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 الفخر بالشعر في القصيدة المدحية عند أبي تمام
 

 د: جميل سلطان                                                                             
 

 المقدمة :
العرباي ياي شاعرفا ياايتخر باالنفآل وبا باا   الشااعرالفخر من الموضوعات التي تناولهاا 

وبالخعاااا الةمةاادو جالشااجاع  والجاار   واألجااداد وباليبة اا  ماان ةةااع بااوو الععاابة  والمنعاا  والعاا وا
 والويا ا والمرو و وبالر ان  والة   ... إلخ.

 شاعرف بجثةار وثم  يخر آخر له أهمةته أال وهو يخر الشاعر بشعرفا ويةه ةمتدح الشاعر
وت داد خطورو هذا الفخر وأهمةتاه ةاةن ةارد ياي  اةاص اليعاةدو المدةةا   وذلا   ن العجب والتةه.م

لما ةةم ه من دالل  مهم  تجشف عن نوعة  العالبا  باةن الشااعر وشاعرف مان جها ا وباةن الشااعر 
والمماادوح مااان جهاا  أخااارل   األماار الاااذع باااد ةعااةن ع اااص إعااادو االعتباااار إلااص اليعاااةدو المدةةااا ا 

إلةهااا نظاارو إةجابةاا   ألن النظاارو الىالباا  إلااص هااذف اليعااةدو نظاارو  اا بة  تاارل أنهااا بااد جناات  والنظاار
العربي جناة  بالى  أي ادت ع ةاه ةةاتاه وا اتيالله . و باد جاان ال ابب الاذع أدل إلاص  ع ص الشعر

والمماادوح عنااد درا اا   ع ااص العالباا  بااةن الشاااعر هااو االبتعااار -يةمااا أرل  -هااذف النظاارو ال اا بة  
ذف اليعةدو  ول  ُةنظر إلص العالب  بةن الشاعر وشعرف بعاةن االعتباار. وباد أدل ذلا  إلاص ت ا ة  ه

 اليعةدو المدةة  ي   تعد  ول   ع  ثمنها يي جةآل الممدوح. 
يي ةةن تفتح لنا الرؤة  الج ةا  لهاذف العالبا  بابااس أو ا  نطن ا  مناه ع اص ةيةيا  اليعاةدو  

المدةةااا  وذلااا  مااان خاااالا النظااار إلاااص هاااذف العالبااا   بوجهةهاااا  عالبااا  الشااااعر بشاااعرفا وعالبتاااه 
ماان بعااةدته  -بالمماادوح  وةتةيااص هااذا األماار ماان خااالا درا اا  األبةااات التااي ةخععااها الشاااعر

وشاعرف مان جها ا  خر بشعرف. وهذا ما ةجعاا ال اؤاا عان طبةعا  العالبا  باةن الشااعرل ف -المدةة 
 وبةنه وبةن الممدوح من جه  أخرل أمراس مشروعاسا يجةف جانت هذف العالب  ؟ وما داللتها ؟ 

وبنا س ع ص ما تيد  يإن لهذا البةع غاة  ة عص إلةها أال وهي درا   الفخر بالشاعر عناد 
المدةةا  . و مان المع او  أن أبااا تماا  شااعر مجادد لاه ي  افته الخاعا  يااي  أباي تماا  ياي بعاةدته

الةةاو واإلن ان  لاذل  ةىتادع البةاع ياي الفخار بالشاعر عنادف أماراس لاه خعوعاةته وأهمةتاه  لنارل 
طبةع  هذف العالب  جما تج نت من خاالا يخارف بشاعرف. وباذا  ةعابح أطاراف هاذف العالبا  جاا تي  

لمماادوح  ويااي ضااو  ذلاا  ةمجاان تي ااة  البةااع إلااص مبةثااةن ةتشااجا جااا واةااد الشاااعر واليعااةدو وا
منهما من عالبا  ثنايةا  تمثاا األعاا ياي هاذف العالبا  وةجاون ةضاور الطارف الثالاع يةهاا مجماال 
 لهاا و ةرتب هذان المبةثان من ةةع التعور الذهني العا  ألطراف العالب  ع ص النةو التالي  
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 ممدوح  الشاعر / اليعةدو / ال -1
 الشاعر / الممدوح / اليعةدو -2

أما من ةةع اإلجارا  العم اي ي نمضاي بناا  ع اص العالبا  الثنايةا  باةن جاا مان الشااعر 
 ع اص ةضاوراس ضامنةاس بناا  (الممادوح)واليعةدو يي المبةع األواا وةجون ةضاور الطارف الثالاع 

نايةا  باةن الشااعر والممادوحا ال ابص و نيتعر جذل  ياي المبةاع الثااني ع اص العالبا  الث التعور
ةضااوراس ضاامنةا بنااا  ع ااص ذلاا  التعااور نف ااه . ماا   (اليعااةدو )الطاارف الثالااع و ااةجون ةضااور

 جا  وييا لألهمة  . -من خالا التعور العا   -األخذ يي االعتبار أن هذا الترتةب
 المبحث األول:

 ثنائية الشاعر/ القصيدة

 الشاعر:  -أولا 
ةادةع عان عا   المبادل باالن   -ياي ةيةيتاه  -الشااعر بشاعرف هاو  الةدةع عن يخار

الذع ةنتجه من منظور المبدل نف ه  ألن يخر الشااعر بشاعرف ةجشاف عان طبةعا  رؤةتاه  ل عالبا  
 التي تربطه بشعرف.

أن عالبا  الان  بعااةبه تعاد واةادو مان  -ياي هاذا المياا   -ومما تة ن اإلشاارو إلةاه 
   التااااااي تعااااااال  العالباااااا  بااااااةن أطااااااراف العم ةاااااا  التواعاااااا ة  الثالثاااااا أهاااااا  الطااااااروح النيدةاااااا  الةدةثاااااا

المبدل / الن  / المت ييا جماا أنهاا تُماتو بوشاةج  متةنا  إلاص نظرةا  األدب مان ةةاع أنهاا تتعاا 
والمةاور الاذع  ابأةد ثالث  مةاور ُعنةت بها هذف النظرة  هي  معدر األدبا وماهةتها ووظةفتاه

 ةعنةنا هنا هو معدر الشعر.
ليااد تعااددت وجهااات النظاار ةااوا معاادر الشااعر ا و اانةاوا إةجااا  الةاادةع عنهااا ع ااص النةااو 

 التالي 
 أولا: مصدر الشعر عند القدماء :

 عند اليونان :   - أ
جانت النظارو إلاص الشاعر بادةماس نظارو  يةهاا جثةار مان الدهشا  والعجاب  وذلا  لماا ل شاعر 

ةنظارون إلةاه نظارو أ اطورة  ياأرجعوف إلاص من تاأثةر جبةار ع اص النفاوآلا األمار الاذع جعاا النااآل 
عااوال  غةبةاا  يايياا  هااي اليااادرو ع ااص أن تااأتي بهااذا الجااال  الجمةااا ال اااةر المااؤثر. يماان أةاان ةااأتي 

 الشعر هذا الجاين المدهش ال اةر العجةب  أةعدر عن الشاعر أ   ةعدر عن شي  آخر؟ 
  يةمااا وعاا نا ماان جتاابه ا ةمجاان اليااوا إن الةونااان هاا  أوا ماان تناااوا هااذف الم ااأل   وذلاا

وجااان أباار  ماان ُعنااي بهااا ماان يال اافته   أيالطااون ثاا  أر ااطو. أمااا أيالطااون ييااد ذهااب  إلااص أن 
الجون ةني   إلص عالمةن عال  المثاا وعاال  الةاآل  يااألوا عاال  مثاالي توجاد يةاه األيجاار المط يا  

مجارد مةاجااو لعاال  المثاا والةيايص الخالع ا أما الثاني يعاال  طبةعاي ماادع نااب  و اياف  ألناه 
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أن الشاعرا   »والةيايصا وبنا  ع ص نظرةته هذف يي المةاجاو تج   ع ص الشعر والشعرا ا يهو ةرل 
ج ها  ال ةؤلفاون بعااايده  الجمة ا  بااالفن إال ألنها  م همااون ومم و اونا إن الشاااعر شاي  لطةااف  

 ه ع اص الاتج   بماا ةياوا آلها  ومجنح وبدةآلا وال إبدال يةه ةتص ة ه ا وةجرد من أةا ة ها وتةم
ا وهااذا ةاادا ع ااص أن معاادر الشااعر بااول غةبةاا  غرةباا  عاان الشاااعر هااي التااي ت همااه (1)«الشااعر 

نماا هاو  أشعارف ا وتوةي إلةاه بأ اباب اإلبادال الفناي ا أماا الشااعر ي اةآل لاه ياي ذلا  مان يضاا وا 
وهااذا الجااال  ة ااةب  إن ااان  اا بي ةت يااص عاان رباا  الشااعر مااا ت همااه إةاااف دون يعااا إةجااابي ةااذجرا

 الب اط من تةت أبدا  الشعرا  ا وة  به  اليدرو ع ص الفخر بشعره    ألنه ال ةعدر عنه .
لجاان هااذف النظاارو إلااص الشااعر لاا  ت ااتمر ييااد عاااد الشاااعر ياااعت ص عاارش اإلباادال الشااعرع 
بوعااافه مبااادل الشاااعر ومعااادرفا وذلااا  ع اااص ةاااد الفة  اااوف الةونااااني أر اااطو الاااذع خاااالف أ اااتاذف 

ن اتفااص معااه يااي معااط ح المةاجاااو إال أن هااذا أي الطااون يااي نظرتااه إلااص الشااعر والشاااعر  يهااو وا 
ذا جااان وجاااود  »المعااط ح بااد اتخاااذ عناادف بعااداس مىااااةراس لمااا جااان ع ةاااه عنااد أيالطااون  إذ ةياااوا  وا 

د  المةاجاو أمراس راجعاس إلص الطبةع  وجذا وجاود اإلةياال والاو ن... اياإن مان جاانوا مجباولةن مناذ البا
يالمةاجاو عنادف غرةا و  (2)«بد أخذوا ةربون بها ب ةالس ب ةالس ةتص ولندوا الشعر من األباوةا المرتج   

إن ااانة  جبااا ع ةهااا اإلن ااان ا وجااذل  الااو ن الشااعرع. وبهااذا ةجااون أر ااطو بااد أرجاا  معاادر الفاان 
الذةن ولندوف من  (نالمجبولة )إلص اإلن ان ال إلص إلها  رب  الشعرا ةةن ن ب الشعر إلص الشعرا  

مجانتااه وبةمتااه. يالمةاجاااو  -بوعاافه معاادراس ل فاان -األباوةااا المرتج اا ا وماان هنااا عااادت ل شاااعر 
عنااد أر ااطو ذات ُبعاادب إةجااابي ةظهاار ماان خاللهااا باادرو الشاااعر ع ااص اإلباادال ألنااه ال ةنيااا مااا هااو 

نما نما ةتعرف يي هذا المنيواا إذن هو ال ةةاجي ما هو جاين وا   ما ةنبىي أن ةجون.  موجود وا 
إن عما الشاعر لةآل رواة  ما وب  با ما ةجو  وبوعه وماا هاو ممجان  »جما يي بوله  

 (3)«ع ص ميتضص الرجةان أو الضرورو 
 عند العرب : - ب

ل  ةجن أمر الشعر عند العرب مخت فا جثةرا عن الةونان و بخاع  عند أيالطون ا ي يد  
جااان ل شااعر مجانتااه العظةماا  عنااده ا وبااد خ عااو ع ةااه هالاا س ماان اإلجبااار ةااةن أرجعااوا معاادرف إلااص 
بااول غةبةاا هي التاااي تم ااي ع ااص الشاعربعاااةدته وتاانفخ يةاااه روح اإلباادالا وبااد ُعريااات هااذف الياااول 

شةاطةن أوالجن( الذةن جانوا ةعاةبون الشاعرا ا وةم اون ع اةه  أشاعاره ا أو ةتنااوبون )ال بعنده  
 معه  بولها. 

 »وليد جان هاذا األمار موضا  يخار واعتا ا  لادل الشاعرا ا  يهاو دلةاا الفةولا  إذ جاانوا 
ا لجان هاذا (4)«ة عمون أن م  جا يةا من الشعرا  شاةطانا ةياوا ذلا  الفةاا ع اص ل اانه الشاعر 

الفخر ل  ةجن يخر الشعرا  بشعره  الذع ةعدر عنه  بيدر ماا جاان يخاراس بالشاةاطةن التاي ت همها  
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هاااذا الشاااعر وت يةاااه إلاااةه   ألن ةيةيااا  األمااار أن الشااااعر ال ةاااد لاااه يةماااا ةياااوا. وجاااا شااااعر ةااارل 
الى بااا   شاااةطانه األباااول واألجبااار لةةاااو  باااذل  اليااادرو والتفاااوص ياااي مضااامار اإلبااادالا وتجاااون باااذل 

لشةطان شعرف ع ص غةرف من شةاطةن الشعرا ا ومن عور يخار الشااعر بشاةطانه باوا أباي الانج  
  (5)العج ي

 إني وجا شاعر من البشاار          شةطانه أنثص وشةطاني ذجار 
  (6)وبوا شاعر آخر

ن جنت عىةر ال ن            وجاان يي العةن نباو عني    إني وا 
 يإن شةطاناي جبةار الجان                             

َته جما هو شأن األعشص الذع ةيوا    (7)ونجد بعض الشعرا   ةفخر بجنةه مدعةاس ُأُخون
 ةباني أخي الجني نف ي يداؤف         بأيةح جةاااش العشةات ِمْرَجِ  
  (8)ةيوا وبعضه  ةذجر ا   شةطانه معتداس بذل  جة ان بن ثابت وأنه ةتناوب معه بوا الشعر إذ
 ولي عاةب من بني الشةعبا           ن يطوراس أبوا وطوراس هاوف 

وبد ظا هذا التي ةد من المفااخرو بشاةاطن الشاعر إلاص الععار األماوعا يهااهو الفار دص إذ 
  (9)ةعف بعايدف ةفخر بأنها من تةبةر شةطانها يةيوا

 هلل شةطانا جأنها الذهب العيةان ةبنرهاا              ل ان أشعر خ ص ا
لياااد أدل إرجاااال معااادر الشاااعر إلاااص الجااان أو الشاااةاطةن إلاااص اإلضااارار بعالبااا  الشااااعر 

أن هذا المعتيد األ ااطةرع الاذع  »بشعرف يبعدت الشي  بةن الشاعر العربي وشعرفا وةبدو واضةاس 
ةن اااجه الخةااااا الشاااعبي العرباااي عااان الجااان ومالمةهاااا  وجوهرهاااا وتفوبهاااا وتةجمهاااا ياااي  ااا وجات 

ان هو الذع وجه التفجةر ةوا  ر اإلبدال وتمثالتها وتجرةد الفرد المبدل من جا بادرو ذاتةا  اإلن 
  (10)«وا تطاع  عي ة  

وهذا ةعني أنه لةآل ل شاعر من يضا ةذجر يي شعرف  ول أنه و ةط  ةعبر الشاعر مان 
 خالله إلص عال  الوجود.

ةاديعنا ل ةادةع عان ذلا  ما تيد  من جاال  عان معادر الشاعر مان خاالا أباواا الشاعرا  
 يي النيد العربي عند اليدما  والمةدثةن.

 ثانياا : في النقد العربي :
 النقاد القدامى : - أ

ال نجد يي جتب هؤال  النياد ذجراس ل جن و الشةاطةن بوعفه  معدراس ل شاعر ا وهاو أمار 
وال ةأبهون لها ا  منطيي ألنه  ال ةرون ل شعر معدراس غةر الشعرا  ا يه  ال ةنابشون هذف الم أل 

نما شى ته  بضاةا نيدة  ُأَخر . ولعا بضةتي الطب  والعنع  هما أشاد هاذف اليضااةا اتعااالس بماا  وا 
هاؤال  النيااد ياي معادر الشاعر . لياد رباط  نةن بعددف   إذ ةمجن من خاللهما معري  وجه  نظر
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 أةاادةثه  عان الشااعرنيادنا اليادما  باةن الشاعرا  وشاعره  بربااط متاةن ا وةتضاح ذلا  مان مجماا 
المطباول و الشاااعر غةار المطبااول            ) عاااةب العانع ( أو ةاادةثه  عماا ةنبىااي ل شاااعر 

 اتباعه عند بنا  اليعةدو ا أو عن الجه  التي تضاف منها إلةه ا أو الموضول الذع ةتناوله.
إنمااا الشاااعر المطبااول هااو الااذع  »يهااذا األعاامعي ةيااوا يااي وعااف الشاااعر المطبااول 

ا وةفه  من جالمه هاذا أن ل طبا  وجهاةن  أةادهما (11)«ةرمي بالجال  ع ص عواهنه  جةدف وردةيه  
جةد  وا خر  ةئا وال ةجون الطب  وعفاس إةجابةاس يي جا ةةن. ولجنه برغ  هذا ةمةا إلص الشاعر 

نه وجد المطبولا وةعةب الشاعر غةر المطبول   ييد جان ةعةب الةطةي  وةتعيبه ا ال لشي  إال أل
 شعرف ج ه جةداس ا يدله ذل  ع ص أنه جان ةعنعه. 

المطبااول ماان الشااعرا  ماان  اامح بالشااعر وابتاادر ع ااص اليااوايي  »أمااا اباان بتةباا  يةاارل أن 
وأرا  يي عدر بةته عج ف ا ويي ياتةته بايةته ا وتبةنت ع ص شعرف رونص الطبا  و وشاي الىرةا و 

ذا امااتةن لاا  ةت عااث  ولاا  ةت ةاار  ي جالمااه نجااد أن الطباا  وعااف مةمااود ةاادا ع ااص ا وياا(12)«ا وا 
 تفوص عاةبه.

ومما ةؤجد شدو العالب  بةن الشاعر وشعرف ةدةثه  عان العانع    وذلا  لماا ةظهار يةهاا 
مان آثاار الجهاد الاذع ةبذلااه ياي إبادال شاعرف . ةبااةن ذلا  إبان بتةبا  ماان خاالا ةدةثاه عان الشاااعر 

الااذع بااو  شااعرف بالثياياا   »هااو -عناادف  -تج ااف المتج ااف   وةرةااد بااالتج ف العاانع    يالشاااعر الم
والتج اف هناا ةظهار عماالس إةجابةاا ال  (13)«ونيةه بطوا التفتةش وأعاد يةه النظر ج هةر والةطةي  

 غضاض  يةه. 
ومضااص اباان طباطبااا الع ااوع ع ااص ال اابةا نف ااه يااربط  بااةن الشاااعر وشااعرف  ةةااع ةيااوا 

ياااإذا أراد الشااااعر بناااا  بعاااةدو  »ناعاااةاس الشاااعرا  بماااا ةنبىاااي ع اااةه  اتباعاااه عناااد بناااا  اليعاااةدو  
مخض المعنص الذع ةرةاد بناا  الشاعر ع ةاه ياي يجارف نثاراس وأعادن لاه ماا ة ب اه إةااف مان األلفااظ التاي 

بهذا ةؤجاد إبان طباطباا  عا    (14)«واليوايي التي تواييه والو ن الذع ة  آل له اليوا ع ةه تطابيه 
رشااادف  إلااص اتبااال أيضااا  -بوعاافه معاادر الشااعر -الشاااعر بشااعرف ماان خااالا نعااةة  الشاااعر وا 

 ال با يي بنا  الشعر.
ن ما -عنادف  -وةةن نأتي إلص ُبدام  بن جعفر يإنا نجد أن ع   الشااعر بشاعرف تتأجاد  

المعاااني ل شااعر بمن لاا  المااادو الموضااوع   والشااعر يةهااا  »خااالا مفهااو  العااناع   ةةااع ةيااوا  
جالعااوروا جمااا ةوجااد يااي جااا عااناع ...ا وع ااص الشاااعر إذا شاارل يااي أع معنااص جااان ماان الريعاا  

ا وغةر ذل  من المعاني الةمةادو (15)والضع ا والريع والن اه ا والبذخ واليناع ا والمدح والعضةه 
  (16)«ذمةم  أن ةتوخص الب وغ من التجوةد يي ذل  إلص النهاة  المط وب  وال
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أما عبدالياهر الجرجاني يإننا نجادف باد تةادع عان عا   الشااعر بشاعرف بعاورو مباشارو  
اع    أنا إذا أضفنا الشعر   »وذل  بيوله  -وهو المعط ح الذع ُعرف به  - (النظ  )من خالا 

إلاااص باي اااها لااا  تجااان إضاااايتنا لاااه مااان ةةاااع هاااو َجِ ااا     -   أو غةااار الشاااعر مااان ضاااروب الجاااال -
ص يةها  ي معااني النةاو   (النظ    )وأوضال ُلَى با ولجن من ةةع ُتُوخِّ الذع بةننا أنه ِعَبااَرو  عان تاوخِّ

ياي معاااني الج اا . وذا  أن ماان شااأن اإلضاااي  االختعاااُ ا يهااي تتناااوا الشااي  ماان الجهاا  التااي 
وةفهاا  مان جالماه أن عا   الشاااعر بشاعرف تياو  ع اص اإلضاااي   أع  (17)«تخات  منهاا بالمضااف 

أن الع   بةنهما بمن ل  الع   بةن المضاف والمضاف إلةه. غةار أن هاذف اإلضااي  ال تتةياص إال 
 من خالا توخي الشاعرلمعاني النةو ومراعاتها عند نظ  شعرف.

ربطااون  بااةن الشاااعر ولاا  ةتخ ااف ةااا   اليرطاااجني عاان هااذا الرجااب ماان النياااد الااذةن  ة
ياااإن ل شااااعر أن ةبناااي جالماااه ع اااص تخةاااا شاااي  مااان الموجاااودات لةب اااط  »وشاااعرف  وذلااا  بيولاااه 

 (18)«النفوآل له أو ةيبضها عنها وال ةجون جالمه يي ذل  معةباس إذا جان الىرض مبنةاس ع ص ذل  
ا يااي بااد توجهااو  -وهاا  الااذةن عنااوا بالجانااب النظاارع  -ممااا تيااد  ةالةااظ أن هااؤال  النياااد 

ةدةثه  إلص الشاعر واهتموا به  ألنه هاو الاذع ةبادل الشاعر وةنشايها وجاا ذلا  دلةاا عارةح ع اص 
ربطه  الوثةص بةن الشاعر وشاعرفا هاذا يضاال عان أوليا  النيااد الاذةن اهتماوا بالجاناب التطبةياي   

ولعااا إذ نجاد ياي مؤلفااته  إبتادا  مان عناوةنهاا دالالت واضاة  ع اص ربطها  باةن الشااعر وشاعرف. 
 (الموا ن  باةن الطاايةةن  )ا مدع والياضي الجرجاني أبر  مثالةن ع ص ذل ا ييد ألف األوا جتابه

 . (الو اط  بةن المتنبي وخعومه  )وألف الثاني جتابه
بعااد مااا تيااد  ةجااد الباةااع نف ااه مةوجاااس إلااص تياادة  لمةاا  مااوج و عاان طبةعاا  العالباا  بااةن 

 دثون   وذل  ا تجماالس لعورو هذف العالب .   المؤلف والن  جما ةراها النياد المة
 النقاد المحدثون : - ب

ع ص الم توةةن  -لةآل من همنا تفعةا الجال  ع ص الجهود التي بذلها نيادنا المةدثون 
مما ةتعا بالعالب  بةن المؤلف ونعه  لاذل   انجتفي باإلشاارو إلاص المنااه   -النظرع والتطبةيي 

المتبع  يي تناوا هذف العالب   ألن الةدةع عنهاا ُةِعاةُن ع اص اإلةجاا  بخاالف الةادةع عان جهاود 
 ميا .  النياد أنف ه   ألنه ة تدعي اإلطال ا وما بنا من ةاج  إلةها يي هذا ال

لياااد تعاااددت منااااه  النياااد عناااد النيااااد المةااادثةن وتنوعااات أهتماماتهاااا مااان ةةاااع العناةااا  
بااااأطراف العالباااا  التواعاااا ة  اليايماااا  بااااةن جااااا ماااان  المباااادل / الاااان  / المت يااااي  ا وذلاااا  تبعاااااس 
إذ ل مرجعةات الفجرة  والف  فة  واألةدةولوجة  التي ت اتند إلةهاا هاذف المنااه   ياي أعاولها الىربةا   

بالجوانب التارةخة  واالجتماعةا  والنف اة  المةةطا   -عند درا تها ل ن   -نجد يةها مناه  ُتعنص 
ُح جفاا  المبادل يتوجااه  باها وياي هااذف المنااه  تظهاار العا   باةن المباادل ونعاه بيااوو ووضاوحا وتُاَرجن

 العناة  إلةها وبد ا تمرت لفترو من ال من.
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ما  ع اص ال ااة  النيدةا  يتاوارت معهاا عا   ث  ا تجدت منااه  أخارل أخاذت مجانا  مه 
المؤلااف بنعااها وأخااذ اهتمااا  النياااد ةنعااب ع ااص الاان  بعااورته الم ااتي   عاان جااا مااا ةةااةط بااها 

وبد ُعارف  (دع  و ةر )متأثرةن بنتاي  الدرا ات ال  انة  وبخاع  آثار العال  ال ىوع ال وة رع 
 . (البنةوة   ) ب  هذا االتجاف الناظر إلص الن  بوعفه بنة  لىوة  مى ي

غةااار أن البنةوةااا  لااا  تاااد  طاااوةال يماااا لباااع الااان  أن أ ةاااح عااان  ااا طته يةاااان المت ياااي 
مثاا  التفجةجةا  والتناا  ونظرةاا   (مااا بعاد البنةوةا   ) بوذلا  ما  المنااه  التاي ُعريات  743مة اه

 اليرا و أو الت يي . 
عاااس مفتوةااا متعااددا وباد أعطااي اليااارة  اا ط  جبةارو يااي تعام ااه ماا  الاان  الاذع أعاابح ن

هااو الااذع ة ااتطة  أن ةاانعش الاان  أو أن ةذب ااها وهااو الااذع ة ااتطة  أن  »بتعاادد الياارا ا ياليااارة 
ةةاار  الاان  أو أن ةيااف بااه ةةااع هااوا أو أن ةعةاادف إلااص ورا ا إنااه اليااادر ع ااص إةةااا  الاان  أو 

ليااارة ع ااص أنااه إماتتااها وبالجم اا  ييااد طالاات هاماا  اليااارة وع اات باماا  الياارا وا وعااار ةنظاار إلااص ا
وباااذل  انيطعااات العااا   باااةن المؤلاااف  (19)«منااات  ل ااان  ال مةاااض مت اااصب  ااا بي خاضااا  ل ااا طته 

إن مااةالد  »ونعااه بعااورو جام اا ا يُيضااي ع ةااه وُأْعِ اان موتااه ع ااص ةااد روالن بااارت وذلاا  بيولااه  
 .   (20)«اليارة ةجب أن ةجون ع ص ة اب موت المؤلف 

عاادر الشااعر أو عالباا  المباادل بااالن  هااو ليااد جااان اليعااد ممااا تيااد  ماان ةاادةع عاان م
 اإلبان  عن طبةع  هذف العالب ا والجشف عن أبعادهاا وعرض وجهات النظر المخت ف  يةها.

ع اص ماا بالاه الشاعرا  عان هاذف العالبا   ألنناا  -يي هاذا المبةاع  -لجننا  نبني ةدةثنا 
ياي ذلا  نجاد أن هاؤال  بعدد درا تها عند شاعر  أع من وجه  نظر المبدل نف اه. وةاةن ننظار 

نماا ربطاوا الشاعر بالشاةاطةن أو الجانا ولا   الشعرا  ل  ةربطوا بةن الشاعر وشعرف بطرةي  مباشارو وا 
ةجاان الشاااعرعنده   ااول و ااةط ةعباار الشااعر ماان خاللااه إلااص الوجااود. وليااد طاااب لهاا  هااذا األماار 

نااآل الاذةن ال ةمجانه  باوا وذل  نظراس ألنه ةن له  من ل س ريةع  تع و بها  ياوص م اتوع غةاره  مان ال
 الشعر.

يجان ذلا  معادر يخارب لها  ألنها  باادرون ع اص ماا ال ةيادر ع ةاه  اواه  مان االتعااا  
 بذل  العال  الىةبي العجةب. 

وةااةن نااأتي إلااص الععاار العبا ااي الااذع عاااش يةااه أبااو تمااا  نجااد أنااه لاا  ةعااد لشااةاطةن 
ع يااي هااذا الععاار ماان تىةاار يااي بنةاا  الشااعر دور ةااذجر يااي إباادال اليعااةدو  وذلاا  نظااراس لمااا ةااد

المجتم  ةةع تةوا من البداوو إلص التةضر والتمدنا ونت  عان ذلا  عاور جدةادو مان العالباات 
ةةاآل  -بةن الفرد والمجتم   ييد خفنت الروابط التي جانت تُادِغ  الفارد ياي جةاان الجماعا  وتجع اه 
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وأخاذت األناا الفردةا   تظهار ع اص ال اطح أنه ج   منهااا وال ةم ا  جةانااس م اتيالس عنهااا  -ةةنذا  
 .(21)معبرو عن ذاتةتها الم تي  

 ليااد أدت م ااتجدات الةةاااو يااي هااذا الععاار إلااص إة اااآل الفاارد بالع لاا  والىرباا  والوةاادو  
األمر الذع دي  الشاعر إلص ضارورو البةاع عان مخارك  يجاان ال ابةا هاو طرةاص الاذات  »والي ص 

والجشف من خاللهاا عان التاوا ن الاداخ ي باتخااذ موباف ةنبا  مان داخ اه ومان إرادتاه الةارو البعةادو 
عان أع تااأثةر... وتةيةااص معنااص التفاارد أو الفردةاا  التااي تجشاف عمااا يااي الااداخا ماان عاافات تمةاا  

َخعِّعه من ناةة ا وةعةنه ع ص خ ص موبفه الجدةد ورؤةته الخاعا  مان ناةةا  شخ  الشاعر وتُ 
 (22)«أخرل  

وبااد جااان ماان نتاااي  هااذا االتجاااف نةااو الااذات والجشااف عمااا ُةمة هااا ماان عاافات وباادرات 
مجانات أن اندي  الشعرا  إلص االعتداد بمواهبه ا يأخذوا ةفخرون بأشعاره   يخرا جبةاراس ةان  ع اص  وا 

بااذواته  ومااواهبه ا وبااد جااان  جااا ماان أبااي تمااا ا وأبااي الطةااب المتنبااي  أباار  األمث اا  وعااي جدةااد 
 الدال  ع ص هذا الوعي.

و  اانةاوا يااي هااذا المبةااع اإلجاباا  عاان ال ااؤاا الخااا  بعالباا  أبااي تمااا  بشااعرف لناارل 
جةف تج ت هذف العالب  من خالا يخر الشاعر بشعرفا بعد أن تةرر من   ط  شاةاطةن الشاعرا 

 ذ ةفتخر بشعرف معتداس بنف ه بوعفه المعدر الذع ةعدر عنه.وأخ
ليد جان أبو تما  ذا ثياي  وا ع  ومعري  عمةي  بالتراع الشعرع العربي الذع َتيدنَمها ولا  
ةجاان لةخفاااص ع ةاااه ماااا شاااال ياااي هاااذا التاااراع مماااا ةتعاااا بإرجاااال معااادر الشاااعر إلاااص عاااال  الجااان 

 والشةاطةن.
النظرو التي ت  ب الشاعر ةيه ياي ن اب  شاعرف إلةاها يجاان ولع ه بد أدر   خطورو هذف  
رداس ع ص هذف النظرو التي ت  ب الشاعر أغ ص ماا  -وبخاع  يي اليعةدو المدةة   -يخرف بشعرف 

 ةم  .
ويااي  اابةا تأجةااد هااذف العاا   بااةن الشاااعر وشااعرفا نجااد أبااا تمااا  ةفخاار بشااعرف ذاجااراس مااا  

إلص الوجود وهوماةؤجد ن ب  شعرف إلةها إنه ةباذا جهادا يجرةااس ةعانةه وةجابدف يي  بةا إخراك شعرف 
دهااا وة ااتفرغ جهاادف يااي تة ااةنها يإنهااا تنط ااص مشااةدو  شاااباس عناادما ةنجاا  بعااةدته  ألنااه ةااةن ةجوِّ
بداعااها تشااةر إلةااه وتؤجااد ةضااورف  بيدرتااه شاااهدوس ع ااص نبوغااها وتىتاادع عالماا  مهماا  ع ااص إتيانااه وا 

آةا  نبوغاا ا وداللا  تفوباها يمهمااا بادت جمة ا  يااي ذاتهاا خالةا  ماان الياوع الفاعاا ياي إبااداعها يهاي 
العةاااوبا بجاااراس مااان أبجاااار المعاااانيا ذات ةجمااا  وبالغااا ا جالااادر والمرجاااانا تشااابه البااارد المنمااان ا 
ُة تبشاار بهااا جمااا ُة تبشاار بمااةالد الااذجر بعااد مااةالد اإلناااعا ذات  ااطوو وبااووا يإنمااا هااي  الشاااهد 

بداعه وتفوبه.الذع ال ُةَرد ع ص بدرته و   ا 
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وبعااد أن ةطمااين إلااص ذلاا   وةراهااا عرو ااا مةااالوس بااأبهص ة  هاااا وةجاادها أهااالس ألن تُاا ف 
 -جا تاااا   -أللب اااان   -إلةاااا   -إلااااص المماااادوح نااااراف ةياااادمها إلةااااه مخاطباااااس إةاااااف بالفعااااا ) خااااذها 

مان جهاد  منةتجها... إلخ( ويي ذل  ةظهر الشاعرُمِدالس ع ص الممدوح بيعاةدته نظارا لماا باذا يةهاا
يي التجمةا والتة ةن والتثيةف مفتخاراس باذل ا ع مااس باأن هاذا الخطااب ال ةاأتي ياي مط ا  اليعاةدو 

نما ةأتي يي آخرها ةةع ة تها به الشاعر ت   األبةات التي ةخععها ل فخر بشعرف.  وا 
وممااا ةجاادر التااذجةر بااه هنااا أن العالباا  األ ا ااة  يااي هااذا المبةااع بايماا  بااةن الشاااعر 

و يي الميا  األواا ياليعةدو من هذا الوجه الداا ع ص يخر الشاعربها تبدو أجثر التعاابا واليعةد
بالشاااعر الااذع أنشااأها بوعاافها عاانعته التااي أباادل ن ااجها وأجاااد ةبجتهااا  يهااي دلةااا ع ااص بدرتااه 

  وبراعته وة ن تثيةفه وتجوةدف.
إنشاايهاا ودايعاا  ول  ةجن ةضور الممدوح ياي اليعاةدو المدةةا  إال بوعافه باعثااس  ع اص

ةدا بالشاعر إلص بذا الجهد يةها وال هر يي تثيةفها وتة ةنهاا يمهما ةم ت من عفات الممادوح 
ومناببااها يإنهااا ماان خااالا ذلاا  إنمااا تشااةد بالشاااعر وتنااوف بيدرتااه ع ااص اإلباادال واالبتجااار  ماان هنااا 

عاةدو مان ةةاع هاي ةنبىي التفرةص باةن المادح مان ةةاع هاو باعاع ع اص إبادال اليعاةدو وباةن الي
ولع ناا ال ناذهب بعةاداس إذا ب ناا  »ين  وليد جانت عناة  إبي تما  بفنه ميدم س ع ص عناةتاه بالممادوح 

ا وهاذا الةادةع عان (23)«إن أبا تما جان ةخاتا الممادوح  لةتفارغ ياي بعاايدف ل ةادةع عان الشاعر 
نماا الشعر إنما هو يخرف بشعرفا وأغ ب الظن أن ماا يع اه أباو تماا   لا  ةجا ن مان ببةاا المخات ا ا وا 

جان عمالس ميعاوداس ةمثاا غاةتاه األولاص ياي بعاةدته المدةةا   لياد جاان ة اتىا المادح يةجعاا مناه 
بعاةدته المدةةا  باألبةاات التاي  -ياي الىالاب  -و ة  س إلص العناة  بفنه. لذل  نرل أباا تماا  ةخات  

 مهد لهاا وُتوعا إلةها.ةفخر يةها بشعرفا وجأن ما  بيها من جال  إنما هو ميدم  تُ 
ومن خالا هذف األبةات ةبر  الشاعر بعةدته من خدرها بجراس عذرا  يي ثوبهاا اليشاةبا 

 وجمالها الباهر.
 القصيدة : –ثانياا 

اليعةدو تتج ص هنا بوعفها ا ة  المبدع  الدال  ع ص تفوص عاةبها وع و جعبه يي هذا 
ن خاااالا هاااذف اإلجاااادو ياااي عااان  اليعاااةدو ون ااا  ال ااون مااان الشاااعر وهاااو المااادةحا وةاااأتي تفوباااه ماا

لةمتهااا  تفوباااس مشااعراس بماادل إخالعااه يةهااا وةبااه لهااا  يهااو ة ااهر ألج هااا  ااهر المةااب العاشااصا 
وةهذبها تهذةب المدنف الولهان إنها مجةن  لدةه ع ة و ع ةها وهو ةرة  ع ةها ضانةن  بهاا  ألنهاا 

لارة  ماا ال ُةتعاور معاه انفعاالها عناه أو ا اتىناؤف ابن  يجرفا إن بةنه وبةنهاا مان وشااي  اليرابا  وا
عنهاا وُة ي  الظن بالشاعر من ة ع   أن بعةدته المدةة  لة ت أجثر من مجرد   ع  ةعرضها 
ل بة  بةن ةدع ممدوةةها وأن لةآل له مان غاةا  ورا  ذلا  إال نةاا عطاةااه  وهبااته ا إن مثاا هاذا 
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المعنص األ ا ي هو أن الشاعر ال  »الشعر  ألن العما هو تةجة  غةر عادا ل ىرض يي ةيةي  
ةجتب اليعةدو من أجا الويا  بالمدح والهجا  والمناعرو والدعاة   والفخر ية با با ةجتبها مان 

عادو بنا     .(24)«أجا أن ةخرك من هذف الدواير الضةي  أةضاس يفي الفن عم ة  تةوا وهد  وا 
بعةدته وهو وعف ةؤجد هذف الع   المتةن  و وف ننظر يي األبةات التي  ةعف بها 

بةن الشاعر وبعةدتها وهذا الوعاف ةاأتي تالةااس لماا تياد  ذجارف مان مخاطبا  الممادوح وشاد انتباهاه 
  (25)إلص هذا الجماا الذع ةعفه الشاعر مبر ا من خالله عورو اليعةدوا ومن ذل  بوله

 ربعاا  الج بابِ خذها ابن  الفجر المهذب يي الدجص          وال ةا أ ود 
 بجاراس تاورع يي الةةااو وتنثني          يي ال    وهي جثةرو األ البِ 

 وة ةدهاااا َمرو ال ةالااي ِجادنوس         وتياد  األةاااا  ة َن شباِب 
نا  لتجاد ياي   ليد  هر الشاعر ال ةا المظ    معمالس يجرف يي إبدال بعةدته وتهذةبها  وا 

دالل  واضة س ع ص الجهد الفجرع الجبةر الذع ةبذله يي ظال  ال ةا  اهراس أربااس  (إبن  الفجر )بوله  
األرص من أجا الشعر آة  مان آةاات غرابتاه  ةةاع ةأخاذف الشااعر  »يي  بةا إنشا  بعةدتها إن 

ذا ب نااا اليااوو ييااد ب نااا التااوتر والمعاناااو التاااي َةيُاادو معهااا اليااوايي ع ااص غةاار مثاااا وةعاااطن   بيااووا وا 
وشعرف ج ه من هذا الوجه شاهد  ةي ع ص  (26)«عور التي تنفرد ب ماتها وُتعرف بها يي ا ياص ال

 أن ورا ف يجراس دبةياس عمةياس ةىو  ع ص جا معنص طرةف غرةب.
و لعا يي ربط أبي تماا  باةن الشاعر والفجار وماا ةتط باه مان جهاد ياي التثيةاف والتهاذةب 

ةار مان شاأنهاا وهاي التاي نةاا ب اببها مان أباي تماا  وشاعرف. ما ُة م  به اليوا بم أل  الطب  والتةي
ولعا أبا تما  جان ةرل أن اليوا بالطب  ال ةجشف ةيةي  اإلبادال الشاعرع وماا ةجابادف الشااعر يةاه 
 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان عناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ومشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

الادالالت التااي تشااجنا ياي ضااويها معااط ح الطبا ا تااوةي إبااداعةاا أناه منعاا ا عاان  وعااي  »ألن  
 . (27)«نات  عن انفعاا عادب ورد يعا ييط  الشاعر وجأنه إة اآل 

إن أبا تما  مول  بالبعةد الخفاي الاذع هاو جالادر الجاامن ياي األعمااص ياال ةعاا إلةاه وال 
 ةظفر به إال من امت   اليدرو ع ص الىو  والنفاذ إلص أعماص األشةا .

مااا ةشااةر  ونظااراس لجونااه غواعاااس ماااهراس يااإن اليعااةدو تخاارك ماان بااةن ةدةااه بجااراسا ويااي هااذا 
ا وليااد (28)«وبجاُر جاا شاي ب أولاه وجاا َيْع َا  لا  ةتيادمها مثُ هاا بجار  »إلاص أناه لا  ة ابص إلاص مث هاا 

جااان ماان نتاااي  ذلاا  الجهااد المبااذوا يةهااا أن خرجاات اليعااةدو مجتم اا  تاماا  الخ ااص بوةاا  ال ةنالهااا 
ياال ة ةادها مار ال ةاالي  ال مان ب و  وال ةأتي ع ةها جرو ال ةالي واألةا    با ع ص العجآل مان ذلا  

 واألةا  إالجدوس يال تب صا وشبابا يال تهر .
  (29)وجذل  بوله

 خذها مىرب س يي األرض  آن ا س          بجاا يها  غرةبب ةةان تىتاربُ 
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 من جا باية ب يةهااا إذا اجتنةت           من جا ما ةجتنةه المدناف الوعُب 
 الجد واله ا يي توشةا  لةمتها           والنبا وال خف واألشجان والطرُب 
 ال ة تيي من جفةر الجتب رونيها           ول  ت ا ت تيي من بةرهاا الجتبُ 
 ة ةب   يي عمة  المدح منعبهاا          إذ أجثر الشعار م يص ما لاه ة بُ 

باا   يااي األرض ال تااأنآل إال بجااا  يهاا  غرةااب  ولعااا غربتهااا جااا ت ماان يهااي بعااةدو مىرن
ةط اب اإلغااراب ياي ينااه ةتاص ة اابه ع اص شااعرف  »جونهاا ياتنا  رايعاا  لاةآل لهااا مثةاا  ألن الشاااعر 

وهاااي لىرابتهاااا تجمااا  األضاااداد ياااي لةمتهاااا  يالجاااد  (30)«جاااا ماااا ةمجااان مااان آةاااات الفتنااا  والروعااا  
والهاا اا وال ااخف والنباااا واألشااجان والطااربا جااا هااذف األضااداد بااد جمعاات يةهاااا يألنفاات بةنهاااا 
وعهرتها يي بوتي  واةدوا وشج ت من هذف األضداد المتنايرو لةم س واةدو من اجم  متللفا    وهاذا 

ةنشار ياي معانةاه  »ن خعااي  الشااعر إذ ناراف الول  يي الجم  بةن األضداد خاعة  واضاة  ما
األضاداد المتناايرو نشااراس ةادخا البهجاا  ع اص الانفآل بمااا ةعاور ماان تعانيهاا ياي الةةاااو تعاوةراس ةاادا 
ع اااص عماااص غااااورف ياااي اإلة اااااآل بةياااايص الجااااونا وبتااارابط جواهرهاااااا ةتاااص الجااااواهر التاااي تباااادو 

ا وهو ةدر  ذل  من نف اه  يةؤجاد (31)« متضادوا يإن بعضها ةنشأ من بعضا وة تيي التيا  وثةياس 
نمااا هااي ماان بنااات أيجااارف وةنبااول  أنااه لاا  ة ااتِص رونااص بعااةدته ماان مطالعاا  الجتااب واألخااذ منهاااا وا 
مشاعرفا وةةن ةنفي أبو تما  اعتمادف ع ص الجتب  يةما ةبدل من بعايد  إنما ةرةد بذل  أن ةنفاي 

تص لنف اه طرةياا جدةاداس ياي الفان الشاعرع لا  عن نف ه األخذ مان دواوةان الشاعرا ا ثا  ةؤجاد أناه ةشا
ة بيه إلةه أةد من الشعرا ا يجان من نتاي  ذل  أن غدا شعرف بةراس ة اتيي مناه ا خارونا وغادت 
بعااةدته نموذجاااس ومثاااالس يااي عااال  اإلباادال واالبتجااار ةيتفااي الشااعرا  آثارهااا وةةاااولون الن اا  ع ااص 

 منوالها. 
 »خاعاس ُعرف باه ون اب إلةاها ةياوا عناه العشاماوع   ليد اختط لنف ه يي الشعر مذهباس 

هذا مذهب يي العنع  الشعرة  جدةد لةآل له يي الشعر العربي مثةا مان بباا خارك يةاه أباو تماا  
م مةاااس مان مالمااح التجاااو   -ماان غةاار شا   -عان المااألوف مان جااال  العااربا وهاو مااذهب ةمثاا 

ذات ة ب ةي  مان المادح ياي عامةمه  لاذا ث  إن اليعةدو عندف  (32)«والتخطي يي ت   المرة   
يإنهااا يااي مضاامار الماادح  ااابي  ال تى ااب  ألن لهااا يةااه ة ااباس عرةياااس تفخاار بااه يااي الوباات الااذع ال 

 ةجد أجثر الشعر ما ةفخر به.
   (33)وجذل  بوله

 
 خذها مثيف  اليوايااي ربهااا             ل واباه النعما  غةار جنود

 وبالغا س وتاادر جا ورةدِ              ةااذا  تماأل جا أذن ةجما س 
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 جالطعنا  النجاال  مان ةد ثاير            بأخةه أو جالضرب  األخادود
 جالادر والمرجاان ألاف نظمه             بالشذر يي عنص الفتاو الرود

 جشيةيا  البارد المنمنا  وشةاه           يي أرض مهرو أو بالد ت ةد
 رة  وةةتبي            بردايها يي المةفا المشهاودِ ةعطي بها البشرل الج

 بشرل الىني أبي البناات تتابعت             بشراؤف بالفااارآل المولود
 جربص األرابا  واأل ااود طالما             ن عت ةماو  خاي ب وةياودِ 

)مثيف  هنا تتج ص أةضاس روح العناع  وبذا الجهد يي التة ةن والتجوةد من خالا بوله 
ثَِيااَف الشااةئ ثَْيفَااس وِثَيايسااا وثُُيْوياا س ةِذبَاه...ا ورجااا  ثَْيااف   »الناواةي( والتثيةااف جماا ةيااوا اباان منظاور 

ُ  بهااا الشااي  الُمعااَوك  اااح ُةيَااوِّ من وثَِيااف  وثَْيااف  ةاااِذص  َيِهاا ...ا والثِّياااف ةدةاادو  تجااون ماا  اليَااوناآل والرن
الفه   تجشف عن يخر الشاعر بعم ه يهاو ماتين لاه ةااذص   يدالل  هذف ال فظ  ع ص الةذص و  (34)«

يةه َيِه   له  ولذل  يإن اليعةدو تخرك من بةن ةدةه   ةم  مهذب  برةي  من العةوبا وجذل  بوله ) 
تعب يي مجرل  ابيتهاا وتؤجد م أل  الةاذص والمهاارو  -من ةةع داللتها  -ةذنا ( يهذف الج م  

ال عةاب يةهاا وال ةتع اص  »ا  ألن اليعةدو الةاذا  هاي ال اايرو التاي يي العنع  وة ن التيدةر يةه
وإلن جااان هااذا العمااا ةنعاارف إلااص الشااجاا يإنهااا ماان ةةااع  (35)«بهااا شااي  ماان اليعااايد لجودتهااا

المضمون بد ةوت من آةات الةجم س والبالغ  ما ةوت  لذل  يهي تمأل جا نفآل ةجما س وبالغا سا 
وها هنا  جانب يي شعرف إال وهو ةفجر يةاه  »جهد يجرع جبةر  وهذا دلةا ع ص ما ةبذله يةها من

تفجةااراس متعااالسا وهااو تفجةاار جااان ةعاارف جةااف ةعااوغ بااه خااواطرف وجةااف ةبر هااا يااي معااارض ماان 
 .(36)«التعاوةر والةج  الرشةي  

ثاا  ةأخااذ يااي إباارا  جمالهااا وبوتهااا ماان خااالا التعااوةر م ااتخدماس التشاابةه يهااي جالطعناا  
 ااع ا والةااد التااي تطعاان بهااا ةااد  موتااورو  تأخااذ بثأرهاااا وهااذا ةاادا ع ااص بااوو الطعناا  الاانجال   أع الوا

َخاادن ال ااةُا األرَض إذا  »وشاادتهاا أو جالضاارب  األخاادودا وهااي التااي تشااص الج اادا جااا  يااي ال  ااان 
شايها بجرةااه...ا وخاادن الفاارآل األرض بةااوايرف أثناار يةهاا وآخادةااد ال ااةاط آثارهاااا وضاارب  أخاادود أع 

ا وتشبةه اليعةدو بالطعن  والضرب  داا  ع ص اليوو والشادو  ولعاا الاداي  إلاص (37)«ت يي الج د خدن 
مثاااا هاااذا التشااابةه الخعاااوم  التاااي أثارهاااا شاااعر أباااي تماااا ا ياليعاااةدو عنااادف باااادرو ع اااص مواجهااا  
الخعو  واألعدا  ماضة  باطع  لجاا معاناد وةا ادا وهجاذا بادت العاورو هناا شادةدو با اة ا لجناه 

ياا  جمة اا   يهااي جالاادر والمرجااان يااي ُعُنااص الفتاااو الناعماا ا يااإذا بالعااورو هنااا عاااد يجع هااا لةناا  ربة
مشرب س متأللي سا وهي أجثر منا ب  لوعاف اليعاةدو مان  اابيتهاا وةتااب  هاذف العاورو الجمة ا  مان 
خالا التشبةه يي بوله  جشيةي  البرد المنمن  وشةها يي هذف العورو تظهار آثاار العاناع  والن ا  

هاااو المعاااط ح الاااداا ع اااص العالباااات المن اااوج  داخاااا بناااا   »مجااان الياااوا إن الن ااا  والةبااا . وة
نا   -ع ص ةد تعبةار أباي تماا   -اليعةدو بطرةي  مةجم  ةاذب  بةةع ةجون ةبجها الموضون 
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اليعااةدوا يالن اا  وعم ةاتااه الت ةةنةاا  المخت فاا  التااي تظهاار ن ااة  العالبااات الخبةاا  الجمالةاا  المااؤثرو 
ا ثا  ةعاود الشااعر لةشابه اليعاةدو بالربةا  (38)«لجانب الخفي المرم  يي الشعر هو الذع ةوضح ا
واألرب  من الةةات الذع يةه  واد وبةاض... واألرب  هاو أخباع الةةاات وأط بهاا »من    األراب   

(39) ل ناااآل
وجااذل  األ اااود جماا  أ ااود وهااوا أةضاااسا ماان الةةااات الخبةثاا  العظةماا ا ييعااةدته  ا »

ا ال اا  الياتاااا ولع ااه ةرةااد بالةةااات الة اااد والمناي ااةنا وبعااةدته بااادرو ع ااص أن شاافا  ودوا  لهااذ
 ت ا  خاي  عدوره .

وةااةن ننظاار يااي هااذف العااور نجاادها غةاار مؤت فاا  يةمااا بةنهااا  ألنهااا ال تيااد  لنااا  عااورو 
أن ذاتةاا   »تجشااف عاان نف ااة  عاااةبهاا وهااذا ةعنااي  -ماا  ذلاا  -واةاادو من ااجم  ل يعااةدو  لجنهااا

يااي إةجااد التنا ااب النف ااي بااةن ةاادود العااور ماان  -شااعورةاس وال شااعورةاس  -اناات تتاادخا الشااعر ج
جماا أنهاا تجشاف عان مةةطاه الاذع ةعاةش يةاه   (40)«جه ا وبةن العور وال ةاص من جه  أخرل 

ولذل  ييعةدته ذات وجهةنا إن عح الوعفا وجه جمةا ناع  لةن متاللئ تبادو باه ةاةن تياباا 
 ا ووجه خشن باآل شدةد  تظهرف ل ة اد ولألعدا . الممدوحا أو األعدبا 

  (41)وجذل  بوله
 خذها يما  الت ع ص ا تياللهاا            مشىولاا  بمثيف وميااوِّ 

 تاذر الفتي من الرجاا  ورا ها          وترود يي جنف الرجا  اليشع 
   هرا  أة ص يي الفؤاد من المنص           وألذ من رةص األةب  يي الفا

وال تااا اا تاااراف ة اااح ع اااص التثيةاااف والتياااوة  مؤجاااداس ذلااا  المجهاااود الجبةااار الاااذع ةبذلاااه ياااي 
عاانعته الشااعرة ا  يااإذا باليعااةدو  هاارا  تبهاار األنظااارا وتخ ااب األلبااابا وهااي يااي مااذابها ألااذ ماان 

 رةص األةب  يي الف .
اليعااةدو وةااةن نااأتي إلااص بولااه )إلة  (عنااد مخاطباا  المماادوحا يإنااه ةخ اا  إلااص وعااف 

بأوعاااف عاادو  بااد ت تيااي ماا  مااا  اابص وبااد تفتاارصا لجنهااا ج هااا تعااب يااي تأجةااد هااذف العالباا  بااةن 
الشاعر وبعةدته اليايم  ع ص التفنن واإلتيان يي العن ا وباذا الجهاد وا اتفراغه ياي  ابةا ذلا   

  (42)لتىدو اليعةدو متمة و متفردو بةن بعايد المدةح نةو بوله
 بعدماا          تمها يي روض المعاني العجايبِ  إلة  أرةنا عا ب الشعر

 غرايب البت يي يناي  أن هااا         من المجاد يهي ا ن غةر غرايبِ 
 ولو جان ةفنص الشعرأينص ما برت        ةةاض  منه يي الععاور الذواهبِ 

 ولجنه عوب العياوا إذا انج ت          ةاايب مناه أعيبت ب ةااايبِ 
ي تياادة  الجااار والمجرورع ااص عام ااه ماان إيااادو االختعااا ا ييااد ُخاا  وال ةخفااص مااا ياا

المماادوح بهااذا الشااعرا والمااراد بعااا ب الشااعر بعةاادفا يالشااعر هنااا جاإلبااا التااي ةعاا ب بهااا عاااةبها 
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والروضااااااا   األرض ذات  »وةترجهاااااااا ياااااااي المرعاااااااص وال ةرةةهااااااااا والاااااااروض هناااااااا جمااااااا  روضااااااا  
يهاذا الاروض غناي بالمعااني العجةبا ا  (43)«ثار نبتاه الخضرو....ا والموض  ةجتم  إلةه الماا  وةج

وباد أخاذت اليعاةدو ةظهااالواير مان روض المعاااني الىرةبا  متمه ا  غةار م اتعج  ا وهاذا التمهااا 
يي روض المعاني العجايب هو دلةا آخار ع اص ةار  الشااعر ع اص إتياان عانعته  ألن التمهاا 
ة ااااااااااااااااااااااااااااناس لماااااااااااااااااااااااااااا   والتاااااااااااااااااااااااااااروع ة ةاااااااااااااااااااااااااااد عااااااااااااااااااااااااااااةبه بعاااااااااااااااااااااااااااراس بماااااااااااااااااااااااااااا ةفعااااااااااااااااااااااااااااا وا 
ةعاان ا يضااالس عمااا يااي ج ماا  روض ماان داللاا  أخاارل  ألننااا ةمجاان أن ن ةااظ  ل  ااةاص الااواردو يةااه 
معنةةن وهو بولاه ) تمهاا ياي روض المعااني العجاياب ( أةادهما هاو ماا تياد  ذجارف مان جاون هاذا 
الشااعر بااد َعااَ َب متط باااس ل معاااني البعةاادو باةثااا عاان عجايبهااا  ألنااه ال ةرضااص منهااا مااا جااان  ااهال 

ا متااداوالس مبااذوالسا ويااي متناااوا جااا أةاادا وهااذا هااو دأب أبااي تمااا  يااي غوعااه ع ااص المعاااني برةباا
 البعةدو.

وراض  »أمااا ا خاار ياااإن ج ماا  )روض( تجاااون معاادراس ل فعااا راَضا جاااا  يااي ال  اااان  
ا وهناااا تبااادو معااااني الشاااعر العجةبااا  عاااعب  (44)«الدناباااَ  ةروضاااها روضااااس ورةاضااا س وطأهاااا وذل هاااا 

ذلااااوالس موطاااأوس  لااااذل  ياااإن الشاااااعر ةتمهاااا ياااي  اااابةا تاااذلة ها  وةعاااابر ماااا و ااااعه  الماااراآل لة ااات
لص أن تذعن له وة  آل بةادها.  العبرا 

و يي هذا المعناص  دلةاا ةاؤا ر المعناص المتياد  ياي تأجةاد الجهاد الاذع ةبذلاه الشااعر ياي 
ألفااظ  ةبةبا  إلاص بنا  بعةدته  لذل  ياإن معانةهاا تاأتي غرايابا والىرةبا  والىربا  واالغتاراب ج هاا 

 »نفآل الشاعر ولعا يي ذل  ما ةشاةر إلاص  وابا  ةةاتاه مان ةةاع جثارو اغتراباه وتني اه ياي الابالد 
وطبةعي أن تؤثر يةه ةةاو التىرب التي خبرهاا جةاداس بعاد أن عاشاها مناذ أن جاان ةايعااس ةتاص نهاةا  

  ةةاتااها يااإذا وعااف ةةاتااه تيرةباااس  ولهااذا ةعاادص انطباااص العااور التااي ماان هااذا النااول ع ااص واباا
 .(45)«بعايدف جاعالس إةاها غرةب س تط ب األُنآل يإنما جان بد وعف يي الواب  ذاته 

باااا إنناااا نجااااد ال نعااادو العاااواب إذا ب ناااا إن أباااا تماااا   جاااان ةعااااني غربااا س نف اااة   اااببها  
راس لماا مجتمعه الذع ال ُةَيدر ما جا  به من جدةدا  يضالس عن شعورف بىرب   شعرف الاذع جاا  مىااة

اعتادف الناآل يي هاذا الفانا يياد جاان ةعاةش ياي مجتما  مجباا باأغالا الماضاي  ياال ةمجاد إال ماا 
جان بدةماس أو جاليدة   يي شج ه ومضمونها وال ةعترف إال بالمألوف المتمجن يي ضمةرف ووجدانها 

جدةاداس ة عماون أناه ال ةضاةف  »وال ةتللف ما  جاا جدةاد غرةاب  لاذل  يياد أخاذ خعاو  أباي تماا  
ا  موف من أجا ذل  جثةراس ولا  ة تفتاوا إلاص أناه جاان ُةةاوِّ إلص الفن إال ععوب س وع راس يي التعبةر وت ون

إن مثااا هااذف العالباا  بااةن الشاااعر ومجتمعااه جاناات  (46)«يااي مجاارل الشااعر العربااي ويااي منابعااه 
إن ظهاور  »لاه دايعاس لاه ياي إظهاار عبيرةتاه الشاعرة  الممةا وا وهاو ماا ةؤجادف معاطفص  اوةف بيو 

العبياارع متوبااف ع ااص ظهااور عالباا  معةناا  بةنااه وبااةن مجتمعااه تاانعجآل لدةااه يااي الفعااا بااةن األنااا 
وا خرةنا ويي ضىط  الةاج  إلص النةن بةةع تت خ  ةرجا  العبيرةا  ج هاا ياي أنهاا  اعي إلاص 
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ا لااذل   نجااد الشاااعر ة ااعص ال ااتعادو الاانةن هااذف ماان خااال (47)«ا ااتعادو الاانةن يااي تنظااة  جدةااد 
شعرف  وةتج د هذا ال عي من خالا إخراك أشعارف من دايرو الىرب  إلص دايرو األُناآل  ياإذا بمعااني 
شعرف البعةدو الىرةب  بد وجدت أن اها ياي يناا  الممادوح ةةاع التيات بالمجاد يأن ات باه وأناآل بهاا  

رو مان عاور ألنها ماجدو ال تأنآل بىةر المجد وال ةأنآل بىةرهاا ولعا اليعةدو المدةة  تجاون عاو 
 هذف المةاول  ال تعادو النةن. 

ولمااا جااان الشااعر عنااد أبااي تمااا  هااو عااوب العيااوا يإنااه ال ةفنااصا وبهااذا تتأجااد العااف  
الفجرة  ل شعر ألن اليعةدو عند ه هي ابن  الفجر ومن هنا ياإن ماةالد اليعاةدو ةعااةبه مخااض 

بماا لهاا مان أهمةا  ياي الشاعرا   يجرع ع ةر  وهذا ال ةعني أن أبا تماا  ةىفاا العاطفا  وال ةعتارف
يالجهد الفجرع عندف ال ةنابض العاطف  وال ة ىةها با ةشد من أ رها وةيوةها. وع ص ايتراض تى ةبه 

لةآل من العةةح أن أه  عنعر  »الفجر ع ص العاطف   يإن هذا األمر ال ُةعد مأخذاس ع ةه  ألنه 
 ياااااااااااااااااااااااااااااااااااي الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااعر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااو العاطفااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااعر خ اااااااااااااااااااااااااااااااااااص خةاااااااااااااااااااااااااااااااااااالي 

جماا ةنبىاي أن ال ُةفها  مان بولاه  (48)«الخةالي بد ُةعبر عن عاطف  أو شي  أو يجارو  وهذا الخ ص 
بأن الشعر عوب العيوا  أنه جان ضعةف الموهب  الشاعرة   ب ةاد الطبا   ةخ او مان العاطفا ا باا 
ع ص العجآل من ذل  ييد جاان متوباد الموهبا ا ولجناه جاان ةادر  أن الموهبا  وةادها ال تجفاي مهماا 

  إذ ال باااد مااان الفجااار الاااذع ةهاااذبها وةااانه  لهاااا ياااي عاااال  اإلبااادال  ااابةالس الةبااااس ُموطناااأ جانااات بوةااا  
 األجناف. 

  (49)ث  نأتي إلص بوله
 إلة  أثرت من تةت الترابي           بواياي ت تادر بال ععااب

 من اليرطات يي ا ذان تبيص           بيا  الوةي يي الع  العالب
 مجرماا  وتفتاح جا بااب           عراض الجاف تج ل جا وادب 

 مضمن س جالا الارجب تىني           غنا  الا اد عنها  والرجااب
 إذا عارضتها يي ةو  يخار            م ةت خادود  ابيا  عراب

 (50)«أع أثرتها من ب بي ونطص بها ل اني  (أَثْرت  )وبوله    »باا التبرة ع يي شرةه  
هاهنااا نجااد أن اليعااةدو ةااةن تنط ااص ماان تةاات الترابااي يإنهااا ت ااتدر بااال ِعَعاااِبا وةرةااد 

َعَعااَب  »بااذل  أنهااا تواتةااه ع ااص مااا ةرةااد منهااا وال تتخ ااف عنااه  ألن بوله )ععاااب( مااأخوذ ماان 
ا وناباا  َععااوب  ال  النابااَ  ةعِعااُبها َعْعااباس وِعَعاااباس  إذا شااد يخااذةها أو أدنااص منخرةهااا بةباااب لتَااِدرن
تادرو إال ع اص ذلا ....ا وبااا أباو  ةاد  الَعُعاوب الناباُ  التاي ال تاِدرو ةتاص ُتععاب أداناي ُمنُخرةهاا 

ياليعةدو تخرك من ترابةاه  اه  س طةعا س بعةادوس عان الجهاد  (51)«بخةطب ث  تَُثونر وال ُتةاو ةتص ُتةَ ب 
لممدوحا وهاو مرة ا  تالةا  ع اص الفجرع الذع وجدناف يةما  بصا ولع ه ةرةد بهذا انشادها بةن ةدع ا
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مرة ااا  الجهاااد الفجااارع الاااذع ةراياااص إباااداعها  ألن التراباااي أو الة اااص هاااي أوا مخااارك مااان مخاااارك 
الةاااروف عناااد الجاااال ا وةؤةاااد ذلااا  أناااه ربطهاااا هناااا بال ااامالا يهاااي تبياااص ياااي ا ذان بعاااد  اااماعها 

ةهاااا جاااالوةي ياااي الةجااار جااااألبراطا أع إن بوايةاااه  لشااادو جمالهاااا تشااانف ا ذان وُتة ةهااااا وتبياااص ي
مااان  »العااا دا لةااادا باااذل  ع اااص طاااوا بيايهااااا وشااادو ظهورهاااا ونعااااع  بةانهاااا. جاااا  ياااي ال  اااان 

أمثاااله  وةااي يااي ةجاار ةضاارب مااثالس لماان ةجاات   اارف...ا باااا األ هاارع وبااد ةضاارب مااثالس ل شااي  
تح لهاا وهاي عاراض الجااف مجرما  تفا (52)«الظاهر البةن ةياا هو جالوةي ياي الةجار إذا نيار يةاه 

 »األبواب وال تى اص دونهااا وهاي ما  الرجاب تىناي عان الا اد وعان الرجااب  وباد بةنناه الشاارح بيولاه 
نمااا ةرةااد الطااايي أن الم ااايرةن ة ااتىنون بإنشااادها عاان الاا اد والرجاااب وةتع  ااون بهااا يااي اإلدالك  وا 

 ى ب.  ابيُ  ال تُ  -يي ةو  يخر -واإلدالك هو ال ةر لةالس وهي ةةن ةفخر بها  (53)«
  (54)ومن ذل  بوله

 إلةا  بعثات أبجاار المعاني               ة ةها  اياص  َعِجا  وةاادع
 جواير عن ذنابص اليو  ةةرل                هوادع ل جماجا  والهاوادع

 شداد األ ر  الماا  النواةي               من اإلباوا  يةهاا وال نادِ 
 إذا َةُ َنْت يت  آل يي اليةادِ            ةذل ها بذجار  ِبرن يجااارب    

 لها ياي الهاجآل الِيْدِح الُمع ص               ويي نظ  الياوايي والعمادِ 
 مجرم س عان المعنص المعاادِ من ه س عان ال ارص الُمورنل               

إلااص  مااروس أخاارل ن تيااي بهااذف العااف  األنثوةاا )أبجار المعاااني( وتعنااي أن الشاااعر لاا  ة اابص
مث ها جما تيد  ذجرفا وةتبعها  ايص عجا ةةثها ع ص اإل رال يي ال ةرا وةادب ةةدوها ةتص ةهون 

 ع ةها الم اي  يال تتعب يي الم ةر.
ااْنَ   ألن   األ اار يااي جااال  العاارب  »وهااي شاادةدو األ اار  أع ُمْةَجَماا  الَخْ ااص متةناا  العو

الخ ص...ا ويي التن ةا نةن خ يناه  وشددنا الخ ص باا الفرا  ُأ ر يالن أة ن األ ر  أع أة ن 
لذل  يهي عاةةة  ال اب  تخ او مان جاا ماا ُةعةابا برةيا  بوايةهاا  (55)«أ ره   أع شددنا خ يه   

من الع ا التي ت ةص بالياية  مثا اإلبوا  وال نادا وهي ع ا تتعا بالجانب الشج ي من اليعةدوا 
يهي من ها   عان تهما  ال ارب  المخفةا   أع التاي وجذل  يةما ةتعا بالجانب المعنوع المضموني  

 ورنل عاةبها عنها وأخفص أمرها.
إنها بعاةدو ُمتأبِّةا  عاعب  الماراآل غةار ذلاوا  ألناه لا  ُة ابص إلةهااا لاذل  جانات معانةهاا 
روا ألن الشاعر ةبذا جهدف يي تذلة ها ُمعمالس يجرف يي  بةا  أبجاراس  أع  مبتجرو غةر معادو وال ُمجرن

ا يهو عاةب يجارا وبعاايدف مان بناات أيجاارف ةبتجرهاا ابتجااراسا وهاذا الجهاد المباذوا ياي خ اص ذل 
اليعااةدو ومااا يةااه ماان داللاا  ع ااص العاانع   ال ةعنااي أن الشاااعر واباا  يااي أ اار عاانعت  يااال ةم اا  
ةرةته يي إبداعها جما ال ةعني أن أبا تما   هو الوةةد بةن الشعرا  الذع ةجهاد وةجاباد ياي شاعرفا 
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يااي الفاان عاانع  وجهااد وبةااود ولجاان الفنااان الةيةيااي هااو الااذع ة ااتطة  أن ةباادو  »ن المع ااو  أن أل
ذا غ بات ةرةا  األدةاب ع اص  ةراس مط ص الةرة  ع ص رغ  هذف العانع  وهاذا الجهاد وت ا  اليةاود. وا 

وباد  (56)«عنعته وجهدف جان جا ذل  عالما  ع اص تمجناه مان يناه وع اص أعاالته وعادص تجربتاه 
تما  جذل  ةبذا جهدف لةب ه الشاأو البعةادا ولجناه الجهاد الميارون بالةرةا  ةتاي لةبادو وهاو جان أبو 

  (57)يي جهدف غةر جاهدا ةعبر عن ذل  بيوله
ن جان لي طوعاس ول ت بجاهد     أجهد ةتص أب ه الشعر شأوف        وا 

ا (58)ةضااور بضاااةا النيااد يااي ذهاان أبااي تمااا   -أةضااا  -وةالةااظ يااي األبةااات ال ااابي  
وذلاا  يةمااا ةتعااا منهااا بعااة  الاانظ  و ااالم  العااروضا ومااا ةتعااا بال اارب  التااي ُةااتنه  الشااعرا  
بهاااا وماانه  أبااو تمااا  نف ااها ولعااا هااذا مااا ةاادا بالشاااعر إلااص الااديال عاان شااعرف وتن ةهااه ماان هااذف 

 العةوب. 
ي عااانعته جماااا ياااي وياااي  اااةاصب آخااار تبااادو اليعاااةدو ُباااْرداس أو ثوبااااس ُمْعَ مااااس ُمَوشناااصا أتيااان ةايُجاااه يااا

  (59)بوله
 وأللب نن  جاا ثاوبب ُمْع َا ب             ُة دل وُةْ ة  بالثنا  الُمْعِجبِ 
 من ِب نو المدح التي مشهورها              متمجن  ياي جاا ب بب ُب نبِ 

 نوناُر أها المشرص الىضِّ الذع             ةجنونه رةةاُن أها المىربِ 
أبا تما  ةرة  ع ص إظهار دور الشاعر وما ةبذله من جهاد يجارع ياي ل  ةعد خايةاس أن 

 اابةا إخااراك اليعااةدو إلااص الةةاااو يهااو ةخ يهااا خ ياااس وةباادعها إبااداعاسا ثاا  إنااه ةاارة  ع ااص إثبااات 
إجادته يي العن  والةب  والتوشة  والتجمةا والت ةةنا وجا ذل  دلةا ع ص مدل التعاص اليعةدو 

ن  جانات ميدماا س إلاص الممادوح  لة ب ااها ماتجمالس بهاااا وبماا يةهاا ماان مادح وثنااا  باه وانتمايهاا إلةااها وا 
معجب  ييد جعا الشاعر من بعةدته ثوباس ُمع ماسا وجعا الثنا  المعجب لةمته و ادافا وباد ذهاب 
عبااد اليااادر الرباااعي إلااص أن هااذف العااورو جااا ت ولةاادو مهناا  الةةاجاا  التااي عمااا بهااا  مناااسا وذلاا   

بةا عن أن الشاعر جان ةايجاس ل ثةاب يي بداةا  ةةاتاه ةبادو عاةةةاس  وذلا  ألنناا  إن ما »بيوله  
.  غةااار أن هااذا الااربط باااةن (60)«نشااعر أن آثااار ت اا  المهنااا  واضااة  يااي تشاااةج ه لعااور الثةاااب 

ال ةجفاي لتف اةر هاذا   -ع اص عاةته  -عاورالثةاب عناد أباي تماا  وباةن عم اه ياي مهنا  الةةاجا  
 ةب  يي تعوةر اليعةدو عندف.   والالةر  ع ص الن

رماا اس ةجااون باوالس لااه وجاهتااه يااي هااذا  -يااي شااعرف  -ولعاا اليااوا بااأن الثةاااب بااد اغتادت  
أبااو تمااا  ةة اان ييااه الثةاااب يااي الشااعر ججااا  »العاادد  وهااو مااا ةؤجاادف معااطفص نااا عااف بيولااه  

ثناا   ُمعجاب ا يماا هاذا الثاوب المع ا  الاذع لةمتاه و اداف   (61)«شاعر جبةر ة توعب رماو  تراثاه 
 وما هذف الب نو المدةة  التي ُن جت خةوطها بمهارو واتيان إال رم اس ل مجد والريع  وال ؤدد .   
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  (62)ومن ذل  بوله
ن جنت ال مثاا  لدةاا  وال ِندو  لُته المدح جا ةاااااس          وا   ومث   بد خون

 نااف من ة هااا عيدُ ةااُر وما دا           نظمت له عيدا من الشعر تنضب البا
 ت ةر م ةر الشمآل مطرباتهاااا           وما ال ةر منها ال العنةص وال الوخدُ 
 تروح وتىدو با ُةراح وةىتااادل           بها  وهي ةةرل ال تروح وال تىدو

 تيط  آياص البالد  وابياااااااس           وما ابتا منهااا الِعذار  وال َخادو 
 يةها ُلَبانااااا             ِلُمْرَتِج ب َةةاادو وُمْرتِجاب ةشاادوغرايب ما تنف  

 إذا ةضرْت  ااح الم او  تيب ت           عيايا منهااا غةار م مو ا ب ُمْ دُ 
 أهةن لها ما يي الباادور وُأجِرَمْت           لدةه  بوايةهاا جما ُةجااَرُ  الَويادُ 

 -نظماااا يرةاااداس لاااةآل لاااه مثةاااا ا ياااإن الشااااعر ةىتااادعالشاااعر ةاااةن ةعااابح عياااداس منظومااااس 
إن اناس ممة اس يي نظمه وعناعتها ت   هي بع  العالبا  باةن أباي تماا  وبعاةدته   -بميتضص ذل 

لذا تراف ةةتفص اةتفا  جبةراس بالموهب  الشعرة  التي ةم جهاا وةعَتدو جثةراس بهذف الدرب  والمهارو والةاذص 
لشعر لةآل أمرا  هالسا وما جا الشعرا  يةه  وا ا جأنماا ةرةاد الياوا إن يي نظ  الشعرا لةؤجد أن ا

ذاعتها .  اليعةدو ال تأتي عفو الخاطر ةتص ال ةجون ل شاعر منها غةر ا تيبالها وا 
اليعاةدو  »عما مضانب ةةتااك إلاص جهاد وَجادر و اهر وعناا  إن  -جما ةراف  -إن الشعر 

أعاابةت تنمااو عمةياااسا عااارت شاابج  مشااع  ماان المعاااني  لاا  تعااد عناادف نمااواس أييةاااس بخااط واةااد ا بااا
 واألخة   والمشاعر.

 . (63)«ل  تعد تتوالد انفعالةاس وة ب ا با أعبةت تتوالد يي التأما والوعي والعبر والجهد 
لهااذا جااان الشاعرهوعاااةب الفضااا الااذع ةنبىااي أن ال ُةن ااص يضاا ه. واليعااةدو الناتجاا  

هرو ذايع ا ةتداولها النااآل إعجابااس بهااا يةاراح بهاا وُةىتادل عن ذل  الجهد ت ةر م ةر الشمآل مشت
اوتيطاا  آياااص الاابالد  ااابي س يااي مضاامار الماادح. وماارو أخاارل نااراف ةعاافها بيولااه  غرايااب  والىرباا  

 تعني الفرادو والتمة   لذل  يإنها غاة  المط ب ل مرتج  الذع ةةدوا والمرتجا الذع ةشدو.
   وهي يي األعاا المارأو الجرةما  النفة ا ا ثا  ا اتعما جم  عية »والمراد بيوله عيايا  

ييعااايدف جرةمااات ماان  (64)«يااي الجاارة  ماان جااا شااي  ماان الااذوات والمعااانيا ومنااه عيايااا الجااال  
 عيايا الجال   إذا ن لت  اح الم و  أجرمت بوايةها جما ُتجر  الويود.

  (65)ومن عور مخاطبته ل ممدوح ةةن تيد  إلةه اليعةدو  بوله
 اليوايي بد أتةن  ن عاااس          تتجشا  التهجةار والتى ة اا هذع

 من جا شاردوب تىاادر بعدهاا          ةظ الرجاا من اليعةد خ ة ا
 وجدةدو المعنص إذا المعنص التي           تشيص بها األ مال جان لبة اا

 ت هو بعاجا ة نها  ونعدهااا          ع ياس ألعجاا  ال ماان نفة ا
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 من دوةاا  الَجِ   التي التنفج           ةم ي ع ة  رعةنها مةبو ا
ذا ةططت الرةا جان ج ة ا  جالنج  إن  ايرت جان مواجبااس          وا 

اليوايي ةةن تتجش  التهجةر  وهو ال ةر يي الهاجرو يي شدو الشامآلا وتتجشا  التى اةآل 
مضنة   تجاباد يةهاا الياوايي ماا تجاباد   من الى آلا وهو ظ م  آخر ال ةاا إنما ةدا ذل  ع ص رة  

ألن َتَجشو  األمر تج وفه ع ص مشي ا ياليوايي  تج ف نف ها عنا  ال ةر يي الى اآل والهااجرو  ااعة  
وبايةاا   شاارود عااايرو   ااايرو  يااي الاابالد جمااا ةشاارد  »نةااو المماادوحا وهااي ماان ةةااع جمالهااا شاااردو 

ا متفردو  ابي  جرةم  تدل غةرهاا مان اليعاةد خ ة ااس ا ولعا مرادف من بوله  شاردو أنه(66)«البعةر
 غةر ذع بةم  أو مجان .

إنهاا جدةاادو المعنااص أمااا غةرهااا ييااد ب ااي معناهاا لجثاارو ا ااتعماله تم وااه األ اامال بااا تشاايص  
بها وهي ِع ص  ثمةن  ونظ  من الجال  رعةن بد ُخ  به الممدوح دون  وافا جما أنها جالنج  يي 

مااا  الممااادوح أنناااص اتجاااه و اااارا وتج اااآل إلةاااه ةاااةن ةةاااط رة اااه يهاااي ة ااان  ع اااوف وضاااةايه ت اااةر 
 العةب  ذات جر  وويا .  

وةمجاان أن نخ اا  ماان هااذا المبةااع الخااا  بعالباا  الشاااعر بشااعرف أنهااا عالباا  شاادةدو 
بوة  متةن  ةبدو يةها الشاعر م هواس بشعرف مفتوناس بيعايدفا ةبذا يي تجوةدها جا ما يي و عه من 

ال ب وةابب جبةارةنا وةنبىاي أال ةعارينا ةضاور الممادوح يةهاا عان هاذف العا   الوثةيا  الجهد باإخ
بااةن الشاااعر وبعااةدته  ألن ةضااور المماادوح لاا  ةجاان أبااداس لةةااوا بااةن الشاااعر وشااعرف  ألنااها ماان 

 هذا الوجها ال ةعدو جونه موضوعا ةتناوله الشاعر يي شعرف.
ي عااورو اليعااةدو التااي ةباادعها ولااةآل أمااا غاةتااه األولااص يااي اليعااةدو المدةةاا  إنمااا هاا 

المماادوح  بااا إن عااورو المماادوح ال تعاادوعن جونهااا  خادماا  ل يعااةدوا ع ماااس بااأن هااذف العااورو هااي 
مان عاان  خةاااا الشااعر نف ااها إنهااا عاورو المماادوح المثاااا جماا ةااراف يااي شاعرف ال ماان ةةااع جونااه 

ينةن نمةا إلص اليوا بأن أبا تما   » وجوداس مادةاس يي الواب   وبد أشار إلص ذل  عبدف بدوع بيوله 
ما جان ةمدح ممدوةةه بيدر ما جان ةمدح المثاا األع اص لسن اان الجاماا جماا  -بعف  خاع   -

وةمجن اليوا أن هذف العورو المثالة  هي التي جانات ت اتخرك جاوامن (67)«تتمث ه الةضارو العربة  
 اإلبدال يي نفآل الشاعر. 

ف اليعاااةدو إنماااا هاااو عاااوت األناااا المبدعااا  التاااي تؤجاااد إن يخااار الشااااعر بشاااعرف ياااي هاااذ
م جااس ل ممادوح الاذع باذا ياي مياب اه مااالس   -خطأس  -ةضورها يي  َن ر ُةظن أنها ال تم جها يُةعد 

جثةراس . لياد ُنظار إلاص اليعاةدو المدةةا  نظاروس يةهاا غةار ب ةاا مان الرةاب و او  الظانا يبادت  ا ع س 
تنتيا من م   الشاعر إلاص م ا  الممادوح الاذع اشاتراها بمالاه لنف اه. ولعاا الشااعر باد يطان لهاذا 

بماااا ةمث اااه مااان ةضاااور األناااا الشااااعرو ياااي يرادتهاااا  -ةدو األمااار يجاااان يخااارف بشاااعرف ياااي هاااذف اليعااا
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ثبااااات م جةتااااه لهااااا  -وا ااااتياللها عاااان المماااادوح  رداس ع ااااص ذلاااا  ورغباااا  يااااي إثبااااات وجااااودف يةهااااا وا 
وم اااؤولةته عنهاااا  يهاااو الاااذع ة اااهرألج ها وةباااذا جهااادف ياااي تة اااةنها وت ةةنهااااا و ااابجها وتوشاااةتها 

 ةن  بأبهص الة ي وأغالها. لةبر ها عرو اس بجراس عذرا  ياتن  الجماا م  
الفخر بالشعر هو عوت توةاد الشااعر »وبنا  ع ص ذل  ال نمةا إلص الرأع اليايا بأن  

بالممدوحا....ا أو هو الشارةة  التاي تمثاا الفاع ةا  اإلةجابةا  ل شااعر تتاوا ل وتتوةاد ما  الفاع ةا  
  الياااااوا بالتوةاااااد  ألن وةالةاااااظ هناااااا أن الياااااوا باااااالتوا ع  ةتناااااايص مااااا (68)«اإلةجابةااااا  ل مممااااادوح 

اداا وإلن بب ناا الياوا باالتوا ع لجوناه ةةفاظ لجاا مان الشااعر  المتوا ةةن ال ة تيان يضالس عان أن ةتةن
والممااادوح شخعاااةته الفردةااا  وا اااتيالا ياع ةتاااها يإناااا ناااريض الياااوا بتوةاااد الفااااع ةتةن  ألناااه ة ىاااي 

و ماا ةتعاارض ما  ماا ناذهب إلةاه الم اي  بةن طريي العالب ا وةنفاي ماا يةهاا مان جادا وتاوترا وها
 من اليوا بجدلة  العالب  وتوترها بةن الشاعر والممدوح  جما  نبةن الةياس.   

وةااةن ننظاار يااي وعااف الشاااعر بعااةدته بااالبجر العااذرا  نجااد يةااه مااا َةِشاافو عاان ماادل 
ثاص تع يه باليعةدو وشىفه بها  ولعا ما ةن  ع ص هاذا الشاىف وةشاي باه هاو عاورو اليعاةدو / األن

التااي عباار عاان عاا ته بهااا  ماان خااالا عالباا  نوعةاا  خاعاا  ال ةاارل يةهااا ةرجاااا ياااليوايي األبجااار 
  (69)ت  مه نف ها راضة  طايع ا لةفتض عذرتها دون ظ   وال اغتعابا جما ةيوا

 عذارل بوافب جنت غةر مداي ب                أبا ُعذرها ال ظ   ذا  وال َغعبُ 
ةرةااد أن هااذف اليااوايي مثااا الن ااا  العااذارل لاا  ةفتاارعهن  »باااا التبرةاا ع شااارح الاادةوان  

 (70)«غةرعا ةياا ل رجا إذا ايتض المرأو هو أبو ُعذرها وأبو عذرتها 
وبد ذهب تويةص ال ةدع إلص أن هاذا الاربط باةن الجارةا  البجار واليعاةدو البجار ناات  عان 

 )والمجهااود يااي  (ابتجااار الجارةاا   )ا بااةن المجهااود يااي  الااذع بموجبااه نعاا »التفاعااا اال ااتعارع 
يإن َخ ن االبتجار األوا أخذ عذرو الجارة ا يإن االبتجاار الثااني َخا ن البةاع   (ابتجار اليعةدو 

  (71)«عن ِجةاد المعاني يي جةاد المباني 
بااا إن الشااااعر لةجااااو  مااا ُذجااار يةعبااارعن عالبتاااه باليعااةدو / األنثاااص  باااأخ  عااافات 

ألنوثا   وذلاا   ةااةن ةعااف هااذف العالباا  بعااورو هاي أشاابه مااا تجااون بالعالباا  النوعةاا  بااةن الرجااا ا
  (72)والمرأوا جما يي بوله

 والشعر يرك  لة ت خعةعته            طوا ال ةالي إال لُمْفَتِرِعه 
ولةآل بخافب ما يي هذا ال اون مان العالبا  باةن الشااعر وبعاةدته مان داللا  لهاا خطرهاا 

ط باااةن اإلبااادال والىرةااا و الجن اااة ا وهاااو ماااا باااد ةىااارع الباةاااع بالميارنااا  باااةن هاااذف النظااارو ياااي الااارب
اِمةنااا  لسبااادال وباااةن ماااا بالاااه أعاااةاب التة ةاااا النف اااي عااان عااا   اإلبااادال باااالجنآل وبخاعااا   التنمن
 عااةمه  يروةااد ا وال أرةااد أن أ اارف يااي اليااوا يأذهااب إلااص أن أبااا تمااا  بااد  اابص يروةااد إلااص ذلاا ا 

نمااا  ااأجتفي باااليوا إن يااي هااذف النظاارو مااا ةؤجااد أن ذلاا  الجهااد الااذع ةبذلااه الشاااعر يااي إباادال  وا 
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بعةدته هو جهد ةبةب إلص نف ه  إناه جهاد ميارون بالمتعا  وال اذو التاي هاي أشابه ماا تجاون بال اذو 
 -وةظهاار أن العالبااات الجن ااة   »الناتجاا  عاان ت اا  العالباا  النوعةاا  الخاعاا  بااةن الااذجر واألنثااص

ولعااا الىاةاا  التااي ةرمااي إلةهااا أبااو  (73)«جاناات موضاا  اهتمااا  شاادةد يااي الشااعر العربااي  - إجماااالس 
تما  من ورا  هذف العالب  إنما هي اإلعراب عن يةولته الشعرة  واإلشادو بهاا   وذلا  ياي مجتما   

 بالعناة  والتيدةر. -أةاس جان نوعها  -تةظص الفةول  يةه 
 
 
 
 

 المبحث الثاني :
 الشاعر / الممدوحثنائية 

 جدلية العالقة وتوترها :   -أولا 
يااي هااذا المبةااع  اانتةدع عاان العالباا  الثنايةاا  بااةن الشاااعر والمماادوحا وهااي عالباا    

جدلةااا  لهاااا أهمةتهاااا وخطورتهااااا وأعناااي بجدلةااا  العالبااا  وتوترهاااا أن ةضاااور الشااااعر يةهاااا ةجاااون 
دوح مايةاها وذلا  مان خاالا االعتاداد بالاذات ةضوراس إةجابةا ياعالس يةه من الندة  يي مواجه  المما

ثبااات وجودهاااا وامااتال  روح  المبااادرو  بعةااداس عاان اال ااتخذا  والشااعور بالضااعف والااذا والهااوان  وا 
 إ ا  الممدوح. 

هااذف العالباا  الجدلةاا  ةنبىااي أن نيااف عناادها ونويِّةهااا ةيهااا ماان االهتمااا   ألن اليعاااةدو 
يالشااعر ةاةن ةبادل بعاةدته المدةةا  وةباذا يةهاا مااا  المدةةا  هاي ةاظ الممادوح مان يان الشااعرا

أن ةنااا رضاص الممادوحا وأن ةشاب    -يضالس عن عناةتاه بفناه  -و عه من الجهد إنما ةرةد بذل  
غرورف يي ر   عورو مثالة  له تتج د يةها جا خعاا الجر  والجود والشجاع ...إلخا وبنا س ع ةه 

ن  أةاادهما ةتجااه إلااص الشاااعر وبااه وماان خاللااه تظهاار ن ااتطة  اليااوا إن ل يعااةدو المدةةاا  وجهااة
عالبااا  الشااااعر باليعاااةدو  بوعااافه معااادرها وُمنشااايها ومبااادعهاا وهاااي عالبااا  طبةعةااا  يةهاااا مااان 
أواعر اليراب  والةمةمة  ما يةهاا وهو ما  بص الةدةع عنه. وثانةهما ةتجه إلاص الممادوحا وتظهار 

  لة ات عالبا  طبةعةا ا وهاذا ةعناي أن لهاا أ اباباس من خالله عالب  الشاعر بالممدوحا وهذف العالب
 ودواي  تيف ورا ها.

وهي تثةر جثةراس من األ ي   طرةها ومةاول  اإلجاب  ع ةها ة اتدعي عماال بةثةااس مطاوالس  
 ال ة تطة  هذا البةع الويا  بها لذا  نيتعر ع ص ما ُةتاح تناوله يي هذا البةع .
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لشااعر بشاعرف مان الوجاه الاذع ة اي الممادوح نشاعر ومن هنا يإننا ةاةن ننظار إلاص يخار ا
معه أن الشاعر ةيتط  لنف ه نعةباس من ةاص الممادوحا وةاأتي ال اؤاا التاالي  لمااذا ةفخار الشااعر 

ه بها ؟  بشعرف يي  ةاص هذف اليعةدو التي عنعها ألجا الممدوح وخعن
بداعاه يهاي بجمالهاا وبوتهاا   تشاةر إلةاه  ث  ِلَ  َلْ  ةجتِف بجون هذف اليعةدو مان عم اه وا 

وتنوِّف بشاعرةته وتفوبها ةةن ةياا يي اإلشادو بها ما ةيااا أو ةةن ُتدي  يةها األمواا الجثةرو يةادا 
 ذل  ع ص أنها ثمةن  غالة  ؟

وبااد جااان الةاادةع يةااه عاان الوجااه الااذع ةمثااا عالباا  الشاااعر  -يااي المبةااع الااذع تيااد  
ألبةات التي ةفخر يةها الشاعر بشعرف ةضوراس   بةاس جان ةضور الممدوح يي ا -باليعةدو المدةة 

ال ةعاادو جونااه  اابباس مةفاا اس لسباادال  ماان ةةااع أنااه موضااوعها الااذع بة اات يةااه أو جتباات لااها ورأةنااا 
لةا ا وأللب اان ا  جةاف ةياادمها الشااعر إلةااه بطارصب عدةاادو مان طرايااص الخطااب نةااو بولاه  خااذهاا وا 

لةاه ومنةت ا وأهدة ا وجا ذل  لتأجةد شدو ا لتعاص اليعةدو بالشاعر  يهو الذع ةم   اليعةدو وا 
تنت ب  لذا يهو الاذع لاه ةاص التعارف يةهاا ُةعطايا وةمانحا وُةهادعا وُة ب اها مان ةاراف أهاالس لهااا 
وهو هنا عاةب الفضاا ياي ذلا  ج اها أماا الممادوح يةبادو مةتاجااس إلاص الشااعر لاةآل غةار  لاذل  

 يهو الذع ُةعطةه وةمنةه وةهدع إلةه وة ب ه. يإن يضا الشاعر ع ص الممدوح ال ةنجر 
وبااد أدل النظاار إلااص اليعااةدو المدةةاا  ماان هااذا الوجااه المتعااا بالشاااعر  أعنااي عالباا  
 الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعر
) المادح( باليعةدو المدةة  التي ةبدعهاا أدل إلص اليوا بأنه إنما ةنعب ل ممدوح الشرا  لةوبعاه 

ةتاك ةاج  غرة ة  ل مادح وأنه عالا  ع اص مدةةاه م» يي ةباي ها وة رل يي نف ه اإلة اآل بأنه 
لااها وأن عااةته وشاارف ا اامه وبيااا  ذجاارف ةتوبااف ع ااص ماادةح المااادحا وهااذف هااي أ ااالةب إةااداع 
الرغب ا وة ب ذلا  وبماا أن الممادوح هاو المةتااك ل ماادح يإناه ال باد أن ةادي  وب اخا  ثمنااس لهاذف 

 )من تبري ب ل اة  الممدوح بيعد إدان  المادح وال ةخفص ما يي هذف النظرو (74)«ال  ع  الضرورة  
ع اص ةاد  -وتةمة ه الم اؤولة  جام ا  عان بناا  الن اص المضامر وشاعرن  الاذات العربةا   (الشاعر 

ظهااار المماادوح بوعاافه ضااةة س ل مااادحا  -تعبةاار الىااذامي  وخروجهااا ماان داياارو الةيةياا  والواباا ا وا 
الةص من الباطاا وال ةفرص بةن ما ةضرف وما ةنفعها  وبهذا بدا الممدوح  اذجاس ب ةد الفجر ال ةعرف

وهي عورو تخالف ما ُعهد عن الممدوح من عفات المعري  والثياي ا والمجر والدها . األمر الذع 
ر موهبتااه  بااد ةعااح معااه اليااوا بااأن المااادح هااو ضااةة  المماادوح  ألنااه ا ااتىا يياارف وةاجتااه ي ااخن

 ف.الشعرة  يي  بةا معالةها ويي إشبال غرور 
وال أبااوا  -بااأن المماادوح هااو الم ااؤوا األوا عاان شااعرن  -أةضاااس  -ولربمااا عااحن اليااوا  

الذات العربة   ألنه هو الم اتفةد األوا مان هاذف الشاعرن . لياد جاان الممادوح مادرجاس لمادل  -َ ْةَ ن 
   ط  الشعرع ص النفوآلا يأخذ بمجرف ودهايه يي توظةف هذف ال  ط  وجع ها يي خدمته.  
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ع اااص ماااا تياااد  ةمجااان الياااوا إن النظااار إلاااص اليعاااةدو المدةةااا  مااان أةاااد وجهةهاااا وبناااا  
 عالب الشااااعر باليعاااةدو أو عالبااا  الشااااعر بالمااادوح واالبتعاااارع ص أةااادهما ُةعااادعمالس نابعااااس ال 

يي الطرف ا خر مان طرياي هاذف  -هنا –ة مح باجتماا النظرو إلص هذف اليعةدو   لذل   ننظر 
 . العالب    وهو الممدوح

إنناااا ةاااةن ننظااار ياااي أبةاااات الفخااار الاااواردو ياااي اليعاااةدو المدةةااا  مااان الوجاااه الاااذع ة اااي 
الممدوح  أبعد به الوجه الذع ُةظهر عالب  الشااعر بالممادوح يإننا نجادها عالبا  جدلةا  متاوترو   
وذل  أن الةضور ال  بي ل ممدوح الذع تةدثنا عنه يي المبةع األوا بد تىةر  ألن الممدوح من 

 الوجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ُةعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو طرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس مهمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ل ىاةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا 
إذ ةمثا دايعاس بوةاا ل شااعرال إلاص مجارد إنشاا  اليعاةدو باا إلاص إجادتهاا وباذا بعاارل الجهاد ياي  

تة ةنها و اهر ال ةاا ياي  ابةا تثيةفهاا وتةعاةنها مان العةاوبا ومان هناا ةعابح لاه الفضاا ع اص 
  الشاعر  إذ لوالف لما ب ه الشاعر الىاة  يي تجوةد بعاةدتها يالممادوح مةاط أنظارالشاعرا  جماةعه

ا وج هااا  ةخطاااب ودفا وةط اااب رضاااافا لةج اااب مااان ورا  ذلااا  المااااا والشاااهرو وبذا غااادت بعاااةدو 
الماادةح مضااماراس وا ااعاس ل  ااباص والمناي اا  بااةن الشااعرا ا يج ااب الشااعر ماان ورا  هااذف العالباا  بااةن 
 الشاعر والممدوح ج باس جبةراس من ةةع الج  والجةفا وهذف عاورو إةجابةا  لهاذف العالبا  التاي طالماا

 ُرمي بها الشعر العربي.
وماان هنااا تعاابح العالباا  بااةن الشاااعر والمماادوح بايماا س ع ااص تبااادا المنفعاا  ا ولااةآل يااي 
ذلااا  غضاضااا . أماااا الشااااعر يياااد جاااان الممااادوح بالن اااب  لاااه دايعااااس بوةااااس وباعثااااس ةثةثااااس ع اااص جتابااا  

رمن هاذا الاداي  بعاةدوس اليعةدو واإلجادو يةهاا بتيوةمهاا و تثيةفهاا ا و باذل  عااد النفا  ع اص الشااع
 جمة  س شدةدو األ ر متةن  ال ب  بوة  البنة  بادروس ع ص ال بص والمناي   .

و أمااا المماادوح ييااد ج ااب ة اان الااذِّجرا وشااةدت لااه اليعااةدو عاارةاس ماان المجااد ريةعااا.  
  (75)وبد أشار الشاعر إلص أثر الممدوح يي جودو اليعةدو وأعالتها بيوله

نا  أةَجْمَت الذع   بةن يجااارتي           وبةن اليوايي من ِذما ب ومن عيدِ وا 
ااْ َت شااعرع ياااعت ص رونااص الضااةص           ولااوال  لاا  ةظهاار  ماناااس ماان  وأعن

 الىمدِ 
إن الممدوح بماا لاه مان العافات والخعااا الةمةادو َلُةةفِّا  الشاعرا  إلاص باوا الشاعر يةاه 

هذف العفات ماث  س يي الممدوح ع ص الةيةي   والتىني بجرة  عفاتها وبج ةا عطايها و وا  أجانت
بداعااه يااإن أثرهاا يااي الشااعر ماان ةةااع التجوةااد والتة ااةن ال  أ  جانات ماان اختاارال خةاااا الشاااعر وا 
ةنجر  ألن الرغب  يي ال بص وغ ب  المناي ةن تجعا الشاعر ةعما يجرف يي شعرف وةعةد يةاه النظار 

من اإلجادو ال ب بب عفات الجر  والشجاع  وغةرها مروس بعد أخرلا وبذا ةناا الشعر ةظه الواير 
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نما ةعضدها يي ذلا  ماا  من العفات التي ةتمت  بها الممدوحا أو ةخ عها ع ةه الشاعر وة با وا 
ةتمتاا  بااه المماادوحا يااي الىالااب اماان ع اا  وثياياا  أدبةاا  نيدةاا ا ي اا  ةجاان  اااذجا ب ةاادا بااا جااان مثيفااا 

  الوبوف بيعاايده  باةن ةدةاه ماال  تجان باد ب ىات مان الجاودو عالماس بالشعر نابداس له ةتهةب الشعرا
مب ىاس ةشجعه  ع ص ذلا ا وماا َعاْرُض الشاعرا  بعاايده  المدةةا  ع اص الع ماا  لمعريا  خ وهاا مان 
العةوب ببا الذهاب بها إلص الممدوح إال دلةال ع ص العورو اإلةجابة  الفاع   والمؤثرو ل ممادوح ياي 

ةارول عان ماروان بان أباي ةفعا  مان أناه جاا  إلاص ة يا  ةاونآل بان  عناع  الشعرا ومن ذل  ما
ن جااان ردةياااس  ااترته. » ةبةااب يياااا لااه   بااد ب اات شااعراس أعرضااه ع ةاا ا يااإن جااان جةااداس أظهرتااها وا 

يأنشاادف بولااه ) طربتاا   اياارو يةةااي خةالهااا (ا يياااا لااه ةااونآل  ةااا هااذا اذهااب يااأظهر هااذا الشااعر 
ماان عاادر ُمعااالف  ةتااص عااار ع ااص  »عجااب بهااا ي ةااف .  ثاا  إنااه ةااةن أنشاادها المهاادع أ(76)«

الب ااط إعجاباااس بماا  اام  ا ثاا  بااا لمااروان   جاا  هاي ؟ باااا ماياا  بةاتا يااأمر لااه بمايا  ألااف درهاا  
»(77) . 

يااال عجااب إذ ذا  أن ناارل الشااعرا  ةبااذلون مااا يااي و ااعه  إلجااادو بعااايده  يااي ماادح 
 -ةةن ةعافها  -ح الشاعر غةر المف ص الممدوح ووعف عطاةاف الج ة   المعجب  الباهرو ا يةعب

لص ذل  أشار أبو تما  ةةن وعف الفرآل الذع ةم ه ع ةه أةد ممدوةةه بايالس    (78)ُمف ياسا وا 
ن ل  ةف صِ   ُتىرل العةون به وُةفِ ُص شاعر             يي نعته عفواس وا 

  ألن  عااان الجهاااد الاااذع ةبذلاااه الشااااعر ياااي بعاااةدته (عفاااواس  )و ةنبىااي أالت تعااارينا ج مااا 
 اليعد منها إنما هو إظهار مدل تأثةر الممدوح يي تفوص الشاعر وتمة ف.  

وأمااا المماادوح يإنااه ةج ااب خ ااود الااذجر وع ااو المن لاا  والتمهةااد لااه بااةن الناااآلا وهااو أماار 
لاااص ذلااا  ةشاااةر الشااااعر  ةةااار  ع ةاااه جاااا الةااار  ا و ةااادي  ياااي  ااابة ه الجثةااار مااان المااااا . وا 

  (79)بيوله
  الس ومة  س             يي الشعر بةن نوادرب وشواردِ مهندتو ال م  من

 يهو المراح لجا معنصس عا بب           وهو العياا لجا بةت شاارِد 
  (80)وجذل  بوله

  ةنْرُت ية  مدايةي يترجتها            غرراس تروح بها الرواو وتىتدع
تيو  ع ص عورو مان عاور ويي  ةاص هذف العالب  الجدلة  بةن الشاعر و الممدوح التي 

الت ااوع والتجاايؤ ةةااع ةياف  ا طان الشااعر ياي ماوا او  اا طان المااا والجاافا وةظهاار يةهاا أن جااا 
عالبا   -جماا ةارل تويةاص ال ةادع  -واةد منهما مةتااك إلاص ماعناد ا خارا تعابح العالبا  بةنهماا 

َة ا  ياأبو تماا  ةاةن تبادا شعر/ عطةا ا ثا  تاؤوا عالبا  التباادا هاذف إلاص عالبا  تفاعاا  شاعر/ ِبا
  (81)ةيوا

 ةةةت غرته بة ن مدايحب               ُغرر يةةنا ُغرنتي بالجااااودِ 
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إنماا هاو ال ةيعادالتبادا مادح / عطةا ا بيادر ماا ةرةاد الوعاوا إلاص أن ماا ترما  إلةاه  »
ا ال ةمجان العطة  من بة  وتمثةا ل يدرو ع ص الفعاا ال ةجاون إال بالمادح / الشاعر  أع بااليواا وهاذ

 أن ةيو  أةضاس إال بالعطة / الية  . إنهما طريان متجامالنا وهذا التجاما شرطه الت اوع                           
 يألب ني من أمهات تالدف                 وألب ته من أمهات بالياادع

أمجاااان ل شااااااعر بهااااذف الرؤةااااا  أن ة اااااوع المعجااااا  بااااالمعج  وال فظااااا  بال فظاااا  والضااااامةر 
بالضااامةر. هااااذا الشاااااعر وذا  المماااادوح ا وبالتفاعااااا نةعااااا ع ااااص عااااورو واةاااادو هااااي الشاااااعر/ 

هجااذا ةةاار  الشاااعر ع ااص ذجاار التجااايؤ بااةن طريااي هااذف العالباا   (82)«المماادوح أو اليوا/الفعااا 
األعااةا ال ةجاييهااا إال أمهااات الياليااد   و ةعنااي بااذل  أمهااات بعااايدف  يأمهااات الماااا التالااد الياادة 

 المنظومات نظما بدةعا.
وماان ذلاا  مرايياا  عطااا  المماادوح ل يعااايد التااي ُةماادح بهااا وُةثنااص بهااا ع ةااها يااال ةتااأخر 
عنهاا ويي هذا ةة ن الثنا  وةة ن الندل والعطاا  عنادما ة ااةر أةادهما ا خار وةرايياه جماا ياي 

  (83)بوله
 ال شي  أة ن من ثنايي  ايراس             وَنَدا  يي أيص البالد ُة اةُرف
ذا الفتص المأموا أنجح عي اه             يي نف ه ونداف أنجح شاعُرف  وا 

وثم  عورو أخرل لهذف العالب  المتوترو والجدلةا  باةن الشااعر والممادوح نارل يةهاا عطاا  
نمااا نجااد الشاااعر ةجتذبااه اجتااذاباسا المماادوح ونااداف ال ةخاارك ماان بااةن ةدةااه   ااهالس طةباا س بااه نف ااها وا 

  (84)جأنما ةبر ف من مخبيه الذع ةختفي يةها يةخر لشدو جذبه عرةعاس  جما يي بوله
جااااذبت نااااداف غاااادوو ال اااابت جذباااا س                  يخاااار عاااارةعا بااااةن أةاااادع 

 اليعايدِ 
دةااه طبعاااس ال تج فاااسا وأنااه ليااد عودنااا أبااو تمااا  أن ةعااف عطااا  المماادوح بأنااه ة ااةا ماان ة

ةجااود بمااا يااي جفااه مهمااا جااان ثمةناااس دون تااردد  ألنااه بااد طباا  ع ااص العطااا  يااال ة ااتطة  المناا  أو 
اليبض ألن أنام ه ال تجةبه إلص ذل . أما هذف العورو يتبدو مخت فا س تمامااس يهاي أبارب إلاص الهجاا  

ال ُةنااااا عطااااؤف إال أن ُةنتااا ل مناااه  منهاااا إلاااص المااادح  ألنهاااا تظهااار الممااادوح بخاااةالس شاااةةةاس مم اااجاس 
ذا ما ع منا ة ا ة  أبي تما  إ ا  المفردو ال ىوة  وجهدف الفجرع الاذع ةبذلاه ياي تهاذةب  انت اعاا وا 
بعااايدف أمجننااا ذلاا  أن ن ةااظ ماان بوله )غاادوو ال اابت( إشااارو تاا رع بالمماادوح وت ةيااه بااالةهود يااي 

 ةرعه  ع ص جم  الماا والخوف من إنفابه.
أننا ن تطة  أن ن تمآل ل شاعر ُعذرا ينيوا إن بعدف من ورا  هاذا الجاال  لا  ةجان غةر  

نمااا جااان بعاادف إثبااات ا ااتةيابه ل ماااا الااذع  التهااوةن ماان عااورو المماادوح والجشااف عاان بخ ااها وا 
ةأخااذف   ألنااه جااان نتةجاا  طبةعةاا  ليااوو بعااةدته وشاادو جمالهاااا ييااد ا ااتطاعت أن تأخااذ هااذا الماااا 
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الااذا والهاوان  وياي هاذا البةاات إشاارو واضاة  إلاص رجةااان جفا  الشااعر ع اص جفاا  عناووس بعةاداس عان 
 الممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوح ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي مةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ان العالبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بةنهماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ةظهر يةها الشعر الياد  مان عاال  المعناص / عاال  الاروح منتعارا ع اص عطاا  الممادوح اليااد  مان  
ذاس ِلااَ  ال ةنتعاار األثاار الفنااي يااي عااراعه ماا  عطااا  الممااد »عااال  المااادو  وح ؟ وع ااص أع شااي  وا 

وياي هاذا ماا ةشاةر إلاص أن أباا تماا  ال ةأخاذ  (85)«ةيو  انتعارف ؟ إنه ةياو  ع اص وظةفتاه الجمالةا  
 عطا  الممدوح أخذ ال ايا الذلةا .

إن  -ويي  بةا تأجةد هذف العالب  الجدلة  بةن الشاعر والممدوح نجد أن الةارب بةنهماا 
ال ابي  التي ة يط يةها عطا  الممدوح وناداف عارةعاس   جاالس   يفي ميابا العورو –جا  الوعف 

أن بعايد الشااعر ت ايط عارعص مضارنج س بادمايها باةن  -هنا  -مضرنجاس بةن ةدع اليعايد  نجد 
 ةدع الممدوح .

ن جانات دماا  اليعاايد   يال ةجاد باداس مان أن َةاِدَةها يةادي  الدَِّةا  جام ا  غةار منيوعا  ا وا 
لة ت ةراماس ع ةه  ولذل  تعبح الدة  تفضالس منه وتجرمااس ال إجبارع ةاه يةهاا دما س ةالالس ل ممدوح و 

  (86)وال غعبا وهذ ما نجدف يي بوله
 وج  دة ب ت ر غدوت ت وبهااا            لها أثر  ياي تالدع غةار تالادِ 

 ولة ت دةات  من دما ب هربتها            ةراماس ولجن من دما  اليعايادِ 
هاذف العالباا  يااي جادلةتها وتوترهااا بااةن الشااعر والمماادوحا ةظهاار الشاااعر  وجاا هااذا ةؤجااد

 يةها بوةاس ةةناا وضعةفا ةةناس آخر. 
ا يإن الشاعر بالمثاا ةىتادع متفوباا ياي شاعرف  وةةن ةىدو الممدوح ال ُم اوب له وال نظةر ب

ر والمماادوح يجااا َةباا و جااا منااايآل ماان الشااعرا  ا وهجااذا تباادو مااروس أخاارل م ااأل  التجااايؤ بااةن الشاااع
واةاااد منهماااا باااد أعااابح متفااارداس ياااي عااافاته الخاعااا  باااه يالمثةاااا لاااه   أع ال نظةااار ل ممااادوح ياااي 

  (87)عفاتها وال نظةر ل شاعر يي بعايدفا ةشةر إلص ذل  بيوله
 وبد ع   الِيْرُن الم امة  أناه            ةىرص يي البةر الذع أنت خايُض 

 بطا   عن الشعر الذع أنا باارُض      جما ع   الم تشعرون بأنها        
وليد جان الخ فا  واألمرا  واليواد والُجتناب وأعاةاب الوجاها  ةرةعاةن ع اص أن ةمادةه  
الشاعرا  النااابهون الممةاا ون ا ولاا  ةجاان هااؤال  الممادوةون بعةاادةن عاان الع اا  بالشااعر وينونااه ا يهاا  

ألةجا  يةه بالجودو إذا أجاد عاةبها و ةروونه و ةعريون جةدف من ردةي  ا وةنيدونه و ةعدرون ا
بالردا و إذا تخ نف عن ذل ا با إنه  ةعرضون ما ةيوله الشاعر يي مدةه  ع ص ما ةةفظونه مان 
أشعار المدةح التي بة ات ياي غةاره  ا مان ذلا  ماا جاا  ياي األغااني ألباي يارك األعافهاني ةةاع 

معتعا  يبعاع إلاةه  مةماد بان عباد الم ا  عن أبي ُمة ن  باا  اجتم  الشعرا  ع ص بااب ال» ةيوا 
 ال ةات إن أمةر المؤمنةن ةيوا لج   من جان منج  ُةة ن أن ةيوا مثا بوا النمةرع يي الرشةد  
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 خ ةف  اهلل إن الجاود أودةاا              أة   اهلل منهاا ةةع تجتما 
 ةنتف من ل  ةجن بأمةن اهلل معتعمااس             ي ةآل بالع وات الخمآل 

 إن أخ ف اليطر ل  تخ ف مخاة ه            أو ضاص أمر ذجرناف يةت ا     
ال ي ةنعرفا ييا  مةمد بن وهةب يياا يةنا من ةيوا مث ه...             (88)«ي ةدخا وا 

اااا الشااااعر مهمااا  شااااب  ال تيتعااار ع اااص تجوةاااد اليعاااةدو  -ال شااا   -وهاااذا األمااار ُةَةمِّ
عريا  شاعر الماادةح عناد مان تيدماه ماان أهاا هاذا الفانا وعنااد ية اب ا باا ال مةاة  أمامااه مان م

ماان ةعاعااره  ماان شااعرا  الماادةح المشااهورةن   لجااي ةخااتط  لنف ااه طرةياااس لاا  ُة اابص إلةااها أو لجااي 
والمةناا  ع ااص  »ةتجاااو  ماان تيدمااه يةتفااوص ع ةااه وبااد أشااار اباان طباطبااا الع ااوع إلااص ذلاا  بيولااه  

ماان جااان بااب ه    ألنهاا  بااد ُ اابيوا إلااص جااا معنااصس باادة ا شااعرا   ماننااا يااي أشااعاره  أشااد منهااا ع ااص 
 ولفظ يعةحا وةة   لطةف ا وخالب   اةرو .

ياااإن أتاااوا بماااا َةْيُعااار عاااان معااااني أوليااا   وال ُةرباااي ع ةهااااا  لااا  ُةَت يناااص بااااليبواا وجااااان  
عماالس  وهذا ةعني أن بعةدو المدةح لا  تجان عماالس  اهالس مة اوراس باا جانات (89)«جالُمطنَرح المم وا 

شاااباس ةج ااف الشااااعر جهااداس مضااااعفاسا ولع ااه ةااةن ةطماااين إلااص ماااا عاان  يإنااه ةمضاااي يااي الفخااار 
درا  لهاذا األمار  بيعةدته  واثياس من أن الةج   ةجون له ال ع ةها وليد جان إبو تما  ع ص وعاي وا 

  (90)ةدا ع ةه بوله
 األيهاا ِ إن الجةاد إذا ع تها عنع                     رابت ذوع األلباب و 
 َلت ةد لألبعار يةها ي ة س                    وتأمااالس بعناةاا  اليُاونا ِ 

 لوال األمةر وأن ةاج  رأةه                   يي الشعر أعبح أعدا الةجا ِ 
 لثج ت آمالي لدةه بأ رها                    أو جان إنشادع خفةر جالماي

لممادوح إن ااناس يرةادا لاةآل لاه ناد والشابةه وال نظةارا  وترل الشاعر ةرةعاس ع ص تعاوةر ا
إنهااا عااورو مثالةاا  خالعاا ا والجاادةر بالااذجر أن هااذف العااورو المثالةاا  ل مماادوح جاناات ةاضاارو منااذ 

ةر   يي ممدوةةه المثالةا  الُخ يةا  الريةعا  التاي  »الععرةن الجاه ي واإل المي ييد جان الشاعر 
ذف الىاةااات ل مدةاا  يااي الععاار العبا اايا إذ ناارل الشااعرا  تياادرها الجماعاا ...ا وبااد اضااطرمت هاا

ةعةدون وةبديون يي تعوةر المثا الخ ية  عاوراس ةةنا س ناطيا ا وةعادو الةعرماا اتنبطوف مان معاان 
طرةفاا ب يااي ال ااماة  والجاار  والة اا  والةاا   والماارو و والعفاا  وشاارف الاانفآل وع ااو الهماا  والشااجاع  

تج اةماس بوةااسا ةتاص لتعابح جأنهاا تماثةاا بايما  َنعاَب أعاةن  والبأآلا وبد ج موها يي الممادوةةن
ونةان ال ن اتبعد وجاود مثاا هاذف  (91)«الناآل جي ةةتذوها وةةو وا ألنف ه  مجاام  الةماد والثناا  

الىاةا  األخالبةا  ل مدةا  ياي شاعر أباي تماا  ولجنناا نياوا إن ألباي تماا  مان ورا  هاذف الىاةا  غاةا  
وهاااي الىاةاا  الفنةااا    لااذل  ةنبىاااي أن ال تؤخااذ هاااذف العااورو المثالةااا  أخاارل أبعااد وأعماااص وأهاا  أال 
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ل ممدوح مأخذاس  هالس ينيف عند ظاهرهاا وهو أن الشاعر ةرةد أن ةناا رضص الممدوحا وأن ُةىارع 
الناااآل بهااذف اليااة  وة ااب  ألن مثااا هااذا الفعااا ةعاارينا عاان ةيةياا  مهماا  تجماان ورا  هااذا األماار 

فنةاا  اليايماا  يااي نفااآل الشاااعر وتتمثااا يااي ةرعااه الشاادةد ع ااص إباادال الظاااهر أال وهااي الرغباا  ال
بعااةدو تجااون غاةاا  يااي الروعاا  ومثاااالس باادةعاس يااي الة اان والجمااااا ولاان ةتااأتص لااه ذلاا  مااا لاا  ةجاان 
هنااا  عااورو مثالةاا  ل مماادوح تتاارا ل يااي مخة تااه يتف ااح لااه يضااا  اليااوا لةنط ااص يااي أرجايااه بىةاار 

ل مماادوح لةناادي  يااي ماادةها جمااا عااورها خةالااه دون ارتباااط بعااورو  بةااود  إنااه ةر اا  عااورو مثالةاا س 
لا  ةماادح  »وابعةا  باد تيةااد انطالباه وتجابح جماةااه وُتضاةص يضاا ف الشااعرع لهاذا نجاد أن أبااا تماا  

نما عن مثااا ياي نف اه ةتعاورف ياي ممدوةاه...ا يالممادوح هاو العاورو الداخ ةا  ياي نفاآل  جىةرف وا 
يهاو ال ةمادح إال الممادوح الاذع ةتارا ل  (92)«ي عطاةاا الممادوح أبي تما  بىض النظرعن األما يا

له يي خةاله ولةآل الموجود يي الوابا    إناه ةنةات ل ممادوح عاورو مثالةا  مىااةرو ل وابا  ا واليعاد 
منها أن ُةىرع بها شعرف وةول  بها بوايةه  يتتداي   يةما بةنها م تبي  إلص هذا الممدوح المثاا ةتص 

  (93)من بعض يتجاد تيتتا يي  بةا ذل   وهو ما ةفعح عنه بيوله إنه لةىار بعضها
 تىاةر الشعر يةه إذ  هرُت له            ةتص ظننُت بوايةاه  تيتاااُ 

  (94)هجذا تىدو بوايةه متةم س بذل  الممدوح المثاا الذع تُةِّ  بالمعروف
 ةا ُ بد تُةمت منه اليوايي بامارةب            ما  اا بالمعروف وهو مت

إن الشعر ألجا ذل  لتمتد م اة  اليوا يةاه بيادر ماا ياي خعااا الممادوح وعافاته مان 
طااوا وامتاادادا وبااد ةجااون لهااذا الطااوا واالمتااداد ماان واباا  المماادوح مااا ة ااوغها يةجااون ذلاا  ُمعةنااا 
ل شاااعر ةااةن ةعاان  عااورو مثالةاا  ل مماادوح يااي خةالااه ثاا  ةمضااي يااي ماادةهاا وبااد ال تتااواير يااي 

هااذف الخعاااا مااا ةعااةن الشاااعر ع ااص عااناع  ت اا  العااورو المثالةاا  يةةااد ذلاا  ماان المماادوح ماان 
انطالب  الخةاا ياي عاناعتها وةيعار الياوا يةاه بيادر اليعار الاذع ياي خعااا الممادوح جماا ياي 

  (95)بوله
 بالشعر طوا إذا اعتجت بعايدف         يي معشر وبه عن معشر ِبَعُر 

به طوا عن بو ب  ألنها  » إلص اليوا بأن الشعر وبد ذهب التبرة ع يي شرةه هذا البةت
 (96)«ال ة تةيونه يهو ةطوله  ا وبه ِبعر عن بو  ب  ألنه ةجون دون ما ة اتةيونه يها  ةطولوناه 

ول ات أمةااا إلاص بولااه هاذا بااا أ تم ا  بااالفه  الااذع بدمتاه   ألنااه األبارب إلااص نظارو الشاااعر إلااص 
 شعرف .

وهنااا  ماان المماادوةةن ماان ال ةجااون الماادح تفخةماااس لااه   ألنااه هااو الااذع أعاابح ُةماادح بااه 
 المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادح 

ولع ه بد ةفه  من هذا أن الشعر ةعج  عن الويا  بةص الممدوح ا والذع أراف هو أن األمار ع اص  
غةر ذل    ألن الشاعر ةرةد من ورا  ذل  أن ةىةر يي موبعي جا من الشعر والممادوح ا أو هاو 
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ةااد أن ةباادا األدوار  بةنهمااا يجمااا أن الشااعر ُةماادح بااه المماادوحا يااإن المماادوح بالمثااا ُةماادح بااه ةر 
 الشعرا يةىدو الممدوح شعراس ُةمدح به ا وةىتدع الشعر ممدوةاس .

وهاااذف عاااورو أخااارل مااان عاااور العالبااا  الجدلةااا  باااةن الشااااعر والممااادوحا وةاااةن ةعااابح  
 ا ب الممادوح مجانتاه و ا نمها ل يعاةدو ا وباذل  ةجاون الشعر ممدوةاس يإن الشااعر باذل  ةجاون باد 

أن غاةتاه مان اليعاةدو المدةةا  إنماا هاو  -بوعي أو بىةر وعاي  -أبو تما  بد جشف دون موارب  
اليعااةدو نف ااها ولااةآل المماادوح   لااذل  تااراف ةجابااد يااي أنجا هااا وتة ااةنها جااا مشااي  ا وةبااذا يااي 

لاةآل أجثار مان  ابةا ةعبارف الشااعر إلاص هاذف  -األمارياي ةيةيا   - بة ها جا جهد ا أما الممادوح 
  (97)اليعةدو التي ةةبها جا الةب وةخ   لها جا اإلخال   جما يي بوله

 أال أةهااا الماا   المة ااص             إذا بعض الم و  غدا منةةاا
 أعر شعرع اإلعاغ  من  ةرج              طواا الدهر بارةااه  نةةا

 مةااالس              ةفوت ع وف الطرف الطموةا أعاارف با تماعجاه
 ي   أمدة  تفخةمااس بشعاارع              ولجني مدةت ب  المدةةااا

ونراف ةعود إلاص هاذا المعناصا يةارل ياي أةاد ممدوةةاه مان العافات التاي تمةا ف عان غةارف 
لاها باا ةجاون هاو  من الممدوةةن ما ةجع ه ن ة  وةدف   ألنه ةةن ُةمدح باليعايد ال تجون مادةاس 

ماادةاس لهاااا ويااي ظنااي أن هااذف المبالىاا  يااي ر اا  عااورو مثالةاا  ل مماادوح تؤجااد مااا  اابص ذجاارف   ألن 
الىاة  منها مدح شاعرفا مان خاالا هاذف العاورو التاي ةتباادا يةهاا الشاعر والممادوح األدوار لةعابح 

  (98)الممدوح يي خدم  اليعةدو جما يي بوله
 يأنت ال ش  عندع من مدايةها             إذا اليعايد جانت من مدايةه 

با إن شعرف يي هذا الممدوح المتفرد بعفاته باةن الممادوةةن لةىتادع  اةراس ياي ةاةن    
ةبيااص ع ااص ةالااه شااعراس ةااةن ةماادح  ااواف ا ويااي هااذا دلةااا ع ااص أن الشاااعر ةااةن ةع ااي ماان شااأن 

ا يجمااا أن المماادوح بااد جاااو  الممادوح إنمااا ماارادف ماان ذلاا  اإلعااال  ماان شااأن شاعرف ةااةن ةيولااه يةااه
غةاارف ماان المماادوةةنا يجااذل  نجااد شااعر الشاااعر بااد جاااو  ةااد الشااعر يااي مدةااها يماا  جااا ع ااو 
وشااموخ يااي عااورو المماادوح تع ااو اليعااةدو وتشاامخ ا يةااةن ةجاااو  المماادوح يااي عاافاته غةاارف ماان 

ىادو  اةراس  الممدوةةن يإن الشاعر الاذع ةيااا ياي مدةاه ةجااو  ةادف يةخارك مان طبةعتاه الشاعرة  لة
  (99)جما يي بوله

 ولذا  شعرع ية  بد  معوا به             ةراس وأشعارع له  أشعااارُ 
وتراف ة ح ع ص ما ياي الممادوح مان ممةا ات تجعاا اليعاايد ياي مدةاه  اه   طةعا  تنيااد 

  (100)ل شاعر لجنها يي غةرف ععب  اليةاد ةرون  ال ت ةن جما يي بوله
  س            جا ت مجي  نجةب ب يي ِميَودِ ما لي إذا ما ُرضت ية  غرةب
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ذا أردت بها  وا  يُرْضُتهاا            وابتدتهااا بثنايااه ل  تنيدِ   وا 
وهجذا تعةر المدة  ذات  اةرورو ب ابب مان روعا  جمالهااا يتةماا معهاا ياي  اةرورتها 

دةا  ا وهاي بعاةدو مةامد الممدوح ا وتوطن له يي الي وب بجمةا الذجرا لتةم ها الرواو رايةا  غا
 نجةب  منيادو لجنها يي غةر هذا الممدوح الممة  ت تععي يال تنياد.

ث  إن المدةح يةه عادص ال ةأث  يةه الشاعر وال ةتةونب   ولجنه ةةن ةمدح  واف ةضاةص 
بااه  اابةا اليااوا يةضااطر إلااص الجااذب ا وهااذا ةعنااي أن ةاااا المماادوح ومااا ةتعااف بااه ماان الخااالا 

لص هذا ةشةر بيولهالةمةدو ومدل تج ده   (101)ا يةه هي التي تةدد م ار اليعةدو ومداهاا وا 
ا َجُرْمَت نطياُت يةا  بمنطااصب        ةصر ي   آث  ول  أتةااونبِ   لمن

 ومتص امتدةت  وا  جنت متص ةضص       عني له عدُص الميال  أجِذِب 
مان الت ااوع ةاةن  ويي هذا دالل  مهم  وهي أن الممادوةةن ال ةيفاون ع اص عاعةد واةاد

ةمااادةه  الشااااعر  ألن ياااةه  مااان ة اااتةص المااادح يةت ااا  مجااااا الياااوا أماااا  الشااااعر ةاااةن ةمدةاااه 
وةرُةااُب يضاااؤف . ويااةه  ماان ال ةجااون أهااالس ل ماادح يةجااون مجاااا اليااوا يااي مدةااه ضااةياس ةرجاااس   
ن األماار الااذع ةضااطر الشاااعر إلااص الجااذب يةخ اا  ع ةااه ماان العاافات الةمةاادو مااا لااةآل يةااه هااذا ماا

جهاا ا وربمااا أراد بااذل  أن ةفاارد المماادوح بهااذف الخعااااا وأن غةاارف ماان المماادوةةن ال ةم جااون مااا 
ةم   من أ باب المدحا وال ة اوونه يي ع و شأنه من جه  أخارل   ولاذل  جاان مدةاه لها  جاذباا 

 ال عدص يةه. 
مار ومما ةؤجاد هاذف العالبا  المتاوترو أن الممادوح باد ةعارف نظارف عان الشااعر وشاعرف أل

ما ية ارل الشاعر إلص أن ة فت نظرف إلص شعرف ما جاس بةن الفخر والعتااب   يةفتخار بشاعرف وةع اي 
  (102)من شأن بعايدفا وةعاتب الممدوح ع ص تجاه ه لما ةيه أن ُةهت  بها يةيوا

 أرل الدالةتةن ع ص جفاا ب                      لدة  وجا واةدوب ُنضاارُ 
 لةاالس                      تب جتا جما انشص النهاارُ إذا ما شعُر بو ب جان 

نتا جما ا دوك البهاارُ  ن جانت بعايده  ُجُدوباس                      ت ون  وا 
 أعرتهما وغةرهماا ُمة نص                     بجود  واليوايي بد تىارُ 

إن الشااعر لةعاابح ُمْىَباارن الوجااه باتمااه إذا لاا  تاانفض عنااه جااف المماادوح بالناادل والعطااا  
غبرتااه وبتامتااها وهااذا ةؤجااد ةاجاا  الشااعر إلااص المماادوح التااي التيااا عاان ةاجاا  الشاااعر نف ااه إلةااها 
يإذا جان عطاؤف بالن ب  ل شاعر المادح ة ةا عنه الفير والةاجا ا ياإن هاذا العطاا  بالن اب  ل شاعر 

اذب ما جان لةةظص به لوال ذل  العطا   ألن الناآل ةةن ةنظارون ةذ هب عنه غبرته وةمدف ببرةصب أخن
إلااص اليعااةدو يااي ضااو  العطااا  الجبةاار الااذع دياا  يةهااا  ااتع و مجانتهااا وتاا داد بةمتهااا بةاانه  بمياادار 

ممااادوح الماااا المااديول يةهاااا. وال ةخ ااو الطاارف ا خااار ماان ياياادو ةجتنةهاااا ماان هااذف العالبااا ا بااةن ال
ال أعاابح أنفهااا راغمااا  والشاااعر  ألن الُع ااص والمجااار  بةاجاا ب ما اا ب ألن ُتة نااص بالشااعر الجمةاااا وا 
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ذلةال  ألن الشعر هو الذع ةري  ل ُع ص منار الع و والجرام  وةشةد بها وةنشر يضاي ها بةن الناآل ا 
ن الشعر لُة ةن الُع ص جما ُت ةن األعاب  بالخوات  .   وا 

ن الُع ااص إذن ةمجاان الياا وا أن المماادوح والشاااعر جالهمااا يااي ةاجاا  ما اا  إلااص ا خاارا وا 
جذل  يي ةاج  شادةدو إلاص الشاعر جماا أن ةاجا  الشاعر إلاص الع اص ال تياا عان ةاجتهاا إلةاه ةادا 

  (103)ع ص ذل  بوله
 يما باا وجه الشعر أعبح باتماس           وأنف الع ص من عط   الشعر راغ ُ 

ن ُة ص األشعار يةها خواتااا ُ تدارجه إن المجرمات أع  اباا            وا 
 ُُ األعاجاا  ضةعتهأن  عجباس إذا أنت ل  تةفظه ل  ة  بدعا س           وال 

 ييد ه ن ِعطفةه اليرةض توبعااس            لعدل  مذ عارت إلة  الظالاا ُ 
 ار ُ ولوال خالا  نها الشعر ما درل          بىاو الندل من أةن ُتؤتص المجا

ولع ا  تالةاظ مااا ياي البةاات األخةار ماان إشاارو واضاة  إلااص أهمةا  الشااعر وخطورتاه يااي 
 -المجتم   ألنه هو الذع َةُ نو الخالا الجرةم ا وةيود النااآل إلةهااا وهاذا دلةاا باوع وشااهد عادا 

ُةع اي يةما ةرل الشاعر يي أن ل شعر من األهمة  الجبةرو ياي الةةااو ماا ال ةمجان إنجاارفا وهاو أمار 
من مجانا  الشااعر وُةناوِّف بمياماه ا وةباةن ماا لاه مان أثار بااله ياي الةةااو ا األمار الاذع ديا  بعاض 
لااص شااعرف ياارأل يااي ذلاا  تضااخةماس ل ااذات وذلاا   الباااةثةن إلااص لااو  الشاااعر يااي نظرتااه إلااص نف ااه وا 

لةةااو ولماا وعارالشاعر ةؤمن بمرج ةته وأنه ضرورع ل جون ولوالف ولوال شعرف لماا  اارت ا» بيوله 
والاذع أمةاا إلةاه أن بعاد الشااعر مان هاذا البةات إنماا هاو ديا   (104)«أدر  الناآل ةياايص الةةااو 

الَمنن عن نف ه ةتص ال ُةَمنو ع ةاه بماا ُةعطااف مان ماااا وهاو أمار ال ةخارك عان جادا العالبا  بةناه 
عطاااا  مياباااا وباااةن ممدوةاااه  ياااإذا جاااان الممااادوح ةجاااود بمالاااه ع اااص الشااااعر وةجرماااه يةجااا ا لاااه ال

بعةدته التي امتدةه بهاا ياإن الشااعر ُةاذجِّرف بماا ل شاعر ع ةاه مان يضاا  ألناه هاو الاذع نها  لاه 
  بةا الندل وع مه جةف تؤتص المجار  .

 إن الشاعر هنا ُة وِّح ب  طان الشعر يي مواجه     طان الماا و طوته. 
أن   ط  الشعر هي األبول با إنه ال ةيف عند مجرد الت وةح  إذ ةجاو ف إلص التعرةح ب

متفوبااس ع اص الممادوح بعطاياه   -بعطاياه الشاعرع  -ألنها األبيصا وبميتضاص ذلا  ةعابح الشااعر 
المادع   ألن العطا  الشعرع داي  خالد ع ص األةا  أما العطا  المادع يإنه شاي  آناي  ارعان ماا 

د الىاةا  الفنةا  التاي ةرماي إلةهاا ةنفد وة وا  وبذا ةجون الشاعر بد انتعر لشعرف وينها وهذا ماةؤجا
  (105)الشاعر من ورا  بعةدته المدةة  . ةدا ع ص ذل  بوله

 ج  معانب وشةتها ية  بااد أ           ت وأعبةت ضرايراس ل رةاض 
 بيوافب هي البوابي ع ص الدها         ر  ولجن أثمانهن ماااواِض 
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 نمطية العالقة وفتورها : -ثانياا 
العالباااا  هااااي ت اااا  العالباااا  المعهااااودو بااااةن المماااادوح والشااااعرا  الااااذةن الميعااااود بنمطةاااا  

ةمدةونااه بعاماا ا وال ةظهاار يةهااا تمةاا  الشاااعر ماان غةاارف بعالباا  مخت فاا  عاان هااذف العالباا  ال ااايدو 
المعتااادو التااي ةتااوارل يةهااا الشاااعر خ ااف بعااةدته معظماااس المماادوح طالباااس رياادف وعطااا فا وال تعاادو 

ة  س ةتو ااا بهااا الشاااعر إلااص غاةتااه ماان ذلاا  العطااا ا وبااالرغ  ماان أن اليعااةدو ةةنااذا  جونهااا و اا
الىالب ع ص عالب  أبي تما  بالممدوح أنها عالب  جدلة  يةهاا الجثةار مان الندةا  والتاوتر والةضاور 
ثبات الذات إال أنها يي بعض األةةان تعاب بالفتور يتبدو باهت  ذات لون واةاد وعاوت واةاد  وا 

ر ةظهر هاهنا ضعةفاس بد تخ ص عن  الح الشعر البدة  الاذع ةعااوا باه   وذل  ب بب أن الشاع
مع نااا عاان ذاتااه بيااوو وجبرةااا  ا لةيااف بااةن ةاادع المماادوح ذلااةالس ةااتظ   طالباااس الرةماا  والرأياا  بةالااه 
متو ااالس إلااص ذلاا  بشااعرفا وال ةخفااص أن يااي هااذف الوبفاا  مااا يةهااا ماان الضااعف والااذا والهااوانا وليااد 

ال تارل شااعراس إال بايمااس » ماس البن ثواب  الجاتب ةشةر إلص مثا هذف الةاا بيوله أورد أبو ةةان جال
بةن ةدع خ ةف  أو و ةر أو أمةر با ط الةدا ممدود الجافا ة اتعطف طالبااسا وة اترة   اايالس  هاذا 

ا وةالةاااظ أن ياااي هاااذا الجاااال  تعمةمااااس (106)«مااا  الذلااا  والهاااوان ا والخاااوف مااان الخةبااا  والةرماااان 
واضاةاس ماان خااالا تنجةار لفظاا  شاااعرالتي تفةاد العمااو   لااذا ةنبىاي التةااوط منااه يباالرغ  ماان عااة  
هذا الجال  إال أنه ال ةعدص ع ص جا شاعر ويي جا ةةن. يهذا أباو تماا  يةماا تياد  مان شاعرف لا  

نبرو شعرف   ولجناه هناا بادا مخت فااس   إذ ناراف  نرف ضعةفاس ذلةالس م تعطفاس با جان بوةاس يي موبفه ويي
  (107)إلص الممدوح ة تعطفه بايالس  -متظ ماس  -ةتو ا 

 أدعو  دعوو مظ اااو ب و ة تااه        إن ل  تجن بي رةةماس يارة  األدبا
 اةفظ و اياا شعر يةاا  ما ذهبت        خواطف البرص إال دون ما ذهباا

 الد يما         ة لن ةؤن ن يي ا ياص مىتربااةىدون ُمىتربات يي الباااا
وال ُتضااعها يمااا يااي األرض أة اان ماان         نظاا  اليااوايي إذا مااا عاااديت 

 ة با
ليد أليص البةت األوا بظالله ع ص ما ة ةه من األبةاتا وجانت له الى ب  ع ةها يعابىها  

عااااني الفااارادو والىرابااا  بعااابىته وبماااا يةاااه مااان الضاااعف والاااذا ا ولااا  ةشاااف  لهاااا ماااا تةم اااه مااان م
 واإلةناآل.

وثم  موابف ةود المر  لو أن الشاعر ل  ةيفها أما  الممدوح ت   هي الموابف التي تض  
ظهار الةاج  نةو بوله نج ارف من خالا بع الشجول وا    (108)من مجان  الشاعر يتشي بضعفه وا 

 شةادِ ةد الشجول أتت  ع ص البرةاد                تمد بها اليعاياد بالن
..........................               ............................. 

 يجيت  راجباس أما اليواياااي              ع ص ثي  من الب ااد البعةدِ 
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 ي وال أن آمالاااااي أرتني              لدة   ةابتي جر ب وجاودِ 
 عنيي وجةدع ألعبح ةبا شعرع طوص غا               من األةا  يي

 وبد ةررت يي مدةة  شعرع               يةرر بالندل ع   اليعةِد 
ن أظهاار الشاااعر يخاارف بهااا وبمةا اانها  -واليعااةدو يااي مثااا هااذف الموابااف  ال تعاادو  -وا 

أن تجون و ة  س إلص ع   الممدوح وعطايها ييد َخَفَت يةها وَهُ  الفخر وَخَبْت نااُرفا وتاوارت الاذات 
الشااااعرف المبدعااا  التاااي تُاااِداو ع اااص الممااادوح بإةجاااا  عااانعتها وروعااا  بعاااةدهاا ولااا  ت اااتط  هاااذف 

  (109)لهاألبةات أن تخفي ما ورا ها من ذا الشاعر وهوانه وشدو ةاجته. ومن ذل   بو 
 

 منةتجها تشفي الجول وهو الع             وتبعع أشجان الفتص وهو ذاهاُ 
 ترد بوايةهاااا إذا هي أر  ت           هواما مجد اليو  وهي هواماُ 
 يجةاف إذا ة ِّةتهااا بة ةهااا           تجون وهذا ة نها وهي عاطاُ 

 ُمْردب وأنتا  مناهاااُ أجابرنا عطفاس ع ةنااا يإنناااا           بنا ظمأ  
ةج ناي الشاااعر جماااا بعااةدتها وةبار  بوتهاااا ومااا لهااا مان الة اان والجماااا الااذاتي الااذع 
غنةت به عن الُةَ ص وال ةن ا وهي لذل  تشفي من الجولا وتبعاع األشاجانا يجةاف  اتىدو إذا ماا 

أن البةات الرابا  ماا  ة ِّةت بة ةها ال ش  أنها  ات داد جمااالس إلاص جمالهاا وة اناس إلاص ة انها. غةار
لبااع أن  اا ب الشاااعر شاادو نبرتااها وجاات  أنفا ااه  ليااد نضااح َوَهاا  األبةااات التااي بب ااه بمااا يةااه ماان 
برودو المعنص الداا ع ص ذا الةاجا  ينمنات ع اص ضاعف موبفاه  وذلا  ألن المعناص الاذع ياي هاذا 

ثةثااا لةجشااف ماان البةاات جااان هااو الم ااةطرع ص الشاااعر ييااد جااان ة ااوص األبةااات التااي بب ااه  ااوبا ة
ورايهااا عاان هااذا ال ااؤاا العاارةح والااذا البااةِّن الااذع ةجاااد ة اا ب اليعااةدو ة اانها وجمالهااا ببااا أن 

 ة  ب الشاعر مجانته وجرامته. 
لجن هذف العالب  النمطة  وماا ة فهاا مان يتاور لا  تجان هاي الىالبا  ع اص عالبا  أباي تماا  

رو التااي ةيااف الشاااعر يةهااا ماا  المماادوح ع ااص بممدوةةااها بااا الىالااب ع ةهااا العالباا  الجدلةاا  المتااوت
 ععةد واةدب من الةضور والندة .   

 خالع  اليوا  
ممااا تيااد  نخ اا  إلااص اليااوا بااأن المماادوح هااو الطاارف الباعااع و المةفاا  ليااوا الشااعر 
بالن ااب  ل شاااعرا وهااو جااذل  ال اابب الااداي  الااذع ةاادي  بالشاااعر إلااص تة ااةن اليعااةدو وتجوةاادها 

ال اابص يااي شااعر الماادةح ا يالشااعرا  ةت ااابيون يااي هااذا المضاامار والةفااو  إال لةةااو  بااذل  بعااب 
جاادو ةبجتهاا ا وةالةاظ أن الشااعر  الشاعر المجتهد الباذا ما يي و عه يي عناع  اليعةدو ا وا 
باااد وعاااف بعاااايدف بعااادد مااان األوعااااف التاااي تااان  ع اااص جمالهاااا وبةمتهااااا ورأةناااا جةاااف أن هاااذف 
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الااذع ة ااي المباادل تجااون دلااةالس ع ااص الجاادنو واالبتجااار يااي إختاارال  األوعاااف ةااةن نأتةهااا ماان الوجااه
المعاني ا واإلجاادو ياي  ابجها ا ومان مجماا هاذف العافات تتج اص اليعاةدو ياي عاورو أنثاص ياييا  
الجماا بجر  ل  ةم  اها بب اه بشارا غرةبا  ال تاأنآل إال بالمجاد وأه اه ا جرةما   عرةضا  الجااف تفاتح 

نها ا من ه   من جا عةب ا برةي   من ال رص ومن المعاني المجررو المعادو لها األبواب وال تى ص دو 
ا ت خر بالبالغ  والةجم  ا وج ها عفات تشد من أ ر األنوث  وتيوةها وتمنةها التفوص  يهي أنثص 
ولجنهااا ذات أنوثاا  ممةاا و ةجةماا  ب ةىاا  جرةماا  ة ااةب  . وهااذا ةعنااي أنااه ال ةعاا ح لهااا إال رجااا يااذ 

عنها جرما وةجم  وبالغ  وة باس   ألنه هو الذع  ةيدرها بدرها وةن لها المن ل  التاي ممة  ال ةيا 
ت تةصا ولةآل ذل  الرجا إال الممدوح بعورته المثالة  التي ة اتةص بهاا أن ةا ف إلةاه الشااعرهذف 
األنثص الفرةدو ا وهجذا تتج ص اليعاةدو أنثاص ياتنا  تا ف إلاص الممادوح الاذع هاو جفؤهاا الياادر ع اص 
خطبتهااا ودياا  مهرهاااا وهنااا تباار  عااف  الفةولاا  التااي ةتمتاا  بهااا المماادوح  ةااةن تُاا ف إلةااه عااذارل 

وبد تيد  معنا ذجار الفةولا  التاي ةتمتا  بهاا الشااعرا األمار الاذع ةمجان الياوا (110)اليوايي وأبجارها
 معه أن عالبته باليعةدو بايم  ع ص هذف الفةول  التي ةفتض بها أبجار المعاني. 

وبنا  ع ص ذل  نخ   إلص اليوا بأن العالب  بةن الشاعر والممدوح يي جدلةتها وتوترها  
بوعااافها عالبااا  باااةن يةاااولتةن   يةولااا  الشااااعر ويةولااا   -تتج اااص مااان خاااالا اليعاااةدو المدةةااا  

المماادوحا وبةنهمااا تيااف اليعااةدو  يااي أنوثتهااا بجااراس عااذرا  ياتناا  الجماااا ا عالبتهااا بالشاااعر تيااو  
غرا  والفتن ا وجاذل  هاي عالبتهاا بالممادوح بايما  ع اص اإلغارا  والفتنا ا وجاا واةادب منهماا ع ص اإل

مول  بهاا مىار  مفتاون . باا إنناا ةمجان أن نمضاي ياي التأوةاا شاوطاس أبعاد ينياوا إن يتنا  الشااعر 
ن يتنا  ا لممادوح  وولعه باليعةدو / األنثص  إنما هي يتن  المبدل  بإبداعاها وعشايه الشادةد لفنِّاه . وا 

ماان خااالا هااذف اليعااةدو  -باليعااةدو / األنثااص إنمااا هااي يتناا  العاشااص لذاتااه وبااد تج اادت أمامااه 
 يي عورو مثالة  باهرو . -نف ها
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 قائمة المراجع والهوامش :   
                                                 

طا األه ة  ل نشر إلص العربة   شوبي داود تمرا ا د. ا ني ها 3أيالطونا المةاورات الجام  ا م  (1) 
 .10تا  .والتو ة  بةروتا د

طا   لتأثةرف يي البالغ  العربة ا د. م  درا  - ر طوا ين الشعرا ترجم  شجرع عةادطالةآلا أ(2) 
 .38ا  1993الهةي  المعرة  العام  ل جتاب 

 .64المعدر نف ها   (3)
البابي الة بي  ا مطبع  معطفص 2ا تةيةص عبدال ال  هارونا ط 6جالجاةظا عمرو بن بةرا الةةوانا  (4)

1967  225. 
 .229المعدر نف ها  (5) 
 .229المعدر نف ها  (6) 
 .226المعدر نف ها   (7) 
 .  231المعدر نف ها   (8) 
 .227المعدر نف ها  (9) 
رؤة  نيدة  يي المنه  واألعواا منشورات اتةاد  -رواشا معطفصا خطاب الطب  والعنع  د (10)

 .122ا  2005الجتاب العربا دمشص 
دار الهدل ل طباع  طا  ابن جنيا أبو الفتح عثمانا الخعاي ا تةيةص  مةمد ع ي النجارا د. (11)

 .282ا   لبنانا د.ت   -والنشر بةروت 
ا 1982شاجرا دار المعارفا الياهرو ا ا تةيةص مةمود1 جالدةنورعا إبن بتةب ا الشعر والشعرا    (12)

  90. 
 .22المعدر نف ها    (13)
الع وعا أبو الة ن مةمد بن أةمد بن طباطباا عةار الشعرا تةيةص عبدالع ة  بن ناعر المان ا  (14)

 .7/8ا   2005د الجتاب العربا دمشص منشورات اتةا
 العضةه   البهتان والجال  اليبةح. (15)
 .19    1978ا ال ةوجد دار نشر 3نيد الشعرا  تةيةص جماا معطفصا ط  إبن جعفرا بدام ا(16)
 ا مجتب  الخانجي5الجرجانيا عبد الياهرا داليا اإلعجا ا برأف وع ص ع ةه  مةمود مةمد شاجر  ط (17) 
 2004    362. 

 راك األدبا ا تةيةص مةمد الةبةب بن الخوج  ةا  ا منهاك الب ىا  و أبو الة ن اليرطاجنيا (18) 
  33ا   1986لبنان  –دار الىرب اإل الميا بةروت  

درا   يي نيود عبدالياهر الجرجاني الشعرة ا بةع يي  -المومنيا با  ا عالب  الن  بعاةبه (19) 
 -ا العدد الثالعا تعدر عن المج آل الوطني ل ثياي  والفنون وا داب 25مج   عال  الفجرا المج د 

 .116  1997الجوةتا ةناةر/مارآل 
دار ا 2بارتا روالنا دروآل يي ال ةمةولوجةاا ترجم  عبد ال ال  بن عبدالعاليا و ال  ةفوتا ط (20)

 .85ا   1986توبياا الدار البةضا ا المىربا 
ريضه التعاما م  بةتاس ةشةر إلص  -وهو شاعر عبا ي  -ولع ه من الطرةف أن نجد لبشار بن برد  (21)

 شةاطةن الشعرا وعد  اتباعها رغب س يي التفرد ألنه أةمد وأيضا  وذل  بيوله 
 اتركنِّي فالتفرد أحمد دعاني شنقناق إلى خلف بكرةٍ                 فقلت  

ا معدر  ابصا   6وشنيناص بج ر الشةن  ريةآل من رؤ ا  الجن. ةنظرا الجاةظا الةةوان  ك 
 ا وجذل  الهامش يي العفة  نف ها..228

طا مؤ    جاي و عبد الع ة  . العشماوعا موبف الشعر من الفن والةةاو يي الععر العبا يا د (22)
  .5   2009الشعرعا بن  عود البابطةن لسبدال 
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ا 1985طا الهةي  المعرة  العام  ل جتاب . بدوعا عبدفا أبو تما  وبضة  التجدةد يي الشعرا د (23)
  57. 

 .111ا  1983ا دار األندلآلا بةروت 3ناعفا معطفصا درا   األدب العربيا ط (24) 
ا تةيةص مةمد عبدف 1بشرح الخطةب التبرة عا م   -أبو تما ا ةبةب بن أوآلا دةوان أبي تما   (25)

 ع ا 
  .91/ 90ا دار المعارفا الياهروا د.تا   4ط  
ا  1997ا الشرج  المعرة  العالمة  ل نشرا الياهرو 1عبد البدة ا لطفيا الشعر وال ى ا ط  (26)

 35. 
 .19درواشا معطفصا خطاب الطب  والعنع ا مرج   ابص    (27)
 ا دار عادر بةروت ا د.ت  1ط  ا  ل ان العربابن منظور مةمد بن مجر معرع ا األيرةيي ال  (28)

 مادو  بجر.
 .258/259ا معدر  ابصا   1أبو تما ا دةوانها م   (29)
 .226ا دار المعارفا الياهروا د.تا  10ضةفا شوبيا الفن ومذاهبه يي الشعر العربيا ط  (30)

 .277/278ا دار المعارفا الياهروا د.تا   11ضةفا شوبيا الععر العبا ي األواا ط (31) 
 .6العشماوعا مةمد  جيا موبف الشعر من الفن والةةاو يي الععر العبا يا مرج   ابصا    (32)

 .397/398/399ا معدر  ابصا   1أبو تما ا دةوانها م  (33) 
 إبن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  ثيف.(34) 
 المعدر نف ها مادو  ةذذ.(35) 
 .279ضةفا شوبيا الععر العبا ي األواا مرج   ابصا    (36)

 ابن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  خدد.(37) 
درا   أ  وبة ا ر ال  ماج تةرا ج ة  ا دابا جامع   -عبةدونا أةمد  عةد عبةدا شعر أبي تما   (38)

 .220ا  2000البعروا 
 و  رب .ابن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا ماد (39)

ا المؤ    العربة  ل درا ات والنشرا بةروت 2الرباعيا العورو الفنة  يي شعر أبي تما ا ط(40) 
1999  46. 

 .256ا معدر  ابصا   3أبو تما ا دةوانها م  (41) 
 .214/ 213ا   1المعدر نف ها م   (42)

 ابن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  روض.(43) 
 مادو  روض.المعدر نف ها (44) 
 .43الرباعيا عبداليادرا العورو الفنة  يي شعر أبي تما ا مرج   ابصا   (45)

 .243ضةفا شوبيا الفن ومذاهبها مرج   ابصا   (46) 
تا   . ا دار المعارفا د4 وةفا معطفصا األ آل النف ة  لسبدال يي الشعر خاع ا ط(47) 

212. 
 .49 ابصا  ناعفا معطفصا درا   األدب العربيا مرج  (48) 
 . 288/289/290ا معدر  ابصا   1أبو تما ا دةوانها م  (49) 
 .288المعدر نف ها    (50)
 ابن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  ععب. (51)
 المعدر نف ها مادو  وةص. (52)
 .288ا معدر  ابصا   1أبو تما ا دةوانها م   (53)
 .280/281/282المعدر نف ها    (54)
 ورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  أ ر.ابن منظ (55)
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ا 1994بةروتا   -ا دار الشروصا الياهرو 1العشماوعا مةمد  جيا النيد األدبي وبضاةافا ط (56) 
  291. 

 .77ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م  (57) 
ةتي  إلص والةص أن ألبي تما  نظرات نيدة  بثها يي تضاعةف بعايدفا وهو ما دي  نجةب البهب (58)

نظرات نابد أجثر منها نظرات شاعرا وليد جا ت جتب النيد بعد أبي  »اليوا عن هذف النظرات بأنها 
تما   ي   ةمِض أةدها دون أن ةتةدع عن هذف النواةي يي نيد الشعر ةدةثاس بد ةطوا وبد ةيعرا 

ةنظر البهبةتيا نجةبا أبو تما  ةةاته وةةاو شعرفا د  «ولجنه ال ةخرك عن ةدودف وال ةب ه جماله 
 242ا  1982طا دار الثياي ا الدار البةضا ا المىرب 

ةدود النيد ي   ةجاو وها أمر يةه نظر  ألن   -لمن جا  بعدف من النياد  -لجن اليوا بأن أبا تما بد َةدن 
يةه أن أبا تما  بد أةدع بشعرف يي  الباعع ع ةه هو الةما   الشدةدو ل شاعر. غةر أن الذع ال ش 

النيد األدبي بضاةا نيدة س عدةدو  ديعت به إلص األما  شوطاس بعةداا ييد دارةوا شعرف جدا شدةد 
واني   الناآل يةه يرةيةن بةن مؤةدب ومعارضا وبد نشأ من جرنا  ذل  ةرج  نيدة  جبةرو أْثَرْت ال اة  

 ع. .النيدة  ثرا  وا عاس يي اليدة  والةدة
  .260ا معدر  ابصا  1أبو تما ا دةوانها م   (59)

 .51الرباعيا العورو الفنة  يي شعر أبي تما ا مرج   ابصا  (60) 
.139ا  1981ا دار األندلآل  2ناعفا معطفصا نظرة  المعنص يي النيد العربيا ط(61) 

  
 .94/95ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م   (62)
 .45ا   1986ا دار الفجر بةروتا 5أدونةآلا ع ي أةمد  عةدا ميدم  ل شعر العربيا ط (63)
 ابن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  عيا. (64)
 .273ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م   (65)
 ابن منظورا ل ان العربا معدر  ابصا مادو  شرد. (66)

 .68دةد يي الشعرا مرج   ابصا   بدوعا عبدفا أبو تما  وبضة  التج(67) 
تا . المعرعا ة رة  ةةةيا بنة  اليعةدو يي شعر أبي تما ا دطا الهةي  المعرة  ل جتابا د (68)

298. 
 .196ا معدر  ابصا   1أبو تما ا دةوانها م   (69)

 .197المعدر نف ها  (70) 
 ا دار برطاك ل نشر والتو ة 1ال ةدعا تويةصا خطاب التفاعاا شعر أبي تما  والنيد اليدة ا ط (71)
 .96  2000تونآل  
 .350ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م   (72)

 .128ناعفا معطفصا نظرة  المعنصا مرج   ابصا  (73) 
ا المرج  الثيايي 12برا و يي األن اص الثياية  العربة ا ط  -الىذاميا عبداهلل مةمدا النيد الثيايي (74) 

 .154ا   2012العربي الدار البةضا ا المىرب 
 .115/116ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م  (75) 
ا إعداد لجن  نشر جتاب األغاني بإشراف مةمد أبو 10 جاألعفهانيا أبو الفركا جتاب األغانيا  (76)

 .82ا   1992طا الهةي  المعرة  العام  ل جتاب الفضا إبراهة ا د.
 .88المعدر نف ها    (77)
 .412ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م   (78)
 .8المعدر نف ها    (79)
 .136المعدر نف ها   (80)
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 .144المعدر نف ها    (81)
 .100ا 99  مرج   ابص ا شعر أبي تما  والنيد اليدة ا -ال ةدعا تويةصا   خطاب التفاعا (82) 
  .213ا معدر  ابصا   2أبو تما ا دةوانها م  (83) 
 .5المعدر نف ها    (84)
عجا ا يهدا بةثاس عن رؤة  جونة  يي شعر أبي تما ا مج   الموبف األدبيا ةعدرها اتةاد األدبا   (85)

 .191ا 190والجتاب بدمشصا   
 .76ا   2أبو تما ا دةوانها م  (86) 
 .300المعدر نف ها   (87)

ا تةيةص عبدالجرة  إبراهة  الع باوعا إشراف مةمد 19 جاألعفهانيا أبو الفركا جتاب األغانيا (88) 
 .74/75ا   1993أبو الفضا إبراهة ا د.ط االهةي  العام  المعرة  ل جتاب 

 .13ا   مد بن طباطباا عةار الشعرا معدر  ابصأةالع وعا  (89)
 .281/282ا معدر  ابصا   3ا م  أبو تما ا دةوانه(90) 
 .160ضةفا شوبيا الععر العبا ي األواا مرج   ابصا   (91)
 .214ا   1995ا ال ةوجد دار نشرا 2البردونيا عبداهللا أشتاتا ط (92)
 .10ا معدر  ابصا   3أبو تما ا دةوانها م   (93)

 .214المعدر نف ها  (94) 
 .190ا  2المعدر نف ها م   (95)

 .190نف ها  المعدر (96) 
 .343ا   1المعدر نف ها م  (97) 
 .355المعدر نف ها   (98) 
 .182ا   2أبو تما ا دةوانها م  (99) 

 .37المعدر نف ها   (100) 
 .107المعدر نف ها    (101)
 .158/159المعدر نف ها    (102)
 .182/183ا   3المعدر نف ها م   (103)
 .131الىذاميا النيدالثياييا مرج   ابصا    (104)
 .315ا   2أبو تما ا دةوانها م   (105)
 ا عةةه وضبطه وشرح غرةبه أةمد أمةن وأةمد  2جالتوةةدعا أبو ةةانا اإلمتال والمؤان  ا  (106)

 .138تا   . طا المجتب  الععرة   بةروتا دال ةنا د. 
 .238/ 237ا   1 جأبو تما ا دةوانها (107) 
 .133/134/135ا   2المعدر نف ها م  (108) 
 .131ا   3المعدر نف ها م  (109) 
 ويةول  الممدوح أمر عرنح به الشاعر يي غةرما بعةدو من بعايدف  نةو بوله (110) 

 قد كان ع ْذرة مغرٍب فافتضها       بالسيف فحل المشرق األفشين  
 وبوله 

 تعلم كم افترعت صدور رماحه      وسيوفه من بلــدة عـذراء.


