت ضحكاته العطايا، كما يتلو الرعد املطر، ألن أي أن 

ولعله يف هذا البيت يتناص مع بييت بشار بن برد حيث يصف اجلواد . الرعد مقدمة الغيث

  :وسرعة نيله فهو كالربق الذي يتلوه الرعد

2.هِ رِ ي أثَ فِ دُ عْ الرَ مَ ثُ قِ رْ البَـ كَ هُ ائلَ نَ ثُ حُ يَ وادِ عد الجَ وَ 

كقوله الذي يصور كيف استمطر عطاء املمدوح كما يدر السحاب اجلهام املطر أو  

  :والرعد

3.دِ عْ ى الرَّ لَ عَ ابُ حَ السّ رَّ ا دَ مَ ، كَ ماحاً سَ     ارتَ دَ فَ هِ يْ تَـ احَ ي رَ رِ شعْ بت بِ لَ حَ 

ذ وصف أثر الشعر على الكرمي يف استنزال إاألعشى،  ولعله أيضا تناص مع قول

  :عطايا الكرمي وجوده

4.الَ بُ السُّ ةِ حابَ السّ دُ عْ رَ زلَ نْ تَـ اسْ   امَ كَ يمَ رِ الكَ لُ زِ تنْ سْ يَ رُ عْ الشّ وَ 

.1/599البحرتي، الديوان، -1
.89، ص1998صالح الدين اهلواري، ديوان بشار بن برد، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، -2
.1/563البحرتي، الديوان، ص-3
.54، ص1996حممد حممود، ديوان األعشى، دار الفكر اللبناين، بريوت، -4
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سواء أكان مع بشار أم مع األعشى، فإنه يدل على االستحضار  -هنا-والتناص 

الذي تأيت عن مثاقفة عميقة وإطالع واسع للنصوص الشعرية اليت سبقته وتفاعل مثمر بني 

  .هذه النصوص



مقاربة أسلوبية 

البحتريلشعر 
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يالبحتر مقـاربة أسلوبية لشعر  : الرابع  الفصل  

  .التراكيب النحوية الطلبية  ودالالتها :المبحث األول

  .األساليب اللغوية اإلسنادية ومعانيها:المبحث الثاني
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  .التراكيب النحوية الطلبية  ودالالتها :المبحث األول

، واليت الثاينألول من الفصل ا يف املبحث اتلك القضايا اليت سبق وأن حتّدثنا عنه

، ، فصاحة اللسان، اِالنتصار للمظلومنيتتمّثل يف اجلود والكرم، الشجاعة واإلقدام، اهليبة

وتلك املواضيع  ؛)الوقار، التواضع والعّفة، اخلربة بالدهر،العفو وسعة الصدر ،املبادرة للعمل

، واليت تتمّثل يفكذلك  ثاينيف املبحث الثاين من الفصل ال اليت سلف وأن تكلمنا  عنها

ساقها الشاعر يف تراكيب حنوية خمتلفة يف  ؛، واملرضالشعر، واحلرب، والطبيعة، والعتاب

ƢȀȈǻƢǠǷÂ�Ƣēȏȏ®�Ŀ�ƨǼȈƥƢƬǷ�ƨȇȂǤǳ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ĿÂ��ƢŮƢǰǋ¢Â�ƢȀȈǻƢƦǷ . نا من هذه وقد اخرت

لنهي واالستفهام ألمر واوقسمناها إىل جمموعتني، األوىل تضّم ا،األساليب بعض النماذج

¦�Ŀ�ƢǿƢǼǇ°®�ńÂȋ¦�ƨǟȂǸĐ. والثانية حتتوي على احلذف والتقدمي والتأخري والتوكيد ؛والنداء

�» ǀū¦�ƢȀȈǧ�ƢǿƢǼǳÂƢǼƫ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��Ƣēȏȏ®Â�ƨȈƦǴǘǳ¦�ƨȇȂƸǼǳ¦�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦�À¦ȂǼǟ�ƪ Ţ�¾Âȋ¦�Ʈ ƸƦŭ¦

  .ة ومعانيهااليب اللغوية اإلسناديوالتقدمي والتأخري والتوكيد حتت عنوان األس

ال يعرتيها أي عدول أو ) األمر والنهي واالستفهام والنداء(الرتاكيب النحوية الطلبية 

تغيري حنوي أو لغوي فهي وال ميّسها طارئ ما يف اإلسناد من جهة طرفيه املسند إليه 

ǻ�ǪǧÂ�ƨǴǷƢǯÂ�ƨǷƢƫ�¼Ƣǈƫ�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦�ǽǀǿ�À¤��ƢǸđ�ƨǴǐƬŭ¦�®ȂȈǬǳ¦�ŕƷÂ�ƾǼǈŭ¦Â ظام اللغة

، وهذا ما جنده بنسب متفاوتة يف النصوص النثرية ذات التعبري املبشر ربية املتعارف عليهالع

لكن يف الوقت ذاته فإن هذه الرتاكيب يف . التقريري والنصوص الشعرية القدمية واحلديثة

ُمـخاَطب ال يريد منها الظاهر املعلوم الذي تصرِّح به، ـالعديد من األحيان توّظف من قبل ال

، بل تتطّلب قراءات يريد منها مقاصد ورسائل أخرى، ال تنال مبجّرد القراءة األوىل مناوإ
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�Ǯ ǴŻ�ƢǷ�ǲǰƥ�¥°ƢǬǳ¦�ƢȀȈǧ�ǒ ȀǼƬǈȇ��ŚǰǨƬǳ¦Â�ǂƥƾƬǳ¦�� ƢǼǠǳ¦Â�ƨǬǌŭ¦�ƢđȂǌƫ�̈®ƾǠƬǷ من

  . وهذا ما سنقف عنده يف هذا املبحث. موروث ومكتسب، وخربات وزاد

:رــاألم.1

 عنها التعبريية اليت ال ميكن أن يستغين االنشائية بأسلوب األمر واحد من األسالي

إّما متوّجه به إىل صديق أو ، فهو، ويف أّي غرض اسرتسل فيهأي شاعر يف أّي فن نظم فيه

، أو من ، أو من هو متساو معه يف املكانةل منهمجاعة، إىل من هو أسف، إىل فرد أوعدو

وقد ُعـدَّ واحدا من أهم . حاالت معينة وقد يتوّجه به إىل نفسه يف. هو أعلى منه مرتبة

�ȆĔÂ�ǂǷ¢�Ǟƥ°¢�ǂǠǌǳ¦��ƾǟ¦Ȃǫ«األسس اليت ينبين عليه اخلطاب الشعري، فال غرو أن تكون 

ابعة هذه الصيغة من خمتلف ، من هذه الرؤية سارع علماء البالغة إىل مت1»وخرب واستخبار

ضمن معناه، ولغة حصول  اصطالحا ما قرن بالالم اجلازمة أو«، فقّرر أن األمر اجلهات

واألظهر أن صيغة األمر موضوعة لذلك  .اخلارج بذلك على وجه االستعالء الثبوت يف

إضافة  لتبادر الفهم عند مساعها إىل األمر وتوقف ما سواه على القرينة، والتفاقهم على

، وال شبهة أن الطلب على وجه االستعالء يستدعي إجياب الصيغ إىل األمر دون غريه

طلوب، فإن كان األمر من األعلى استتبع إجيابه وجوب الفعل حبسب، وإال أفاد الطلب امل

يف ضمن الدعاء أو االلتماس أو اإلباحة أو التهديد أو التحّدي أو إظهار الرضا بوقوع 

.31، ص 1995، 2، ط مضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرةر  :ــ ثعلب أمحد بن حيىي، قواعد الشعر، تح1
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، فاملقاصد من وراء توظيف أسلوب 1»الداخل حتت الطلب إىل حّد كان املرضى مطلوبا

  .يانه من خالل مناذج شعرية متنوعةد يف باألمر مجّة، وهو ما سنجته

  :يقول البحرتي

هُ لُ اغِ اقان شَ خَ نُ بْ حُ تْ الفَ فَ دَ جْ مَ ـال عِ دَ َوقد قُلُت للُمعلي إلى الَمجِد َطْرَفهُ 

هُ ــــــــلُ ائِ ـــــــــــنَ وَ ينَ ــــــنمِ المؤْ مـــيرِ أَ بُ يْ سَ وَ هُ ـــــفُ ـــــــــــيْ سَ وَ نينَ ؤمِ المُ يرِ مِ أَ انُ نَ سِــ 

ــَّ للن هِ بِ بُّ ــــشُ تُ  2هُ ــــــــــــلُ وافِ نَ نَ ـــــــــــيـــطِ ابِ ــــــــــللخَ هِ و بِ نُ دْ تَ وَ هُ ـــــــوبَ رُ ــــــحُ ــينَ ــــــــــــثاكِ ـــ

تقع مباشرة بعد ،"حالل كاملدام و مشائل كالنسيم"وردت هذه املقطوعة يف قصيدة 

ŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦� ƢĔ�¼Ȃǌǳ¦Â�Ƥإ ū¦�ǽ®ƢǸǟ�ȄǴȈǴƥ�¾Ǆǣ�ƢȀǼǸǓ�Ŗǳ¦Â�ǾƫƾȈǐǫ�Ƣđ�ƶƬƬǧ¦�Ŗǳ¦�ƨǷƾǬ

وهي من ) قد( والبكاء و اهلجران، يستهل الشاعر مقطوعته بواو االستفتاح اليت تليها األداة

 شخص أورده والقول هنا متوجه به إىل) قلت(مؤكدات اخلرب، امللتصقة مباشرة باجلملة 

 طموح من أجل الوصول إىلء مبا حيمل من إرادة ورغبة و عالاإل: مبجموعة من  األوصاف

ƾĐ¦.

:األسلوب هنا أمر، مكون منو ) ®̧�¦ƾĐ(ل ورد يف بيت العجز مقولة القو 

 دع: فعل األمر -

 .152ص  ،2001، 1، بريوت، ط ــ املصباح يف املعاين والبيان والبديع، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية1
.214، ص 2ج  لديوان،البحرتي، ا-2
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)¦ǾǧǂǗ�ƾĐ¦�ń¤�ȆǴǠŭ(ضمري مسترت يعود إىل املأمور : الفاعل-

-ƾĐ¦ :مفعول به منصوب  وهو ماهية األمر وعمدة األسلوب. 

العلى إىل : دع، املأمور:الشاعر، فعل األمر: تتضح األركان األربعة ألسلوب األمر   

Ǿƥ�°ȂǷƘŭ¦��ǾǧǂǗ�ƾĐ¦:�ƨǴǸŪ¦�� ƢȀƬǻƢƥ�ǂǷȋ¦�¼ƢȈǇ�ȆȀƬǼȇ�ȏÂ��ƾĐ¦)ƾĐ¦�̧ والقرينة ) ®

وبناء على ذلك فاجلملة التالية الواردة بعد ) الفاء(األوىل الدالة على ذلك أداة العطف 

معطوفة عليها وال خيفى على الدارس النحوي ) الفتح بن خاقان شاغله(ألوىل اجلملة ا

والبالغي واألسلوب ما جلملة العطف الثانية من عالقة قوية باجلملة األوىل فاجلملة املعطوفة 

أن األمر الوارد يف مجلة ) فالفتح بن خاقان  شاغله(واجلملة املعطوفة هي )  ®̧�¦ƾĐ(عليها 

)Đ¦�̧®االستنكار هلذا السلوك : دوا أنه غري مقصود لذاته بل يراد منه عدة معان منهايب) د

�ǾƬǻƢǰǷ�ȏÂ�ǾƬǳǄǼǷ�ǆ Ȉǳ�ƾĐƢǧ�Ǿǳ�ǞȇǂǬƬǳ¦Â��ǎ Ƽǌǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ� ¦ǄȀƬǇȏ¦Â�ǪƸƬǈŠ�ǆ Ȉǳ�ƾĐ¦Â

أن يصل أو يصري إليه  فهو دون ذلك وأبعد منه بكثري، و تأيت اجلملة املعطوفة له وال ميكن 

�Ǻǟ�Ǧلتعضد هذا امل ǌǰƫ�ȆǰǳÂ��Ƥ ǴǘǴǳ�ƲƬŢÂ�ǂǷȋ¦�°ŐƬǳ�ƪ ǬȈǇ�ƢĔƘǯÂ�ǾȇȂǬƫÂ�ŘǠ

صوابه وسداد ما دام أن الوزير الفتح بن خاقان هو شاغله، وذكر اسم العلم مل ترد فقط 

للتحديد والتعيني والبيان بل جيء به للتخصيص واإلفراد فهناك جمد واحد وهناك شاغل له 

.1واحد خمصص به

.154يد هنداوي، املصباح يف املعاين والبيان والبديع، صمعبد احل - 1
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عدة إحياءات يف ذهن املتلقي ) شاغله(ل توظيفه لعبارة ويلقي الشاعر من خال

�ƾĐ¦�ÀƢǯÂ��ǖǫ�ǂƻȉ�ǾȈǧ�ǚƷ�ȏÂ�ƾƷȋ�ǾȈǧ�ÀƢǰǷ�ȏ��¾ȂǤǌǷ�ǽŚƻÂ� ȂǴŲ�ƾĐ¦�ÀƢǰǸǧ

حيائي ألسلوب الشعر مبثل هذا الشحن اإل. هذا األخري وجد لهوجد للفتح بن خاقان، و 

ة بطابع القوة أو اجلمال، ويكسبه طبع الشاعر وذوقه، فهو الذي يطبع العبار «يتجلى لنا 

، ومرة نقاد ويسّمنها مرة عبقرية الشاعرروح الشاعر وشخصيته الفنية املمتازة، وفيها حيار ال

شيئا يدرك وال ميكن تعليله وتفسريه، تدركه يف قوة املتنيب، ومجال البحرتي، ورقة جرير يف 

.ƨȈǿƢƬǠǳ¦�ĺ¢�ƨǳȂȀǇÂ��Śǿ±� ƢđÂ��«1النسيب

��ƨǴǋƢǧÂ�ƨȀǧƢƫÂ�ǾƬƥƢǟ�ƨǳÂƢŰ�ƾĐ¦�ǶǴǇ� ȐƬǟ¦�ƨǳÂƢƸǸǧ�¾Ƣū¦�ǽلى هذمر عومادام األ

وصاحبها ال يعرف قدر نفسه وقد الوزير الفتح بن خاقان الذي ميلك شىت املؤهالت اليت 

�Ƥ ƦǇ�¦ǂǈǨǷ�¾Âȋ¦�ƪ ȈƦǴǳ�śȈǳƢƬǳ¦�śƬȈƦǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�®°ȂȇÂ��ƾĐ¦�² ǂǟ� ȐƬǟ¦�ǺǷ�ǾǼǰŤ

لقوة املادية من سيف وسنان موجودة ، والقوة األخالقية استحقاق ابن خاقان للمجد، فا

  .سخاء متوفرة كذلكمن كرم و 

  :يقول البحرتي

حِـ ــــــتْ ــــالفَ بِ ـاهُ ــــــــــــنتحْ تَ افْـ إالَ ـهُ اولُ ــــــــحَ نُ لبِ طْ مَ بَ انِ وَ ـا جَ نَّ عَ تَ فلْ قْ ا أَ مَ وَ 

محِ السَ قِ لْ الخُ ، وَ اءِ يَ لْ العَ ةِ مَّ ى القِ إلَ       م ــهُ راتُـ ت سَ قَ بَـ سَ وامٌ أقْ كَ اؤُ ـــدَ فِ 

حِ بالنجْ يدِ واعِ المَ الَ جَ إعْ دِ جْ ن المَ ه  مِ نَ ك ،إِ دِ عْ جح وَ نَ كَ شَ أوْ ت، فَ دْ عُ وَ 

.72، مكتبة النهضة املصرية، ص 2000، 11، ط ــ أمحد الشايب، األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية1
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1حِ ــــصْ ــــن  النُّ بيل مِ ي  سَ نِّ ه عَ ارِ بَ إخْ وَ    ة   ريضَ فَ ـامِ اإلمَ حَ صْ ى نُ رَ تَـ تَ أنْ وَ 

بعد البيت السادس، والقصيدة مجيعها  ) بدر األفق(وردت هذه املقطوعة يف قصيدة 

أوشك جنح (ث متكونة من إحدى عشر بيتا، أسلوب األمر يقع يف عجز البيت الثال

:عناصر هذا األسلوب هيو )  موعدك

 ) أوشك(فعل األمر : صيغة األمر-

 الضمري املسترت العائد إىل الفتح بن خاقان وهو املأمور: الفاعل-

واملضاف إليه الثاين ) موعد(ول به املتبوع باملضاف إليه األول املفع: حنج موعدك-

 )الضمري املتصل  وهو كاف  املخاطب املفرد(

  .واملفعول به  مع املضافني مها ماهية األمر وجوخرة فهم املأمور به-

لقد ) ابن خاقان(واآلمر هو الشاعر املخاطب املريد إجناز الوعد من قبل املخاطب -

أسلوب األمر البيتني األول والثاين وذلك الثالث الذي ورد فيه سبقنا قبل البيت 

ǋ�ƢĔ¢�Ãǂǻ�ƢǼǻȋالصلة بأسلوب األمر ةديد. 

حتقق إال وتتبشر صعب إجنازه و ... مارب حتقيقها و أنه ما يف حاجة تعتالشاعر يؤكد 

ون تسهل  مبجرد تدخل الفتح بن خاقان، ويف الثاين يقرران أن الناس الذي حييطون به وحيبو 

...�ƾǠƥ��ƾĐ¦�§ Ƣƥ�ĿÂ�ǪǴŬ¦�Ŀ�ǾǻÂ® ... أوشك (بأن وقد وعد بعد هذا كله ثاين بطلب

.281، ص 1ج  البحرتي، الديوان،-1
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ال منفذ ه موعد فاللفظ هنا عام غري خاص و املأمور به إن... فهو ال يصرح ) جنح موعدك

اسع، حترك، بادر، : مما يكشف شدة الطلب وقوة احلاجة ويفهمهم من فعل األمر أوشك

التوكيد الوارد بعد األسلوب اآلخر ليقوي األمر ويرفع من قيمته سابق، ويأيت أسلوب 

  .يف أن  يسيء املخاطب الفهم  أو حبسب ذلك أنه حمض النصح... والبيت الثالث 

  :يقول البحرتي

ـودمُ ــــــــحْ المَ كَ لُ عْ فِ هِ ــــــــــيــا فِ ارنَ جَ ماناً زَ مَ دِ ا نَ مَ ، فَ ميداً حَ شْ عِ 

1وددُ مْ المَ يبكَ ّل سِ ها ظِ قَ وْ فَـ ض،أرْ سِ ؤْ ــــُـــ ن البا مِ هـتَ مَ ذت أُ خَ أَ 

وردت بعد البيت اخلامس ) خالل من الندى واجلود(هذه املقطوعة من قصيدة 

ويرتكب هذا األسلوب ) عش محيدا(يقع أسلوب األمر بداية صدر البيت األول  –عشر 

  :من العناصر التالية

 )عش(فعل األمر : صيغة األمر-

)     أنت(الضمري املسترت الذي يعود إىل الضمري املخاطب املفرد املذكر : الفاعل-

 .وهو األمر املأمور ،قصود هنا الوزير الفتح بن خاقانوامل

 .وهي العنصر املأمور به) محيدا(احلال املنصوب وقد وردت مفردة-

 .هو الشاعر البحرتي املادح:  اآلمر-

  .214ص ، 2ج  ، الديوان،البحرتي -1
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الدعوة  اللطيفة والتمين اللني  رة وإمنا يفهم منهاألمر هنا ينبغي أال يفهم على ظاه

�ǲǯ�Ƣđ�¬ǂǧÂفيها كل واحد وراض عنها  كل شخص بأن يعيش الوزير عيشة محيدة راغب 

�ÀƢǼƠǸǗȏ¦�Ƣđ�ǖȈŹ�ƨȈǓǂǷ�ƨȈǓ¦°�̈ƾȈŧ�ƨǌȈǟ��®ǂǧ�ǽǀǿÂ��ƨǼȈǰǈǳ¦Â�°¦ǂǬǳ¦�ƢȀǨŹÂ�ƨǴƷ¦ǂǳ¦Â

ها الواقع  تلد من فراغ وإمنا أمالملن اليت يتمناها الناس للفتح بن خاقاالعيشة  احلميدة 

وأوجبها احلال وفرضها فرضا رغبة ورهبة ما يصدر من أفعال محيدة من لدن الوزير، إذن 

�ÀƢǯ�¦ǀđÂ��ƢŮ�ǆ ǇƚȇÂ�Ƣǿ°Őȇ�ƢǷ�ƢŮ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ǂȇ±ȂǴǳ��ǂǟƢǌǳ¦�ǺǷ��̈ƾȈǸū¦�ƨǌȈǠǳ¦�řǸƬǧ

لطف وفطانة تكشف مل من الشاعر ذكيا يف كالمه مقنعا  خبطابه به، فلغة البحرتي مبا حت

نسان اإل أن اللغة سوى مظهر من مظاهر الوظيفة الرمزية، مصوغة من طرف«لنا بكيفيتها 

اليت احتضنت ، مباشرة بعد اجلملة 1»يف إطار تفاعالته مع الوسط املادي واالجتماعي

) دفما ندم زمانا جادنا فيه فعلك احملمو (األمر، أورد الشاعر مجلة أخرى عليها أسلوب 

أثنوا عليه، استحق بكل نفعا وصالحا محده الناس وشكروه و فالن فعله كان خريا وبرا وكان 

إخالص وصدق أن يعيش عيشة من جنس فعله، وهنا يلتفت  الفكر إىل حكمة  بليغة 

يورث صاحبه إال خريا، وإذا محد  هي أن فعل اخلري الضمنها البيت بطريقة غري مباشرة و ت

إذ سخط عن الفعل العكس فالشر ال يفضي إىل الشر، و احلياة و الفعل محدت العيشة و 

  .شانت العيشة

.24، ص 2001، فريقيا الشرق،  املغربإ، عمر أوكان، اللغة واخلطاب-1
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ين فإننا نلقي الشاعر يقدم تفسريا مجيال كاشفا خالله اوإذا انتقلت إىل البيت الث

العباد من وسالم و أ، إن البالد تعيش يف السبب الذي جعله يطلب له العيشة احلميدة

  .ال ينقطعلذي ال يفرت و يعمهم العطاء الواسع واخلري املديد ا

:النهي.2

ال شك أن بني أسلويب األمر والنهي صلة وثيقة حبيث يصعب يف الكثري من 

نطق يقتضي أّن املخاَطب إذا أمر ، فاملمنفصلني تهمااألحوال  الفصل بينهما أو دراس

وهكذا فقد جتاور األسلوبان يف شعر البحرتي يف قصيدة . ، فإنّه ينهى عنه ضمنياشيء ماب

، وهو ال اجلازمة يف له حرف واحدٌ «والنهي . ÀƢǫƢƻ�Ǻƥ�ƶƬǨǳ¦�ǂȇ±Ȃǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǾËƳȂƬŭ¦�¬ƾŭا

غري طلب الكّف أو الرتك  ال تفعل، وهو كاألمر يف االستعالء، وقد يستعمل يف : حنو قولك

، بالنظر إىل ما سبق فأسلوب 1»ال متتثل أمري: مركأكالتهديد، كقولك لعبد ال ميتثل 

وه يف األمر من حيث عدم تقيد دالالته مقاصده بالظاهر املعلوم، إذ البنية النهي مثل صن

، أّما البنية 2»طلب كفٍّ عن فعل على جهة االستعالء«تكاد تتعّدى الداللية السطحية ال 

الداللية العميقة فهي متسعة ومنفتحة على مراد الشاعر وما أملته التجربة الشعرية وما 

ǨǴƬű�ǂǟƢǌǷ�ǺǷ�Ƣđ�¶ƢƷ¢صديق احلبيب ة ومتفاوتة وأفكار تتقّلب بني الذات واألخر ال

 .170 ص، 1934، 2عبد الرمحن الربقوقي، دار الفكر العريب، مصر، ط :القزويين، التلخيص يف علوم البالغة، تح-1
2-�«��¬ƢƬǨŭ¦�ǎ ȈƼǴƫ�¬ǂǋ�Ŀ�¬¦ǂǧȋ¦�² Âǂǟ��Ǻȇƾǳ¦�� Ƣđ�ȆǰƦǈǳ¦1املكتبة 2003، 1، ط داويعبد احلميد هن :، تح ،

 .470ص ، العصرية، بريوت



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

141

، وإمكانيات القارئ وخرباته املاضية واحلاضرة املعنوية واملادية، وهو هةجوالعدو اخلصم من 

  .ما سارعنا للبحث عنه من خالل النماذج الشعرية اليت سنوردها

  :يقول البحرتي

ا المَ ا مُ ـنَّ مِ ــملُ الشَّ ودُ ــعُ ــيَ َــ ، فضىً رِ بَ قِ عَ اقان مُ خَ نُ بْ تحُ الفَ لْ هَ تْ لَ قاَ وَ 

امَ جُ تسْ وَ يـضَ فِ تَ أنْ إالَ جدُ ى الوُ بَ أَ    رة  بْ ــــض عَ يْ ي فَـ فِ مَ وْ ا اللَّ فَّ كُ يَّ يلَ لِ خَ 

قماَ علْ وَ داَ هْ شَ  :نيْ عمَ ى طَ هوَ الَ تُ جدْ وَ      ي نـِ إنَّ نِ يْ البَـ ةِ عَ فــجْ نْ ا مِ بَ جَ عْ تَـ الَ وَ 

1اــأمَ أشْ رِ يْ ـــالطَّ نَ مِ ساً حْ ـي نَ نِ تَ ّقيْ لَ وَ    ي   ـربِ شْ مَ نَ نـّقْ رَ امِ األيَّ نَ ـي مِ رِ يذِ عَ 

وردت بعد البيت السابع، ) يل الذنب ولك العتىب(تقع هذه املقطوعة يف قصيدة 

أسلوب النهي سبق يف البيت الثالث من هذه املقطوعة، وقد سقناه ضمنها ليتبني للقارئ 

:ي وما يبقه وما تاله، يتكون أسلوب النهي من العناصر التاليةأبعاد النه

 ال: أداة النهي-

-�¿ÂǄĐ¦�̧ °Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ¦ وهو ألنه من األفعال اخلمسة  حذف النون وعالمة جزمه

 .الذي وقع به النهي

مخاطبني االثنني ـإىل ال تصل ألف االثنني والنهي متوجه بهالفاعل هنا الضمري امل-

 .فهما املنهيان

  .411ص  ،2، ج البحرتي، الديوان-1
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ومها يشكالن مادة النهي            ) من فجعة البني(أما شبه اجلملة واملضاف إليه -

 .وماهيته

أداة النهي و ) عجب البني(املنهي عنه و ) طباناملخا(واملنهي ) الشاعر( إذن هنا الناهي -

من الستغراق يف احلرية مما هو عليه امن التعجب  و فعلها الشاعر ينهي املخاطبني و 

أن الفراق موجود واالنقطاع واقع وهذا حمزن ومؤسف لكن الشاعر غري  البني، حقيقة

وجدت  اهلوى ...  إنين .(..جزع وال هلع وهذا ما يبينه لنا البيت نفسه يف قوله 

إمنا كذلك هو مرارة ائما عسال وحالوة ورطبا و فاحلب ليس  د) علقماطعمني شهدا و 

�Ľ�ȄĔ�ƾǫ�ǂǟƢǌǳƢǧ�Ǯقحط وجفافو  ǳ̄�ȄǴǟ� ƢǼƥÂ���² ƢǼȇ¤�Ǯ ǳ̄�ĿÂ��ȆȀǼǳ¦�ǾǴǟ�śƥ

خط واحد دائم اهلوى ال يسري يف تربية للناس وتوجيه هلم فاحلب و للنفس وتطمئن هلا و 

اهلوى طعمني شهدا : (حتميل قولهيتلوى، وقد يتعثر وينحين و أبدا بل قد ينكسر و 

.1روح احلكمة اخلالدة اليت يستجديها احملب إذ غر املاء وذبل الزهر) علقماو 

مع تبعت منه روح القلة الثانية اليت تلت مجلة النهي أكيد الذي استهل به اجلموالت

اليقني مبا سيتحدث به وألنين واقع قد عاشه وواقع قد استقاه من أحوال الناس ومن سري و 

Ƕē¦ǂǷƢǤǷÂ�śƦƄ¦��» وإذا كان أسلوب املرء صورة لنفسه، فليس يف شعر أىب عبادة ما يتفق

حسبه أن يكون . ة اليت أراد أن يرمسها له بعض خصومه من الرواةوتلك الصورة املقيت

�ƢēƢƦǼƳ�ȄǴǟ�ńƢǠƬƫ��§ ®ȋ¦�°Ȃǐǟ�Őǟ� ¦ǂǠǌǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǈſ�Ŗǳ¦�ƨƳƢƦȇƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƥ ƷƢǏ

.74أمحد الشايب، االسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول االساليب البالغية، ص: ينظر - 1
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«املعاين الشريفة واألوصاف البارعة، ويسمو ƢËǨǋ�ǞȈǼǏÂ�ǪȈǴǗ�¾ƢȈƻ�Ƣđ«1 واملقطوعة ،

واملعاين الشريفة  الديباجة الراقية ملمعا زيدنا توضيحا لإلبانة عن بعضالشعرية اآلتية ت

  .واخليال الفارع

  :يقول البحرتي

زرُ نَ والَ كـيءُ ال بَ تهلٌّ سْ ى مُ رَ جَ فرٍ قَ لُ لَ ا طَ دَ بَ ، أوْ قٌ رْ بَـ حَ ى الَ تَ مَ 

زرُ ــــها غَ عُ بَـ ــتْ يَـ ـن اآلمـاقِ مِ زرٌ غَ وَ عةٍ وْ ر لَ ة  إثْ عَ وْ لَ إالَ قُ ا الشوْ مَ وَ 

2رصُ عْ الَ ، ذلكَ هِ بِ عرْ شْ نَ مْ لَ ى وَ قضَّ ه      تَ ُـ نَّ ي فإِ ــصابِ َــ التّ هدَ ا عَ رَ كُ ذْ تَ الَ فَ 

وهي من األبيات الثالثة األوىل من املقدمة  ) غمام مساح(هذه املقطوعة من قصيدة 

�ǲȀƬǇ¦��ÀƢǫƢƻ�Ǻƥ�ƶƬǧ�ǂȇ±Ȃǳ¦�¬ƾǷ�Ŀ�ǾƫƾȈǐǫ�ÄŗƸƦǳ¦�Ƣđ�°ƾǏ�Ŗǳ¦�ƨȈǳǄǤǳ¦�ƨȈǴǴǘǳ¦

، وكل انكشف له ما تبقى نه كلما جد له حزن بعد احلب وفزعالتذكري أالشاعر قصيدته ب

جدان خطوة و ، وكيف ال يبكي ويتوجع  والشوق يعرتي الالديار بكى وأسفمن آثار 

ا من خطوة  ويكتسح الفؤاد شيئا فشيئا خطوة خطوة من اللهب واالحرتاق، وشيئا فشيئ

طع، وبعد ذكر احلزن والفزع ورؤية الطلل الدموع دائما ال تنقالوجع والكمد اليت تصاحبها 

. وبعد عرض كمد الشوق  وكيف يستوطن  الروح والقلب 

 . 172 -  171ص ص ، 1978، 3، ط ، العصر العباسي مناذج شعرية حملّلة، دار الثقافةجورج غريب -1
.470، ص 1بحرتي، الديوان، ج ال -2
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وبعد الكشف عن ما يقرن بذلك كله من بكاء، ينتقل الشاعر إىل خماطبيه ينهلهما 

، وأسلوب النهي املعرب عن ذلك أوقات الرباء  والصفاءعن استحضار أيام الفتوة والفتية و 

:ويتكون هذا األسلوب من) عهد التصايب فال تذكر: (وهو

 أداة النهي اجلازمة: ال -

.¦ȆȀǼǳ¦�Ǻǟ�ŐǠŭ¦�¿ÂǄĐ¦�̧°Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ: تذكرا-

�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�Ǧ: املنهي هنا- ǛȂŭ¦�śǼƯȏ¦�Ǧ ǳ¢�Ŀ�ƾǈĐ¦�ǲǐƬŭ¦�ŚǸǔǳ¦�ǲǟƢǨǳ¦�Ƣŷ

 .املشي

 .املفعول به واملضاف إليه وهو حمور النهي وأساسه: عهد التصايب-

 .الشاعر: يالناه-

والنهي هنا ال ينبغي أن يفهم يف حدود الظاهر املتبادر إىل النهي من القراءة األوىل   

فليس التذكري بوقت التصايب مقصود لذاته وإمنا ملا يصاحبه عند التذكر من مشاعر األسى 

ة واحلدة الفائتة واحلب الذاهب واألسف ومن أحاسيس احلزن والقرح، فذكر احلركة املاضي

لشوق الراحل يف مقابل االنقطاع الواقع والسكون الراكد واحلزن اجلامث  والشوق  املتلهب او 

  .وااللتياع املتزايد عذاب فوق العذاب وشقاء ال حيتمله النفس وال يستطيعه املرء

  :يقول البحرتي

َوجاءوا على آثار َحسَرى َوظُلَّعِ إذا ما ابَتَدْرنا غايًَة ِجْئَت َساِبقاً 

1.َلَحاقي، ولم َيجُروا إلى أَمٍد َمِعيتـُْلِحَقْن بي َمعَشراً لم يُؤّمُلواَفال 

  .30 -29 ص ، ص2، الديوان، جالبحرتي -1
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وهي من بني أطول القصائد ) حليف الندى(هذان البيتان يقعان يف مؤخرة قصيدة 

وكل العباسي، واليت تبلغ اليت نظمها الشاعر يف مدحه للوزير فتح بن خاقان يف خالفة املت

  .أربعني بيتاسبعة و 

بدءا من صدر البيت حيتوي على مجلة أصلية يظهر وب النهي يف البيت الثاين أسل

اجلملة الفرعية ) فال تلحقن يب معشرا(ومجلتني تابعتني هلما، أما مجلة النهي األصلية فهي 

، اجلملة )معشرا(صفة تابعة لعبارة / الية وهي مجلة ح) مل يؤملوا حلاقي(األوىل التابعة هلا 

  .معطوفة على اجلملة الفرعية األوىل) ومل جيروا إىل أمد معي( الفرعية الثانية

  :تتكون مجلة النهي من العناصر التالية

 )ال(أداة النهي اجلازمة -

 .فيفةعل مضارع املتصل بنون التوكيد اخلف: تلحقن-

الفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يعود على املخاطب بالنهي وهو حمور اخلطاب -

 .)ح بن خاقانالوزير الفت(واإلبالغ 

 .مفعول به منصوب: معشرا-

جاءت مفسرة لصفات وأحوال فقد ) مل يؤملوا حلاقي(أما اجلملة الفرعية األوىل 

زادت يف إيضاح طبيعة ) مل جيروا إىل أمد معيو (املعشر مثلها مثل اجلملة الفرعية املعطوفة 

ǾȈǧ�ǶȀǨȇ�ǂǟƢǌŭƢƥ�ǂǌǠŭ¦�¼Ƣū¤�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦�À¤��ǶēƢũ�ǒ ǠƥÂ��ǂǌǠŭ¦�Ŀ�ƨȇȂǈƬǳ¦�ǒ ǧ°��
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املرتبة والقيمة بينه وبينهم ، الشعور بالرفعة والعلو بالنسبة إىل أولئك الناس، وعدم القبول 

هم يائسون بالتعامل املشرتك املتعادل من قبل الوزير الفتح بن خاقان اجتاهه واجتاه اآلخرين ف

  .ي معهما سعوا عن التسابق والتبار ، وهم عاجزون مهمن االقرتاب من الشاعر

ميكن للقارئ  إىل جانب ما يواجهه يف املقطوعة الشعرية السابقة من تراكيب حنوية 

، وهو ه كذلك يالحظ بسهولة إيقاعا قويا، فإنثل النهي والشرط والتوكيد والعطفخمتلفة م

فزة الفنية النوعية اليت أنتجوها، واليت ظاهرة عامة يف الشعراء العباسيني متثل طرفا من الق

أصال على حسن استغالهلم للطاقات النامجة عن االستخدام البالغي وأساليبه  تقوم«

املتنوعة وترتكز يف جوهره على نظم إبداعية إيقاعية، فاإليقاع ال يتوّلد عن مظاهر الفن 

البديعي وحسب مبا فيه من إيقاع صويت بل يشكِّل كل عناصر الفن الشعري من أسلوب 

اليل، إذ تقوم بني هذه اجلوانب عالقات مواشجة تربط تركييب وخيال تصويري وصويت ود

يُوِجد يف النص الشعري 1»الدال باملدلول والشكل باملضمون وفق نظام إيقاعي خاص

خصوبة يف لغته وصوره وخياله ويف انسجامه وإيقاعاته الصغرية والكبرية، ويبعث فيه حياة 

طفية يرتوي ويتزّود منها املتلقون  ثانية متجّددة فيما حيتويه من خربات فكرية وجتارب عا

  .ستخالص مداليله يف كل زمان ومكانعلى قراءته وفهم دواله وا اكلما أقبلو 

بإنكار إحلاق القوم به، بل راح يوضح سبب النهي والدافع إليه،  الشاعر مل يكتف

من غريه أو  ويربز له أن النهي غري نابعنهي باجلملتني حىت يقنع املخاطب بل أعقب ال

، ص 1997، 1ي، دار القلم العريب، سورية، ط ، األسس اجلمالية لإليقاع البالغي يف العصر العباســ ابتسام أمحد محدان  1

10.
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اليت حتول بينهم ، وإمنا متعلق بفقدان للمؤهالت أو بغض منه، فالحظ للنفس فيهسد ح

وبني أن يرفعهم أحد إىل مصاف األسياد ومرتبة األشراف ومكانة املفكرين البارزين من 

  .الوزير احلاكم

:االستفهام.3

االستفهام والسؤال واالستخبار مصطلحات حتمل معاين متقاربة ، وقد شاع 

ألول يف خمتلف البيئات العلمية القدمية ويف الكتب البالغية احلديثة والدراسات املصطلح ا

طلب حصول صورة الشيء يف الذهن، «، وهو األسلوبية املعاصرة  النظرية منها والتطبيقية

وإن كانت تلك الصورة املطلوبة وقوع نسبة يف اخلارج أوال وقوعها مبعىن أنه طلب أن وقوع 

حتققه خارجا فذلك  ، ال أنه طلب جمّرد تصور الوقوع بلخارجا أو ال حمققاالنسبة هل هو 

، وإن مل تكن تلك الصورة حتقق الوقوع بل تصور املوضوع أو احملمول املطلوب تصديق

الذي  1»املستلزمني غالبا لتصور النسبة بينهما فاملطلوب تصور ورود على حّد االستفهام

  .نشائية الطلبيةمن األساليب اإلعّده البالغيون واحدا 

، حيث يرى أن معناه هووقد أوضحه أحد النقاد بشكل آخر قريب من األول

طلب املراد من الغري على جهة االستعالم، فقولنا طلب املراد عام فيه ويف األمر، وقولنا «

على جهة االستعالم خيرج منه األمر، فإنه طلب األمر على جهة التحصيل واإلجياد، وآالته 

مىت، وأيان، والظروف املكانية :أيضا، ظروف وأمساء، فالظروف الزمنية حنو على وجهني

، دار الكتب 2002، 1، ط 1ليل، ج تح خليل أبراهيم خمواهب الفّتاح يف شرح تلخيص املفتاح، ،ابن يعقوب املغريب -1

.466العلمية، بريوت، ص 
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فهذه آالت كلها كما ترى  ،، وكيفمن، وما، وكم:أين، وأّىن، وأّما األمساء فهي: حنو

ع ما يريد ختيار احلّر والرتكيب املتسق م، وهي أدوات متّكن الشاعر من اال1»لالستفهام

  .ا وعمقاالتعبري عنه قوة وضعفا، سطح

  .فهامية اخرتنا نصوصا شعرية عديدةوملقاربة بعض األساليب االست

  :يقول البحرتي

فـََلْن ُيَالَم على إعطاِء َما َوَجَدالٍ ـــــى أمَ ـــــَوَمْن يَِبْت ِمنَك َمطوِيّاً علَ 

نَت لي َعُضَداَمدى الّنجوِم، إذا ما كاَل ِبَهاـّتى أنَ ــــــــحَ ال أُمدُّ َيديَّ مَ ــــــــلِ 

يها، َوُمْقَتِصَداـــــــها َجاِئراً فِ ـــــــــــُحّملتُ قد قُلُت إْذ ُأخَذْت مّني الُحقوُق وإذْ 

2نِجٌز لَي في األْلِف الذي َوَعَداـُـــ فم    ِلهِ ــــــــــدٌّ ِمْن تـََفضُّ ـــــــــــَهِل األِميُر ُمجِ 

، مع بعد البيت الثاين والعشرين) وادةيد الفتح اجل(تقع هذه املقطوعة ضمن قصيدة 

�Â�ƢǠǈƫ�ƢēƢȈƥ¢�®ƾǟ�ǢǴƦȇ��̈ƾȈǐǬǳ¦�À¢�ǶǴǠǳ¦�Â��ƢƬȈƥ�Ǻȇǂǌǟ أسلوب االستفهام ورد يف البيت

  :وعناصر هذا األسلوب هي) ¢ȂƴǼǳ¦�ÃƾǷ�Ƣđ�¾Ƣǻ¢�ŕƷ�Äƾȇ�ƾǷ¿ملَِ (الثاين من املقطوعة 

، املكتبة 2العلوي حيىي بن محزة، الطراز املتضمِّن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، تح عبد احلميد هنداوي، ج -1

.158، ص 2002، 1، ط العصرية، بريوت
  .409ص  ،1، الديوان، ج البحرتي -2



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

149

 .ل عليهاحذف ألفها والالم حرف جّر داخ1أداة االستفهام حرف امليم-

 .و ي الوقت ذاته هو املستفهم عنه) أمد يدي: (فعل االستفهام-

 .هو الشاعر الذي ناب عنه الضمري املسترت عقب الفعل أمد: املستفهم-

املستفهم هو الشاعر ذاته ألنه ال قرينة قطيعة دالة على أن الشاعر يتوجه باستفهامه -

ت إلنسان فتغدو إىل شخص آخر غريه، و هذا حيدث يف الكثري من اللحظا

 يريد مستفهما ذاته بإحلاح، و بناء على ذلك فهو استفهام غري حقيقي أي ال

البحث  عن جوانب، فهو استفهام يف الظاهر لكن يف خبطابه الطليب هذا الرد و 

الباطن خرج عن داللته األوىل إىل معان ثوان أخرى، ومن املعاين  اليت تتكشف 

 :للملتقي شيئا فشيئا

 .والكبري بكرم سخاء  الوزير الفتح بن خاقانظنه احلسن -

 .هتأهل الستحقاق عطاء احلاكم وهبا يقينه بأنه-

 .طمعه العريض ليس يف الظفر لنيل القليل بل اخلضوع على أكرب قدر ممكن-

.228، ص 1، ط تح عبد السالم هارون، دار اجليل،  بريوت،4سيبويه، الكتاب، ج -1

، وهي يف االستفهام سؤال عن غري هام ، كما تدل على غري االستفهامتدل ما على االستف ما اسم مبهم يقع على كّل شيء«

، حبوث قطيب الطاهر. »موقع اجلّر يذهب األلف منها يتفق النحاة على أن وقوع ما االستفهامية... العاقل وعن صفات العاقل 

 .66 - 65 ص ، ص1994ت اجلامعية، اجلزائر، ط ، ديوان املطبوعا1، ج يف اللغة واالستفهام النحوي
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أن مجلة االستفهام األوىل قد اقرتنت جبملة فرعية  يف السياق النحويواملالحظ 

ليه والذي ربط بينهما هي األداة حىت اليت أفادت  أوضحت ما يريد وأبانت عما يطمح إ

ورد يف إطار األسلوب جبملتيه يلحظ عليه أنه  اهلدف والغاية والنتيجة، ومع ذلك فإن هذا

إذا ما كنت يل (دمت على مجلة الشرط قب الشرط، فهو جواب الشرط لكنها تأسلو 

ǀǿ�ǲǜȇÂ��Ƣđ¦ȂƳ�ƢȀƦǬ¦�فاألصل اللغوي  ألسلوب الشرط أن تتقدم مجلة الشرط ويع) عضدا

م وما وفره له من قافية غقاع ونإيستفهام فضال عما حققه للبيت من التقدمي ألسلوب اال

وروي، فإنه يف الوقت ذاته كشف عن مهته ورغبته وطموحه الكبري الذي يصل إىل مدى 

  .النجوم

  :ري، لكن ملاذا سقنا قبله البيت الشعالستفهام الوارد يف البيت الثاينهذا عن ا

1افـََلْن ُيَالَم على إعطاِء َما َوَجدلٍ ـــــى أمَ ـــــَوَمْن يَِبْت ِمنَك َمطوِيّاً علَ 

إن هذا البيت تلمس فيه عرض الشاعر ملشروعية االستفهام الذي تاله فاملعىن يف 

أن يتحصل على املتوفر من هذا البيت مرتبط بالشاعر وهو دائم أمل يف الوزير وينتظر منه 

  .خرياتهو  سخائه

  يف املقطوعة  عينها يتوفر البيت الرابع

2نِجٌز لَي في األْلِف الذي َوَعَداـُـــ فم     ِلهِ ــــــــــدٌّ ِمْن تـََفضُّ ـــــــــــَهِل األِميُر ُمجِ 

.409، ص 1البحرتي، الديوان، ج -1
 .املصدر نفسه - 2
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،  ترتكب هذه البنية اللغوية )هل األمري جمد من تفضيله(م آخر على أسلوب استفها

  :فرادية التاليةاالستفهامية من  العناصر اإل

،وهي أداة استفهام) هل( -

هو الشاعر والقرينة اللغوية اليت دلتنا على ذلك موجودة  يف اجلملة : املستفهم -

وهي ياء املتكلم ) فمنجز يل يف األلف الذي وعدا(املعطوفة على أسلوب االستفهام 

،)لــ(املفردة املتصلة حبرف اجلر 

،األمري: املستفهم-

 .جمد من تفضله فمنجز يل :م عنهواملستفه-

 ستفهام، لذلك فاال، ألنه غري ممكنال يريد جوابا من األمري الشاعر هنا ال ينتظر

، مع التحقق من استحالته، فاليأس قائم فحيقق داللة التشو «املتبادر من هذا األسلوب 

لشاعر ، الصراع قائم والفشل قائم، ال يصل ارارته قائم أيضا يف تركيب السؤالواإلحساس مب

جذوة ، لتبقى قرار أيّا كان نوع هذا االستقراربه، وال يصل هو بالشاعر إىل برد االست

، تنقل هذا البعد النفسي عرب الصراع املرير إىل املتلّقي السؤال متقدة يف نفس الشاعر

، فالظاهر ليس هو املقصود، وكذلك ال ينبغي أن يفهم منه الشعور 1»بنبضته وحرقته

تح بن خاقان، أو اإلحساس بأنه غري صادق وغري راغب يف النوال واإلكرام، الف بالشك إزاء

.85، ص 1999، ط عيد بلبع، أسلوبية السؤال رؤية يف التنظري البالغي، دار الوفاء-1
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نه يف بعض األحيان يبطئ وال إن الشاعر واثق يف الوزير ومتأكد يف كرمه وفعله اخلري، إال أ

.، يقطع مؤقتا وال يواصل، يسهو وال يتيقظيسرع

سخاءه اجتاهه ه و شاعر عطاء األمري له وكرمومن النصوص الكثري اليت تبني فيها ال

  :نذكر

1ادَ مَ جَ دْ قَ ثُ يْ الغَ وَ هُ لُ ائِ نَ ابَ ذَ وَ ةٌ لَ اخِ بَ اءُ وَ األنْـ ، وَ حِ تْ الفَ دُ يَ تْ دَ جاَ 

    :وقوله 

َتوالى َنداُه، واستَـَناَرْت َخَمائُِلهْ يُداني بمعُروٍف هَو الغَيُث في الثـَّرى

2ي كنُت آُمُلهُ بِه الَقْدَر الذِّ َونِْلُت   يــُت أتّقـــــــنُـ أِمنُت بِه الّدهَر الذي ك

رَِجاٌل َعِن الباِب الذي أنَا داِخُلهُ َرتْ ـــــا َحَضْرنا ُسّدَة اإلْذِن ُأخِّ ـــــّـــ َوَلم

يَن أُقَابُِلهُ ــــِق حـــــــْدَر األُفْ ـــــــــأُقَاِبُل بَ ْرٍب إلى ذي َمَهابَةٍ ــــــفأفَضيُت ِمْن قُ 

3َلَدْيِه ألْمَسى حاِتماً، َوهَو عاِذلُهُ اً اِتمـِد لْو أّن حإلى ُمْسِرٍف في الُجو 

هذه املقطوعة  تؤيد إىل ما ذهبنا إليه يف تفسري  االستفهام واستبطان دالالته البعيدة 

العميقة، أن األمري يديل باملعروف، هو كالغيث يتواىل نداه أمن من الدهر بفضل القدر 

  .املأمول الذي ناله منه

.408، ص 1ج  البحرتي، الديوان،-1
  .215 - 214ص  ، ص2ج  ،صدر نفسهامل -2
  .279ص  ،نفسه -3
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  :لبحرتييقول ا

ــلِ ــيــــسِ األَ ـدِّ الخَ ، وَ نِ رنيْ ى العَ لَ عَ يهِ فِ ــودِ الجُ اءُ مَ قَّ رَ هٌ جْ وَ وَ 

قيلِ الصَّ يفِ ي السَّ فِ مسِ الشَ عاعُ شُ     ـهيِـ فِ روفِ عْ المَ قَ ألُّ تَ ريكَ يُ 

ــولِ ــهُ مَ رٍ طَ ـــــــــــــــتلى خَ ـــــــة عَ سَ حبَّ مَ   يعـالِ ت المَ بحَ صْ أَ لَّ تَ ا اعْ لمَّ وَ 

ضــولِ الفُ وَ لِ وافِ ــــــــــــــالنَّ  لِ ى أهْ ـــــــــــإلَ   ومُ تسْ فَ يْ كَ بِ وائِ للنَّ  رَ تَـ مْ لَ أَ 

1ئـيلِ الضَ رِ دْ القَ بَ و صاحِ ـطُ ـختَ وَ   ىرجَّ المُ لِ ضْ ذا الفَ رومُ تَ فَ يْ كَ وَ 

يوجد األسلوب ) خالف كالغيوث(هذه األبيات الشعرية يف مقطوعة من قصيدة 

والبيت اخلامس معطوف ...)  أمل تر للنوائب كيف تسمو(لرابع تفهامي ضمن البيت ااالس

¢�ƢĔȋ�ńÂȋ¦�ƨƯȐưǳ¦�©ƢȈƥȋ¦�Ƣǻ®°Â̄¦©�...)  كيف تسمو(هلا على اجلملة الفرعية السالفة 

الذي وسع  هعن سعة جود صلة داللية معتربة بالنص االستفهامي، لقد كشف الشاعر

حتضي البشر غلى الطبيعة لكن ملا أصيب باملرض فعدت املكارم  بركة معروفة الذيو الناس  

العباد أخطار وأحزان، بعد هذا مباشرة يتساءل الشاعر كيف وتوارث العظائم وحل بالبالد و 

  :أسلوب االستفهام هذا يرتكب مما يليطر واملصائب حتيق بأهل الفضل، و أن اخل

 .الشاكر املخاطب): أ(ام مهزة االستفه-

 .الذين يلحظون تغري األحوالاألحباب احمليطون به و األهل و  :املستفِهم-

 .280ص  ،1البحرتي، الديوان، ج -1
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 .اخلريإصابة النوائل ألهل الفضل و : عنهاملستفهم -

ام والكبار ظبالعألن ما تفعله املصائب واخلطوب  افاالستفهام هنا ليس حقيقي

واضح أمام الناس يشاهدونه ويلحظونه، لذلك فالدالالت العميقة هلذا األسلوب 

  .االستفهامي

:النداء.4

هة امللقي أو من ناحية النداء بنية لغوية أسلوبية وثيقة الصلة بالرتكيز واملتابعة من ج

، عندما يستثمر املتكلم أو الكاتب الطاقات اللغوية الكامنة يف أسلوب النداء يقيض املتلقِّي

على نصه حركة ومتوجا، ويشحنه بقدر معترب من التجاذب واالرتداد أساسه قائم على 

مجلة : ، ولغويا مبين على ركنني مهاُمناَدىـال: مناِدي، والثانيةـال: صيتني اثنتني، األوىلشخ

تستعمل «ي دالالته تتعّدى ظاهرُه وتتجاوز، إذ وهذا الرتكيب النحو . النداء، وجواب النداء

: واالختصاص يف قوهلم. يا مظلوم:  قولك ملن أقبل يتظّلم، كاإلغراء يفصيغته يف غري معناه

، وحنن نفعل كذا أيها القوم، واغفر اللهم لنا أيتها العصابة، أي نا أفعل كذا أيها الرجلأ

، باإلضافة إىل 1»متخصِّصا من بني الرجال ومتخصصني من بني األقوام والعصائب

حرف لنداء البعيد حقيقة أو «فهي ) يا ( أّما الياء . الالت أخرى تلوح يف النصوص تباعاد

đ�Ã®ƢǼȇ�ƾǫÂ��ǲȈǫÂ��¦ƾȈǯȂƫ�Ƥحكما ȇǂǬǳ¦�Ƣ:هي مشرتكة بني القريب والبعيد، وقيل:

 .62ص  ،1993، 3بريوت، ط ،، دار اجليل، حتقيق وشرح عبد املنعم خفاجي3، اإليضاح يف علوم البالغة، ج القزويين -1
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، 1»، وهي أكثر حروف النداء استعماال، وهلذا ال يقّدر عند احلذف سواهابينهما واملتوسِّط

اهلمزة ، أي ، آ ، آي ، أيا ، :وإىل جانب ذلك هناك أدوات أخرى توظف للنداء، هي

.2هيا ، وا 

  :يقول الشاعر

امَ جُ تسْ وَ يـضَ فِ تَ أنْ إالَ جدُ ى الوُ بَ رة     أَ بْ ــــض عَ يْ ي فَـ فِ مَ وْ ا اللَّ فَّ كُ يَّ يلَ لِ خَ 

قماَ علْ وَ داَ هْ شَ  :نيْ عمَ ى طَ هوَ الَ تُ رأيْ  ي    نـِ إنَّ نِ يْ البَـ ةِ عَ فــجْ نْ ا مِ بَ جَ عْ تَـ الَ وَ 

3اــأمَ أشْ رِ يْ ـــالطَّ نَ مِ ساً حْ ـي نَ نِ تَ ّقيْ لَ ي      وَ ـربِ شْ مَ نَ نـّقْ رَ امِ األيَّ نَ ـي مِ يرِ ذِ عَ 

ورد أسلوب النداء فيها ) لك العتىبيل الذنب و (هذه املقطوعة واقعة ضمن قصيدة 

لبيت األول من الناحية الداللية يف البيت األول، أما البيتان الثاين والثالث فمكمالن ل

  :والعاطفية  يتكون أسلوب النداء من العناصر التالية

وحذف منها أداة النداء اليت ميكن ) خليلي(فقط املنادى وحضر فيها : مجلة النداء-

 .)يا(قديرها حبرف النداء املشهور ت

 : وهو متوفر على الدوال التالية) كفا عن اللوم يف فيض عربة: (جواب النداء-

، ص 2006، ط بريوت ،يي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، تح حممد حمن كتب األعاريبابن هشام، مغين اللبيب ع-1

429.
.99، مصر، ص عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية :ينظر -2

.212، ص 1998، 2توفيق الفيل، بالغة الرتاكيب دراسة يف علم املعاين، ط -
.411، ص 2البحرتي، الديوان، ج -3
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 ) كفا(فعل األمر -

ومثله ألف االثنني الضمري املتصل الذي هو يف حمل رفع ) خليلي(يعود على : املأمور-

 .فاعل

 اللوم هو املفعول به املنصوب: املأمور به: اللوم-

 .مضاف إليه) عربة(، واسم جمرور مضاف) يف حرف جر وفيض(شبه اجلملة -

فالشاعر اصطنع النداء قصد إعالم املنادى  بضرورة االنتهاء عن اللوم عما صدر 

هو  منه من بكاء ودموع وما صاحبهما من لوعة واحرتاق، وحزن واكتئاب، وكأن النداء

وظف للشبيه وطلب التوجه إليه بالصفاء والرتكيز حىت يصل مبتغاه إىل املنادى بقوة وحرارة  

¦ƾǼǳ¦�®ǂĐ��ǆ Ȉǳ�ƢǼǿ� ¦ƾǼǳƢǧ��ǾȈǴǟÂƢǻǂǋ¢�ƢǸǯ�Ãǂƻ¢�µ ¦ǂǣȋ�ƢŶ¤�Â�� �Ŀ�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ƢǷ¢��

فجملة ذات صلة داللية قوية بأسلوب ) أىب الوجد إال أن تفيض وتسجما(عجز البيت 

�ǂǿƢǜǳ¦�Ŀ�ƪداء بعامة  وجبوابه خباصة،الن ƫ¢�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ��ƢȀǘƥǂȇ�ȏ��ǾǼǟ�ƨǳȂǐǨǷ

، لكن الرابط  الداليل قوي وجلي  ووجه العالقة يكمن يف أّن Ƣđ�ÄȂŴ�ÄȂǤǳ1أي رابط 

�Ǻǟ�¿ȂǴǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǰǳ¦�̈°Ȃǐƥ�Ǻȇ®ƢǼŭ¦�ǺǷ�ǾǨǫȂǷ�ȄǴǟ�ƾǯƚȇ�À¢��ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�®¦°¢�ƨǴǸŪ¦�ǽǀǿ

بإرادته  ليس متكلفا مصطنعا، وأمره ليسمؤقتا، و  ليس بكاء عابرا هن بكاءغزارة الدموع، إ

   .وحتت سيطرته

 .10 ص ،1984، 2دار الفكر العريب، ط سلوب دراسة لغوية إحصائية، سعد مصلوح، األ: ينظر -1
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حتريضا على ورغب يف التوقف رفض الوجدان ذلك بل وزاده إصرارا و  أرادما لف

أن تكف الغزارة، فكيف حبالة تتحكم فيها الوجدان بقوة يراد هلا هكذا ببساطة الفيضان و 

بنيان حيّول ¦ǳ¦Â�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ�¹Ȃǐŭفح باملشاعر والوجدان،تتوقف، إن هذا النص الطاو 

فّن قوامه اخللق واإلبداع، والتعبري عن ذات النفس بكل ما يف ذلك من « الشعر واألدب إىل

  .جهة املواهب والقدرات واملكتسباتمن  1»خصوصية وتفّرد

ƢǸǟ®�ÀƢǷƾǬȇ�Ƣŷ°Âƾƥ�ƢǸĔƜǧ�Ʈإإذا انتقلنا و  ǳƢưǳ¦Â�ňƢưǳ¦�śƬȈƦǳ¦�ń  دالليا إضافيا

  .)كفا اللوم(اين معطوفا على مجلة جلواب النداء مادام ميكن أن نعترب أن البيت الث

صائد اليت مدح البحرتي بواسطتها ومن األساليب الندائية األخرى الواردة يف الق

:الوزير الفتح بن خاقان، نذكر قول الشاعر

2بِ جنُّ تَ لها لِ بْ رى قَـ خْ أُ وَ نٍ يْ بَـ ها       لِ تُ حْ فَ د سَ قَ رةٍ بْ ي عَ ي فِ مِ ا الئِ يَ وَ 

 هيتباين معدالليا مع أسلوب النداء السابق و أن هذا البيت الشعري يتشاكل  يبدو

:جهة النسق  النحوي، إذ يرتكب منمن 

واالسم )  يا(مجلة النداء وهي تامة األركان من خالل توفرها على أداة النداء السابق -1

عرف باإلضافة اليت هي الضمري املتصل املفرد وهو اسم فاعل م) الئمي(املنادي 

يف (ر  هذين الركنني شبه اجلملة ، أضاف الشاع)ي(املذكر املتكلم حرف الياء 

.11، ص سلوب دراسة لغوية إحصائيةسعد مصلوح، األ-1
.145، ص  1، الديوان، ج البحرتي -2
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قد (وهي مفسرة  ملاهية وسبب اللوم، كما أضاف إليهما مجلة التوكيد ) ربةع

�Â�Ʈوقد ...) سفحتها لبني  ǟƢƦǳ¦�µ ǂǠǳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ÀƢǠƬǇ¦ي اضطرّه إىلالدافع  الذ

 .الدموعالبكاء و 

وعطف ) حتاول مين شيمة غري شيمي(أورده الشاعر يف مجلته األوىل : جواب النداء-2

 ).وتطلب مين مذهبا غري مذهيب(عليها مجلة أخرى 

 مث ،أسلوب النداء للفت انتباه أن يعاتبه بلطف مربرا هذا العتابالشاعر وظف 

، )تطلب(و...) حتاول (يتني لتني فعلتوجه إليه خبطاب خربي ابتدائي فمن خالل مج

املتأمل جيدا للسياق  العام الذي وردت فيه البيان والنسق الذي سبقهما يدرك أن هذا 

ريد إبالغا وال خريا، إن االختيار غري وارد لذاته  مطلقا، إنه ال يريد إعالما وال فائدة، وال ي

دركون حقيقة األمور ما يريده منه الالئمون الذين ال يويصيح بشدة يشكر بقوة الشاعر 

�ǾƬǠȈƦǗ�Ǻǟ�ƺǴǈǼȇ�À¢�ǾǼǷ�ÀÂƾȇǂȇ�ǶĔ¤�ƢȀƬǷ¦ǂǯÂ� ƢȈǋȋ¦�°¦ǂǇ¢�ÀȂǸȀǨȇ�ȏÂ�ƢȀǫƢǸǟ¢Â

�ǶĔ¤��̈ȂǨŪ¦�Ǿǻ¦ƾƳȂǳÂ�̈ȂǈǬǳ¦�ǾƦǴǬǳ�ÀÂƾȇǂȇ�ǶĔ¢��ǾƟ®ƢƦǷÂ�Ǿƫǂǘǧ�ǺǷ�®ǂƴƬȇ�À¢Â�ǾǫȐƻ¢Â

يريدون للحب أن جيف وللمشاعر أن تغور، وهذا ليس مبقدور الشاعر أن يكون عليه إن 

ن يكون مثلهم وهم ال يعلمون كيف يعيش بعواطفه أالء الالئمون يريدون من الشاعر هؤ 

مع األمري وكيف يتعاطى بوجدانه معه، وإذا كان األمر على النحو الذي رمسه الشاعر فما 

  .هراءوعبث و ، يقبل عليه الالئمون جهل ومحاقة
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شان األسلوبني  ومن أساليب النداء ذات الدالالت املختلفة مع ما سبقناه يف

  :السابقني نذكر قول الشاعر البحرتي

ي  ُأسرُّ ذِ الَّ يـكَ ُأسرُّ فِ   ي      دِ وجْ بِ حْ أبُ لمْ نْ إِ ي وَ إنِّ 

فرُّ المَ كَ لـمِ ظُ نْ ك مِ يْ لَ إِ   م     رْ ــجُ رِ ـــيْ ــغَ ي بِ لِ ماً الِ ا ظَ يَ 

حرُّ تَ أنْ وَ بداً عَ رتُ صِ فَ بدٌ عَ تَ أنْ وَ ّراً ت حُ نْ كُ دْ قَ 
1.

، أسلوب النداء ساقه الشاعر ضمن )بؤسنعيم و (هذه املقطوعة توجد يف قصيدة 

:البيت الثاين، وهو متكون من العناصر التالية

، )ظاملا(واملنادى اسم الفاعل النكرة املنصوب ) 2يا(أداة النداء : فيهاو : مجلة النداء-1

وشبه اجلملتني ) بغري جرم(ة الثانية وشبه اجلمل) يل(باإلضافة إىل شبه اجلملة األوىل 

، جور بدون مربرأوردمها الشاعر لبيان بشاعة الظامل وقساوته، إن الظلم بغري ذنب و 

 .والواقع أخفخملفات وسيئات لكان األمر أهون لو كان من وراء 

ورد كله يف عجز البيت، وهو عبارة عن مجلة امسية انزاحت أجزاؤها : جواب النداء-2

ȋ¦�ƢĔƢǰǷ�Ǻǟ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�» ƢǯÂ��ǂƳ�» ǂƷ�ǺǷ�ÀȂǰŭ¦�ŐŬƢǧ��ȆǴǏ) ،إليك  مقدم

«�¤�ǾȈǳ) واملبتدأ فاملفر Ƣǔŭ¦Â��°ÂǂĐ¦Â�ǂƳ�» ǂƷ�ǺǷ�ÀȂǰŭ¦�ƨǴǸŪ¦�ǾƦǋ�ƢǷ¢��ǂƻƚǷ

مقدم فاألصل املفر إليك من ظلمك، لكن لغايات يف نفس الشاعر  ) من ظلمك(

.582، ص 1البحرتي، الديوان، ج -1
وجيوز حذفها  . يف الندبة) وا(، وتشارك نواع املنادى، وتنفرد باالستغاثةتدخل على مجيع أ) يا ( ياء النداء هي ياء ممدودة « -2

   .»يوسف يا: ، والتقدير)29سورة يوسف، اآلية ( ﴾ذاهَ عنْ ضْ رِ أعْ فُ وسُ يُ ﴿كما يف قوله تعاىل 

.223، ص 1998اجلزائر، ط ، دار اهلدى،قّصة اإلعراب، األدوات-
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ما هو إيقاعي صويت، سبق جواب النداء  على هذا النحر، الغايات املرجوة فيها 

 .ومنها ما هو داليل  األفراد والتخصيص

يصور الشاعر من خالهلا قوة العالقة حيث مل مبالغة كبرية أسلوب النداء هذا حي

، ألنه حيبه ويتعلق به حىت وهو ظامل له بغري سبب، الصلة بينه وبني الفتح بن خاقان وشدة

ا له، إنه يفر إليه ويلجأ غليه وحيتمي فكيف باحلب أن يكون لو كان عادال يف حقه ومنصف

به وهو ظامل به، فال أحد له من دونه ظلمه أم يظلمه فإنه ال يصرب على فراقه وال يقدر 

سلوكه  إزاءه و أن يؤوب إىل رشده، فما بينه على هجرانه، إنه يلتمس  منه الرتاجع  عن 

فعل ما مهما كان شيئا، بني الوزير أقوى من يضعفه ظلمه أو ينال منه سوء  أو يقطعه و 

البيت األول الذي أتينا به قبل البيت الثاين  يكشف فيه الشاعر عن حبه وعطفه إزاء الوزير 

فتح بن خاقان فمع ظلمه له فهو يسر إليه احلدث بكل رفق ولني، أما البيت الثالث 

وزير بسبب ظلم الشاعر له فبعدما كان اللشاعر كيف أن الدائرة قد انقلبت فيكشف فيه ا

عبدا له وهو حر، فقد وقع العكس فالشاعر أمسى هو العبد والوزير  هو حر، فالبيت 

 .األول ممهد ألسلوب النداء والبيت الثالث مكمل له من الناحية الداللية
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  .األساليب اللغوية اإلسنادية ومعانيها:المبحث الثاني

، أما طابع طليبت انت ذاك) ، النداءستفهاماألمر، النهي، االِ (الرتاكيب النحوية 

 فهي بدورها تراكيب حنوية وأساليب) احلذف والتقدمي والتأخري والتوكيد(هذه األساليب 

Ƣǿ®ƢǼǇ¤�Ŀ�°ȂǷ¢�Ƣđ�ƪ Ǭū�ƨȇȂǤǳ ففي احلذف جند أن هناك طّيا واقتطاعا يف املسند أو ،

ليه واملسند نلحظ أّن مثّة عدوال للمسند إويف األسلوب الثاين . املسند إليه أو يف القيد

، ويف أسلوب التوكيد نسّجل ّررة هلم يف قوانني النحو العريبوالقيد عن مراتبهم النحوية املق

فنا هذه األساليب لذلك وص. أن زيادة لبعض احلروف واألدوات تلحق املسند واملسند إليه

التغريات د األسلوب قدميا وحديثا أّن هذه واملعلوم عند علماء البالغة ونق. بنعت اإلسنادية

معاين متجدِّدة ودالالت  نجم عنهاي�ƾȈǫ�ǺǷ�ƢǸđ�ǲǐتّ ياليت تطرأ على طريف اإلسناد وما 

  . سعى للوقوف عنده يف هذا املبحثنمستحدثة، وهو ما 

 :الحذف.1

فمتون الشعر اجلاهلي مبا . يف الكالم األديب عريق ومتجذِّر احلذف أسلوب توظيف 

لقدمي مبا تتصّمنه من أمثال وحكم، ومن ثر العريب ا، ومدّونات النه من فنون وأغراضحتوي

وجنده  . وقيعات قرائن حية وشاهدة على ذلك، ومن رسائل ومقامات وتخطب ووصايا

، فما من ُمؤلَّف يف التفسري أو يف اإلعجاز رآن الكرمي بقسميه املكي واملدينكذلك يف الق

  .ع مكانة عالية ومساحة واسعةالرفيأو يف علوم القرآن إال ويويل هلذا األسلوب اللغوي 

وقد احتفى . م واألمويني والعّباسيني وغريهمواقتفى هذا األثر شعراء صدر اإلسال
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Ǉȋ¦�¦ǀđ�ÄŗƸƦǳ¦بالعلماء للتعريف به وبيان هذا ما دفع . لوب فبّوأه منزلة معتربة يف شعره

م من غري إخالل اإلجياز تقليل الكال« رة جامعة فقّرر أنّ ، فهناك من نظر إليه نظرسومه

ظ قليلة، ، وميكن أن يعرب بألفاميكن أن يعّرب عنه بألفاظ كثريةباملعىن، وإذا كان املعىن

، فاحلذف إسقاط كلمة حذف وقصر: واإلجياز على وجهني. فاأللفاظ القليلة إجياز

والقصر بنية الكالم على تقليل . لالجتزاء عنها بداللة غريها من احلال أو فحوى الكالم

وهذا التعريف النوعي املبكر الذي مجع بني اإلجياز ، 1»وتكثري املعىن من غري حذف فظ الل

  .قاد وعلماء البالغة قدميا وحديثابالقصر واحلذف اعتمده جّل الن

اإلجياز اختصار بعض ألفاظ «أّن من فّرق بني اإلجياز واحلذف إذ يرى  وهناك

عدول عن لفظ املعىن الذي  ، والسماملعاين ليأيت الكالم وجيزا من غري حذف لبعض اال

، واملثري يف هذه 2»، فإن االختصار أن حتذف بعض االسم كما قّدمنا فهو جمازوضع له

�Ŗǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀǿÂ��±ƢĐ¦�ǺǷ�§ǂǓ�» ǀū¦�Äǂǐŭ¦�ǞƦǏȋ¦�ĺ¢�Ǻƥ¦�°ƢƦƬǟ¦�ƨȇŚǜǼƬǳ¦��ƨƫƢǨƬǳȏ¦

Ƿ�ǲǷƢǠƬǻ�ƢǼǴǠš �ƾȀƬĐ¦�ŃƢǠǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�®ËǂǨƫال يقّل قيمة ره عدوال وانزياحاع احلذف باعتبا ،

�Ƥ ȈǴǤƬǳ¦Â�ƨȇƢǼǰǳ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦Â�ǲǇǂŭ¦Â�ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦�ǲưǷ�ƨȈƷƢȇǄǻȏ¦�̧ ¦Ȃǻȋ¦�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�ƨȈŷ¢Â

  .والتجنيسوأسلوب احلكيم 

حممد  :تح ،واخلطّايب وعبد القاهر اجلرجاينثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرّماين :، ضمن الرماين، النكت يف إعجاز القرآن-1

.70، ص 1968، ط خلف اهللا وحممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر
�ǆحفين حممد شرف :ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح-2 ǴĐ¦�©¦°ȂǌǼǷ��

.459، ص 1963، ط على للشؤون اإلسالمية، مصراأل
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  :الحذف بين المبتدأ والخبر.أ 

يواجه الدارس لبعض النصوص الشعرية للبحرتي أّن احلذف يتداخل فيه املبتدأ 

، فاملبتدأ معتمد الفائدة، واخلرب حمل الفائدة«إليه واخلرب بالنظر إليه مسندا،  باعتباره مسندا

، فيحذف أو حالية تغين عن النطق بأحدمها ، إال أن قد توجد قرينة لفظيةفال بد منهما

�±ƢƳ�ǚǨǴǳ¦�ÀÂƾƥ�ŘǠŭ¦�ǶȀǧ�¦̄Ɯǧ��ŘǠŭ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�Ƣđ� ȆƳ�· ƢǨǳȋ¦�Àȋ��ǾȈǴǟ�ƢȀƬǳȏ®

تتوارى وختتفي القرينة اللفظية  ، وعندما1»ال يكون مرادا حكما وتقديراأن ال تأيت به و 

 لظتها تكون الكلمة العليا للتأويفالتعويل على القرينة احلالية أمر شاق وصعب املنال، وحل

  .والتقدير النسبيني

هذا نوع من احلذف ال يستطيع الّدارس فيه أن جيزم بأن احملذوف هو املبتدأ، أو قد 

أن ال وممكن يف كلتا احلالتني خباصة و التقدير متاح اخلرب؛ فالتأويل فيه متسع و ن هو يكو 

من مناذج ن النص الشعري جتيز هذا وذاك، و قرينة متنع هذا دون ذاك، بل هناك دعائم م

  :ذلك نذكر

  :يقول البحرتي

رمُــ غَ ديَّ لَ تحٍ فَ لُ بْ نُـ وَ مُّ جَ ليَّ عَ ـحٍ تْ فَـ ضالُ فْ إِ 

ـرُّ غَ األ رُ هَ األزْ لجُ األبْ وَ ـرّجىالمُ فضلُ المُ مُ عِ نْ المُ 

.138، ص 1984، 1ط خليل أمحد عمايرة، يف حنو اللغة وتراكيبها، منهج وتطبيق، عامل املعرفة، السعودية،-1
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  :يف موضع آخر  و يقول

1رُ ذْ عَ يـهِ فِ رَ األمْ هُ باتُ إثْ باً ذنْ ريمِ الكَ بُ سْ حَ وَ عذرٌ 

  :و يقول

2ُتوفُهُ ي حُ هْ وَ ضالِ باإلفْ يتهُ أحْ        اهَ يبِ سبِ ودُ ّل الحسُ تَ إذا ابْـ مٌ عَ نِ 

نلفي سلسلة من األمساء تتسم باإلفراد : األّولففي البيت الثاين من النص 

من الناحية اإلعرابية نلفيها مرفوعة بالضمة الظاهرة، شتقاق والتعريف باأللف والالم و واال

إذا كان كذلك فما هل هو مبتدأ، و : املنعم: ، فمثاللكن أي حمل إعرايب ميكن أن نقدره هلا

ن كذلك، فما تقدير املبتدأ الذي إذا كاربه، وهل هو خري من وجهة أخرى، و تقدير خ

.يكّمله

  .املذكور خرباحملذوف هو املبتدأ و : ير األّولالتقد-

  .هو األعز -هو األزهر -هو األبلج -ÃǂĐ¦�Ȃǿ -هو املفضل –هو املنعم 

  واملذكور خربها) إنه(احملذوف هو اسم إن : التقدير الثاين-

  .إنه األعز -إنه األزهر -إنه األبلج -¤ÃǂĐ¦�Ǿǻ -إنه املفضل -إنه املنعم

اخلرب و  ملنعم وما شاكلة مبتدأ ثاناو ) هذا(احملذوف هو املبتدأ : الثالتقدير الث-

 .583 - 582 ص، ص 1، ج، الديوانالبحرتي -1
.121، ص 2ج   ،املصدر نفسه - 2
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اجلملة االمسية من املبتدأ الثاين واخلرب الثاين احملذوف للمبتدأ الثاين للمحذوف، و 

  .خرب للمبتدأ األول احملذوف املقدر باسم اإلشارةرفع  يف حمل

يثري فيه التساؤل، ويهّيج فيه الفضول الذي حيّرك القارئ، و  ذوف األساسلكن احمل

مب يرجى؟ ملاذا؟ هو املرجى من طرف من؟ ومىت؟ و ملن و تفضل مب و هو املنعم مباذا وملن؟ و 

هل هذا ينطبق على وصف حاجبيه؟ على طالقة الوجه؟ أم على : وكذلك بالنسبة لألبلج

  ته يف الكشف عن احلق املعين؟االرتياح للمعروف؟ أم لبياض حسنه؟ أم على جرأ

و هي بدورها متلونة اإلعراب، أتعرب )عذرُ (هو عبارة : والشاهد يف النص الثاين

إليك؛ أم تعرب خرب فيصبح احملذوف هو املبتدأ وتقديره : مبتدأ واخلرب يصبح حمذوفا تقديره

كان ام   دون مكّملها مسنداً )عذرُ (، يف كل األحوال يصبح هذا الذكر فقط لكله )هذا(

:مسنداً إليه ينطوي على عدة أفكار منها

  .النزاعالصفح بدل البقاء على اخلصومة و طلب العفو و -

  .التوسل بتقدمي العذر إلرجاع العالقة إىل ما كانت عليه-

.احلبّ إبراز إخالصه يف الصداقة وصفائه يف املودة و -

  .االستزادة من كرمه وعطائه-

¤�ƢĔ: فالتقدير األول للمحذوف هو، )نعم( هو الكلمة: الشاهد يف النص الثالثو 

كثرية وظاهرة وعظيمة، فإذا  ) نعم(هي : ؛ التقدير الثالث)نعم(هذه : ؛ التقدير الثاين)نعم(

كان صل، و مع امسها الضمري املت) إن(كان احملذوف يف التقدير األّول هو أداة التوكيد 
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تدأ، فإن احلذف يف التقدير الثالث احملذوف يف التقدير الثاين اسم اإلشارة يف حمل رفع مب

هي اليت يف حمل رفع مبتدأ، الثانية الصفات التابعة للخرب املذكور وهو : واقع مرتني األوىل

:األّول:املوصوف واملنعوت، والذي دفعنا إىل اعتماد وترجيح التقدير الثالث هو أمران

إن : ňƢưǳ¦Â��ƢǿŐǠǻ�Â¢�Ȇđ كلمة نعم ال ميكن أن تكون إال خري فيلزمها مبتدأ وجب تقدير

هذه الّنعم ال ميكن أن يبتل بسببها احلساد فتخيبهم باإلقضام إال إذا كانت كثرية عدداً 

وظاهرة للعيان حىت يلتفت إليها احلّساد وعظيمة حىت نستطيع أن نبعثهم وجتيبهم بعد 

  .احلرمان�Â�̧ȂŪƢƥ�Ƕēمو 

  :حذف المبتدأ-1

فرغم أنه هو ركن اجلملة األعظم «أو اضطرارا قد خيفي الشاعر املبتدأ اختيارا 

يطرأ من الظروف ما يدعو إىل وجزؤها األساسي والذي يلزم للمتكلم أن يذكره، إال أنه قد 

، على أن يكون من القرائن احلالية أو املقالية ما يدل عليه حىت ال يلّف الغموض حذفه

از من وراء الدوافع النفسية اليت تؤدي العبارة ويعجز املتلقي عن فهم املراد منه، ويأيت اإلجي

، ويؤدي احلذف إىل قوة املعىن يف نفس القارئ أو  حذف املسند إليه إذا كان مبتدأإىل

ومهما كان الشأن ، وممّا ال شك فيه أن وراء حذف املسند بعامة واملبتدأ خباصة 1»السامع

ÄǂǠǌǳ¦�ǎون(والرسالة ) ونريد به الشاعر(غايات وأسرار تتعلق بالباّث  Ǽǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬ(

).لقارئ املتذوق أو املتخصِّصوحنّج به إىل ا( واملتلقي

ص  ،1989امعة امللك عبد العزيز، السعودية، ط قدية، منشورات كلية الرتبية، جحممود شاكر القطّان، دراسة بالغية ورؤية ن-1

60.
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  :يقول الشاعر

  اـلّهبَ ـتَ فَـ  هقِ رْ ي بَـ واشِ حَ ارتْ طَ وَ ودهُ ضَل جُ أخْ الثـّّجاجُ ضُ ارِ العَ وَ هُ 

  االربَ مرَ ة غَ رومَ ي أكْ فِ اضَ خَ نْ إِ و   دىالعِ قَ عَ ى أصْ غَ ي وَ ى فِ لظَ ا تَ ا مَ ذَ إِ 

   اجلبَ ر  أَ هْ الدَّ ثَ دَ ا حاَ ا مَ إذَ ورٌ قُ وَ مْ هُ ــــــــــومُ لُ حُ تْ فَّ خَ مُ وْ القَ ا ماَ ذَ إ ينٌ زِ رَ 

ُمْغَضبـاسِ البأْ بِ قاكَ لْ يَـ إنْ كَ تُ وْ مَ وَ ـاً ـــــــياضِ رَ ـودِ بالجُ اكَ قَ يلْ إنْ كَ تُـياحَ 

  ابَ حَ أصْ لِ الذُّ انبِ جَ نْ مِ هُ ئتَ جِ نْ فإِ            ةــــــــمَّ ي ُمـلِ ـِـــ ف ـهُ تَ ــاززْ عَ  اإذَ رونٌ حَ 

1ابَ عقُّ تَ ــورِ األمُ جازَ أعْ ظُ الحِ يُ      تبِ يَ مْ لَ ، وَ مٍ زْ حَ هَ ع وجْ ضيِّ يُ لمْ تىً فَ 

إىل بعدما وصفه الشاعر باإلكرام واجلود، نعته بالشجاعة واملبادرة إىل اخلري، انتقل 

¦ǂǳ¦�Ŀ�ƨǴưŲ�ǾƷÂƾŲ�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�Ãǂƻ¢�¾Ȑƻ�śƬǿ�ƢǼǠƳ¦°�¦̄¤Â��°ƢǫȂǳ¦Â�ƨǻ±�ذكر صفات و 

(الصيغتني يف موضعهما ألفينامها يفتقران إىل املسند إليه، إذا اعتربنا خربين : رزين، ووقور:

، واألمر ذاته نالحظه يف صدر ...هو أو أنه أو الفتح بن خاقان: ملبتدأين حمذوفني تقديرمها

سجل يف صدر البيت حرون خرب ومبتدأها حمذوف، وكذلك ن:البيت اخلامس، فكلمة

فهل احلذف هنا . السادس أن عبارة فىت وردت بدورها خرب والذي أسندت إليه قد حذف

�¿ƢǰƷȍ�ƨȇǂǠǌǳ¦�̈°Âǂǔǳ¦�®ǂĐ�¿¢��ÄǂǠǌǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�Śǈǳ¦�®ËǂĐ�ǞǫÂ

 .149ص   ،1ج  ،البحرتي ، الديوان-1
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البناء العروضي املوسيقي للبيت؟ أم وارد ذلك دالالت مقاصد أخرى؟ ال ميكن أن ننكر 

:حتمالني السالفني، لكن ال ميكن كذلك أن نعدم بعض الدالالت وراء احلذف مثلاال

-Ƣđ�ǪǴƼƬŭ¦�ȆǈǼǧ�ǾƦǴǫ�©ȌǷÂ�ǾƫǂǸǣ�ƾǬǧ��¼Ȑƻȋ¦�ǽǀđ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂƯƘƫ�̈ƾǋ.

-Ƣđ�Ǧ ǐƫ¦�Ŗǳ¦�ƢȀƦƷƢǏ�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ÀÂ®�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ�ǂǯ̄ �¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǸȈǜǠƫ.

  ).ىتف(اإلشادة باملمدوح من خالل ذكر اخلرب التنويه و -

هناك أبيات عديدة يف مراحل خمتلفة مدح فيها البحرتي الفتح بن خاقان حيث و 

ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻ��ǪƥƢǈǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ǽƢǻ®°Â¢�Ƣŭ�ƨđƢǌǷ�» ǀū¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǂǔƸƬǈȇ�ǽƾų:

وِضعِ يُ ـه، فَـ يْ إلَ فُ وجِ يُ رفُ الشَ هُ لَ حْ لُ ى يَـ تَ ـي مَ المعالِ قاتِ راٍع ألوْ مُ 

عِ سرِ ــذ فيُ خُ يأْ فُ عْ يَـ إالَّ وَ ه،يْ إلَ     مهُ دّ ـرُ ى يَ حتَ ينَ انِ الجَ نِ عَ وٌّ فُ عَ 

  عبَ تُـ هدِ ْـ عَ نْ مِ رِ هْ الدَّ فَ و رُ ي صُ عانِ يُ هُ نَّ أَ ي كَ ـالِ يَ اللَّ يفِ رِ صْ تَ بِ يمٌ لِ عَ 

عِ طـلِّ تَ المُ يّـةِ الحَ أسِ رَ ارَ بث جَ يَ هِ ـدِ قْ حِ بِ هولُ الجَ لَ بْ يُـ نْ فإِ ليمٌ حَ 

عِ ـرُّ سَ التَ يُّ حِ يَ رْ ، أَ اةِ األنَ ورُ قُ وَ     اهَ ى بِ دَ تَ بْ يُـ أوْ بِ رْ الحَ ي بِ دِ تَ بْ يَـ الَ وَ 

ولعِ مُ قِ قائِ الحَ اتِ غـايَ رًى بِ غْ مُ وَ ـهُ نالُ ى يَ حتَ رِ مْ ى األَ صَ ألقْ وبٍ لُ طَ 

1وّعِ رَ يُـ مْ لَ ههِ جْ ي وَ وا فِ جُ جهَ ا هَ ذَ إِ هةٍ جْ وِ لِ كُّ نْ مِ داءِ لى األعْ عَ ومٌ جُ هَ 

  .29 -28 ص ، ص2 ج ،البحرتي، الديوان-1
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ي قد وظف مرات عديدة لفظة الفىت يف مستهل صدر كذلك سّجلنا أن البحرت و 

:البيت باعتبارها خرباً ملبتدأ حمذوف له تقديرات متنوعة نذكر من هذه األبيات ما يلي

1ِإذا ما َبدا ُأكروَمًة َلم يـَُعقِّبِ فَتًى ال يَرى ُأكروَمًة ِلُمَزنَّدٍ 

.2رِ ة خضْ يَ أفنِ ، وَ يضٍ بِ هُ اٍد لَ أيَ ـهِ باعِ ل رِ وْ حَ رُ هْ الدَّ زالُ يَ الَ تىً فَ 

آنفا أن املمدوح قد مأل يف الشاعر كل فراغ واستوىل  توأكد نتال شك كما بيّ 

أن يفصل على كل جوارحه فقد أنساه تعيينه وحتديده، وأنساه بعضا من صفاته قبل 

  .خالقهباجلمل الفعلية شيئا من أ

  :حذف الخبر-2

: ـ واخلرب ضرب منه ـ يف وقد حصر بعض علماء البالغة أغراض احلذف للمسند

، الثقة بشهادة العقل حرتاز عن العبث بناء على الظاهر، ضيق املقام، واالقصد االختصار

، وهي أغراض 3، اتّباع االستعمال الوارددون االعتماد على اللفظ، الداللة على االختصاص

سانية عاطفية ، وأخرى قيم إنوراء حذف اخلرب قيم نصية مجالية غري مقنعة متاما، إذ مثّة

.  وفكرية ال ميكن حصرها من خالل قراءة جزئية لبعض النصوص

.145، ص 1ج  ،البحرتي، الديوان-1
.145، ص نفسه املصدر - 2
 -105ص ص ، 1988، 2، ط ني النظرية والتطبيق، مكتبة الشباب، مصرعبد الرزاق أبو زيد زايد، علم املعاين ب: ينظر -3

106-107.

.154، 153ص ص ، 2000، ط عبد الفتاح الشني، املعاين يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، دار الفكر العريب، القاهرة-

.79-78، ص 2004، 1ت، طبريو  ،، املكتبة العصريةالبالغة، البيان املعاين البديع، علومأمحد مصطفى املراغي -
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:يقول البحرتي

  دكايِ المَ ودِ الحسُ درِ ي صَ فِ مِ يضرِّ هُ لـيلُ غَ باتَ يظُ ـالغَ نَّ هُ مٌ كارِ مَ 

1دِ حاسِ ا بِ هَ ــليْـ عَ لْ دلِّ م تُ لَ تَ ا أنْ ذَ إَ عمةٍ ع نِ ضِ موْ المُ الكَ ينَ تبِ سْ تَ نْ لَ وَ 

خرب مقدم مبتدأ مرفوع و ) مكارم(ل، فعبارة واقع يف مستهل صدر البيت األوّ الشاهد 

وضمري الغائب املفرد املتصل ) الالم(حمذوف تقديره شبه اجلملة املكّون من حرف اجلّر 

، ألن القارئ ألول وهلة يبحث عن الذي يفرتض أن )له: (، وشبه اجلملة هو)اسم جمرور(

Ǡƥ��Ǯتنسب إليه املكارم الذي هو امل ǳǀǯ�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦Â�Ƣđ�řǠ د ميكن له أن يستمر يف

ذكره ملمدوحه الفتح بن ) له(الفهم والقرائن الدالة على أن احملذوف هو شبه اجلملة القراءة و 

  .خاقان يف القصيدة

على هذا النحو من التنكري واجلمع والتنوين ) مكارم(إن سوق الشاعر لعبارة 

إعرابيا يوحي للقارئ بأن الشخص صاحب املكارم الليا و �Ƣđ�ǖƦƫǂŭ¦�ǾȈǳ¤�ƾǼǈŭ®وحذف ا

القريب، صريح، إنه معلوم من قبل البعيد و التنة معروف ومشهور، هو فوق الذكر و املعل

مباشرة للمتلقي الذكي كي يراجع العارف واجلاهل، كما يوحي هذا احلذف بدعوة غري 

ود، وقد يكون من وراء هذا يتعرف على املقصقراءة وتدبرها كي يعلم املراد و يكرر الو 

تستوطن عقله كي ترتبع على عرش قلب القارئ، و   )املكارم(احلذف الغرض الفردي لكلمة 

.147، ص1، الديوان، جالبحرتي -1



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

171

�ǂưǯ¢�Ƣđ�ƢǬǴǠƬǷ�Ƥ ǴǬǳ¦�ƶƦǏ¢�¿°Ƣǰŭ¦�¾Ȑƻ�Â�̈ǂưǯ�ǺǷ�Ǿǻ¢�¾ȂǬȇ�À¢�ƾȇǂȇ�ÀƘǯÂ��ǶƷ¦ǄǷ�ƢŶÂ®

  .من تعلقها بصاحبها

:التقديم والتأخير بأسلو .2

يف صياغة الكالم الشعري يف ركنا أساسيا وجوهريا  التقدمي والتأخري أسلوبيعّد 

إمكانات يف تنظيم الكالم وتشكيله وفقا ملا من مينحه لألسلوب حتقيق بالغة اجلملة ، ملا 

، وتلك العوامل اخلارجية احمليطة به بة يف ذات الشاعرتقتضيه األحوال الداخلية املضطر 

هذا  ة من التقدمي والتأخري باللغة فيصطبغ وترتبط الغايات واملردات املرجو ، والفاعلة فيه

وري عاملتشابكة مع حسِّه الشوهذه الفنية « ،األدبية والفنيةاملسموع أو املقروء بالنص 

أو داخلت مقاصد الشاعر فإذا ت 1»والالشعوري هي اليت تدخل يف التعبري اللغوي للعبارة

، يشّد األنظار والقلوبستئنافيا ا بناءً ال حمالة شعوره وفكره فإن ذلك ينتج مع املتحّدث 

كالمهم رمبا خيتلف عما اعتاده الناس يف  «، يستميل بقوة الوجدان والعقول وخطابا حديثا

ǶēƢƦȈǯǂƫÂ�ǶȀƬȈǼƥ¢Â إال أنه اختالف إىل حّد كبري مع مرادات املتكلم واملخاطب على حّد ،

، وتلك غاية التخاطب هامعي حنو الغاية املرجوة من الكالم، وهي اإليصال واإلفسواء، والس

  .والب بالغية وأبنية أسلوبية مثلىيساقان بطرق حنوية وق ،2»منذ األزل وإىل األبد

 .79ص ، 1988، 2اإلسكندرية، ط ،، منشأة املعارف، بني التقنية والتطوررجاء عيد، فلسفة البالغة-1
سكندرية، ط ، اإلدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، األسلوبيةخمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة و -2

.25، ص 2005
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األول : ضربان«األسلوب، فخلصوا إىل أنه تدبّر علماء النقد والبالغة جيدا يف هذا 

، والثاين لتغّري املعىن، ولو أّخِر املقّدم أو قدم املتأخر تّص بداللة األلفاظ على املعاينخي

فأما . ، ولو ُأخِّر ملا تغري املعىنالذكر الختصاصه مبا يوجب له ذلك خيتّص بدرجة التقدم يف

آلخر يكون أحدمها يكون التقدمي فيه هو األبلغ، وا: الضرب األول فإنه ينقسم إىل قسمني

، الفعل فعول علىدمي املقفأما القسم الذي يكون فيه هو األبلغ فكت. التأخري فيه هو األبلغ

وعبارة األبلغ  1»وتقدمي اخلرب على املبتدأ، وتقدمي الظرف أو احلال أو االستثناء على العامل

�Ƣđ�®¦ǂȇ�ƾǫاالستعمال ووفرة الفوائد واحلكم األفضل واألصوب من حيث.  

  :يقول البحرتي

عٍ ضِ وْ مَ لِّ ي كُ فِ الثبتِ ابِ طَ ل الخِ صْ فَ وَ فٍ قِ وْ مَ لِّ ي كُ فِ مودُ حْ مَ ـال رُ األثَـ َلُه 

2َعلّي، وإّني قاِئٌل لَك، فاسَمعِ     دئِ اتَّ فَ كَ ق بِ حِ ي الَ نِّ إِ رُ يْـ الخَ كَ لَ 

  :عنصراه مهاألول يقع يف صدر البيت األّول، و أخري اتأسلوب التقدمي و ال

شبه اجلملة املكون من الالم وهو حرف جّر واهلاء الضمري املتصل يف :املقّدم-

يف حمل رفع خرب مقّدم جوازاً، ألن وضعه ) له(م حمل جّر اسم جمرور وهذا املقدّ 

.النحوي املنطقي أن يأيت متأخراً عن املبتدأ

بريوت، ط ،، املكتبة العصرية2، ج حممد حميي الدين عبد احلميد :ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح-1

1999.
.56البحرتي، الديوان، ص -2
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صفة تابعة ) احملمود(كلمة هو اسم مفرد معرف مبتدأ مؤخر، و األثر و  :املؤّخر-

املضاف و ) كل(ÂǂĐ¦�ǶǇȏ¦Â°�) يف(شبه اجلملة املكون من حرف اجلّر له، و 

  .مكاينذو طابع زماين و قيد موضع ومفسر  )موقف(إليه 

  :قد يفهم منه عدة دالالت منها) له(التقدمي لشبه اجلملة الواقع خرباً و 

-�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƥƢŸ¤�©ǂť¢Â�ƪ ǠǨǻ�ƪ ǴƷ�ƢǸǼȇ¢�Ʈ ȈǤǳƢǯ�ƢĔ¤Â�¬ÂƾǸŭ¦�ƨȈǐƼǌƥ�ŚǯǀƬǳ¦

�Ŀ�ƨǠǫȂǷ�ǲǯ�Ŀ�ƢȀǫȐƻ¢Â�ƢēȐǷƢǠǷ�Ŀ�ƨǫȂǨƬǷÂ�ƢēƢǯǂŢ�ǲǯ�Ŀ�̈°ȂǰǌǷÂ�ƢēƢǧǂǐƫ

من حضور هلا يف أسرة أو  اكل حال من الّضراء والّسراء، فماحلرب والسلم ويف  

سنة تلهج مبدحها والثناء لمجاعة أو رعية أو حكم يف هزل أو جد إّال وتركت األ

عمل وجّد وخلق وقدرة على إتيان املعروف ونبذ املنكر من  عليها ملا بدر منها

 .سيئاتنبذ الشرور والة مبختلف أشكاهلا و ومتكن من حسن توفري احلسن

ترتب على ذلك ومل �Ń�ƢĔȋ�ƢȀǼǟ�ÃƘǼǷ�Ŀ�ȆȀǧ��ƢȀǼǟ�®ȂǸŪ¦Â�ƨȈƦǴǈلنفي ا-

هي واعية متام الوعي بأن ذلك ليس من شيم احلكام املصطفني ترتعرع عليه، و 

 .واملسئولني األخيار

حّث احلكام واألمراء على التحّلي مبا حتّلى به الفتح بن خاقان من قوة الشخصية -

.علّو اهلمةونفاذ اإلرادة، و

اإلبانة عن استحقاقه الكامل للمنصب الذي يشغله، و املرتبة اليت حيتّلها، -

فعل العديد من أشباهه بالباطل والظلم  فهو مل يسرق احلكم ومل يستول عليه كما
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1مباشر،جل على األسلوب اآلنف أنه صريح و إمنا ناله باحلق والعدل؛ وما يسو 

وف على صدره أسلوب تقدمي وتأخري غري ألننا نالحظ يف عجز البيت املعط

فصل اخلطاب  ) له (و: صريح وغري مباشر، إذ ميكن تقدمي الكالم وفق ما يلي

من شّك أن ترتيب الكالم اللفظي الذي يتم بوعي وإدراك  ليس« .يف كل جممع

إمنا هو نتاج الرتتيب الذهين، فإذا خرج الكالم من األديب كان لرتتيبه أثر ظاهر 

برتتيب اللفظ األديب على العمل األديب، ومن هنا كانت عناية األديب  يف احلكم

فكل تقدمي وتأخرب يف ... ممكن من التأثري يف نفس املتلقي ليصل إىل أقصى حد

العمل األديب إمنا يهدف األديب من ورائه إىل الوصول إىل غايته اليت من أجلها 

سلوب على الرتتيب أنشأ عمله، وقد تتجمع عدة دوافع من أجل إخراج األ

عر ألخر، ومن جتربة شعرية ، تتباين هذه الدوافع من شا2»الذي أراده صاحبه

  . ألخرى

يتكون ، و هالذي يقع يف صدر ال خيلو البيت الثاين بدوره من أسلوب التقدمي والتأخري 

  :من العناصر التالية

،  2005، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط تقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي، دراسة حتليلية، منري حممود املسريي، دالالت ال :ينظر -1

 .46 ص
 .49ص  ،املرجع نفسه -2
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املتصل  شبه اجلملة املكّون من الالم وهو حرف جّر، والكاف الضمري: ماملقدّ -

للمخاطب املفرد املذكر يف حمل جّر امسًا جمروراً، وهذا املقدم لك يف حمل رفع خرب 

.مقدم جوازاً، ألن رتبته النحوية املنطقية أن يأيت متأخرا عن املبتدأ الالحق به

اخلُري، وهو اسم مفرد معرف مذكر مبتدأ مرفوع، و هذا التقدمي حيمل :املؤّخر-

املؤخر اخلرب، و ) لك(املكونة من املقدم عتربنا اجلملة االمسية هذه قراءتني، األوىل إذا ا

 إين(منفصلة مستقلة عما بعد، والقراءة الثانية إذا اعتربنا أن اجلملتني ) اخلري(املبتدأ 

  ).وإين قائل لك فامسع(و) ال حق بك فاتئد علي

  .ستقلةمجلة م) لك اخلري(اعتبار : ما ميكن استخالصه يف ضوء القراءة األوىل

  .العظيم لألمري الفتح بن خاقان و أن اخلري قد حزته كله-

  .التنويه بعظم قدره و علو منزلته-

  .ختصيص اخلري لوحده-

.حّب الشاعر الكبري ملمدوح-

.اإلفصاح عن سّر االرتباط به و عمق التعلق به-

كما ميكن أن نفهم أن هذه اجلملة دعاء من البحرتي واحملبني للفتح بن -

  .الربكاتعلى ما يسارع إليه من اخلريات و  يثبته اهللا عّز و جلّ خاقان حىت 

  :متصلة مبا بعدها) لك اخلري(باعتبار أن مجلة نية اكن استنتاجه يف ضوء القراءة الثما مي
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إذا مسعت كله دون غريك من الناس، فيا أيها األمري املفّدى نتمّىن لك اخلري-

فإفراد  رف الصديق من العدو،سيتضح لك األمر وتع ملا سنقوله لك، تأصغيو 

قبول اخلري للفتح بن خاقان غري مطلق وغري عام أو مفتوح وإمنا هو مرتبط بأمرين 

السماع إليه، ويف حالة ما إذا مل يتحقق األمران فال مكان لإلفراد اللحاق به و 

باخلري، مع التنبيه أن الشاعر مل يفصل طبيعة االلتحاق باألمري ومل يفصح عن 

ستماع فماذا يريد أن يقول له، غاياته وكذلك الشأن بالنسبة للرغبة يف االأسبابه و 

وأما تقدميه أي املسند فتخصيصه باملسند إليه أي لقصر املسند إليه على « ملاذا؟و 

أو التشويق إىل ... ، أو التفاؤل...  املسند على ما حققناه يف ضمري الفصل،

  .ن املقاصدكبري من م  ، هذه أجزاء صغرية من كمّ 1»ذكر املسند إليه

:يقول الّشاعرو 

برُ ْـ ـــكِ يـكَ فِ وَ لٌّ ذُ يَّ فِ وَ جرُ هَ كَ نْ مِ وَ ــلٌ صْ ي وَ نِّ مِ 

رُ عْ وَ وَ ةٍ لَّ ى خُ لَ عَ لٌ هْ سَ     ــانَ يْـ تقَ ا الْ ذَ إِ ـواءٌ ا سَ مَ وَ 

ي  ُأسرُّ ذِ الَّ يـكَ ُأسرُّ فِ   ي      دِ وجْ بِ حْ أبُ لمْ نْ إِ ي وَ إنِّ 

فرُّ المَ كَ لـمِ ظُ نْ ك مِ يْ لَ إِ   م     رْ ــجُ رِ ـــيْ ــغَ ي بِ لِ ماً الِ ا ظَ يَ 

رُ دْ غَ  كيـى إلَ طَـ تخَ يَ الَ فــاءٍ ا وَ ذَ نتُ كُ نْ إِ ي وَ نِّ إِ 

،بريوت ،، الكتبة العصريةالتافتازاين سعد الدين، خمتصر السعد، شرح كتاب مفتاح العلوم، تح عبد احلميد هنداوي: ينظر -1

 .159 - 158 -157ص ص ، 2003، 1ط
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فرُ كُ ريمِ مى الكَ عْ ر نِ تْ سَ وَ     ـمىعْ نِ ـلَ ضْ فَ كَ نْ مِ رٍ ذاكِ لِ 

1رُ ذْ عَ يـهِ فِ رَ األمْ هُ باتُ إثْ باً     ذنْ ريمِ الكَ بُ سْ حَ عذٌر وَ 

ي هذه املقطوعة الشعرية على عدد وافر ما أساليب التقدمي والتأخري، ميكن حتتو 

  :تقدميها وتعيني موقعها حسب اجلدول التايل

األسلوبالعجزالصدرالبيت

األول

  األول

  األول

  األول

  الرابع

  اخلامس

  السادس

  السابع

×

×

×

×

×

×

×

×

مّين وصل

  منك هجر

ّيف ذلّ 

  فيك كرب

مك املفرّ إليك من ظل

  ال يتخطي إليك عذر

  لذاكر منط فضل نعمى

  إتيانه األمر فيه عذر

�Ȇǿ�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǞǴǘŭ¦�ƢȀȈǳ¤�ǎ Ǵź�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǜƷȐŭ¦

اشرتاكها يف النوع النحوي الذي تنتمي إليه كافة العناصر املتقدمة عن رتبها املقررة هلا حنويا،  

 .583 - 582ص  ص ، 1ج  ،، الديوانالبحرتي   -1
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Ŧ�ǾƦǋ�ƢȀǴǯ�ƢĔȂǯنصرين اثنني مها األداة اجلارة و ل متكّونة من ع�ǺǰŻ�ƢǸǯ��°ÂǂĐ¦�ǶǇȏ¦

 -عذر -كرب  -ذل -هجر -وصل(أن يالحظ أن العناصر النحوية املتأخرة أغلبيتها نكرة 

األول معرف ) فضل نعمى -املفر(فهي ستة، أما العنصران املتبقيان فهما معرفان ) عذر

  ).نعمى(فة باأللف والالم والثاين معرف باإلضا

سنختار بعض األساليب للتحليل للكشف عن خمتلف القيم اليت تتضّمنها يف بنيتها 

  .العميقة

األسلوب األّول) )مّني وصل:

املتكّون من اجلار والضمري اسم )مّين (املتقدم يف هذه اجلملة االمسية هو شبه اجلملة 

هو املسند و (قع إعراب مبتدأ الوا) وصل(هو  واملتأخر). وهو املسند الواقع خرباً (جمرور 

ليس من صل والرغبة فيه كانت من الشاعر و يوحي هذا التقدمي بأن املبادرة إىل الو ). إليه

املمدوح املخاطب، كما أن هذا التقدمي مكن الشاعر من بسط لوم لطيف وعتاب بليغ بني 

ز بدل ذلك يدي الفتح بن خاقان، فكيف به يلحظ الوصال باديا وال يبادل مبثله بل يبار 

، يف مقابل ما 1»جيعل التزام الرتبة قيدا يكبِّل عملية اإلبداع«هناك من  .باهلجران والنكران

  . سمح به التقدمي والتأخري من حريةي

، ط لحبيب، ضوابط التقدمي وحفظ الرتبة يف النحو العريب، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة، املغربرشيد ب -1

.20، ص 1998



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

179

منك هجر: (األسلوب الثاني(

الواقع مبتدأ مسندًا إليه، والعنصر النحوي ) هجر(العنصر النحوي املتأخر هو 

يفهم من . وهو خٌرب واقع مسنداً )مّين (ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ÀȂǰƬ°�املتقدم هو شبه اجلملة امل

هذا التقدمي أن املمدوح املعاتب هو الذي ابتدأ باهلجر والقطيعة يف مقابل بذل الوصال من 

�Â�ƨǸē�ǲǯ�ǺǷ�Ǿƫ ¦Őƥ�¬Ëǂǐȇ�Äǀǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦ عدم الشعور بأي ذنب، سالمته من كل العيب و

.ليس على أّي أحد كانخاقان و  العيب واقع على الفتح بنفالعيب كل 

فّي ذل: ( األسلوب الثالث(

، واملتأخر هو االسم )اخلرب وهو املسند(املتقدم يف هذه اجلملة االمسية شبه اجلملة 

خنلص من هذا التقدمي أن الشاعر يقّرر حملّبه أنه مع ). وهو املسند إليه(النكرة الواقع مبتدأ 

ومع مالحظته أن اهلجر صادر منه، ففي داخله مبادرته للوصال وحرصه الشديد عليه،

الذي يستوطن نفسه تواضع نابع من حّب وانكسار صادر من مودة، ذل احملّب حملّبه هذا 

  .االقتناع واالحرتاممصلحة أو منفعة بل أماله احلّب والتقدير و يغمر داخله مل متله أي و 

فيك كبر: (األسلوب الرابع(

الواقع خربًا شبه مجلة متكون من يف والضمري ) فيك(تقدم يف هذه اجلملة املسند 

احملكوم الذي يعترب هو املسند إليه و ) ربك(، أما الذي تأخر فهو املبتدأ )الكاف(املخاطب 

يكشف لنا هذا التقدمي عمق جراح الشاعر وشدة تأمله من العالقة السببية اليت . عليه
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التواضع صل ومن كل االنكسار و و  يعيشها مع صاحبه فعلى الرغم من كل ما هّم إليه من

  .الذل الذي حيسه اجتاهه فلم ينتج ذلك إال الكرب من الشاعر واإلمهال والالمباالةو 

إليك من ظلمك المفرّ : (األسلوب الخامس(

وتقدم عليه املسند اخلري شبه ) املفرّ (كذلك يف األسلوب قد تأخر املسند إليه املبتدأ 

التقدمي رضاه بالواقع وتسليمه للحال وشدة تعلقه مبحّبه مع  ، جيّلي لنا هذا)الليل(اجلملة 

حيفظه من هذا ل، فلم جيد أحد يقيه هذا الظلم و كل ما صدر منه من هجران وتكّرب وإمها

أنه ال أنه ال مفّر مما حلقه من األذى و يؤكد له يبكي و الغنب إال خماطبه ال غري، إنّه يصرّح و 

ون غري؛ وهذا املشهد يصّور لنا عمق الصراع الذي ملجأ مما حاق به من سوء إال هو د

النفور البالغ والوحشة، بني االقرتاب الصادق و يعيشه الشاعر بني احلب والكره، بني األنس

لكنه فصل يف أمر هذا الصراع فلم يبادر إىل احلرب أو القطيعة أو الّرد باملثل بل راح مطرحاً 

  .بني يديه باكيا شاكيا

دالالت عاطفية من معان نفسية و يب ال تنحصر فيما توحي به قيمة هذه األسالو 

تقل عن تلك املعاين أخالقية، إذ تنطوي على ضروب من اجلمال ال وقيم فكرية و 

من أنواع خمتلفة من التشاكالت  إضاءات ترتاوحالقيم ميكن ومسها بإشراقات و الدالالت و و 

  :عجزهبيت األّول يف صدره و من خالل ال على سبيل املثال سوف جنليهاالتقابالت، و و 
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1برُ ْـ كِ يـكَ فِ وَ لٌّ ذُ يَّ فِ وَ جرُ هَ كَ نْ مِ وَ ــلٌ صْ ي وَ نِّ مِ 

  :أنواع التشاكل-1

  :التشاكل النحوي.أ 

املتقدم واملتأخر يف األساليب األربعة مؤسسان على عنصر اجلملة االمسية املتكونة -

  .من اخلرب املتقدم واملبتدأ املتأخر

  .كل شبه مجلة يف األساليب األربعةاخلرب املتقدم ورد يف ش-

.أساس شبه اجلملة يف األساليب األربعة جاّر و جمرور-

-ǂƟƢǸǓ�ƢȀǴǯ�̈°ÂǂĐ¦� Ƣũȋ¦.

  .املتأخرات كلها مبتدأاملتقدمات كلها خرب و -

.املبتدأ يف كل أسلوب ورد ذكره نكرة غري معّرف-

  :التشاكل الصرفي.ب 

).فـَْعلُ (امليزان الصريف  املبتدأ يف كل أسلوب ورد امساً ثالثياً ضمن-

  :التشاكل الصوتي.ج 

  .املبتدأ يف األساليب األربعة وردت يف حالة اإلفراد-

  .للمخاطب: 4، 2للمتكلم و يف األسلوب : 3و 1الضمري يف األسلوب -

.يف إطار حرف اجلرّ ) منك(ومن ) مْنينِمّين (ِمْن -

.582، ص 1البحرتي، الديوان، ج -1



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

182

  .يف إطار ضمري املتكلم) يفّ (و ي ) مين(ي -

.يف إطار حرف اجلرّ ) فيك(ويف ) فْييَ يفّ (يف -

  .يف إطار ضمري املخاطب) فيك(و ك ) منك(ك -

.ذلّ  –وصل : الالم-

  .كرب  –هجر : الرّاء-

وهذه األنواع من التشاكالت انسجمت فيما بينها لتنتج إيقاعات موسيقية بفضل 

ات مقاطعها الصوتية مفردة وجمتمعة ميكن إمجاهلا فيما يلي معتمدين تقدميها على مصطلح

  :بالغية صنفها العلماء ضمن ما مسوه بعلم البديع يف شقه املتعلق باحملسنات اللفظية

:1التصريع)1

على اعتبار أن الكلمة ) و كرب(و ) هجر(بني كلميت : قد وقع يف البيت األّولو 

ة تقع بدورها يف ضرب عجز البيت األوىل تقع يف عروض الصدر ومصراعة، والكلمة الثاني

ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، «قد عّرفه ابن رشيق بأنه ، و ومصراعه الثاين

، وقد أكد على هذا املفهوم حممد بن علي اجلرجاين إذ يراه »تنقصه بنقصه وتزيد بزيادته

من  ، وواضح هلذا الضرب من اإليقاع الداخلي»جعل العروض مقفاة كالضرب وعلى وزنه«

  .ترابطة على ما حيققه للنص من انسجام و ملوسيقى زيادار يف توفري قدر معترب من النغم و أث

أن تكون عذبة احلرف سلسة املخرج ، وأن تقصد لتصيري مقطع املصراع األول من القصيدة مثل قافيتها فإن الفحول «-1

�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ǺȇƾȈĐ¦Âوال يكادون يعدلون عنه، ورّمبا صّرعوا أبياتا أخرى من القصيدة بعد البيت اء القدماء واحملدثني يتوخون ذلك ،

  .»ن من اقتدار الشاعر وسعة حبرهاألول، وذلك يكو 

.83بريوت، ص ،، دار الكتب العلميةعبد املنعم خفاجي :، تحقدامة بن جعفر، نقد الشعر-
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:1رّد العجز على الصدر)2

2رُ ذْ عَ يـهِ فِ رَ األمْ هُ باتُ إثْ باً     ذنْ ريمِ الكَ بُ سْ حَ عذٌر وَ 

  ]العجز  الصدر) [ عذر(و ) عذر( -

:وهذا الباب ينقسم على ثالثة أقسام، فمن هذا الباب«:وقد عّرفه ابن املعتز بقوله

منه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما و ... يه آخر كلمة يف نصفه األّولافق آخر كلمة فما يو 

وهذا األسلوب يندرج يف إطار التكرار للمقاطع الصوتية وما ينجم عنها إطراب » ...فيه

.وإمتاع فضال عما جتمله من معاٍن و مقاصد خمتلفة

:3التجنيس)3

  :السادسع و سلوب يف البيت الثالث والرابوقد وقع هذا األ

ي ُأسرُّ ذِ الَّ يـكَ ُأسرُّ فِ   ي      دِ وجْ بِ حْ أبُ لمْ نْ إِ ي وَ إنِّ 

فرُّ المَ كَ لـمِ ظُ نْ ك مِ يْ لَ إِ   م     رْ ــجُ رِ ـــيْ ــغَ ي بِ لِ ماً الِ ا ظَ يَ 
4

، أو مبا تصّرف من هƢǼǠǷÂ�ƢȀǜǨǴƥ�Ƣđ�ļ، ّمث يأيف صدر البيت متقدِّمة أو متأخرةوهو عبارة عن أن يأيت الشاعر بكلمة «  -1

:ما له ، كقول الشاعرلفظها يف عجزه، وأحسنه ما كانت اللفظة افتتاحا للبيت، واألخرى ختا

.»نتْ ا متَ ا مَ ندنَ عِ شيءٍ نُ وَ هْ وأ         بابةً وت صَ متّنت سليمى أن منَُ 

نسيب نشاوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط :، تحة يف علوم البالغة وحماسن البديع،  شرح الكافية البديعيصفي الدين احللي -

.82، ص 1989
.583، ص  1البحرتي، الديوان، ج  -2
، أو مبنزلة املشتق شتقا من بعض أن كان معناها واحدام س وهو أن يكون بعض األلفاظاناجل: ومن التناسب بني األلفاظ « -3

ري متكّلف ، وهذا إمنا حيسن يف بعض املواضع إذا كان قليال غعىنوافق صيغة اللفظتني مع اختالف املإن كان معناها خمتلفا، أو تت

   .»هوال مقصود يف نفس

.183، ص 1994، 2لقاهرة، ط ا ،، مكتبة اخلاجنيي فودةلع :، تحابن سنان اخلفـّاجي، سر الفصاحة-
.582، ص 1ج  ،، الديوانالبحرتي - 4
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1فرُ كُ ريمِ مى الكَ عْ ر نِ تْ سَ وَ     ـمىعْ نِ ـلَ ضْ فَ كَ نْ مِ رٍ ذاكِ لِ 

.أسّر يف صدر البيت و عجزه-أسرّ -

  .نعمى يف صدر البيت و عجزه -نعمى-

ضرورة تكرار القراءة : وهذه التجنيسات مبختلف أنواعها مؤثرة يف عدة نواٍح منها

للنص من قبل القارئ وتدبر ما حتملها من دالالت، تبعث فيه إيقاعات موسيقية جتعل 

  .املتلقي يستمتع ويستأنس بالكلمات مما يزيد يف شدة ارتباطه بالنص

  :ويقول البحرتي

رِ ة خضْ يَ أفنِ ، وَ يضٍ بِ هُ اٍد لَ أيَ ـهِ باعِ ل رِ وْ حَ رُ هْ الدَّ زالُ يَ الَ تىً فَ 

جرُ الفَ هُ فُ كشِ يَ ا الَ ـه مَ دُ شاهِ مَ تْ شفَ كَ ، وَ ـالدِ البِ فقَ ا أُ نَ لَ اءَ أضَ 

رُ الزهْ مُ جُ األنْ يَ هِ القٌ أخْ ، وَ ناهُ سِ     يجَ ى الدُّ فَ نَـ نيرُ المُ رُ دْ البَ وَ هُ جهٍ وَ بِ 

وترُ هُ لَ ضيـعُ ا يَ مَ بٍ رْ ر حَ عِ سْ ومُ     ياـــــحَ ـهُ لَ غـبُّ ا يُ مَ احٍ مَ س مامُ غَ 

ُر فِ لهُ نْ كُ يَ مْ و لَ هُ إنْ ، فَ جدٍ مَ نْ مِ واضعَ تَ  2الكبُـرُ هُ لَ فَـ هِ ائِ ي أكفَ الـكبـْ

التقدمي والتأخري،  يتضمن هذا النص الشعري بدوره على طائفة معتربة من أساليب

  :ها وفق اجلدول اآليتتعيني موقعميكن عرضها و 

 .583 ص ، 1ج  ،، الديوانالبحرتي -1
.471، ص نفسه املصدر -2
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األسلوبالعجزالصدرالبيت

األول

  الثاين

  الثالث

  الرابع

  الرابع

  اخلامس

  اخلامس

×

×

×

×

×

×

×

×

×

أياد له بيضٌ 

  أضاء لنا أفق البالد

  نفى الدجى سناه

ما يغّب له حيا

  ما يضيع له وتر

  إن مل يكن له الكرب

له الكربُ 

ليها القارئ هلذه األساليب تنوعها يف شكلها النحوي املالحظة األولية اليت يفضي إ

  .إذ ترتاوح بني الطابع االمسي والفعلي

-ما يغّب له حيا -نفس الدجى سناه -أضاء لنا أفق البالد: فاجلمل الفعلية-

  .إن مل يكن له كرب -ما يضيع له وتر

.له الكُرب  -أياد له بيض: أما اجلمل االمسية فهي-

وكذلك نسجل أن العناصر النحوية املتقدمة و املتأخرة ختتلف من حيث ملحها 

Ƣđ�¶ȂǼŭ¦�ŅƢǸŪ¦Â�ÄȂǼǠŭ¦�°ÂËƾǳ¦�ƨȀƳ�ǺǷ�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢȀƬǠȈƦǗ�Ʈ ȈƷ�ǺǷÂ��ĺ¦ǂǟȍ¦.

ن يربح وراء الكثري من عبقرية األسلوب وحيويته، فهو يف لإن فن التقدمي والتأخري كان و «



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

186

إمكانات املبدع يف الصياغة  ىت معني ال ينضب، وفيه تتجلاحلق طاقة أسلوبية ذا

.، وقدرته على التأثري1»والتعبري

  :هيو من هذه األساليب اخرتت ثالثة ستكون مناط حتليلنا 

  .نفى الدجى سناه -أضاء لنا أفق البالد -أياٍد له بيض

األسلوب األّول:

2رِ ة خضْ يَ أفنِ ، وَ يضٍ بِ هُ اٍد لَ أيَ ـهِ باعِ ل رِ وْ حَ رُ هْ الدَّ زالُ يَ الَ تىً فَ 

الصفة اللونية تدأ وشبه اجلملة الواقعة خربا و املب: هذه اجلملة االمسية املتكونة من

  :وقع فيها ما يلي) أيادٍ (التابعة ملوصوفها املبتدأ 

-�Å¦Őƻ�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦Â�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ÀȂǰƬŭ¦�ƨǴǸŪ¦�ǾƦǋ�¿ƾǬƫ.

) أياد(تكون مرتبة بعد املوصوف  الذي يفرتض أن) بيض(النعت الوصف : املتأخر-

املسند و ) أيادٍ (حيصل بني املسند إليه  مباشرة؛ ويف ضوء ذلك فالتقدمي والتأخري مل

  ).البيض(القيد التابع إمنا حصل بني املسند و ، و )له(

  : من الدالالت اليت يشيعها هذا التقدمي للمسند على حساب الصفة الناعتة

 .174ص ، 2002، ط مطبعة احتاد الكتاب العرب، دمشق،أمحد حممد ويس، االنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي-1
.471، ص1ج  ،البحرتي، الديوان-2
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أليادي اليت ميتلكها الناس من العامة أو من إن أيادي املمدوح ليست كباقي ا-

Ƭȇ�Ǿƥ�ƨǏƢƻ�Ç®Ƣȇ¢�ƢĔ¤�ƨËǏƢŬ¦�Â�ƢŮ�ȄǨǘǐǷ�ȂȀǧ��ǽƾƷȂǳ�Ƣđ�®ËǂǨ خمتار، إن عينة

  .من األيادي هو فقط من حيوزها

وهو فقط ُرزق إياها ووفق إليها حبكم وأسرار ال يعلمها إال الّرزاق املنعم، فهي -

  .على حنو من القيمة والشأن عاليني

هو فقط من كّد و اجتهد كي تكون على هذا الضرب من املنزلة والسمو ومل و -

  .يشركه أحد يف صياغتها وتشكيلها

جمازا مرسال عالقته اآللية وهو  أوهنا قد تكون مستعملة كناية، اليد واملعلوم أن 

ƢǠǧ¢�ǺǷ�ƢȀǼǟ�ƲƬǼȇ�ƢǷ�Ƣđ�ƾȇǂȇÂ�ƨǳȉ¦�Ȇǿ¾�الشاعر اليد و  فقد أطلق. الذي ترجحه

1.وحركات

املساواة، الشجاعة اإلحسان، العدل و اخلري واملعروف، الّرب و : وهنا يريد باليد

الالفت لالنتباه أن املسند إليه الذي حافظ اإلقراض؛ و واإلقدام، اجلود والسخاء، اإليثار و 

هنا لداللة املبالغة  هيواملثىن و على مرتبته النحوية أورده الشاعر يف صيغة اجلمع دون املفرد 

́�) بيض(اإلكثار، أما الصفة املتأخر وة و يف الق Ȑƻȍ¦Â�¼ƾǐǳƢƥ�ȆƷȂƫ�Ƣǿ°Âƾƥ�ƢĔƜǧ

  .الورع وبالطهارة و النقاءوبالّصفاء و 

  :التأخري فهو وفق ما يليلويب الذي قدمه الشاعر للتقدمي و أما البناء األس

  .وهو املسند قد حافظ على رتبته األصلية) نفى(الفعل املاضي .1

.27رشيد بلحبيب، ضوابط التقدمي وحفظ الرتبة يف النحو العريب، ص: ظرين -1
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.ا يف حمل نصب مفعول به مقدم جوازاً وهو قيدوهو هن) الّدجى(االسم .2

يف حمل رفع فاعل مؤخر جوازا وهو املعترب ) سناه(االسم املقرتن باملضاف إليه .3

.مسنداً إليه

لكن الشاعر إذ ) نفى سناه الدجى: (إذن األصل يف الرتتيب النحوي املنطقي هو

ب السابق و ذلك ليس اعتباطا أىب إال أن يعدل عن ذلك إىل نظام آخر غري مراٍع فيه للرتتي

أو للضرورة العروضية وما يتبعها من إيقاعات موسيقية فقط بل من أجل أن يقدم بنية 

  .داللية عميقة ثرية

بأن الظالم كان عاما وكبري : يوحي) سناه(على الفاعل ) املفعول به(فتقدمي الدجى 

 بني الناس وحقيقة احلياة كان حائال) الدجى(ومغطّيا لكافة رحاب األفق، وإن هذا الظالم 

انتفى بسرعة مبجرد ) الدجى(وأن هذا الظالم ) الفتح بن خاقان(اليت كان يتطلع إليها رعية 

بعث : فتح بن خاقان؛ كما أن التأخري للفاعل قد يكون من مقاصدهالأن طل سنا األمري 

ى عليه، قضلبحث عن الذي استأصل هذا الدجى و الفضولية والتشويق يف نفسية القارئ ل

تكرار القراءة للبحث عن الفاعل احلقيقي وعن ع القارئ لالرتباط أكثر بالّنص و وكذلك دف

الذي وقع عليه فعل الفاعل ما دام أن الشاعر قد أوردمها بعالمتني إعرابيتني مقدرتني غري 

به وبني الذي قام ) نفى(التفريق بني الذي قام بالفعل و صرحيتني تتطلبان التوقف مليا للفرز 

.1والذي وقع عليه

.31رشيد بلحبيب، ضوابط التقدمي وحفظ الرتبة يف النحو العريب، ص: ينظر - 1
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ه باإلجياز بالقصر أو بالتلميح واإلحياء، التأخري هنا ميكن أن نسمأسلوب التقدمي و 

معانيه كثرية كثيفة فأداء التعبري الشعري باألسلوب املباشر الصريح فتبوأه صغري وقليل و 

ى  أساليب أخر باشر من مثل التقدمي والتأخري و خيتلف اختالفا كبريًا عن األسلوب امل

إن األدب ال يستقي مهجته اإلنسانية من شيء مثلما « .احلذفكاالستعارات والكنايات و 

خصوصية األداء وخصوصية التعبري، وإذا ما كان : يستقيها من هذه اخلصوصية املزدوجة

لألدب أبعاد إنسانية شاملة تقارب الصفات الكونية، فليس ذلك ما أخذته منه بصفة 

األدب إنشاء وتقبُّال، وال يدرك العام يف األدب إال من خالل إنسانية مقرتنة بأهل ذلك 

اخلاص به، وميكننا أن نبّت جازمني بأنه ال فضل ألدب على أدب إال بقدر إحساس أهله 

، وكلما توفر للنص روعة البيان وجاذبية السحر وعمق الفكرة وحرارة الوجدان مجال 1»به

  .أوثقحساس به أعمق واالرتباط به اخليال كان اإل

األسلوب الثاني:  

2جرُ الفَ هُ فُ كشِ يَ ـا الَ ه مَ دُ شاهِ مَ تْ شفَ كَ ، وَ ـالدِ البِ فقَ ا أُ نَ لَ اءَ أضَ 

:هذه اجلملة الفعلية تتكون من العناصر النحوية التالية

  .هذا املسند أي احملكوم بهو ) أضاء(الفعل املاضي -

، ط  ، تونسكرمي بن عبد اهللا للنشر والتوزيععبد السالم املسّدي، ما وراء اللغة، حبث يف اخللفيات املعرفية، مؤسسة عبد ال-1

 .155ص  ،1994
.471، ص1ج  ،البحرتي، الديوان-2
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إليه أي  هو املسندسترت يعود على املخاطب املمدوح و ضمري م: الفاعل-

  .احملكوم به

  .لنا شبه مجلة مبينة الذين وقع عليهم املسند أي االضاء-

وهو قيد ثاٍن مفّصل وخمصص للفعل ) أفق البالد(املفعول به مع املضاف إليه -

إذ األصل فيه ) أفق البالد(الذي تأخر يف هذه اجلملة الفعلية هو املفعول به 

  ).ق البالد لناأضاء أف(تقدير ذلك الفاعل و أن يلي الفعل و 

والذي تقدم يف هذا األسلوب الفعلي هو شبه اجلملة إذ مرتبته النحوية املنطقية أن 

.يأيت بعد املفعول به كما بيّناه يف التقدير السابق لرتتيب اجلملة

ال بأس أن نقف عند ) لنا(قبل أن حناول رصد بعض مقاصد التقدمي لشبه اجلملة 

đ�ƾȇǂȇ�ƾǫ�̈ ƢǓȍƢǧ�� ƢǓ¢�ǚǨǳا الشاعر مجلة من املعاين قد تدور حول:  

قوق العلم والرتبية، التعريف باحلق والباطل، اإلبانة للمعروف واملنكر، التبصري باحل-

.والواجبات، اإلقدام والشجاعة

أخرى للجماعة اليت ينتمي إليها عاين و فاملمدوح يف رأي الشاعر قد حقق كل هذه امل

قد كتب هلا اخلصوص ال العموم، ) لنا(ل تقدمي الشاعر؛ إال أن هذه اإلضاءة من خال

فقط دون أن اجلماعة اليت ينتمي إليها  الشمول فهي حمصورة يف الشاعر و الرسوم واحلدود ال

ومودة وما كأن هدية من اهللا و منة منه هلما ملا توافر بينهما من حّب تتعّدى إىل غريمها، و 

نها أن الغري ال يستحقها وال حيصل له، كذلك نفهم م) لنا(والء، حصل بينهما من ترابط و 
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�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƅ¦�ƢŷǀǬǻƘǧ�¾ȐǓÂ�ǾȈƫ�ĿÂ� ¦®ȂǇ�ƨȈǴǿƢƳÂ�ǆ Ƿ¦®�¿ȐǛ�Ŀ�ÀƢǌȈǠȇ�ÀƢǯ�ƢǸĔƘǯÂ

بسبب األمري الفتح بن خاقان، ووفق ما سبق فإن هذا التقدمي ّمحل النص دالالت مجة 

.1عدويل ويعمد إليهومعان عزيزة ما كان هلا لتحضر لو مل يوظف الشاعر هذا األسلوب ال

األسلوب الثالث:  

2رُ الزهْ مُ جُ األنْ يَ هِ القٌ أخْ ، وَ ناهُ سِ     يجَ ى الدُّ فَ نَـ نيرُ المُ رُ دْ البَ وَ هُ جهٍ وَ بِ 

مرتبطة ارتباطا ) نفى الدجى سناه(هذا البيت مرتبط بالبيت السابق، فهذه اجلملة 

جلملة الرئيسية مث أتت اجلملة  إذ نعتربها هي ا )أضاء لنا أفق البالد(دالليا وثيقا جبملة 

فالثانية مفّسرة لألوىل وموضحة والثالثة كذلك بّينت ) نفى الدجى سناه(الفعلية الثانية 

:وأفهمت األوىل، والدليل على ذلك هذا التشاكل املعجمي الذي نشرك فيه اجلمل الثالثة

بينهما الذي  وكذلك التشاكل الداليل احلاصل. أضاء، كشف، الفجر، نفى الدجى، سناه

  .يدور حول النور والضوء والشعاع

 :دات الخبركِّ مؤ .3

بغية ضرب من ضروب الكالم يضطّر إليه املتكلم يف حاالت خمصوصة 3التوكيد

إيصال أفكاره إبالغ مواقفه وبّث عواطفه ونشر أحاسيسه، ونقصد باحلاالت املخصوصة 

.38التقدمي وحفظ الرتبة يف النحو العريب، صرشيد بلحبيب، ضوابط: ينظر -1
.471، ص1ج  ،البحرتي، الديوان-2
عبد  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح-.»وّكدت العقد واليمني أي وأوثقته، واهلمزة يف العقد أجود: وكد« -3

.395، ص 2002، 1بريوت، ط ،، دار الكتب العلمية4احلميد هنداوي، ج 
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، ومن هنا يتجّلى لنا إليه رِسل واملرسلتلك املقامات املختلفة اليت ميليها الزمان واملكان وامل

  .التوكيد اختيار واع وتركيب هادف أن

فقد اهتم به النحاة من خالل ما تناولوه فيه من توكيد معنوي ، ومن الناحية العلمية

، وهذا الربط Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ËÀ¤�śƥÂ�ǾǼȈƥ�¦Ȃǘƥ°�ƢǷثانية عندمرّة وتوكيد لفظي، وقد اهتموا به 

  . مية بعض احلروف حبروف املعاينإىل تس دفعهم من بعض األوجه

لألسلوب اخلربي يف شقيه املتعّلقني  مقاربتهمأما علماء البالغة فقد درسوه يف أثناء 

�ƢǷÂ��Ä°Ƣǰǻȍ¦Â�œǴǘǳƢƥŐŬ¦�©¦ƾǯƚǷ�Ʈ ƸƦǷ�ǺǷ�ƢǸđ�ǖƦƫǂȇ . ويرجع الفضل يف تناوله بابا

متكني «موّضحا بأنه يعّرفه لنامستقال يف البالغة العربية إىل حيىي بن محزة العلوي الذي 

الشيء يف النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات عّما أنت بصدده 

  . هم عميق للنص وحتليل دقيق للكالم، حتتاج ف1»وهو دقيق املأخذ كثري الفوائد

:2التوكيد بحرف السين-1

  :يقول الشاعر

، وتوّكد األمر ال أوكدته وأّكدته وأكدته إيكادا، بالواو أفصح، أي شددته، يقأوثقه، واهلمز فيه لغة:وّكد العقد والعهد: وكد« -=

ياسر  :تح ،15، ج نظور، لسان العربابن م -. »ألجزاءالتوكيد دخل الكالم إلخراج الشك ويف األعداد إلاطة ا... وتأّكد مبعىن

  .431 -431ص ص ، ، القاهرةسليمان ألبو شادي وجمدي فتحي السيد، املكتبة التوفيقية

.147، ص 1973باريس، ،، مكتبة الروسخليل اجلّر، املعجم العريب احلديث الروس-.»أي شّده ووثقه:أّكد تأكيدا«-
.94، ص 2العلوي، الطراز، ج -1
 إذا دخلت على فعل حمبوب أو مكروه أفادت أنّه واقع ال سنيباملضارع وخيِّصصه لالستقبال وال، وهي حرف خيتص السني« -2

Ĕ¢�Ǯ ǳ̄�ǾƳÂÂ��ƨǳƢŰفدخوهلا على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناهتفيد الوعد ولوعيد حبصول الفعل ا ،«.-

.45، ص 2004، مصر، ط املعاين، دار اآلفاق العربية، علمعبد العزيز عتيق
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1اوبَ أتُ ي أنْ فِ كُ ي الشَّ نِ جَ الَ خَ نَ     اا كَ مَ لَ نباً ذَ فُ عرِ أَ تُ نْ كُ وْ لَ وَ 

  :ويقول يف موقع آخر

  اـــــبَ ــــريقَ  ـامَّ وإِ عيــدٌ ــــا بَ مَّ إِ ضـاكَ رِ ي القِ ّتى أُ حَ رُ بِ أصْ سَ 

.2ـاثوبَ ـى يَ تَّ حَ فكَ طْ عَ رُ ظُ أنْ وَ ــحَّ صِ ــــّتى يَ حَ يكَ أْ رَ بُ راقِ أُ 

 صديقه الفتح بن خاقان من يسّجل الشاعر يف هذه املقطوعة ما وقع بينه وبني

األعداء إمنا هو بفعل اخلصوم و جفاء وانقطاع البحرتي منه براء مل يتسبب فيه مطلقا و 

وبفعل احلساد والوشاة، إذ يقدم بني يدي حبيبه إقرارا واضحا واعرتافا بيِّنا بأنه مل يرتكب 

إليه ومصمم للعودة رجوع  يقرتف يف جنبه جرمًا لذلك فهو مصّر على المليف حّقه ذنبا، و 

مث؛ لذلك كله فقد قّرر الّصرب؛ هو املذنب اآلكان ينبغي له أن ينوي أن يؤوب و   ماإليه، و 

ذلك إىل اجلملة الفعلية البيت الثاين؛ وقد عمدت يف تقدمي  هو ما يكشفه لنا الشاعر يفو 

مجلة فرعية  ال يشكل مجلة رئيسية ثانية بل )أالقي(للتذكري فإن الفعل الثاين و  )...سأصرب(

سأصرب إىل وقت لقاء ( حمل جّر مضاف إليه تقدير ذلك تابعة لألوىل إذ هي يف

ن حبرف قد اقرت ) أصرب(امللحوظ يف اجلملة األصلية األوىل أن الفعل املضارع ، و )...رضاك

هو واحد من ضروب التوكيد لألساليب اخلربية اإلبالغية، فضال على قيمته الزمنية الّسني و 

.471، ص 1ج  ،البحرتي، الديوان-1
.122، صاملصدر نفسه -2
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اجلملة الفعلية وفق هذا البناء التوكيدي يريد قوع الفعل يف املستقبل القريب، و إذ يفيد و 

  :الشاعر من خالله أن يكشف لنا عن

مل يتأثر بفعل ما حدث من انكسار فحّبه للفتح بن خاقان مل يتغّري و : قيمة عاطفية-

  .مهما كانت األحداثبل هو ثابت باق مهما كان الوقت و تصدّع، و 

��ǂǈǠǳ¦Â� ¦ǂËǔǳ¦�Ŀ�ǾƬǬȈǬƷ�±Őƫ�ËƤ: قيمة أخالقيةو - ū¦�À¢�ƢǼƠƦǼȇ�ŚƦǠƬǳ¦�¦ǀđ�ǂǟƢǌǳƢǧ

فليس مبجّرد هبوب أي مشكل أو خصام يبادر إىل القطيعة واجلفوة بل الصدق 

يتجلى يف محل النفس على الصرب وحبسها عليه إىل حني اللقاء وحيّل الرضى 

  .فرتجع القلوب إىل ما كانت عليه

ر يؤّكد له من خالل حرصه على الصرب على ضرورة تذّكر فالشاع: وقيمة إنسانية-

ضرورة م االنسياق وراء القسوة والغلط و املاضي واستحضار الفضل املتبادر، وعد

التحلي بالرفق واللني، ويف ذلك لوم غري مباشرو عتاب خفي، فكيف به مالزم 

  للصرب واآلخر مالزم للقطيعة؟

إذ تقدير ذلك وتأويله  ،الدالليةالنحوية ية أما البيت األخري فشديد الصلة من الناح

الشاعر ال يلتزم بالصرب ف ...)ناظرًا عطفك... مراقبا رأيك. ..سأصرب حىت أالقي رضاءك(

فقط ويتمسك به بقوة بل سيظل حاله مراقبا ناظرا، إذن فالصرب متبوع باحلركة والسعي 

  .ومرتبط بالتطلع والتحسب

:شاعر حرف الّسني نذكر منهاوهناك مواضع خمتلفة وّظف فيها ال
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.سيحمل ّمهي-

  .سأمحل نفسي عنك-

 .ستلحقين حباجايت-

:والخفيفة الثقيلةين التوكيد بالنون-2

، وثانيتهما خفيفة مفتوحة أو مكسورة) ومشّددة(نونا توكيد الفعل إحدامها ثقيلة 

.1﴾ريناغِ الصَّ نَ مِ َولَُيْسَجَننَّ، َولََيُكوَنْن ... ﴿: وجلّ ، وقد اجتمعتا يف قوله عزّ ساكنة

ǂǷȋ¦�ǲǠǧÂ�̧°Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ȏ¤�ƢǸđ�ƾËǯƘƬȇ�ȏÂ .إذا أكد املتكلم الفعل، فإنه : معىن التوكيد

يف ذلك أن الفعل املاضي  بّني أنه عازم على الفعل كون أدىن شك أو ترّدد، ولعل السرّ ي

ملضارع ال يؤكد ، وأن الفعل ادون شرط أو قيد���ƢǸđ�ƾǯƚȇ�ǂǷȋ¦�ǲǠǧ�À¢Âد مطلقاكّ ؤ ال ي

، فالتأكيد بالنون الثقيلة أو اخلفيفة، بالفعل مضارع املشروط أو بفعل األمر 2»...شروطب

غري املشروط ليس املراد منه جمّرد اإلبالغ العادي واإلخبار البسيط، وإمنا يراد منه التكني 

  .وة املسبقة للفهم وحسن االستيعابواإلحلاح والتنبيه املبكر والدع

  :حرتييقول الب

دّعِ مُ وَ هُ ـــــــــلْ قُ يَـ مْ ا لَ ٍل مَ ـتحِ نْ مُ وَ ـرٍ قصِّ مُ نْ ة مِ بَ صْ ي عُ نِ تْ سافَ نَ دْ قَ وَ 

.3يعِ ٍر مَ مْ ى أَ لَ وا إِ جرُ يَ مْ لَ ي وَ اقِ حَ لِ   واؤمِّلُ يُ مْ عشراً لَ ي مَ قـْن بِ حِ تلْ الَ فَ 

.32اآلية  ،سورة يوسف -1
.5، ص 1991اجلزائر، ط ، دار اآلفاق،2، ج األفعال العربية وما يعمل عملها ، الكتاب الشامل يفحممد عباس -2
  .30 - 29ص ، ص2ج  ،البحرتي، الديوان-3
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يرغبون دومًا حيبون التفرد والّصدارة، و  مال شك أن الشعراء ليسوا كسائر الناس فه

ǶȀȈƦŰ�§ȂǴǫ�ȄǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǬƥ�ȆǿƢƦƬǳ¦�Ŀ ،وهيمنتهم على عطايا ممدوحيهم

البحرتي واحد منهم؛ إذ ينّبه الفتح بن خاقان أن هناك مجاعة تنافسه فيه وهم غري مؤهلني و 

لذلك، ومفتقدين لكّل أسباب املنافسة، يتبع هذا التنكري الذي محل طابع اإلخبار بنهي 

املالحظ يف هذا األسلوب الطّليب أن الشاعر مل )فال تلحْقن(ر البيت الثاين صريح تصدّ 

يكّيف يف صياغته بالفعل املضارع بل قرنه بنون التوكيد اخلفيفة، فحوى هذا النهي طلب 

ينكشف لنا لئك الناس املنافسني له مسوِّه وشرفه و الشاعر من ممدوحه أن يكّف عن إحلاق أو 

:ملقرتن بالنهيمن خالل هذا التوكيد ا

رغبته القصوى يف التفرد باملمدوح،-

شدة امتعاضه من فعل ممدوحه،-

  .وضعه مرتبة القومعلو مرتبة الشاعر و -

  : و يقول

قِ يِّ ضَ رِ طْ القُ جِ من الحِ هِ بِ مْ تُ وْ جَ نَ     ـمــعِ نْ مُ َح آالءَ ّن الفتْ ُفرَ كْ  تَ َال فَ 

قِ فِّ دَ تَ ـى مُ هَ الـلَّ بِ وادِ جَ بِ يـْ ــسَ ـبِ     مكُ د لَ عُ م يَـ كُ نْ مِ رِ كْ بالشُّ هُ وا لَ ودُ عُ وَ 

1قِ لـُّ التخَ ى بِ لَ العُ ونَ ومُ رُ ، يَـ جالٌ رِ هُ يعُ تـطِ سْ يَ الَ ودِ الجُ فيِ قٌ لْ خُ هُ لَ 

.166، ص 2ج  ،بحرتي، الديوانال -1
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�ÀȂǻÂ�̧°Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ¦�śƥ�ǾȈǧ�ǞŦ��ǾǷȂǫ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�Ǿƥ�ǾËƳȂƬȇ�ǂƻ¡�ȆĔ�§ȂǴǇ¢�¦ǀǿ

�ÀƢǠǷ�̈ƾǟ�Ƣđ�°ËǂǬȇ�À¢�ǂǟƢǌǳ¦�ƾȇǂȇالتوكيد الثقيلة، وصيغة النهي الواردة على النحو السابق

ƢȀǼǷ�̈ƾȇƾǟ�ƢǸȈǫ�Ƣđ�ƪ ƦưȇÂ�°Ƣǰǧ¢�̈ƾǟ�Ƣđ�ǺǰŻÂ:

-Ƥ ǴǬǳ¦Â�ǲǬǠǳ¦�ƾǬǧ�ǺǷ�ȏ¤�Ƣđ�ȄǴƴƬȇ�ȏ�Ŗǳ¦�À¦ǂǰǼǳ¦�ƨǴȇ̄°Â�®ȂƸŪ¦�ƨƠËȈǇ�ŉǂš.

اعة خلق اللؤم يف مقابل املّن والعطاء، وصفة الغدر يف مواجهة اإلنفاق ظف-

  .والسخاء

  .التزام قيمة الوفاء واالعرتاف ملا كان سببا يف النعم واهلباتالنصح واإلرشاد إىل -

والبيت الثاين مفّسر وموضح للنهي املؤكد إذ ينبههم أنه كلما شكوه عاد مرة أخرى 

، أما البيت الثالث فيفصح فيه الشاعر عن ثبات خلق ...)يعد... عودوا(بالعطاء واإلكرام 

إنه هذا اخللق الذي حباه اهللا فيه وال مرتد عنه، و  ه غري متغرياجلود يف الفتح بن خاقان وأن

  .به يفوق جود الرجال

:)1قد(التوكيد باألداة -3

  :يقول الشاعر

، فهي يف )1اآلية  ،منونؤ سورة امل( ﴾ونعُ اشِ خَ مْ �ÊÊēȐ صَ ِيف مْ هُ ينُ ذِ الَّ ونُ نُ مِ ؤْ مُ ـال حَ لَ أفْـ دْ قَ ﴿ :د اليت للتحقيق حنو قوله تعاىلق« -1

عبد العزيز عتيق، -.»ǲǏƢƷ�ƨǳƢŰ�ȏÂ�ǪƷ�ǶēȐعني يف ص��¢ƢĔȂǸǔǷ�ƾȈǯȂƫ�ƾȈǨƫ�ƨǴǸŪ¦�ǽǀǿ�ǲǋƢŬ¦�śǼǷƚŭ¦�¬Ȑǧ�À¢�Äمث

  .46 -45ص ص  ،علم املعاين

رع املتصرفني املثبتني ويشرتط يف املضارع أن يتجّرد من النواصب واجلوازم والسني وسوف ابالفعل املاضي واملض) قد(وختتّص «-

مصطفى  -. »معناها يف اجلملة اليت هي فيهاحرف حتقيق، أو تقليل أو توقع، أو تقريب، أو تكثري، حسب ) قد(وتسمى ... 

 .591 -590ص ص ، 2003، 1، املكتبة العصرية، بريوت، ط الغالييين، جامع دروس اللغة العربية
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  اوبَ ذُ ي كَ نِّ ظَ هدُ ـأعْ نتُ كُ ماَ وَ تَ ــ      خطْ سَ ـدْ ن قَ أَ ي بِ نِّ ظَ بُ كذِّ أُ 

و  الُخُطوبَـاَو َلْو َلْم َتُكْن َساِخطاً َلْم َأُكْن      َأُذمُّ الّزَماَن َو َأشكُ 

1ـاَ ـيبصِ مُ أوْ ـطئاً خْ ها، مُ بِ كَ يْ لَ عَ          يحِ ـتـَ أنْ ةٍ ــــمَ ــوْ ـــلَ نْ ـــمِ دَّ بُ الَ وَ 

الذي مفاده أن صديقه ساخط مث يدعوها إىل اجتناب الظن الشاعر نفسه  دثحي

) سخطتقد (، أما اجلملة الثانية )أكذب ظين(عليه غري راٍض عنه، هذا عن اجلملة األوىل 

بأن متأكد متيقن، وبأن مرتاح ) قد(فينبئنا الشاعر من خالله استعماله للفظة التأكيد 

بفضل هذا األسلوب التوكيدي يكشف لنا أن ممدوحه غري ساخط عنه مطلقا، و مطمئن ب

:الشاعر

  .حسن ظنه الواسع بصديقه وحبيبه بأنه غري غاضب عنه مطلقا-

  .شيء من شانه أن يثري سخط الشاعراطمئنانه إىل نفسه بأنه مل يقرتف أي -

  .قويةباقية على ما كانت عليه راسخة و  إعالم خماطَبه بأن العالقة اليت تربطه به-

يرتاجع قليال مث إذن الشاعر ينفي سخط الشاعر عنه بشدة و قوة يف البيت األّول، 

الغ الذي إىل الوراء و كأن أمرا حدث بني القول األول والثاين إذ يتوجه إىل صاحبه بالب

فحواه ولنفرض أنك ساخطا فما الضري؟ وما اخلطر؟ إذ بفضل سخطك اسرتسل يف نظم 

تارة ثالثة حيمله من مصائب ومتاعب وخطوب، و الشعر ذاما للزمان تارة، وشاكيا منه مما

  .الصوابك يف احلالني على السواء اخلطأ و الئما ل

 .122ص ، 1البحرتي، الديوان، ج -1
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  :ويقول البحرتي

ْيَتِني بـَْعَد ِبشــٍر قطوبـاـــــَـــ يَّ        فـََلقو ِإْن َكاَن رَأُيَك َقْد  َحاَل فِ 

ِت، إليك وما حقُّها أن تخيبـا ْبــَت  َأْسَباِبي النازِعا       ــــــــــــــَو َخيّ 

1ِبيِل اْغِترار، فألقى شعوبــاـــــَـــ مَاَدى  َعلى         ســـــــــَو َأْكَرُه َأن أَتَــ

وهنت ن خاقان بأن العالقة اليت توجد بينهما قد ضعفت و يصارح الشاعر الفتح ب

ه إليه هو بذلك يقّرر يف حضرته أنه قد تبّدلت نظرتو ) قد حال يف( عن ذلك باجلملة عّرب و 

  .انقلبت منزلته عندكوتغريت صورته يف قلبه، و 

خمتلف معاين اإلصرار الواضح والتثبيت  من) قد(الّة الدّ اللفظة وزيادة عما تعرب عنه 

�ƪو اجللي  تقرير، وكذا شىت دالالت اللظاهرا ǫȂǳ¦�Ŀ�ƢĔƜǧ��±°ƢƦǳ¦�śǰǸƬǳ¦Â��ÄȂǬǳ¦�ÀƢȈƦǳ¦

ذاته تكشف لنا بكل وضوح ونصاعة بعضا من أخالق البحرتي العالية ممثلة يف املقار 

، كما تصور تعبه وغبنه ممّا حل بينهما، أما باقي ةشجاعالرأة و العايل الذي حيوزه من اجل

توضيح وتدليل من الشاعر على ما أكده، فقد خاب كل ما كان مأموال األبيات فهي 

سادت الشكوك يف كل فعل وسلوك، ومع كل اجتاهه، و و ومطموعا فيه من قبله ، بينهما

  .يقوىعدم تركه يزيد و الرابع على ضرورة مراجعة األمر و ذلك حيرص الشاعر يف 

.122، ص 1البحرتي، الديوان، ج -1
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:)إنّ (التوكيد باألداة -4

، وقد قّعدوا هلا انطالقا من وف املعاين الناسخةصّنفها علماء النحو ضمن حر 

�ƢǿȂǇ°®Â�Ƣđ�¦ȂËǸƬǿ¦�ƾǬǧ�ƨǣȐƦǳ¦� ƢǸǴǟ�ƢËǷ¢��ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢȀƬǨȈǛÂÂ�ƢǿŚǣ�Ŀ�ÄȂƸǼǳ¦�ƢȀǴǸǟ

األدوات حتت  ضمن مبحث اخلرب وضربيه الطليب واالنكاري، وقد تناولوها مع غريها من

كيب النحوي للجملة استخدام التوكيد يتصل باجلمال يف الرت «، فِممَّا عنوان مؤكدات اخلرب

على أساس وجود خرب يف اجلملة السابقة يتلقاه السامع وهو متحري ، ويأيت )إنّ (بواسطة 

ملعاين املتعلقة بالذات ، ويلقي يف خلد املخاطب وفكره بالعديد من ا1»التوكيد ليزيل ذلك

  .أو الغري

  :يقول البحرتي

يقِ أتَّ وَ حينَ اشِ ا الكَ هَ يْـ لَ ى عَ شَ أخْ وَ   أتنَ ا إذَ يَّ لَ ا عَ اهَ شَ خْ ي ألَ نِّ إِ وَ 

.2المؤرِّقــالِ ــــيا للخَ هَ نْـ مِ احَ الرتَ        اهَ دِّ وِ بِ يَّ لعَ ّنتْ ضَ إنْ ي وَ نَّ إَ وَ 

هذان البيتان واقعان يف مقدمة لقصيدة مدح فيها البحرتي الفتح بن خاقان؛ وهي 

األوىل يف : مرتبتني) إن(لألداة هذين البيتني ذكر يف حضر . مقدمة ذات طابع غزيل حمض

اجلملة األوىل اليت وردت فيها . بداية صدر البيت األول، والثانية يف مستهل البيت الثاين

 .402ص ، 1995ار املعرفة اجلامعية، مصر، ط د ،، علم اجلمال اللغوي، املعاين البيان البديعحممود سليمان ياقوت -1
.163، ص 2، الديوان، ج البحرتي -2
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، من خالل هذا الفعل املؤكد يصّور لنا )و إّين ألخشاها علي إذا نأت(قول الشاعر ) إنّ (

  :الشاعر

.Ƣđ�Ƣحرصه الشديد على ضرورة بقائها جبنبه قريبة منه مستأنس-

  .شدة خوفه عليها إذا ابتعدت عنه و غابت وأحبرت إىل مكان بعيد-

-¦Śǐǫ�Â¢�ȐȇȂǗ�ƢȀǫ¦ǂǧ�ȄǴǟ�ƨǜū�Őǐȇ�ȏ¢�Ǿƥ�¦ǀƷ�Ƣđ�ǪǴǠƬǳ¦Â�¶ƢƦƫ°ȏ¦�̈Ȃǫ.

-�ŘǠǷ�Ŀ�ǂưǯ¢�ǽƾǈŸ�ƢǷ�ȂǿÂ��ǾǼǟ�Ƣǿ®ƢǠƬƥȏ�śƦǫŗŭ¦��Ƣđ�śǐƥŗŭ¦� ¦ƾǟȋ¦�̈ǂưǯ

  .العداوةو ء الذي يبطنون البغض عجز البيت إذ خياف عليها كذلك من األعدا

، ..)إن ضنت عليها بوّدهاإين و : (اعرقول الش) إن(اجلملة الثانية اليت وردت فيها 

:بواسطة هذا األسلوب التوكيدي جيّسد الشاعر

.يقينه مبا صدر منها من ضن و خبل باحلّب والود دومنا علة أو سبب-

  .االبتعادبادرة إىل الفراق و لظاهرة يف املتأّكده من قصدها الواضح ورغبتها ا-

  .عدم اكرتاثه التام مبا أقدمت عليه دون أن يصدر شيء مما أظهرته من طالبيها-

سوء غنب و ما جنم عنهم من شقاء و الكرتاث و لكن مع هذا اليقني والتأكد وعدم ا

من فإنه راض مبا يزفه إليه خياهلا من خالل زياراته املتعددة مع ما حيدثه هذا اخليال الزائر 

أن اقرتن  أرق وأحزان وشجون؛ واملالحظ  يف الفعل املضارع الذي نصدر عجز البيت الثاين

، وهذا يوحي للقارئ بعدة دالالت منها العاطفي الشعوري، )رتاحال(بدوره بالم التأكيد 

  :ومنها األخالقي اإلنساين



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

202

طائف من راحته التامة واطمئنانه الكامل ورضاه الشامل مبا يدرّه عليه خياهلا ال-

من ود و ما يثريه فيه من حب و اعر و مشما يبثه فيه من عواطف و سكينة وقرار و 

  .ارتباطختلق و شوق و 

وشيجة متواصلة ها املنقطع فإنه على صلة دائمة و إبالغها أنه على الرغم من ودّ -

�ǺǷ�ƢŮƢȈƻ�ǾƯƾŹ�ƢŲ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ أحزانأرق وما يهيجه يف نفسه من آالم و.  

  :بحرتييقول الشاعر ال

رُ جْ فَ تَ أنْ وَ ـالمُ ظَ مْ هُ وَ رُ حْ بَ تَ نْ أَ ـاد وَ ـَـ مم ثُ هُ 

رُ دْ غَ  كيـى إلَ طَـ تخَ يَ الَ فــاءٍ ا وَ ذَ نتُ كُ نْ إِ ي وَ نِّ إِ 

.1فرُ كُ ريمِ مى الكَ عْ ر نِ تْ سَ وَ   ـمىعْ نِ ـلَ ضْ فَ كَ نْ مِ رٍ ذاكِ لِ 

صدر البيت األوىل، ل) إين -إن(نسجل يف هذين البيتني تصّدر أداة التوكيد األوىل 

.فقد تصّدرت بدورها صدر البيت الثاين)كرُ ا لذ( 2أما أداة التوكيد الثانية الالم

مودته له،خاقان قد شّك يف حّب الشاعر له و يبدو أن ممدوح الشاعر الفتح بن 

ظّن أنه شريك معه يف ذلك أشخاص آخرين غرباء يف  وارتاب يف شكره اخلالص له، وقد

.1،582البحرتي، الديوان، ج -1
2-»Ƕǰū¦�ÀȂǸǔǷ�ƾȈǯȂƫ�ƢēƾƟƢǧÂ .تعاىله حنو قول) إنّ (من عرفت، كما تدخل عل اخلرب  ألنت خري: وتدخل على املبتدأ حنو:

كَ بَّ رَ نَّ إِ وَ ﴿: قوله تعاىل إلّن لشبهه باالسم، حنو، وعلى املضارع الوقع خربا )39سورة إبراهيم اآلية ( ﴾اءِ عَ الدُّ يعُ مِ سَ ي لَ بِ رَ نَّ إِ ﴿

ى لَ عَ لَ كَ إنَّ وَ ﴿ :كقوله تعاىل خماطبا حمّمدا صلى اهللا عليه وسّلم، وعلى شبه اجلملة )124سورة النحل اآلية ( ﴾مْ هُ نَـ يْـ بَـ مُ كُ حْ يَ لَ 

اجلديد، علم املعاين، دار العلم للماليني،  ا�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦��ƾǸŰ�ƺȈǋ�ÄǂǰƥđȂƯ�Ŀ - . »)4لم اآلية سورة الق( ﴾يمٍ ظِ عَ قٍ لُ خُ 

 .63 -62ص ص ، 1984، 1، طبريوت



  يالبحتر شعر  مقـاربة أسلوبية ل ..............................................................الرابع  الفصل  

203

عطائه له، بعد ذلك وده له، وال يوازوه يف إكرامه و أن يعدلوه يف حبه و  شيء، ال ميكنكل 

واصمًا هلم بالفروع والوديان والسواقي  يزيل الشكوكراح يبّدد الظنون و استيقظ الشاعر و 

اصفا لآلخرين بالظالم يف و البحر الواسع الزاخر يف القوة والسعة والعطاء واالستثمار، و  هوو 

�Â�Ƕē¦̄كل أنواع اخلري فهو الفجر الناهض املنري امللقي ب )هو(آلخرين، أما يف ارتباطهم با

ة حيمل قيم) هم، أنت، هم، أنت(توظيف الشاعر لضمائر الفصل األربعة للمقبلني عليه، و 

ل ينطلق مرة ثانية مستعمال ¦ƥ�¦ǀđ�ǂǟƢǌǳ¦�ȆǨƬǰȇ�ȏ��¬Ƣǔȇȍ¦Â�ǀȈǨǼƬǳ¦�Ŀ�ƨƦǣǂǳالتوكيد و 

الغدر، يف بعيد عن اللؤم و بأنه إنسان و مدوح و ميكن يف قلبه ليقّرر يف ذهن امل) الالمإن و (

بكل سخاء هداه له و بكل عطاء بكل كرم أسداه و ذاكرا والهجًا ظل معرتفا مقرا و أنه سيو 

افر ًا صادقًا أنه جحود النعمة كيعتقد اعتقادهو يؤمن و أعطاه له، وكيف ال يفعل ذلك و 

Ƣđ. ا ، فإن القارئ تبدو له جليوات التوكيد املختلفةلشاعر من أدوإذا استحضرنا ما وظفه ا

ا هقيقة بني ألفاظه ومعانيه، حبيث ال يطغى فيديف مالءمته ال« املهارة الشعرية اليت نرصدها

، حّىت ال ُيَضحِّي جانب على جانب، فال يصبح لفظيا خالصا، وال يصبح رمزيا خالصا

·��ƢĐ¦�ƶƥǀǷ�ȄǴǟ�ȏÂ±انيه ععمب ƢǨǳȋ¦�ƶƥǀǷ�ȄǴ¤�� نه خلق ليكون مبينا عن عامل النفس

، فإن اعرتضت األلفاظ هذا البيان أو اعرتضه امى فيه من أصداء داخلية وخارجيةوما يرت 

Â¢�ƢǐǫƢǻ�ƢǻƢȈƥ�ƶƦǏ¢Â��ǾǼǷ�ƨȇƢǤǳ¦�ƾǬǧ�±ƢĐ¦  1»ال يسّد احلاجة وال يرتق اخللَّةقاصرا ،

.، ومراعاة التوازن أكيدةفاالعتدال يف احلالني مطلوب

.113، ص 1981، 6، مصر، ط شوقي ضيف، يف النقد األديب، دار املعارف-1
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لعريب طوال تارخيه كغريه من اآلداب األخرى جرى مع الظروف السائدة على الشعر ا

بيئته، فانعكس عليه يف كل عصر ما واجهته تلك البيئة من احلياة االجتماعية والسياسية 

ومن البديهي أن احلياة . والدينية واالقتصادية واملقومات اخلََلقية واخلُُلقية قليال أو كثريا

م الرائجة فيها كانت دائما يف تطور وحتول، فما راقه اإلنسان منها أمس بأقسامها وكذا القي

ملقدمة  البحث يف تراث األدب وأعجب به يكرهه اليوم ويطرده وما أحب أن يتصف به 

العريب وخصوصا الرتاث الشعري منه، حبث حيرك كل الطاقات الثقافية واللغوية والفكرية 

الناظرين وتسر به مسامع هذا كثري مما تتفتح به أذهان  والداللية والبالغية واملعجمية وغري

  .السامعني

�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǏ¢Â�ǶēƢȈƷ�̈®ƢǷÂ�§ǂǠǳ¦�À¦Ȃȇ®�Ȃǿ�ǂǠǌǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Âǂǣ�Ȑǧ�¦ǀŮÂ

ǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦�ń¤�§ȂǠǌǳ¦�§ǂǫ¢�Ǯ ǳǀǳ�ǶǿÂ�ǶȀƬǠȈƦǗ�» ǂƫÂ�ǶȀƬƥǂš �ǲǬǼƫ�Ƣđوإننا شعر املتميز ،

ننكر دور األشكال األدبية األخرى من مقالة وقصة يف هذا العصر إذ نقول هذا فإننا ال 

ألن كل أدب هو ديوان  ومسرحية ورواية وغريها من اآلليات اليت تظهر عليها هذه األجناس

  .رب عنها األديب القريب من جمتمعه، واليت عتلك الفرتة

وال خيفى على كل باحث قوة العصر العباسي من مجيع النواحي وخاصة الفكرية منها 

دبية فلقد كانت قمة يف األداء وقمة يف العطاء وإننا إذ نذكر ذلك فإننا نتشرف بأن من واأل

أولئك هم أجدادنا، وإننا يف هذه الورقات القليلة سنتناول شاعرا مهما من شعراء ذلك 

العصر له من مجيل املعاين وروعة األسلوب ما يعرف العارف إنه أبو عبادة الوليد بن عبيد 

.1ـهـƢǟ�śǻƢǸưǳ¦�ǄǿƢǼȇ�ǂǸǟ�Ǻǟ�Ƣđ�ľȂƬŭ¦Â�¿ƢǌǳƢƥ�®Ȃ284¿�الطائي املول

.186، ص10ت، طحنا الفاخوري، تاريخ األدب العريب، املكتبة الوطنية، بريو : ينظر -1
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ولن نتناول هنا حياته الشخصية وأمواله وفكره ومنهجيه يف احلياة أو ما حاد عنه رأيه 

وفكره من أمور العلم واإلميان أو شعره ومذهبه الشعري وألفاظه وأوزانه إال ما كان منطلقا 

، إذ إن دراسة األدب ينبغي أن تنبع من األدب نهراستنا للقصيدة اليت سندرسها عمن د

نفسه ال من خارجه ، فندرس فكره يف أدبه وشعره من أدبه ومنهجه من أدبه وماله من أدبه 

واحنرافه من أدبه فيكون األدب هو الدليل على ما سنذهب إليه ، وما اخرتناه دليال إال ألنه 

  .ضحيف النفس وكل إناء مبا فيه ين يعين شئيا كامنا

وال يعين هذا إمهال احلركة الشاملة حول األديب من سرية وثقافة وفكر وعلم ودين 

وسياسة وطبيعة أيضا ألن هذا مما يساعد على فهم النص بشكل أفضل وأقرب إىل الصحة 

والسالمة، لكنه ال يفهمنا النص مباشرة ألنه مما أثر وحفظ أن النص األديب عبارة عن 

يا وإن غلبت ، ولذلك يصبح اإلنتاج إنتاجا معرفباألديب يف أدبه املواقف احمليطةانصهار 

  .اب عن ما يدور يف النفس ويعاجلها، وما هي إال الوسيلة لإلعر عليه الصياغة الفنية

  :دراسة النص

  وقال ميدحه ويصف الربكة

، ذكر يقه لديوان البحرتي يف ستة أجزاءذكر هذا األستاذ حسن كامل الصرييف يف حتق

¦ƾȈǐǬǳ¦�ȆǿÂ��śǨǳȋ¦Â�ƨƟƢǸǠƥ°ȋ¦�ƾǠƥ�ǂǌǟ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨƸǨǐǳ¦�Ŀ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƾǴĐ̈�هذا يف 

اخلامسة عشر بعد التسعمائة، وهذا الديوان مطبوع ضمن سلسلة ذخائر العرب طبعة دار 

1.املعارف مبصر

.1412، ص1968، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، 4حسن صرايف، مج:ديوان البحرتي، تحيف،ري حسن الص - 1
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ه الشاعر يف األغراض فيقول جرت عادة مؤلفي كتب الدواوين والشعر أن يرووا ما قال

ب بعد هذا غرض على تتابع الرواية عنه أو إثبات ما قاله مث يبني الكاتللداللة  "وقال"

1).ميدحه ويصف الربكة(القصيدة كما قال 

امللقب باملتوكل وكان أبرز وزرائه  أما املمدوح فهو اخلليفة العباسي جعفر العباسي

ىل شاهدها البحرتي وسافر إ الفتح بن خاقان، ولقد تعرضا لفتنة قتال من خالهلا حيث

الشام وكان يف العراق وبعدما عاد أذكت الذكريات حسه فأطلق قصيدته السينية اليت تعد 

  :يقول يف مطلعها ن الشعر العريب،من عيو 

سِ جبْ لِّ ا كُ جدَ نْ عَ تُ عْ رفَـ تَ وَ   يسِ فْ نَـ سُ نِّ دَ ا يُ مَّ ي عَ سِ فْ نَـ تُ نْ صُ 

2يسِ كْ نَ ي وَ سِ عْ تَـ ي لِ نِّ مِ ماساً تِ إلْ   رُ هْ ي الدَّ نِ عَ زَ عْ زَ ينَ حِ تُ كْ ماسَ تَ وَ 

  :وصف البركة

أما الوصف فهو غرض قدمي قال فيه كثري من الشعراء من أمثال ابن خفاجة 

األندلس والبحرتي واملتنيب وأبو متام وابن املعتز وغريهم، واملقصود هو وصف اِألشياء 

الظاهرة، بل إن بعض النقاد من أرجعوا كل أغراض األدب إىل غرض الوصف فالرثاء 

اسن امليت واملدح وصف ألخالقه وجوده والفخر وصف للتعايل املوجود يف وصف حمل

وكان منها ما متيز باسم كالغزل الفاحش، ولعل هذا يدفعنا . هذا كثريو جيد   النفس وغري

.1412، صديوان البحرتي يف،ري حسن الص: ينظر - 1
.381البحرتي، الديوان، ص-2
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وصف (؟ وأفرتض افرتاضا أنه هذا الغرض ا مل يسم وصف الطبيعة باسم معنيملاذ: تساؤللل

احلديث باسم أدب التأمل أو الشعر الفلسفي، وذلك ألن  تطور يف األدب العريب) الطبيعة

األدباء أصبحوا يلبسون مشاعرهم وأفكارهم هذه الطبيعة، ومن أبرزهم شعراء األدب 

  .ماضي املهجري كإيليا أبو

والعالقة بني الوصف والشعور ليست عالقة ممزقة بل إن هناك خيوطا تنسج يف اخلفاء 

ة اجلميلة فه، وهذا ما سنلمحه بإذن اهللا يف هذه القصيدهلذه العالقة بني املوصوف وواص

  .للبحرتي يف وصف الربكة

  :البركة

اركة ة بكسر الباء وسكون الراء وفتح الكاف فهو أن يدر لنب الناقة وهي بكَ أما الِربْ 

  :فيقيمها وحيلبها قال الكميت

1رِ صِ امَ رَ يْـ غَ كَ ودِ جُ ونَ بُ لَ           ون بُ ا للَ تهَ كَ ْر ت بِ لبْ حَ وَ 

جنس من برود وقيل هو الصدر، وما ويل األرض من جلد صدر البعري إذا برك، وقيل 

  .اليمن وكذلك املراجل

:، قال الشاعرحلمالة ورجاهلا الذين يسعون فيهاوالُربكة بضم الباء ا

  االرفدَ وَ بَ الرغائِ  وجُ رْ تَـ مْ كُ بِ تْ ناخَ أَ الُبركة لى عطارُ يْ ي لَ فِ انَ كَ دْ قَ لَ 

.123البحرتي، الديوان، ص-1
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    .ة من اإلبل كما مسوا املائة هندانا ثالمثائوليلى ه

  .)ولعله النورس(ن طيور املاء أبيض وأيضا طائر م

: الربكة :يدهوالِربكة كاحلوض ومجعها برك، مسيت بذلك إلقامة املاء فيها، قال ابن س

  .مستنقع املاء

والربكة شبه حوض حيفر يف األرض ال جيعل له أعضاء فوق صعيد األرض وهو الِربْك

  :أيضا قال الشاعر

1دِ رِ وْ مَ ي أيَّ رِ ظُ نْ افَ نيهِ تِ دْ رَ أوْ وَ اتياً ك شَ رَ ي البِ نِ تِ لفْ ي كَ تِ الَّ تِ أنْ وَ 

لسان "بركة، حكى ذلك كله ابن منظور يف  "الشاة احللوبة"وكذلك يسمون 

2�µ"العرب Ȃū¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔ¢�ǂǯ̄ �Äǀǳ¦�Ȃǿ�©ƢƸǨǐǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǽƾȇǂǻ�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦Â

ضاء العني مث اء وأوردنا ما تشابه ألننا نعلم أن مثة عالقة بينهما أن أنفس األعوجممع امل

وذلك ألنه يستخدم العني بشكل قوي يف مهمته فكانت عينه «أطلقت على اجلاسوس 

واجلاسوس مث جاء معىن  بتلك املهمة أنفس املوجود فارتبطت العالقة بني الذهب والعني

منه من العالقة الواضح بني املعاين املذكورة سواء كان يف  ، وهو أيضا معىن جديدعني املاء

نفاسة الشيء أو يف اللمعان والربيق كما نالحظ ذلك يف الذهب والعضو العني، فهناك 

.125البحرتي، الديوان، ص-1
.241، ص9العباسي الثاين، دار املعارف، طشوقي ضيف، العصر -2
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عالقات قد ختفى بني الكلمات ذات املعىن املتقارب أو بني املعاين ذات الكلمة الواحدة، 

ǠƬǇȏ¦Â�±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ń¤�§ǂǠǳƢƥ�¦ƾƷ�ƢŲ1»ارة كثريا يف وسائل تعبريهم.

ومعىن نزول البعري أو املهم أن االخنفاض واالستقرار هو ما جيمع بني معىن احلوض 

.نزول الشاة

؟هذا السؤال، ملاذا يصف البحرتي الربكة و نريد اإلجابة على

  :لقيه يف القفر يف قصيدة قال فيهاهو شاعر مولوع بالوصف فقد وصف ذئبا 

دُ نْ الهِ هُ صَ لَ أخْ فِ يْ السَّ دِّ حَ ثلِ ى مِ لَ عَ ةٍ لمَ مُ لِّ كُ دَ نْ ي عِ سِ فْ نَـ لُ مِ حْ أَ سَ 

  :ووصف موكب املتوكل يف قصيدة قال فيها

2َلِجٍب، ُيَحاُط الّديُن فيِه ويُنَصرُ أظَهْرَت ِعّز الِمْلِك فيِه بَجْحَفلٍ 

  :املتوكل وقال وة املعتز باهللا أبووصف القصر املعروف بالكامل الذي بناه اخلليف

ائلُ هَ لةِ زَ مَ ـال َخَطرِ ر ظَ نْ مَ نْ مِ هُ قَ وْ فَـ مَ نَ رَ تَـ دْ قَ وَ مامِ الحَ رُ عْ ذُ 

فهو وصاف جميد، ولكن األمر ال يقف عند هذا احلد، وإمنا يقف عند عالقة 

  .البحرتي بكل وصف يقوله

 .244ص شوقي ضيف، العصر العباسي الثاين،-1
 .235ص، املرجع نفسه -2
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قاصده إن من احملال أن يربط البحرتي وصفه بشيء ال عالقة له ألبته يف مشاعره وم

ولعل الربكة ملا كانت للمتوكل وطاب وصفها وكثر خريها وتدفقت عطاياها كان هلذا أكرب 

، والبحرتي شاعر ا يف مهمة توصيل املقاصد النفسيةالتأثري يف مشاعر البحرتي لتسانده

  .ل عقاره ملا جيد من مدحه للخلفاءمعروف بكثرة ماله وطو 

1ايهَ لِ هْ أَ ضِ عْ بَـ نْ ا عَ هَ ألُ سْ نَ م وَ عَ نَـ   ايهَ يِ حَ ى نُ لَ يْـ لَ منْ ارِ ى الدَّ وا إلَ يلُ مِ 

نالحظ يف هذا البيت التصريع واالهتمام بالوزن وكذلك مراعاة نظام القصيدة 

وضوع مث االنتقال إىل امل  القدمية من البدء بالوقوف على األطالل والغزل، كما سنعرف

.املراد

من أمالك ليلى وهذا جزء فقط وميلوا أي عرجوا ومرُّوا اعدلوا من الطريق إىل دار 

ألن ليلى هلا ماهلا مما حنتاج أن منيل إليه وامليل يف معىن النفسي واحلركي، وحنييها من التحية 

:تزقال عن هذا البيت ابن املع  حرف إجابة ) ونعم(وإلقاء السالم عليهما 

Ȃǌū¦�ǺǷÂ�¦ȂǌƷ�Ƣđ� Ƣƴǧ�ƨƳƢƷ�ƢŻ¢�ŘǠŭƢƥ�ǆ ȈǳÂ�ǶǠǻ�ǾǳȂǬǳ� Ä®°�ƪ Ȉƥ�¦ǀǿÂ  ماال

.يقبح ونعم هناك قبيحة، وقد ذكر هذا البيت شيخ املعرة يف مقدمة لزومياته ومل ينسبه

تقوم بوظيفة مهمة ولو نبا ) نعم(وألن كان يف أقوال علماءنا مهابة فإنين أعتقد أن 

، ال تعطيناه مجلة ، واقعا وتقريرا حبدوث احلدثعنها اإليقاع، ذلك ألن فيها معىن إجيابيا

.345البحرتي، الديوان، ص -1
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فهي كلمة ) نعم(ال حتتمل الصدق والكذب وأما وهي مجلة إنشائية ) ىل الديارميلوا إ(

  .جواب وإجيابية

�ƢǼǿ�¾¦ƚǈǳ¦Â�ǾƬƦȈƦƷÂ�ǾƬǫȂǌǠǷ�ȆǿÂ�ƾȇǂȇ�ǺǷ�Ƕđ�ƾǐǬȇ،"هليهاأونسأهلا عن بعض "

فيه استعارة واضحة إذ ال ميكن أن جتيب الدار النعدام أهلية اإلجابة ولكنها مقصودة أي 

ناطق بذكريات وأيام مجيلة يسمع إجابتها كل    ل ركن من الدار كأنهاالستعارة ألن ك

، ى امليل فبعد الوقوف ميكن السؤالمرهف احلس شاعر بالكون واحلياة، والسؤال مرتتب عل

وهذه الروح املتنقلة عرب الدهور والعصور يف أدبنا العريب يؤكد ما هلذه األطالل من تأثري كبري 

Ǉ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨȇǂǟƢǋ�ƲȈȈē�Ŀفإننا جند تارخينا األديب حقيقية أم ال  واء أكانت ليلى هذه ،

¬Âǂǳ¦�ǽǀđ�ǲǧƢƷ1ديد ال بد أن ينطلق من ماض عريق، واليت تثبت أن اإلبداع اجل.  

وعند هذا البيت نطرح قضية مهمة وكبرية نتناوهلا من جانب البحرتي أال وهي قضية 

، لع بعض شعرائه بالبديع والتجديدو احملافظة والتجديد الشعري فأبو عبادة وجد يف عصر 

  ؟من هذا وما موقفنا حنن من موقفه فما موقف أيب عبادة

يف ذلك العصر انقسم الشعراء إىل حمافظني وجمددين وفريق بني هؤالء وهؤالء فقد 

جددوا وحافظوا يف نفس الوقت، ولكن صاحبنا من هذه الفئة، إذ مل يكن حيمل الثقافة 

ك ذوق احملافظني شعره شعرا عميق املعىن بعيد الغور، وساعد يف ذلالفلسفية اليت جتعل من 

.242، صشوقي ضيف، العصر العباسي الثاين-1
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فالبحرتي شاعر الئم بني روح العصر  -ويف بالط اخلالفة منها شيء -الذي كان سائدا 

.1وبني شعره احملافظ على ثقافته األصيلة

غيابه عنه رغم املفاخر واملدائح متزاج البحرتي بعصره وعدم اقال الثعليب يف إشارة 

وهذا ما  .»الشعر أطبع احملدثني واملولدينيضرب به املثل ألن االمجاع واقع على أنه يف «

إنه أعرايب مطبوع على «:جنده عند اآلمدي يف موازنته الشهرية إذ يقول عن البحرتي 

وهذا ال يدل إال على أنه حافظ  ،»...ما فارق عمود الشعر املعروفمذهب األوائل 

العرب من إقامة الوزن ودق التشبيه إىل غري ذلك من املعايري شديدا على ما كانت عليه 

.2اليت تعرض هلا اآلمدي

وأقول وباهللا التوفيق أن البحرتي متيز بطابع لواله ملا كانت له هذه البصمة يف الشعر 

العريب أال وهي استثمار الثقافة السابقة لتنقل إىل العصر اجلديد بلغته لصناعة فكر جديد 

ǌǷ� Ƣǌǻȍ�ƨǏƢŬ¦�ǶȀƬƠȈƥÂ�Ƕǿǂǰǧ�ǺǷ�ÀÂ®ƾĐ¦�ǪǴǘǻ¦�ƢǸǼȈƥ�¦ǀǿÂ��ƾȇƾƳ�̧Âǂ يف املستقبل

  .ال يذم وذاك كذلك

وأود أن أؤكد إن االحتماالت الواردة عند بعض النقاد يف سبب حمافظة البحرتي 

  :النمط ال خترج عن ثالث احتماالت على هذا

  .هلباتإما ألنه يريد إرضاء ممدوحه لينال بعد ذلك العطايا وا    -1

.225، املوازنة بني الطائيني، صاآلمدي - 1
.242شوقي ضيف، العصر العباسي الثاين، ص -2
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.نه ال ميلك مقومات اإلبداع، وليست لديه ثقافة واسعةأل    -2

، وهذا أقرب االحتماالت، فظة على الشكل القدمي بروح جديدةألنه يريد احملا    -3

، وما واألفكار طيعة سهلة األلفاظ سلسةفهو حقيقة مدرسة لوحدها كانت قريبة املعاين 

  . مكانه الذي يستحقه إن شاء اهللاريب أبا عبادة يفإثارة هذا املوضوع إال لوضع الشاعر الع

1ايهَ وِ طْ تَ وَ راً وْ ها طَ رُ شُ نْ تَـ بيتُ تَ      ا تهَ هجَ بَ يحُ ا الرِّ هَ تْـ بَـ اذَ ة جَ نَ مْ دِ ا يَ 

هو ينادي آثار تلك الديار وهي مناداة ومهية، الغرض منها الشعور باحلديث مع 

Àȋ�ƶȇǂǳ¦�ƪ ǈȈǳÂ�¬Ƣȇǂǳ¦�Ƣđ�Ƥ ǟȐƬƫ�ƨǼǷ®�ȆǿÂ�ƢȀǴǿ¢  الريح فيها األعاصري وال أعتقد أنه

�ǒ Ǡƥ�ǞǓÂ�ǾȈǴǟ�ǶǰŹ�ƢǷƢǜǻ�¿ǄƬǴȇ�̧ƾƦŭ¦�ÀƜǧ�¦°ǀǟ�¦ǀđ�² Ƙƥ�ȏÂ��À±Ȃǳ¦�ƨǷƢǫȍ�ȏ¤�Ƣđ�Ȅƫ¢

  .األلفاظ لكي ال خترج عن النسق املألوف

��ǂǇȋ¦�ń¤�̈°Ƣǋ¤�ƢĔƘǯÂ¦°�)تطويها –تنشرها (ونالحظ يف الشطر الثاين طباقا بني 

  .الرياح معىن ال يكمله إال الطباقتها ففي مئ والذكريات املدفونة حت

  ايهَ دِ سْ يُ وَ ياناً أحْ قُ رْ ا البَـ هَ يرُ نِ يُ      ةيَ افِ ضَ ثِ يْ لغَ لِ لٍ لَ ي حُ فِ تِ لْ زِ الَ 

2ايهَ وادِ و غَ دُ غْ تَـ وْ أ كِ وعِ بُ ى رُ لَ عَ     اـــــــهَ حُ وائِ ي رَ انِ الدَّ لِ الوابِ بِ وحُ رُ تَـ 

ƢǘǷȋ¦�ƢȀȈǴǟ�ǲǘē�¾Ǆƫ�Ń�°Ƣȇƾǳ¦�Ǯ ǴƫÂ�Ǧ ǏȂǳ¦�ǺǷ�¦ǀǿÂ�̧ ȂǷƾǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǲǘē�Â¢�°

الذي يغدو ويروح على تلك  الذي ال يضيف سوى صورة مجالية هلذا الوابل  التقريري

.361البحرتي، الديوان، ص -1
 .املصدر نفسه - 2
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انسجام تام سنتحدث يف ) تغدوا غواديها –تروح روائحها ( ، وال خيفى اجلناس بني الديار

  .عنه آخر البحث

  ايهَ اعِ دَ ع لِ مَ سْ تَ مْ ولَ ثيبِ الكَ مَ وْ يَـ      اهَ لِ سائِ لَ مْ عِ نْ تُـ مْ لَ ةَ خيلَ البَ نَّ إِ 

1انيهَ دْ تُ الدارُ ا وَ هَ دُ عِ بْ يُـ رُ جْ الهَ فَ دِ عْ ي بُـ فِ وَ بٍ رْ ي قُـ فِ دُ وّ أَ تَ تْ رَ مَ 

  :ليها الشاعر من حمفوظه الذي يقولوهذه صورة من الصدق واهلجران تتلمذ ع

2بولُ قْ مَ حَ نصْ الُ نَّ أل أوْ تْ دَ عَ ا وَ مَ تْ قَ دَ ا صَ هَ أنـَّ وْ لَ ةٌ لَ ا خُ هَ آه لَ 

عملها   نمل تسمع لداعيها فيه داللة على أفهي مل تنعم ملن سأهلا بل كانت خبيلة و 

�Ƣǿǂƴǿ�Ƕǣ°�Ƣđ�ǂǟƢǌǳ¦�ǪǴǠƫ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�» ǂǋ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿÂ��Ȇǟ¦ƾǳ¦�ǞǸǈȇ�Ń�ǺǷ�ǲǠǨǯ

:ه، وقد ذكر هذا املتنيب يف قولهوقرب دارها، فهو يعيش أزمة من يرى ما يريده وال يستطيع

3سامُ األجْ هِ وى بِ تضْ غذاءٌ يهِ انِ جَ ةُ ؤيَ رُ وَ   ىذَ األَ مالُ تِ احْ وَ 

  )يدنيها –يبعدها (ا البيت هذا الطباق يف الكلمات ومن مجاليات هذ

  ايهَ وادِ ي عَ سِ فْ نَـ دتُ عُ ى لَ هَ ى النـُّ إلَ   ينِ مُ لِ سْ يُ سَ يْ لَ ارٍ ذَ عِ وادُ سَ الَ لوْ 

  ايهَ بِ صْ ي وأُ ينِ بِ صْ تُ فَـ ابِ بَ ى الشَ لَ عَ   رادِ تَ قْ مُ ناءَ سْ الحَ ةَ الغادَ قَ رَ طْ أَ دْ قَ 

.380البحرتي، الديوان، ص -1
.384، ص املصدر نفسه - 2
.66، ص1993شر عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب، بريوت، ن، الديوان، املتنيب - 3
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  ايهَ قِ ــسْ أُ ا وَ اهَ قَ ـــسْ أُ الراحِ بِ تْ قَ لِ عَ   اهَ رَ آخِ بحُ الصُّ الُ نَ يَـ الَ ةٍ لَ يْـ ي لَ فِ 

1يهافِ نْ مِ وَ راً مْ ها خَ دِ ن يَ مِ تُ بْ رِ شَ   فةهَ رْ مُ رافِ األطْ ةَ ضَ ها غَ تُ يْ اطَ عَ 

، فالشعر على وجهه منعه من دالالت اللغويةلقطعة كثريا من الوحنن نلمح يف هذه ا

ظلم نفسه والعدوان عليها ولوال سواد شعره الذي يطأنه بشبابه وال يسلمه إىل النهى لطغى 

  .وظلم ولكنه كان أرشد وللبه أمجع

مع املاضي للتحقيق ومع املضارع ) قد(و "قد أطرق احلسناء": مث نالحظ قوله

وهو هنا يفاخر بأنه مستعل على الشباب قادر . والكثرة للرتدد، وتدل أيضا على معىن القلة

، فتتم حركة سان وليسوا هن القادرات على ذلكعلى سلب عقول الفتيات الغاديات احل

ل ưŭƢƥ�ǲǷƢǠƬǳ¦�̈°ƾǫÂ�ǂưǯ¢�ƢȀǼǷ�ƨǨǗƢǠǳ¦�ƲȈȈē�Àȋ) تصبيين وأصبيها(التفاعل بينهما يف قوله 

  .أدعى على قناعة الطرفني بالعمل

فالليل  "ال ينال الصبح آخرها": لفتة مجيلة عن طول الليل بقولهعبادة يف ويكين أبو 

ملألوف طويل ال يستطيع الصبح آلخره مناال ومل يدركه مبكرا، وهو هنا لعله خالف بعض ا

  :مثل قول ابن زيدون

2كعَ مَ لِ يْ ر اللَ صَ و قِ كُ أشْ تُّ بِ فَ مْ كُ لَ م فَـ دكُ عْ ي بَـ لِ يْ لَ لْ يطُ نْ إِ 

.258البحرتي، الديوان، ص -1
.259، ص املصدر نفسه - 2
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الذي خيلو فيه اخلليل خبليله، ويناجي احملب  زمنشارة إىل الليل، هذا الاإلمتت 

حبيبه، فهو وقت السكون واالرتياح وهلذا كان العاشقون حيبون هذه الساعات املليئة 

  .لب أدعى للمناجاة والكالم اجلميلباألحاسيس واملكتنزة للمشاعر وفيها يكون الق

ختم هذا احلديث بالتصوير   شاعر الذيتدل على تدفق شعور ال) علقت(وكلمة 

التقريري لصورة من مشاهد تلك اللقاءات املتخيلة، وكأين به قد استوىف واستكمل 

كيف كان ختلصه؟ أحسن   :هنا اآلن واستحضر طاقته الشعرية فبدأ يصف الربكة، وسؤالنا

  أم قبيح؟

ري الذي أعتقد أن Ʀǰǳ¦�¾ȂƸƬǳ¦�¦ǀđ) الربكة(إن املتلقي ليكاد يصدم عند مساع كلمة 

أبا عبادة مل حيالفه التوفيق يف هذه النقلة، ألن احلديث عن احلسناء واملرأة وال يوجد متهيد

، فبينما حنن يف صورة ومشاعر وعاطفة، إذ بنا ننتقل وتوطئة للحديث عن أمر مادي بعيد

فجأة إىل جتسيم وتصور أمر مادي حمسوس حىت إن فكرة التشخيص مل ترد يف خاطر 

لبحرتي عندما حتدث عن الربكة ولعلها فكرة الحقة، وأما السبب يف عدم حسن ختلصه ا

على حنو ما من موضوع إىل موضوع يف أغلب شعره، هو أنه مل يكن خيضع يف شعره املنطق 

  :صرح به يف قوله

هُ بُ ذِ كَ هِ قِ دْ صِ نْ ي عَ نِ غْ يُـ رُ عْ الشِّ وَ         مكُ قِ طِ نْ مَ دودَ ونا حُ مُ تُ فْ لَّ كَ 

1هُ طبُ خُ تْ طولَ ذرِ الهَ بِ سَ يْ لَ وَ هُ تُ ارَ في إشَ كْ تَ حٌ مْ لَ عرُ شِّ الوَ 

 .209ص  البحرتي، الديوان،-1
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قول وهذا فيه إجحاف للشاعر فالشاعر حيسن أحيانا وال يوفق أحيانا وال نريد أن ن

، ألن يف هذا ن بعده ال تقل مثلما قال، ولكن نريد أن نقول مللو أنه قال كذا، ألنه قد قال

  .يه وما سنسري فيهإحداث فجوة بني ما سرنا ف

1ايهَ غانِ مَ تْ ذا الحَ إِ ساتُ اآلنِ وَ      اؤيتهَ رُ ناءَ سْ الحَ كةَ ْر أى البِ رَ نْ ا مَ يَ 

وهذه لوحة فنية رائعة رمسها لنا الشاعر ليقدم صورة مجيلة، فيتعجب على أسلوب 

صورة هلا، إذ النداء ليشري إىل ابتعاد الناظر خبياله ملا يراها على ما هي عليه أو على أمجل 

  .اجلواري والرياح الطيبة تظهر يف املنازل احمليطة بالربكة

2اانيهَ ثَ رُ حْ والبَ دةً احِ وَ عدُ تُ        اهَ تِ تبَ رُ لِ ضْ ن فَ مِ هُ نَ ها أَ بِ سْ حَ بِ 

�Ǿƥ�§ǂǔȇ�ǂƸƦǳ¦�Àȋ��̈ ƢǘǠǷÂ�ǲƥ�Ƥ ǈƸǧ�̈ŚƦǯ�ƪ ǈȈǳ�̈ŚƦǯ�ƨǯǂƥ�ƢĔ¢�®¦ǂŭ¦�ŘǠŭ¦Â

إذا   :تة من الشاعر للخليفة فكأنه يقولته، ويف هذا لطيفة ولفاملثل يف العطاء واجلود خبريا

وتأيت الباء بعد ذلك . أي ال مثيل هلا فأنت كذلك ال مثيل لك) واحدة(كانت بركتك 

زائدة ال معىن فيها، وأما يف بناء الفعل للمجهول ألن الفاعل ليس معلوما لكثرة من عد 

  الشعراء) ايةغو (تلك الربكة الربكة األوىل وهذا لعله من 

3ايهِ باهِ تُ واراً ا وأطْ رً وْ طَ نِ سْ ي الحُ فِ        ا هَ سُ نافِ ى تُ رَ يْـ ة كالغَ لَ جْ دِ الُ ا بَ مَ 

.209البحرتي، الديوان، ص -1
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وعاد هنا إىل النهر بعد البحر وذلك ليوجد معىن مل يكن موجودا يف مقارنتها 

بالبحر، أال وهو الصفاء والعذوبة، فما كان يف البحر من عطاء وعظمة وما يف النهر من

صفاء وعذوبة فكلها جمتمعات يف بركة املتوكل، هذه الربكة العجيبة، اليت غارت منها دجلة 

أحيانا يف اجلمال وأحيانا يف املفاخرة والبقاء يف صفحات التاريخ وال أدري أبقيت بركة 

املهم أنه هنا استعمل التشخيص واستعار للنهر غرية اإلنسان  !املتوكل إىل اآلن أم ال ؟

  .شاعر ويستحيي اجلماداتليحرك امل

1ايهَ نِ بْ يَـ دِ جْ ي المَ بانِ وَ ابَ عَ تُـ أنْ نْ مِ        ا هَ ألُ كْ يَ المِ اإلسْ ئَ الِ كَ تْ أَ ا رَ مَ أَ 

وهذا البيت للخليفة جاء يف غري مكانه ألنه سيعود بعد قليل إىل الربكة، فما الداعي 

  !إىل أن يقول هذا البيت املعرتض؟

كرؤيته انصراف اخلليفة عنه ملا بدا يف وصف بركة حيتمل أن يكون الدافع نفسيا  

  .يراها اخلليفة حيتمل وحيتمل أنه خطأ من النساخ

 –باين  –يكألها  –كالئ (أما اإلستفهام فهو للتقرير، ويف البيت جناس بني 

  ).يبنيها

والتعبري بالفعل املضارع داللة على التجدد واحلدوث مرة بعد مرة، وبناء الفعل 

أي حيفظها من أي عائب كان صغريا كبريا وذكرا أم أنثى مسلما ) تعاب(قوله للمجهول يف 

.209البحرتي، الديوان، ص-1
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، فإذا كان اخلليفة يرعى و بالعمل وهذا قمة املدح والثناءأو كافرا وسواء كان العيب بالقول أ

² ƢǼǳƢƥ�Ǯ ǼǛ�ƢǸǧ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨǯŐǳ¦!

  ايهَ عانِ ي مَ ا فِ و قُّ أدَ ا فَ هَ اعَ دَ إبْ   والُ وَ ذينَ الَّ )انَ مَ يْ لَ سُ (نَّ جِ نَّ أَ كَ 

1ابيهَ شْ تَ وَ ثيالً مْ تَ حُ رْ الصَّ يَ هِ :تْ الَ قَ   ضرْ عَ نْ عَ )يسُ قِ لْ بَـ (ها بِ رُ مُ تَ وْ لَ فَـ 

�Ƣǔȇ¢�ƨǫƾƥ�¦ƾȇƾƳ�ƢƠȈǋ�Ƣđ�ƲƬǼȈǳ�ƨǫƾƥ�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ�Äǀǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ǂȀǜƫÂ

عجابه مل وال جيعل الثقافة ميتة يف نفسه، وهو هنا كأنه جينح إىل اخليال األسطوري ألنه إل

جيد تفسريا مقنعا ملن بىن هذه الربكة إال أن يكونوا جن سليمان ملا عرف عنهم بالكثرة 

 ملكة سبأ اليت) بلقيس(واستمرار الدأب والعمل، ومل جيعلها مفتوحة بل ربطهما أيضا بـ 

  .فزعت من قصر سليمان عليه السالم

ƪو  ǳƢǬǳ�ǖǬǧ�ǂŤ�ƢĔ¢�Ȃǳ�¾ȂǬȇ :وهذا تأكيد شديد على هو الصرح متثيال وتشبيها ،

، وأدوات البشر بل كانوا فوق مستوى البشر أن البناء مل يكن من أناس على مستوى

؟ وهل راعى الشاعر فما الفرق بني التشبيه والتمثيل) متثيال –تشبيها (التوكيد كما نراها هو 

  ؟ وقدم األوىل؟هذا الفرق

من صفات املشبه به، ولذا كانت ¦ǄƳ�ǀƻ¢�ǾȈƦǌƬǳ¦Â��ƨǷƢƬǳ¦�ƨđƢǌŭ  أما التمثيل فهو

�² ƢǼǳ¦�ǲǫ¢�ȄǴǟ�ǾƦƬǌƫÂ�©ƢǨǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ǫū¦�ǾƦǌƫ�ƢĔȋ��©ƢȀƦǋ�ƨǴǗƢƦǳ¦�©ƢȀƦǌǳ¦

.بصرية، فال يكتشف ما فيها من صفات الضالل والباطل

.210البحرتي، الديوان، ص-1
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: وقد راعى الشاعر هذا الفرق ولذا قدم التمثيل مث التشبيه لعله ألمرين األمر األول«

ƢĔ¢�¼±ƘǷ�Ŀ�ǞǬȇ�ȏ�ŕƷ�ǾȈƦǌƫ�ƨǸ�Ƣǿ°ÂǂǷ�®ǂĐ��ǲȈưŤ�ƪأنه استدرك على نفسه بكل ǳƢǫ

 :األمر الثاين. ملرور عليه مرورا، ألنه ال يصح أن يدرك اإلنسان كل صفات املوصوف باعليه

، 1»تشبيها ومتثيال ملا عد خدشا يف الوزن: أنه أراد بذلك سالمة القافية فقط ألنه لو قال

من الشعر  حتسب له يف حفاظه على املوروث السليم ولكن لسالمة القافية، وهذه نقطة

  .والنظام العريب القدمي

2اريهَ جْ مُ لِ بْ حَ نْ مِ ةً جَ ارِ خَ لِ يْ الخَ كَ لةٍ جِ عْ مُ اءِ المَ فودُ ا وُ يهَ فِ طُ حَ نْ تَـ 

كاخليل ولعل يف ذلك داللة   وهنا تشبيه رائع وبديع، فلقد ختيل املاء املنصب فيها

، وهناك ن معىن املفعول والدناءةملا فيها م) تنحط(لى كلمة ، ولو كان يل ملحوظة عمعينة

  ). تنصب(رواية أرتضيها وهي 

3ايهَ جارِ ي مَ ي فِ رِ جْ تَ كِ بائِ السَ نَ مِ ةً لَ سائِ ضاءُ يْ البَـ ةُ ضَ ا الفِ مَ أنَّ كَ 

ل لقيمة املاء املوجود يف تشبيه يعطي صورة لصفاء املاء وأستطيع أن أقو الوهذا 

، ولو عدنا للبيت السابق اجتري جماريه: على هذا البيت اجلناس يف قوله ، واملالحظالربكة

  .مما يدل على سهولة وسالسة إشعار شاعرنا) جماريها –جمريها (لرأينا 

.87د، الكامل يف اللغة واألدب، صاملرب  - 1
.112البحرتي، الديوان، ص -2
.113، ص صدر نفسهامل - 3
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1ايهَ واشِ حَ قوالً صْ مَ نِ واشِ الجَ لَ ثْ مِ كاً بُ ها حُ لَ تْ دَ با أبْ ها الصَ تْ لَ ا عَ إذَ 

�ǲƳ¦ǂǷ�ǺǷ�¦Śưǯ�ƢȀƟƢǯ̄نوع من أنواع الرياح الرتفية، يتغىن: الصبا ȍ�¦Śưǯ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ

، ولعلنا سرت صفحة املاء مهتزة مثل الدروعالذكريات وهي هنا إذا مرت على الربكة تك

®�ƢĔƘǯÂ�¸Â°ƾǳ¦Â�ǲȈŬ¦Â�ƨǔǨǳƢǯ�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǽǀǿ�ƾǼǟ�Ǧ Ǭǻ اللة على شجاعة وقوة

  .صاحب الربكة

2ايهَ باكِ يُ ياناً أحْ ثِ يْ الغَ قُ يْ ورَ     اهَ كُ ضاحِ يُ ياناً أحْ سِ مْ الشَ قُ نَ وْ رَ فَـ 

وعلى كل فإن الشاعر يرسم صورة الربكة يف مجيع ) فحاجب الشمس(ويف رواية 

�ȆȀǧ��ƢŮƢǰǋ¢�ǲǰƥ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǞǷ�ƢēȐǟƢǨƫ�ǶǇǂȇÂ�ƢŮȂǐǧ تضاحك الشمس وتباكي الغيث

ƢĔƜǧ�ƢǼȇǄƷ�Ƣǿ ƢƳ�ǺǷÂ�Ǿƫ®ƢǠǇ�Ŀ�ǾǠǷ�ƪواملطر ǴǟƢǨƫ�¦ƾȈǠǇ�ƢǫǂǌǷ�Ƣǿ ƢƳ�ǺǷ�ƢĔƘǰǧ��

  .فهي سلوة األحزان كما هو صاحبها حتزنه حلزنه

3ايهَ فِ تْ بَ ركِ ماءً سَ تْ بَ سِ حَ الً يْ لَ   اهَ بِ وانِ ي جَ فِ تْ راءَ تَ جومُ ا النُّ ذَ إِ 

ويف هذا البيت عالمات مجالية كثرية، فهو يصف كرب الربكة وعظمها، وهدوءها 

، )ليال(ذلك بقوله  ونظافتها، وسكون مسكها يف فرتة الليل، ألنه ذكر النجوم مث أعقب

�ǾȈǧ�Äǀǳ¦Â�¥®ƢŮ¦�ÀƢǷǄǳ¦�¦ǀđ�ȆǷȂȇ�ƢǼǿ�ǾǼǰǳÂ��ǲȈǴǳ¦�Ŀ�ȏ¤�Ãǂƫ�ȏ�¿ȂƴǼǳ¦�À¢�» ÂǂǠŭ¦Â

  .من األحبار وما حوهلا من األحياءيسكن كل شيء حىت هذه الربكة ومن فيها 

 .123ص البحرتي، الديوان، -1
.310، ص املصدر نفسه - 2
.311، ص نفسه - 3
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هِ دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ ي أَ ذِ الَّ انَ حَ بْ سُ ﴿ :مان مما ذكره اهللا تعاىل يف قولهواإلشارة إىل هذا الز 

.1﴾هُ لَ وْ ا حَ نَ كْ اَر ي بَ ذِ ى الَّ صَ األقْ دِ جِ سْ مَ ـى اللَ إِ رامِ الحَ دِ جِ سْ مَ ـال نَ مِ الً يْ لَ 

  ايهَ انِ دَ ا وَ يهَ اصِ ن قَ يْ ا بَـ مَ دٍ عْ بُـ لِ     اهَ يتَـ اَ غَ ورُ صُ حْ المَ كُ مَ لغ السَّ بْ يَـ الَ 

  ايهَ وافِ خَ وِّ ي جَ فِ ضُّ فَ نتَ رِ الطيْ كَ ةٍ نحَ جَ مُ اطِ ـــــــــــــسَ بأوْ  ــــايهِ فِ نَ مْ عُ يَـ 

  ايهَ عالِ ي أَ فِ وٌ هْ بَـ وَ نَ طْ طَ حَ ا انْ إذَ     اـــــهَ لِ افِ ي أسَ فِ يبٌ حِ رَ ْحنٌ صَ نَ هُ لَ 

2اـــهَ ـــيوازِ يُ هِ ـــنيْ يـْ عَ ــبِ واءُ زِ ـــانْ هُ ـــنْ ــمِ     اهَ ـــسُ نِ ؤْ يُـ فينِ لْ الدِّ ةِ ورَ ى صُ إلَ رٌ وَ صُ 

إذن الربكة فيها مسك، وهذا ال يتم إال إذا  ،وقفة مع السمك احملصور يف الربكةوهذه 

¾Ƣǫ�Ǿǻȋ��ƨǠƟ¦ǂǳ¦�ƨǤǳƢƦŭ¦�ǺǷ�¦ǀǿ�ǲǠǳÂ�ƢȀƬȇƢĔ�ǢǴƦȇ�ȏ�Ǯ Ǹǈǳ¦�À¤�ŕƷ��̈ŚƦǯ�ƨǯŐǳ¦�ƪ ǻƢǯ:

السمك احملصور فهو حمصور ومع هذا ال يبلغ غاية الربكة، والشطر الثاين أعتقد أنه ليس 

�Őǳ¦�ƨȇƢĔ�¹ȂǴƥ�¿ƾǟ�Ƥ Ʀǈǳ�ǲȈǴǠƫ�Ȃǿ�̄¤��ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�Ŀ��¼ƢƦǘǳ¦�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ȄǈǼǻ�ȏÂ��ƨǯ

  .)دانيها –قاصيها (قوله 

مث يواصل وصف السمك بأنه يغوص يف الربكة ويف أوساطها كاجلناح، مثل الطري 

ورواية اإلنقضاض أجود للداللة على عمق الربكة ) تنقض(أجنحتها ويف رواية ) ضفتن(

  .وسرعة السباحة وقوة السمك

 .1يةاآل ،سورة اإلسراء - 1
.312البحرتي، الديوان، ص -2
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  .احنططن وهو يف األوىل يريد املاء وهنا السمكويعود البحرتي إىل كلمة 

  ايهَ زالِ عَ الً حَ نْ مُ بِ حائِ السَ نِ عَ   اهَ ؤيتِ رُ وى بِ صْ ا القُ هَ ينُـ ساتِ ى بَ نَ غْ تَـ 

1ايهَ وادِ نْ مِ الَ ا سَ مَ لَ ةِ فَ يالخلِ دُ يَ   اــهَ قِ دفُّ ي تَ فِ تْ جَ لَ ينَ ا حِ هَ أنـَّ كَ 

ني احمليطة وأغنتها بذلك عن وهنا تصل الربكة إىل حالة عجيبة إذ عم نفعها البسات

املظهر املنهمر، وهنا مل يتمالك الشاعر حىت كشف القناع عن حقيقة وصفه للربكة فشبه 

تدفق مائها بني اخلليفة بالنعم والعطاء وهذا ظاهر فيما عرفناه من إرث البحرتي وعقاراته 

  .الواسعة

ظ عليها أيضا عنصر ويالح، ن استثمار للصورة يف مدح اخلليفةويف البيتني األخريي

كما يالحظ التشبيه املقلوب هو أقوى يف تأثري  "…وزادها رتبة … �ƢĔƘك"التشويق 

ƪ: (التشبيه يف قوله Ū�śƷ�ƢĔƘǯ.(

اكيهَ حْ يَ وَ كيهِ حْ تَ يسِ واوِ الطَ يشَ رِ   رىتَ زالُ تَ الَ ياضٍ رِ بِ ةٌ وفَ فُ حْ مَ 

2اهَ ــيسامِ ى تُ رَ خْ ا األُ إزَ ــا بِ مَ داهُ إحْ دتْ غَ ينِ يَ عرَ الشِّ لِ ثْ مِ كَ نِ يْ تَـ دكَ وَ 

�ƨǧȂǨŰ�ƢĔƘƥ�¾ȂǬȈǧ�ƨǯŐǳ¦�Ǧ ǏȂǳ�®ȂǠȇ�ƢǼǿÂوهذه لفظة رائعة توحي باألشجار ،

التجانس والتفاعل العجيب الذي   بصوت احلفيف امللتف حول الربكة، ويالحظ هذا

  ).تساميها–حيكيها  –حتكيه (نالحظه يف أغلب القصيدة 

.84البحرتي، الديوان، ص -1
.85، ص صدر نفسهامل - 2
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1ايهَ دانِ يُ فٌ صْ وَ الَ فَ ينَ فِ لواصِ لِ تْ دَ بَ نينَ مِ ؤْ المُ يرِ مِ ي أَ ساعِ ا مَ ذَ إِ 

، ونريد أن نشري إىل إظهاره ف اخلليفةوهنا خيتم حديثه عن الربكة لينطلق إىل وص

أنه ال  )وصف يدانيها(العجز بعد هذا كله عن وصف الربكة، ولكين ملست من قوله 

  .للربكة يداين وصفه هو وقصيدته وصف

2ايهَ انِ ى أمَ صَ أقْ تْ يَ طِ عْ أُ فرَ عْ جَ بِ     هارُ بَـ نْ مِ زَ تَـ ا اهْ مَ لَ ةَ الفَ الخِ إنَّ 

يف كلمة اهتز معىن التحرك والنشاط ومعىن الفرح والسرور، ومن املعىن األخري قال به 

   .اجلليل سعد بن معاذ رضي اهللا عنهالعلماء تفسري ملا اهتز العرش ملوت الصحايب 

ا احلياة وهذا أسلوب معروف قال وهو يريد أن اخلالفة فرحت به وانتشت ودبت فيه

  :به كثري من الشعراء ومنهم

3والماُء أنَت ِإذا اْغَتسلَت الغاِسلُ الطّيُب أنَت ِإذا أصاَبَك طيبهُ 

  :وقول املتنيب 

والماُء أنَت ِإذا اْغَتسلَت الغاِسلُ الطّيُب أنَت ِإذا أصاَبَك طيبهُ 

اً ـــــهـــــيــــه تِ ـبِ تْ تالَ اخْ فَ هُ تْ الَ ونَ هُ نْ مِ ةٌ عَ رَ  اهَ الَ ا نَ لمَّ عَ واضُ ى التَ دَ أبْ 

 .70ص الديوان، ، بحرتيال - 1
.73، ص نفسهاملصدر  - 2
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1ايهَ اوِ ا مسَ يَ نْـ ا الدُ هَ نَـ حاسِ مَ أتْ رَ   هاـــتِ يَ لْ حِ ا بِ يَ نْـ الدُّ هُ لَ لتْ جَ ا تَ إذَ 

�ȂǿÂ�ƨǨȈǴŬ¦�¦ǀđ�¾ƢƬţ�ƨǧȐƻ�¿ƢǷ¢�ƢǼǿ�Ǧ Ǭǻ�ƢǼǻƜǧ��¾ƢȈŬ¦�½ǂŹ�Ǟȇƾƥ�Ǧ ǏÂ�¦ǀǿÂ

دنيا لبعض الناس قد يغريهم عن صراط فتجلي ال) احبليته(عفيف عنها زاهد بدليل قوله 

؟يا جبليتها تنقلب عن هذا اخلليفةاحلق ولكن جتلي الدن

2ايهَ وابِ رَ نْ ى مِ لَ أعْ دِ جْ المَ ةِ وَ رْ ي ذِ فِ     اهَ حُ اطِ أبَ ضِ أرْ نْ مِ حِ اطِ األبَ نَ بْ ا ياَ 

أمدحك عن علم بك وهنا استثمار للنسب الشريف ملدح اخلليفة وكأنه يقول أنا 

.، وكل الناس حولكم روايبفأنت يف ذروة البقاع وذروة النسب، وأجدادكوبآبائك 

3ايهَ اعِ رَ سانِ اإلحْ بِ تَ أنْ يةً عِ رَ رٍ ضْ ال حَ وَ وٍ دْ ي بَ فِ اهللاُ عَ يَّ ا ضَ مَ 

ستعانة نالحظ داللة مشول الرعاية والعناية بكل الرعية وأن سبب ذلك اإلحسان واال

  .به يف رعاية الرعية

4اضيهَ رْ يُـ دلِ العَ نُ سْ حُ حَ بَ أصْ فَ راً هْ دَ   اهَ طُ خِ سْ يُ ورِ الجُ حُ بْ قُـ انَ كَ مةٌ أُ وَ 

، وكأين أرى خبيط موصول على التكثري والتقليل حسب السياقب أمة وتدل أي ورُ 

  :بالبيت السابق

.380املتنيب، الديوان، ص-1
.54يوان، ص البحرتي، الد-2
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1ايهَ انِ ى أمَ صَ أقْ تْ يَ طِ عْ أُ فرَ عْ جَ بِ     هارُ بَـ نْ مِ زَ تَـ ا اهْ مَ لَ ةَ الفَ الخِ إنَّ 

ȈǴŬ¦�¦ǀđ�ƾǠǇ�ǾǻƘǯÂ فة أميا سعادة فهم كانوا يف سكون وظلم حىت املنرب وملا جاء

  .لبيت الذي شرحناه بيت عاملي خالدوهذا ا. جعفر املتوكل تغريت األحوال

2اويهَ نْ تَـ ودِ الجُ مِ اسْ بِ تَ هْ وَ نَـ ا وَ يَ لْ لعَ ا  دِ دَ ي عَ فِ زادَ اءً طَ ا عَ يهَ فِ تَ ثْ ثَ بَـ 

زمنه زائدا وهذا من كرمه  أعطى اخلليفة عطاء أصبح عدد أصحاب املعايل يف

�ǶǇƢƥ�¾Ƣǫ�ǺǷ�ƨȇ¦Â°�ȄǴǟ�ȐǠǧ�ƾĐ¦�Ȃǿ�ƢǷ�Â¢�ȐǠǧ�®ȂŪ¦�Ȃǿ�ƢǷ�²وجوده ƢǼǳ¦�» ǂǟ�ŕƷ��

ƾĐ¦.

  ايهَ ما فِ يا بِ نْ الدُّ كَ ــلَ نا وَ تَ لْ ابَـ قَ دْ قَ وَ فَ يْ كَ ا فَ ينَ عافِ لِ راً حْ بَ تَ لْ ا زِ مَ 

3اطيهَ عْ تُـ اهللاِ حقِّ بِ تَ أنْ وَ الً أهْ هُ لَ رآكَ قٍ حَ نْ عَ ا اهللاُ هَ طاكَ أعْ 

هيئ الشاعر مرسى على بعد قريب إذ يعود يف لفتة إىل الربكة وميهد ذلك بقوله 

«�¦�ǚƷȐǻÂ��ƨǴǷƢǰǳ) حبرا( ƢǏÂȋ¦�Ǯ ǈǨǻ�©ȌǷ�ƾǫÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǾǼǟ�Ǧ Ǭƫ�®ƢǰƬǳ�ŕƷ

 ل يفالشطر الثاين بال اختال ةيف البيت األخري هذا التوافق املطبوع للشاعر حيث ميكننا قراء

  .املعىن وال كدر على الشطر األول

.383البحرتي، الديوان، ص -1
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مدح اخلليفة بأسلوب أن الشاعر أحسن التخلص من وصف الربكة إىل  ىوال ننس

  :مجيل فقد قال

1ايهَ وادِ نْ مِ الَ ا سَ مَ لَ ةِ فَ يالخلِ دُ يَ   اــهَ قِ دفُّ ي تَ فِ تْ جَ لَ ينَ ا حِ هَ أنـَّ كَ 

أحسن يف الثانية ومل يوفق يف  فهو يهيئ أرضا لزراعة األفكار املتعلقة باخلليفة، إذن

  .األوىل

تروح روائحها تغدو ( ،امللحوظ يف القصيدة إنين أعجب هلذا التجانس واجلناس

،تصيبين وأصبيها ،جتري جماريها ،باين يبنيها ،كالئ يكألها  ،، عدت عواديهاغواديها

ر املتناغمة هذا التفاعل واالنسجام يوحي بثقافة الشاع ،)حتكيه وحيكيها ،أسقاها وأسقيها

  .سجمة بل واملتفاعلة مع روح العصرواملن

الشاعر رغم ما رمسه من صورة غريبة وعجيبة للخليفة ومبالغ فيها كثريا إال أننا ينبغي 

�ƢĔ¢�ǶȀŭ¦Â��ǾǳƢǷواجلشع والتقرب فالرجل قد ذهب و  أن ننتفع مبا قال ال أن نرميه حبب املال

الشاعر يف واقعه أو نبحث عنها حنن يف واقعنا تركت لنا صورة خليفة أسطورية يبحث عنها 

  .درك كله ال يرتك جلهواليت ال ميكن أن تكون، ولكن ما ال ي

إننا قد وقعنا أمام شاعر كبري وعظيم لوال قصيدته هذه لرمبا ضاعت الربكة وصاحبها 

، لكنه األدب روح يتنفس منها كل صفحات التاريخ ال يبحث عنها أحد وما حوهلا يف

  .وحياة األجيال القادمة   نع حياتهصجيل لي

.421البحرتي، الديوان، ص -1
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خـــــاتمة

زدهر مبدى واكان املدح من األغراض الشعرية الرئيسية يف األدب العريب القدمي، 

بتشجيع وقد ذاع صيته يف مساء هذا العصر اء واملمدوحني، شعر العالقات القوية بني ال

ولذا ازدمحت  .وسيلة للعيش لتكّسبيعتمدون على ا الشعراءكان حيث  ماديا، املمدوحني 

  . دواوين احلكام بالشعراء

وقد اختذ شعر املديح طوابع متعددة يف كل عصر من العصور األدبية، ففي العصر 

صلى اهللا  -العصر اإلسالمي ظهر مدح الرسول  اجلاهلي اختذ طابع املديح الشخصي، ويف

، وكان الشعراء يركزون على اجلوانب الدينية، ويف العصر واخللفاء الراشدين -عليه وسلم

األموي اختذ املدح طوابع أخرى حيث ظهر املدح السياسي وظهر مدح الشيعة واخلوارج، 

ويف العصر العباسي ازدهرت احلياة ازدهارا كبريا وامتزجت العناصر البشرية املتنوعة من عرب 

ملديح حيث أصبحت حصيلته تعّد سجال أو وفرس وبوقعة اإلسالم، وبالتايل تطور شعر ا

صحيفة يصّور فيها الشاعر أحداث العصر من ثورات وجهاد وبطوالت وهذا قد شّجع 

اخللفاء واألمراء والشعراء على املديح فظهر ما يسمى باملديح السياسي واجلهادي والديين 

جاعة والعدل هذا باإلضافة إىل املدح الشخصي الذي حيمل معاين الكرم واملروءة والش

  .واحلزم

ƨȈǓƢŭ¦�ƨȈƦǿǀǳ¦�°ȂǐǠǳ¦�Ŀ�ƶȇƾŭ¦�ǂǠǋ�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�Ȇǿ�ǽǀǿ.

ظهر شعر املديح منذ العصر اجلاهلي وقد الحظ النقاد والباحثون أن هذا الشعر 

أو خلفاء أو  ايزدهر مبدى العالقات القوية بني الشعراء وبني املمدوحني سواء كانوا أفراد
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كما يزدهر بتشجيع املمدوحني حيث اختذ الشعراء املدح وسيلة للتكسب،   اأو قواد اأعيان

ولذا ازدمحت دواوين احلكام بالشعراء الذين يقدمون املدائح، وقد اختذ شعر املديح طوابع 

متعددة يف كل عصر من العصور األدبية، ففي العصر اجلاهلي اختذ طابع املديح الشخصي، 

هر مدح الرسول واخللفاء الراشدين، وكان الشعراء يركزون على ويف العصر اإلسالمي ظ

اجلوانب الدينية، ويف العصر األموي اختذ املدح طوابع أخرى حيث ظهر املدح السياسي 

واملذهيب وظهر مدح الشيعة واخلوارج ومدح عبد اهللا بن الزبري، ويف العصر العباسي ازدهرت 

البشرية املتنوعة من عرب وفرس وهنود وبوقعة احلياة ازدهارا كبريا وامتزجت العناصر 

اإلسالم، وبالتايل تطور شعر املديح حيث أصبحت حصيلته تعّد سجال أو صحيفة يصّور 

فيها الشاعر أحداث العصر من فنت وثورات وجهاد وبطوالت وهذا قد شّجع اخللفاء 

ي والديين هذا واألمراء والشعراء على املديح فظهر ما يسمى باملديح السياسي واجلهاد

باإلضافة إىل املدح الشخصي الذي يتوزع بني معاين الكرم واملروءة والشجاعة والعدل 

ƨȈǓƢŭ¦�ƨȈƦǿǀǳ¦�°ȂǐǠǳ¦�Ŀ�ƶȇƾŭ¦�ǂǠǋ�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�Ȇǿ�ǽǀǿ��¿Ǆū¦Â.

�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ń¤�ƢēƢȈǐƼǋÂ�ƨǷȋ¦�ǽǀǿ�§ ¦ǂƫ�ȄǴǟ�°ȂȈǤǳ¦�Ȃǟ®¢�řǻƜǧ�¿ƢƬŬ¦�ĿÂ

عر املديح خاصة واللغة عامة حىت ال نفقد أعز ما منلك وعلينا أن نتمسك املبحث أعين ش

�ȄǴǟ�· ƢǨƸǴǳ�Ǿƥ�¦ȂǷƢǫ�ƢǷÂ� ƢǸǴǠǳ¦�®ȂȀƳ�śƦƫ�ƢĔȋ�Ƥ Ƭǰǳ¦�©ƢȀǷ¢�ƨǏƢƻÂ�ƨŻƾǬǳ¦�Ƥ ƬǰǳƢƥ

  .آثار اللغة من الزوال

ومن مجلة نتائج البحث اليت توصلنا إليها أن الشاعر اجلاهلي كان حيافظ على كرامته 

  .مللوك والسادات ومل يتذلل هلم وهو يف أشد احلاجة إىل عطائهميف مدح ا

  . كان اخللفاء حيبون املبالغة واإلغراق يف مدحهم وجيزلون العطاء فيهما
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بدأ معظم الشعراء قصائدهم يف املدح بالوقوف على األطالل والديار والبكاء 

ǶȀǫ¦Ȃǋ¢Â�ǶĔ¦ǄƷ¢Â�ƨƦƷȋ¦�Ǧ ǏÂÂ�ƢǸȀȈǴǟ.

و نواس على نظام القصيدة املدحية ومل يكن ناجحا يف القضاء الثورة اليت أقامها أب

  :على هذا النظام ألمرين

سعيه يف حتقري العرب.  

دعوته إىل تعويض هذا النظام بوصف اخلمر والقيان وجمالس اللهو. 
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الملحق

  السيرة الذاتية للبحتري

هو أبو عبادة . أحد أشهر الشعراء العرب يف العصر العباسي): 898 -821(البحرتي 

 ظهرت موهبته الشعرية منذ. ولد يف منبج إىل الشمال الشرقي من حلب. الوليد بن عبيد بن حيىي

انتقل إىل محص ليعرض شعره على أيب متام، الذي وجهه وأرشده إىل ما جيب أن يتبعه يف . صغره

املتوكل واملنتصر واملستعني واملعتز : انتقل إىل بغداد عاصمة الدولة فكان شاعراً يف بالط اخللفاء. شعره

ن الوالة واألمراء وقادة بن املتوكل، كما كانت له صالت وثيقة مع وزراء يف الدولة العباسية وغريهم م

خلف ديوانًا ضخماً، أكثر ما فيه يف . بقي على صلة وثيقة مبنبج وظل يزورها حىت وفاته. اجليوش

وله أيضًا قصائد يف الفخر والعتاب واالعتذار واحلكمة والوصف . املديح وأقله يف الرثاء واهلجاء

  .ف فيها إيوان كسرى والربيعكان مصوراً بارعاً، ومن أشهر قصائده تلك اليت يص. والغزل

كنيته أبو عبادة، وهو ميين قحطاين من ناحية أبيه، عدناين . الوليد بن عبيد بن حيىي البحرتي

وملا أنس من . ودرس فيها علوم الدين واللغة واألدب –قرب حلب  –من ناحية أمه، ولد يف منبج 

   .على النظمموهبته الشعرية تفتحاً رعاها حبفظ أشعار األقدمني والتدرب 

هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن مشالل بن جابر ،وقد لقب بالبحرتي نسبة إىل أحد أجداده 

  .وهو حبرت بن عتود

�ƨǐǳƢƻ�ƨȈƥǂǟ�̈Ƙǌǻ�Ƣđ�ƘǌǻÂ�©¦ǂǨǳ¦Â�Ƥ" منبج"بـ 200ولد سنة  ǴƷ�śƥ�¿ƢǌǳƢƥ�̈ƾǴƥ�ȆǿÂ

Śưǯ�Ŀ�Ƣđ�Ƥ ƦǋÂ�ƨȈƦǴū¦�̈ȂǴǟ�ÄŗƸƦǳ¦�Ƥ Ʒ¢Â��¦ŚǤǏ�ǂǠǌǳ¦�ǶǜǼȇ�¢ƾƥÂ�ǂȀƬǌȇ�Ń�ǾǼǰǳ��ǽƾƟƢǐǫ�ǺǷ�

1.إال بعد اتصاله بايب متام الطائي

1�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�Ƕǫ°ȋ¦�ĺ¢�Ǻƥ�Ƕǫ°ȋ¦�°¦®�ƨǯǂǋ��¾Âȋ¦�ƾǴĐ¦��̧ ƢƦǘǳ¦�¼Â°Ƣǧ�ǂǸǟ�Ǿǳ�¿ƾǫÂ�ǾȈǋ¦ȂƷ�ǪǴǟÂ�ǾǬǬƷ��À¦Ȃȇƾǳ¦��ÄŗƸƦǳ¦

.5، ص 2000والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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وملا استوثق من قوة شاعريته ميم شطر بغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية آنذاك، ومدح ابن 

الزيات وزير اخلليفة الواثق، ومل يتصل باخلليفة الواثق أو ميدحه بل مدح ابنه املتوكل حني أصبح خليفة 

أجاد البحرتي يف أكثر أنواع . ، وقدم يف مدحهما أجود شعره وأحسن قصائدهمن بعده وبن خاقان

.الشعر وإن امتاز بالوصف، لكنه قصر يف اهلجاء

   .ومن مميزات شعره حسن الديباجة وقرب معانيه من النفس وسهولة األلفاظ وعدم التكلف

وسيئي خري من  جيده خري من جّيدي:"أيهما أشعر أنت أم أبو متام؟ فقال : قيل للبحرتي

   .''سيئه

  :حياته الشعرية

�ǾȈǴǟ�µ ǂǠǧ��¿ƢŤ�Ȃƥ¢�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��ǎ ŧ�ń¤�ǲƷ°��ƢȀƦȇǀēÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾƬƦǿȂǷ�ǲǬǏ�®¦°¢�Ƣŭ

يا أبا عبادة، ختري األوقات، وأنت قليل « : وكان أول ما قال له أبو متام. شعره، واتصل به يتعلم منه

اجعل اللفظ رقيقاً، واملعىن رشيقاً، وأكثر فيه من فإذا أردت النسب ف..... اهلموم، صفر من الغموم

بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وخلق األشواق، ولوعة الفراق، وإذا أخذت يف مدح سيد ذي أياٍد، 

فان الشهوة نعم . فأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إىل ُحسن نظمه

ك مبا سلف من شعر املاضني، فما استحسنه العلماء فاقصده، وما املعني، ومجلة احلال أن تعترب شعر 

  .»تركوه فاجتنبه

  :أدبه

وديوان شعر كبري فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب ، وخري ما فيه " كتاب احلماسة "للبحرتي 

كان مدحه وسيلة تكُسب وأسلوبه فيه تقليدياً، وقد امتاز بالصفاء والتلقائية والعذوبة . الوصف

1.بني الطبيعة والصنعة واالئتالف

.10، ص البحرتي، الديوان1
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  :شاعر الوصف

أما موضوعات وصفه . كان البحرتي يف وصفه شاعر اخليال اخلصب، والصفاء واجلالل

فمرجعها إىل الطبيعة والعمران، وأما أسلوبه يف وصفه فيختلف بني البداوة واحلضارة، وقد استمد 

التأليف بني أركان التشبيه واستمد البحرتي من احلضارة بعض الرتابط الفكري، والتصويري، وحسن 

من البداوة ماديتها املسيطرة، ونقلها الصادق، وجتسيدها التضخيمي، ومل يغرق يف التعقيد والزخرفة 

وصف البحرتي من مشاهد الربيع، واملطر واألزهار والذئب واألسد والفرس أما الربيع فقد . البديعية

فيه يقظة الطبيعة ووصف البحرتي من العمران بركة  جعله مهرجان الوجود وشَخص كل ما فيه وابرز

البحرتي شاعر البداوة واحلضارة ورجل النقل والتأمل، ورجل البناء الوصفي . املتوكل وإيوان كسرى

  . الفين والصناعة البديعية اجلميلة وشاعر الغنة الساحرة

  :صفات وأخالق البحتري

وكان  . اهللا ثوباً وأخبلهم على نفسه وغريه كان البحرتي على أدبه وفضله ورقته من أوسخ خلق

يتشادق ويتزاور يف مشيته جانباً أو القهقرى، :كما يروى عنه بعض خصومه من أبغض الناس إنشاداً 

مث يقبل على ! أحسنت واهللا : ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى، ويشري بكمه عند كل بيت ويقول

ولكنه كان . ا واهللا ما ال حيسن أحد أن يقول مثلهمالكم ال تقولون أحسنت؟ هذ: املستمعني قائالً 

أنت أشعر من : قال بعض الناس وقد مسع شعره. منصفًا يعرتف بالفضل ألهله وال يدعي ما ليس له

واهللا ما أكلت اخلبز إال به، ولوددت أن األمر  . ما ينفعين هذا القول وال يضر أبا متام: فقال. أيب متام

بٌع له، آخذ منه، الئٌذ به، نسيمي يركد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند كما قالوا، ولكين واهللا تا

1...! مسائه

.22، ص البحرتي، الديوان1
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  :شعره

ترسم البحرتي خطو أيب متام يف الشعر ومضى على أثره يف البديع، إال أنه أجاد يف سبك 

كما قال فيه ابن األثري واستمد معاينة من وحي اخليال " وأراد أن يشعر فغىن"اللفظ على املعىن 

Ƣǋ¢�Ǯ°�ومج ǳ̄�ń¤Â��ǾƬǟÂ°Â�ǾƬƴđ�ǺǷ�Ƥ ǿ̄ �ƢǷ�ǂǠǌǴǳ�®ƢǟƘǧ��ǪǘǼŭ¦Â�ǶǴǠǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�ȏ�ƨǠȈƦǘǳ¦�¾Ƣ

، مث صارت له طريقة خاصة يف اجلزالة »أنا وأبو متام حكيمان ، والشاعر البحرتي « : املتنيب بقوله

Ƿ�ǶǿƾǠƥ� ƢƳ�ǺǷÂ�ǽÂǂǏƢǠǷ�ƢȀƴĔÂ��Ǿƥ°ƾǷÂ�ǽ̄ƢƬǇ¢�ǺǷ�Ƣđ�±ƢƬǷ¦�ƨƷƢǐǨǳ¦Â�ƨƥÂǀǠǳ¦Âن الشعراء .

وقد تصرف أبو عبادة يف فنون الشعر إال يف اهلجاء، فإن بضاعته فيه نزره . وعرفت بطريقة أهل الشام

ومل يسلم شعره من الساقط . ويقال إنه أحرق هذا النوع قبل موته وهو األرجح. وجيده منه قليل

تصوير أخالق املمدوح، الغث لكثرته، وإمنا ميتاز باإلجادة يف املدح والقصد فيه، والقدرة على 

واإلبداع يف وصف القصور الفخمة واألبنية العجيبة، كوصف إيوان كسرى، وبركة املتوكل، وقصر 

وقد مجع شعره أبو بكر الصويل ورتبه على . وقصائده تكاد ال ختلو من افتتاح بالغزل. املعتز باهللا

ومن الشعراء . اء وكبار الرجالرحل البحرتي بعدها إىل بغداد وسر من رأى، يتصل بالوزر . احلروف

¿ƢŤ�ĺ¢�Śǣ�ǽÂǂǏƢǟÂ�Ƕđ�ǲǐƫ¦�Ǻȇǀǳ¦: ،دعبل اخلزاعي، وابن الرومي، وعلي بن اجلهم، وابن املعتز

.وابن الزيات، وابن طاهر

يسعى مثل شعراء عصره إىل االكتساب من مدح  اني فقريًا وانتهى غنياً، ألنه كنشأ البحرت 

وقد سعى البحرتي جهده يف ذلك، فأكثر من شعر املديح يفتتحه .اخللفاء والوزراء والكتاب والقّواد

.بالغزل ويضمنه باحلكمة، والعاطفة، والفخر والوصف وتسجيل حوادث العصر

ويسجل مآثره زهاء مخسة عشر يرافقه ويؤانسه  عرهليفة املتوكل، وصار شااتصل البحرتي باخل

1:عاماً، مما قال يف مدحه

.25، صالبحرتي، الديوان1
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َكى قـَُريٍش نَفساً، َوديناً، وِعْرضاابَن َعّم الّنبّي َحــــــّقاً، َويَا أزْ يا

ـَت َسَماًء، وأْصـــَبَح النّاُس أْرَضابِْنَت بِالَفْضِل والُعُلّو فـــــأْصَبْحـ

وعــــــــزمٍة منك ُتمضـــى وأرى المجدبين عارفـــــة منــــك ترجى،

  :وحني وىل املتوكل أوالده الثالثة والية العهد قال البحرتي

  بثالثة بكروا والة عهـــود      حاط الرعية حين ناط أمورهــا

  وبنظـم لؤلؤ تاجها المعقـود      كانوا أحق بعقد بيعتها ضحـــا

  :قصائده يف الوصف ويقول يف وصف بركة قصر اجلعفري الذي بناه املتوكل أحلى

    يا من رأى البــــركة الحســناء رؤيــتها

  واآلنــــســــــات إذا الحــــت معـــانيها

كأن جّن سليمــــــــان الـــــذين ولــــــوا 

  أبدعهــــا فـــــــأدقوا في معانيـــــهـــــا 

تنصّب فيها وفود المـــــــاء معجــلـــــة 

  كالخيل جــــــــارية من حبل مجريهــــا 

واتصل البحرتي مبستشار املتوكل وندميه الفتح بن خاقان فمدحه، ومن ذلك وصفه ملبارزة ابن 

1:خاقان األسد
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هزبر مشى يبغي هزبرًا، وأغلبٌ 

من القوم يغشى باسل الوجه أغلباً 

مث دفعته احلاجة إىل مدح املنتصر وحني قتل املتوكل يف جملس كان حيضره، اعتزل فرتة متأملاً، 

ǂǐƬǼŭ¦�¬ƾŻ�¾ƢǬǧ��ƨȇȂǫ�ƢǸđ�ǾƬǴǏ�ÀȂǰƫ�À¢�ÀÂ®��śǠƬǈŭ¦�Ľ�ǽƾǠƥ:

وبحـــر يمــّد الراغبــون عــيــونهــــــم 

  إلى ظــــــاهر المعــــــروف فيهم جزيلة

  تـــــرى األرض تسقى غيثها بمــــروره

  بنـذولــــهعليهـــــــــا وتكســي نبتـــهـــا 

ويف آخر . وقد هجا املستعني بعدما آلت اخلالفة إىل املعتز، ومن املعتز نال جاهًا وماًال كثرياً 

.أيامه عاد إىل منبج، ومات فيها

طرق البحرتي، فضًال عن املدح، باب الرثاء والغزل واحلكمة، لكنه أجاد يف الوصف، فهو 

فيقول يف وصف . يف ذلك عينيه وقلبه قدير على تصوير ما يرى، يصف لك إحساسه ويشرك

1:الطبيعة

سرى البــــــــرق يلمــــــع فـي مزنةٍ 

تمــــــــّد إلى األرض أشــــطانهـــــــا

فكــــــــم بالــجـــزيرة في روضـــــــٍة 

  تضـــــــاحك دجلة ثـــغبـــــــانهــــــــــا 
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ـورًة تـــــــريك اليواقـــــــيت منثــــــــــ

وقد جّلل النـــــــّوُر ظــــهرانـــهـــــــــا 

  هذي الرياض بدا لطـــرفك نورهـــــــــا 

  فــــــأرتك أحسن مـــن ربـــاط الســندس 

ينشرن وشياً، مــــذهباً، ومـــــديحــــــــاً 

ومطـــــارفـــــاً نسجت لغيــــر الملبــس 

  :وقال يف وصف الربيع أحلى الصور

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكــــاً 

  من الحسن حتى كــاد أن يتــــكلمــــا

وقد نّبه النيروز في غسق الدجــــى

أوائل ورٍد كــن باألمــــس نومــــــا

يفتقها بـــرد الـــندى، فــكـــأنــــــــه

يبث حــــديثاً كــــان من قبل مكتمــــاً 

  :وصف إيوان كسرى

وكانت املدائن عاصمة األكاسرة قرب بغداد . البحرتي إيوان كسرى يف املدائنلقد وصف 

قصدها الشاعر يف يأٍس وكآبٍة شديدة، ووقف يف طلوهلا متأمًال، وراح يبثها أشجانه معربًا عما آلت 

�Őǟ�ǾƬǴǠƳÂ�ǾǷƾǿ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǠǧ�°Ȃǿƾǳ¦�ǾȈǴǟ�ƢēƾǈƷ�ÇƾůÂ��¼Ƣǧȉ¦�ǪƦǗ�Ǆǟ�ƾǠƥ�ǾȈǳ¤1.ملن اعترب ة
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  لبحتري بالشعراء العرب تأثر ا

تأثر البحرتي بكبار الشعراء، خاصة بايب متام، فأخذ كثريًا من أقواله وقاس عليها، لكنه مل 

ضح جيعل احلكمة بني أغراض شعره، وال صبغة فلسفيته، ولقد ختري األسلوب وانتقى األلفاظ ليو 

ن املطبوعني علة مذاهب األوائل، ومل انه م«بني الشعراء العرب، فقالوا  ةرفيع ةوللبحرتي مكان. املعاين

  .»يفارق عمود الشعر

جتنب البحرتي العقيد، واأللفاظ املستكرهة، واالستعارات الغريبة، وقد كان قديرًا يف مدحه 

اسقط يف أيامه أكثر من مخسمائة شاعر، وذهب خبريهم وانفرد «شأن شعراء عصره، لكنه بزهم فقد 

ĔÂ®�½ȂǴŭ¦Â� ƢǨǴŬ¦�ǄƟ¦ȂƳ�ǀƻƘƥولو كان هذا القول مبالغة، لكنه يصور حقيقة منزلته. »م.

كما أن له كتاب . ترك البحرتي ديوانًا ضخمًا رتبه علي بن محزة االصفهاين ونشر حديثاً 

احلماسة اختار فيه من شعر حنو ستمائة شاعر، أكثرهم من اجلاهليني واملخضرمني، وجعله يف ثالثة 

وهو يشرتك مع أيب متام يف كثري من الشعراء . اء، وواحد لألدبواحد للحماسة، وواحد للرث: أبواب

   .الذين رويا عنهم

تلك هي صفحة من حياة الشاعر العريب الوّصاف أيب عبادة البحرتي، مليئة باإلحساس، 

ƾĐƢƥ�ƨǧȂǨŰ .وان أشعاره صورة صادقة من حياته الواقعية املليئة بالكفاح والنضال.  

  :خصائص شعر البحتري

 ىتتجلى مكانة البحرتي بني الشعراء العباسيني يف التزامه بأصول الصناعة الشعرية، ونظمه عل

1.ى عناصرها الرئيسية اليت هي جودة اللفظ، وإصابة الغرض، وصحة التأليف، ومتام الصنعة
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ودراسة .  مل يكن البحرتي مقّلدا وال متصّنعا، بل كان مبدعًا عارفًا بأصول تلك الصناعة

الشعري بكل نواحيه يتطلب بالغة، وخربة جبوهر الكالم، وذوقاً يف قراءة الشعر، كي تتكشف  مذهبه

  .خصائصه املميزة

نلحظ جتنب الغموض والتعقيد يف الشعر، فكل من تعّرض لشعره بالنقد نفى عنه :أوالً 

وإن جاء  غموضه أو إسهابه أو تعقيده بالفلسفة؛ إذ مل مينطق شعره حىت ال خيرج به عن الشعرية،

قال يرد على أصحاب . شيء من ذلك فقريب وشائع، فالشعر يف نظره لغة املشاعر ال لغة العقل

  :الشعر العقلي الغامض

والشعُر يُغني عن ِصدِقه َكِذبُهُ كّلفتمونا حـدود َمنِطِقــكمْ 

وليـــــَس بالَهْدِر طُوَِّلْت ُخطَُبهوالشعُر لْمٌح تْكِفي إشارَتُهُ 

حماكاة القدماء يف الصياغة الشعرية، فهو مل يفارق عمود الشعر بأصوله اليت منها :وثانياً 

�ǲǔǧ¢�ƢĔȋ��Ƕǿ°ȂǏ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ǾȈǬƥƢǇ�ǞƥƢƬȇ�ÀƢǯÂ��Ǧ ǏȂǳ¦�Ŀ�ƨƥƢǏȍ¦Â�ǚǨǴǳ¦�ƨǳ¦ǄƳÂ�ŘǠŭ¦�» ǂǋ

.أدوات الشعر اليت جتسد إحساسه ومشاعره، وأحياناً حياول أن يبدع فيها دون أن حيالفه احلظ

:زن مثالً بني قول عمرو بن معد يكربلنوا

.والطاعِنيَن مجامَع األضغانِ الضاربين بكّل أبيَض ِمْخَذم

  :وقوله يف صورة إصابة الرماح القلوب

مشغوفًة بمـــــَواِطِن الكْتمانِ قْوٌم َترى أرماُحهم يوَم الَوَغى

الرماح تطعن فكالمها جعل السيوف والرماح تصيب القلوب مباشرة، لكن األول جعل 

القلوب السوداء اليت متتلئ حقدًا وكراهية وهي صورة تتملكها األصالة كما نرى، أما الثاين فجعل 

1.الرماح تشغف بالقلوب فقط وكّىن عنها مبواطن الكتمان ألن القلوب هي مواطن السر من اإلنسان
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ل معه سلسا كاملاء وتزبد ختّري اللفظ املالئم، فهو يوافق بني اللفظ واملعىن حىت ينسا:وثالثاً 

معانيه على صفحته، كما ال يكثر من ألفاظ البداوة أو يقرتب من غريب الشعر وحوشى الكالم أو 

يعاظل فيها، وإمنا يتخري يف نظمه ما تقارب مأخذه وجرسه، فال حيدث ذلك عنده تنافراً يف التأليف، 

  :يقول

ولبيدِ هّجنت شعر جرولٍ ومعاٍن لو فّصلتها القوافـــــي 

بـــه غــــــايَة الُمراِد البعيدِ ورَِكْبَن اللفَظ القريَب فأدرْكَن 

جند رونق أسلوبه وديباجته، فللبحرتي ديباجة مجيلة قوامها البالغة ومتكُّن اخلاطر :ورابعاً 

Ʀȇƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ãǂǻ�ƢǷ�ǂưǯ¢Â��ǾȈǧ�©ǂǜǻ�ƢǸǴǯ�ÅƢǼǈƷÂ�Å Ƣđ�®¦®Ǆȇ�ŘǠŭ¦�ƢȀȈǧ�Ãǂƫ��ƨǬȇǂǘǳ¦�É ¦ȂƬǇ¦Â اجة يف

لننظر إليه وهو يبدع صورة املتوكل يف . الوصف، حيث تبدو الصور الئقة مبا وضعت له وغري  منافرة

  :حربه ضد جنود املوت

يجوُد بها، والموُت حمٌر أظافرهصريٌع تقاضاه السيوُف ُحشاشةً 

لو إنه لرائع أن خت. ففي وقت املقاضاة جيود بنفسه، ويرتك للموت أن يغرس خمالبه يف جسده

تراكيبه من التكلف والركاكة، لكن األروع من ذلك أن جند ألفاظه قريبة املأخذ، حسنة الوقع، يؤثر 

�ǽǂǧƢǛ¢�ƪ ǤƦǘǏ¦�Äǀǳ¦�ǂǇƢǰǳ¦�Ǌ ƷȂǳ¦�°̈ȂǏ�ƢĔ¦Ȃǳ¢�ǶǇǂƫÂ��ƢȀƟ°Ƣǫ�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ȆǬȈǇȂŭ¦�ƢȀǟƢǬȇ¤

.بالدماء، وهي صورة أصيلة كما ترى

إنه شاعر أصيل بطبعه : ا نستطيع القولال نستطيع أن حندد مذهب البحرتي يف سطورنا لكنن

وألفاظه وصوره، استطاع أن جياري طبعه ويسرتسل لسجيته، ويلقى يف كثري من األحيان بشعره يف 

1.مضمار الصناعة والتجديد
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  الملخص 
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شعراء ذلك العصر البحرتي رائدا لشعر املدح من خالل ديوانه الغين من حيث شراء اللغة ومجال الصورة 

  .ونسج الرتاكيب وعذب اإليقاع

  .السبيل يف استخراج مكنونات هذا النص والغوص يف أغواره وقد رأت املقاربة أن املنهج األسلويب هو  

ركزت هذه املقاربة التطبيقية على املستويات اللغوية يف بناها االفرادية والرتكيبية للقبض على الدالالت   

ǲȈǸŪ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�ǂƼǈȇ�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦Â.

Résumé :

Cette recherche vise à établir une approche vers la poésie Abbasside dans son

ère d’or glorieux, elle a choisie un pionnier des poètes de cette ère « Elbouhtouri »

pionnier de la poésie flattante Al madh de pour sa langue, son image et le tissage des

structures et le rythme musical.

On a abouti la méthode stylistique afin d’extraire le dessous caché du texte.

Abstract

This research aims to establish an approach to Abbasid poetry in its glorious

golden era, it has chosen a pioneer of poets of this era (Elbouhtouri) pioneer of the

flattering poetry Al madh for its language, its image and the weaving of structures and

musical rhythm. The stylistic method was completed to extract the hidden underside of

the text.


