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  ب 

 

 
 اإلهداء

 

 

أمداني بالحب والرعاية والتحفيز؛ إلنجاز هذا البحث.. حفظهما  اللذينإلى أبي العزيز، وأمي الغالية، 
 د في عمريهما.اهلل وأم

 
 ي وأخواتي، وجميع األهل واألقارب.. دمتم شارة خير في دروب الحياة. إخوانإلى 

 
 وأستاذًا راقيا. ،إلى أستاذي القدير الدكتور/ محمد شحادة تيم.. مشرفا قديرا

 
 إلى من أوكلت إليهم سدانة اللغة، وكلهم قريب.. أعانكم اهلل على حمل األمانة.

 
 جواركم. ال حرمنيمتعني اهلل برفقتكم، و .. ورفاق البحث والدراسة ل،إلى أصدقاء العم

 
 لكم الَقبول.الشهداء، الجرحى، األسرى..  إلى منارات شعبنا وأمتنا:

 
 وأخيرًا أهدي هذا البحث لمنارة العلم، وقبلة العلماء، الجامعة اإلسالمية.. أدامها اهلل صرحا شامخا. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ت 

 

 

 

  شكركلمة 
 

وعظيم سلطانه، أحمده على عنايته  ،يليق بجالل وجهه حمداً  أحمده ،اً وآخر  الشكر والحمد هلل أوالً   
 التي كنت أستشعرها أثناء إعدادي لهذا البحث؛ فالحمد هلل فاتحة كل خير وتمام كل نعمة. 

 

ي خير دليل في الذي كان ل .محمد شحادة تيم /لمشرفي القدير الدكتور واالمتنان كما أتقدم بالشكر
بين يدي، لقد كان حقا مشرفا فلقد أوالني الكثير الكثير من وقته، ووضع مكتبته الغنية  ؛رحلة البحث

ن يجزيه عني وعن طلبة العلم خير . فأسأل اهلل أوفلسفةً  وحكمةً  أدباً  حانيًا، أفدت من علمه قديرًا وأباً 
 الجزاء.

 

لذين كانوا خير معين في رحلة البحث. أسأل اهلل أن يديم ما كما أتقدم بالشكر لزمالء البحث والدراسة، ا
 بيننا من محبة صادقة، وصحبة صالحة، وأن يحفظ ما بيننا من رحم؛ فالعلم رحم بين أهله. 

 

 والشكر موصول لألستاذين القديرين:
 أ.د/ عبد الفتاح أبو زايدة  -
 د./ محمد كالب -

 ه من تصويبات وفوائد تغني البحث.مناقشة هذا البحث، ولما سيقدمان القبولهم
 ي إال أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من كان سببًا في إتمام هذا العمل.ال يسعنوأخيرا 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ث 

 

 

 

 

 ملخص الرسالة

 

، بتمهيد م، وجاءت الرسالة في فصلين مسبوقينتناولت هذه الدراسة قصيدة المدح في شعر أبي تما       

 تمة والنتائج.بالخا ومختومين

أمااا التمهيااد فكااان الحاادي  فيااأ ياان حياااة أبااي تمااام وشااعره وأهاام الماا ترات العامااة فااي شااعره، تاام تتباا  سااري  

 وصوال للعصر العباسي.و بالعصر الجاهلي  موضوع المدح في الشعر العربي بدءا  ل
 

متلات هاذه الر ياة  تناول الفصل األول جانا  الر ياة فاي قصايدة المادح فاي شاعر أباي تماام أباي المادح، وتو 

 في أربعة مباح  متلت ر ية أبي تمام في الحياة واألحياء.

األخاا، ، وكااان الحاادي  فااي أصااول األخاا،  ماان  أ ياانر يااة أبااي تمااام فياا أمااا المبحاا  األول فنااد تناااول

 شجاية، وكرم وصبر، وحياء، وحكمة. 

 لحاضر والمستنبل.أما المبح  التاني فجاء حول ر ية أبي تمام للزمن بأقسامأ الماضي وا

وقصايدة المادح يلا   ،تناول المبح  التال  ر ية أبي تمام للدين، وأخيرا ر يتأ للشعر بشكل يامفي حين 

 وجأ الخصوص.
 

مباحا    ت،تةلحدي  ين الجان  الفني في قصيدة المدح يند أبي تمام، وذلك في وتناول الفصل التاني ا

 . تم محاولة الربط بين الجانبين الر ية والفن.لصورة والخيالة واألسلو ، وأخيرا ا، واللغبنية النصيدة

  
  

 



  ج 

 

 المقدمة
 

  : /  أمهيــة  املـوضــوع أوال
 ،يلاا  المن ومااة األخ،قيااة العربيااة تم قصااائد الشااعر العربااي ألنهااا حاف ااتعااد قصاايدة الماادح ماان أهاا      

لشااير فاي أن ت الصاورة التاي ير ا  ا، ورسميل  منوالأ أن ُينسج   وشكلت النموذج األخ،قي الذي ينبغي

 .يراها في الممدوح

 ،والفان ،والتنافاة ،وأكترهاا تاراء  فاي الفكار ،وحي  إن العصر العباسي يعد من أ نا  يصاور األد  العرباي

ن طااب  ، التاي ننلتاأ ماوالدينياة ،لفكرية والفر  الك،ميةوالمذاه  ا ،بسب  تأتره اإليجابي بالتنافات األجنبية

، فند كان ذلك سببا  في جعل األد  العباساي حاضارا  فاي يصاور األد  العرباي ل  طاب  الحضارةالبداوة إ

 ال،حنة . 

، ن يفناد شخصايتأأ، دون ذلاك العصار وتنافتاأإقباال  يل  حضارة  وقد كان أبو تمام من أهم شعراء يصره

أ نجا  فاي تشاكيل ر ياة ناضاجة فاي ن األ ؛والنراء ،والباحتين ،ولهذا اكتس  أبو تمام تنديرا  واسعا  يند النناد

يناااد حااادود المااادح بااال  ةأ الشاااعرينيااا، حيااا  لااام تنااا  معاواألخااا،  والسااالوك ،واألحيااااء ،لحيااااةشاااعره تجااااه ا

 ر ى والمواق  .التجاوزها إل  تشكيل 

أ أن ا يارى الباحا ويل  الار م مان ذلاك ، لفت كت  في شعر أبي تمامأُ و  ،ولهذا قامت دراسات وأبحا  كتيرة

  بحا  أخرى ، ل،يتبارات اآلتية زال هناك متس  لدراسات وأما 

فيمااا  األتاار الكبياار لنماااذج الفنيااة فااي الشااعر العربااي التااي تركااتصااورة راقيااة لشااعر أبااي تمااام يمتاال  ن  إ -1

ت ال حاضاارة للهاذه النمااذج  مساتمرة   ، لاذلك ينبغاي أن تكاون هنااك دراساات  تا،ه مان يصاور األد  العرباي



  ح 

، وأن ال تكون حجاة فصل ين مفرداتأ ونماذجأ التراتية، لئ، ينسان العربي المعاصر وينلأان اإلنفي وجد

 من إجراء أبحا  ودراسات أخرى .  أن متل هذه الموضويات قد أشبعت بحتا  ودراسة مانعة  

 . النماذجالتنافة النندية المعاصرة فتحت المجال لدراسات حديتة وقراءات جديدة لمتل هذه  ن  إ -2

أن يعيااد  تنتضااي والتواصاال الحضاااري والتنااافي بااين الماضااي والحاضاار ،طبيعااة الحياااة اإلنسااانية ن  إ -3

 والدينية .  ،النوميةو  ،يحاف  فيأ يل  هويتأ التنافية نماذجأ يل  نحوو  ،اإلنسان إنتاج تنافتأ

  األبحاااا يختلااا  يااان موضاااويأ، ألن ن موضاااوع هاااذا البحااا  جااادير بالدراساااةرى أيااا الباحااا  ويلياااأ فااا ن  

فموضاوع البحا  يتنااول قصايدة المادح بشاكلها الكامال الموضاويي  أبي تمام،شعر تناولت ي لتوالدراسات ا

 .أحدهماوالفني والع،قة بينهما، وليس 

 

 ثانيا/ الدراسات السابقة
، شاعرهو  أباي تماام التي تناولت حيااة   ،يل  مجموية من الدراسات السابنة تأدراسايتمد الباح  في        

 وكان   من أهم هذه الدراسات 

تماام بمراحلهاا  فياأ حيااة أباي تتبا قاد و  ة شاعره، لم لفاأ نجيا  محماد البهبيتاي،كتا  حياة أبي تمام وحياا -

 وبأد  تفاصيلها، وفي ضوء ذلك يتناول حياة شعره، وأتر كل محطة في حياتأ يل  شعره. ،المختلفة

العناوان  لدراساة كماا يبادو مانوانصابت هاذه ا اهلل التطااوي، كتا  تنافة أبي تمام من شعره، للدكتور يباد -

 وأتر ذلك في تشكيل مذهبأ الشعري.  ،بمصادرها المختلفة ،يل  تنافة أبي تمام

باادوي جهااده البحتااي فااي هااذا ويركااز  باادوي،لتجديااد فااي الشااعر، للاادكتور يبااده أبااو تمااام وقضااية اكتااا   -

وخاصاة ماا أطلا  يلياأ الننااد خاروج أباي تماام يان يماود  ،الكتا  يل  قضية التجديد في شاعر أباي تماام

واإلنصاا  فاي الحكام تجااه شاعر أباي  ،التوساط فاي الناول ، محااوال  فياأ يرض ألهم آراء الننااد كما الشعر،

 تمام.



  خ 

للدكتور يبد النادر الربايي، وتناول هاذا الكتاا  الصاورة الفنياة    الصورة الفنية في شعر أبي تمام،كتا -

 وخصائصها في شعر أبي تمام. ،وأنوايها ،  بها من مصادر الصورةبكل ما يتعل

ة ُأتياارت ياديمار فارو ، حيا  تنااول فياأ قضاايا يد شااير الخليفاة محماد المعتصام بااهلل،كتاا  أباو تماام  -

هااا هاام األ ااراض الشااعرية التااي جاااءت بحااول شااعر أبااي تمااام كاارأي النناااد قااديمهم وحااديتهم فااي شااعره، وأ

 قصائد أبي تمام.

  تالتي استعان بها الباح  فكانالعلمية  رسائلالما أهم أ

 للباحتااة نااداء محمااد يااز الاادين الحرباااوي، وهااي دراسااة لنياال التاارا  فااي شااعر أبااي تمااام والمتنبااي،حركااة  -

لااااديني، واألدبااااي، حياااا  تحاااادتت ياااان تو ياااا  أبااااي تمااااام للتاااارا  ا درجااااة الماجسااااتير فااااي جامعااااة الخلياااال،

 ي تمام.بأ ية يندالترا  في تشكيل الصورة الفن، تم دور هذا هشعر والتاريخي 

للباح  سعيد مصل  الحربي، وهي دراسة لنيل درجة  النند النديم ور ية النند الجديد،_ شعر أبي تمام بين 

. حي  وق  يند أهم المعايير التي ايتمد يليها النناد قديما وحديتا 1042الماجستير من جامعة أم النرى،

 اصة  اهرة البدي .وخ ،في شعر أبي تمام

إبااراهيم نجاام، وهااي رسااالة مندمااة لنياال درجااة   للباحاا  صااال ة الهاادم والبناااء فااي شااعر أبااي تمااام،جدلياا -

 .2442الماجستير من جامعة تشرين، 

للاادكتور محمااد تاايم، وهااي رسااالة مندمااة  ر العربااي فااي العصاار العباسااي األول،_ مفهااوم األخاا،  فااي الشااع

تحااادتت الرساااالة يااان األخااا،  فاااي الشاااعر  د  العرباااي مااان جامعاااة أم النااارى،األ لنيااال درجاااة الااادكتوراة فاااي

  يره من شعراء يصره.  الحضور األكبر في الرسالة من ، وكان ألبي تمامفي العصر العباسي العربي

للباحتااااة أروى أحمااااد  الناااارنين التالاااا  والراباااا  الهجااااريين،فااااي الشااااعر العباسااااي فااااي  أتاااار الاااانص النرآنااااي -
. وتناول البح  أتر النص النرآني 2442الة مندمة لنيل درجة الماجستير، جامعة م تة الشوشي، وهي رس

الصااورة والخيااال،  أم ،يلاا  مسااتوى اللف ااة أكااان وتااأتيره فااي مسااتوياتأ المختلفاة سااواء ،فاي شااعر هااذه الفتاارة
 وذلك في األ راض الشعرية المختلفة.

  



  د 

 

 : ثالثاً / منهــــج  البــحث
يصف الظاهرة  الووواوةيأ    ، الذي لوصفي التحليلييل  المنهج ا هذهح  في دراستأ يتمد الباا       

 ه،  يسوق األبيهت  الشوارد ةليهه،    يأتي بهألبيهت ثم يحللهه ليشكل رؤى  تصورات  بتحليله قهم، ثم الفنيأ

 . ه    حكهم

 

 ث :رابعاً/ خطــــة البحـــ
مسابوقين بمندماة وتمهياد، ومتباويين بخاتماة ونتاائج، تام  إل  فصلين اقتضت طبيعة البح  أن ينسم      

 فهرس بأسماء المصادر والمراج  التي ايتمد يليأ الباح  في الدراسة، تم فهرس الموضويات.

 وكانت الخطة كالتالي:
 

 التمهيد وفيه: أوال/
 حياة أبي متام وشعره :.1 

 أ. حياة أبي تمام.    
 . . شعر أبي تمام    

 .رات العامة في شعره. الم تج    

 

 . املدح وتطوره يف الشعر العربي قبل عصر أبي متام:2

 أ. المدح في شعر العصر الجاهلي.
  . المدح في شعر العصر اإلس،مي واألموي.

 العصر العباسي. شعر ج. المدح في
 :ثانيًا/ الفصل األول

 الرؤية جتاه األخالق . :املبحث األول

 .الزمن:الرؤية جتاه املبحث الثاني

  .املبحث الثالث : الرؤية جتاه الدين



  ذ 

  .املبحث الرابع : الرؤية جتاه الشعر
 

 ثالثًا/ الفصل الثاني/ الخصائص الفنية لقصيدة المدح عند أبي تمام.
 بنية القصيدة:املبحث األول

 ظواهر أسلوبية  :املبحث الثاني

 املبحث الثالث : الصورة واخليال

 توصيات اخلامتة : نتائج البحث وال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أوال/ التمهيد 
 

 
 حياة أبي تمام وشعره: -

 أ. حياة أبي تمام.
 ب. شعر أبي تمام.

 ج. المؤثرات العامة في شعر أبي تمام.
 
 المدح وتطوره في الشعر العربي قبل عصر أبي تمام: -

 أ. المدح في شعر العصر الجاهلي.
 ب. المدح في شعر العصر اإلسالمي واألموي.

  العصر العباسي. ج. المدح في شعر
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 دــالتمهي

 حياة أبي تمام وشعره. أوال:
 أ. حياة أبي تمام.

بان  ،بان ماروان ،بان يحيا  ،بان األشاج ،بن النايس ،بن الحار  ،حبي  بن أوس الطائي ،أبو تمام        
  (1) .بن طيء ،بن الغو  ،بن يمرو ،بن يدي ،وبن يمر  ،بن كاهل ،سعد بن ،مر

 ،يلاا  يمااين الطرياا  األي اام الااذي كااان يمتااد بااين دمشاا  ،(2)ينااال لهااا جاساام ى الناارىحاادب  ولااد أبااو تمااام
( 122) وفااي الوفيااات ُذكاار أكتاار ماان ساانة(4) (111)أ ولاد ساانةن اا؛ فنياال إفااي يااام مولااده لاا   تُ خ  واُ  (3) وطبرياة

 (6)( في أخريات خ،فة هارون الرشيد.192) وقيل سنة (5) (111و)
روايات  ( ألن ذلك أكتر اتساقا  م  111من أن مولده في )  (7)  ما ذه  إليأ يمر فرو ونذه  إل

 العلماء، وم  حواد  حياتأ.
وقيل هو حبي  ، (8)فجعلوه أوسا   ،لأ تدوس العطار نالُ يُ  ،في نس  أبي تمام أن أباه كان نصرانيا  وُذكر  

  (9) ر أوسا .صي  ير فُ غ  ف   ،بن بدوس النصراني
ولام يادخلها صاغيرا ،  ،أباا تماام لام ينشاأ فاي مصار وهاذا هاو الصاوا ؛ فا ن   ،ونشاأ أبو تمام في دمش       

ماان أن  أبااا تمااام ولااد  ،أيضااا  (11)إليااأ الرافعااي مااا ذهاا  . و(10)ويماار فاارو  ،وهااذا مااا قااال بااأ شااوقي ضااي 
والمغر ، وأن  ،األندلس وتأد  في الشام تم قدم إل  مصر شايرا  ناشئا  كغيره من الشعراء الذين قدموا من

( أو 214الااذي جعلاات لااأ واليااة مصاار والشااام والجزياارة فااي ساانة) ،طاااهركااان فااي واليااة يبااد اهلل باان ذلااك 
(ساانة، ويساتدل الرافعااي يلا  ذلاك بااأكتر مان دلياال 23-21(؛ حيا  كاان ساان أباي تمااام يومئاذ باين )211)

قاااال  كنااات يناااد دياااك الجااان )يعناااي أن يباااد هلل بااان محماااد بااان يباااد الملاااك (12)ومنهاااا ماااا رواه ابااان خلكاااان

                                                 

 .2/11إحسان يباس، دار صادر، بيروت،    وفيات األييان، ابن خلكان،  ت (1)
 11/343 يبد الستار أحمد، الدار التونسية، بيروت،   األ اني، األصفهاني، ت (2)
 21 مر فرو ، بيروت،أبو تمام شاير الخليفة، ي (3)
 .1/222 تاريخ بغداد، الخطي  البغدادي، دار الفكر، الناهرة، (4)
 .2/12وفيات األييان،  (5)
 .020 األد  في يصر العباسيين، محمد س،م،  منشأة المعار ، األسكندرية، (6)
 .23أبو تمام، يمر فرو ، ص (7)
 .2/11وفيات األييان،  (8)
 .1/209تاريخ بغداد، (9)
 219 ، دار المعار ،11العصر العباسي األول، شوقي ضي ،  طد  العربي_ تاريخ األ (10)
 .3/301،302،303 ، دار ابن الجوزي الناهرة.1ط وحي النلم، مصطف  الرافعي، (11)
 .3/110وفيات األييان  (12)
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بحمص(، فدخل يليأ حد  فأنشده شعرا  يملأ؛ فاأخرج دياك الجان مان تحات مصا،ه درجاا  كبيارا  فياأ كتيار 
واستعن باأ يلا  قولاك، فلماا ذها  ساألتأ يناأ فناال  هاذا  ،من شعره؛ فسلمأ إليأ وقال  يا فت  تكس  بهذا

ي هار مان هاذا الانص و ماام ، واسامأ حبيا  بان أوس، فت  من أهل جاسم، يذكر أنأ من طيئ، ُيكنا  أباا ت
أباا تماام قادم إلا  مصار  أن  ياذه  الباحا  إلا  أن أبا تمام كان  ،ما  صاغيرا ، ماازال يطلا  العلام. وباذلك 

 ه( أو نحوها بعد منتل يمير بن الوليد.212ه( أو نحوها، وخرج منها سنة )214في سنة )
با،د الشاام حيا  حااول أن يادخل يلا  الماأمون يناد وصاولأ  وتوجأ أبو تمام بعد خروجأ من مصار تلنااء

؛ فتننل في ب،د الشام قبل أن يتركها متوجها  لب،د العارا ، وفاي يهاد المعتصام (1)إليها؛ لكنأ لم يح  بذلك
فياأ قصاائده، وفاي  عد أن كان أبو تمام قد مدحأ، وأنشأوقدمأ يل  شعراء يصره ب ،وقربأ ،أجازه المعتصم

ااا لاام ي اا، (2)واألدباااء ،وفااي بغااداد تحدياادا  جااالس أبااو تمااام العلماااءتلااك الفتاارة  لااأ المنااام هنالااك، توجااأ     رُ و لم 
ساااان ليمااادح واليهاااا يباااد اهلل بااان طااااهر بااان الحساااين، ولكناااأ ماااا لبااا  أن يااااد مااارة أخااارى إلااا  اصاااو  خر 

   (3)العرا .
؛ فنهال أباو تماام با  العلام والتنافاةكاان من الاذيتلن  أبو تمام العلم أتناء إقامتاأ بمصار فاي المساجد الجاام  

؛ فيسني من طل  السنية تم يعود لِحل  العلم فكان يسني الماء وفي الوقت نفسأ ي،زم ِحل     من هذا النب ،
  (4)األد .

  

ولند حّد  أباو تماام يان صاهي  بان أباي الصاهباء الشااير، والعطّاا  بان هاارون، وكراماة بان أباان       
من األموي، وس،مة بن جابر النهدي، ومحمد بن خالد الشيباني، أما من روى ين العدوي، وأبي يبد الرح

خالااد باان يزيااد الشاااير، وأبااو العااو  باان الوليااد باان يبااادة البختااري، وأبااو بكاار محمااد باان  ، فهاام أبااي تمااام
 .(5)إبراهيم بن يتا ، وأحمد بن أبي طاهر العبدوي البغدادي

 

رفاا  ماان شااأنأ، ويعلااي ماان قاادره، باال الااذي مااا فتاائ يااذكره، وي بحتااريوماان أوفاا  ت،ميااذ أبااي تمااام، تلميااذه ال
ني تاب  لأ رفض تفضيل الناس لأ يل  شيخأ أبي تمام فكان يندمأ، وينول  "ما    (6)".أكلت الخبز إال بأ وا 

ولاايس أدل ، (7)للعاار  أرجااوزة   آال ِ  إذ كااان يحفاا  أربعااة    ،و اازارة الحفاا ،واتصاا  أبااو تمااام بنااوة الحاف ااة
لك من أنأ جم  حماستأ المعروفة، حي  ضّمنها الكتيار مان أشاعار العار ، وكاان فطناا  فهماا  يناول يل  ذ

الشعر ويجوده و يحكم يل  األشياء بر يتأ الخاصة، ولو لم يكن كذلك لما ذاع خباره، ولماا طبنات شاهرتأ 

                                                 

 .34/ أبو تمام شاير الخليفة، 020األد  في يصر العباسيين،  (1)
 . 31./ أبو تمام شاير الخليفة، 3/131كحالة، ، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، لبنان،  معجم الم لفين، يمر (2)
 .32أبو تمام شاير الخليفة،  (3)
 .1/201./ تاريخ بغداد، 22أبو تمام شاير الخليفة،  (4)
 .12/11 تاريخ مدينة دمش ، ابن يساكر،  ت أبي سعيد العمري، دار الفكر، (5)
 .11/10 ، م سسة الرسالة،11ب،ء، الذهبي،  ت صال  السمر، طسير أي،م الن (6)
 .12سير أي،م النب،ء،  (7)
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 تماام ي ؛ إال وُذِكار أباوكااد ُياذكر لاون الماد، يكاد ُيذكر العصر العباساي، وال يفاألرض ومغاربها،  مشار   
، فهااو الااذي ُيضاار  بااأ المتاال فااي فااأبو تمااام تجاااوزت معرفتااأ المهتمااين باللغااة واألد   ،فااي المنااام األول

تنان الشعر ،والب، ة ،الفصاحة حكامأ، نال من الخلفاء المال، ونالوا منأ المدي . ،وا   وا 
ويلام  ،ماا أياناأ يلا  قاول الشاعر، كعلام الكا،مم ؛الكتير ولند جم  أبو تمام من العلوم المختلفة الشيء     

وكاال ماا يتصاال بهاا ماان  ،التااريخ؛ فماات،  مان يلمااأ فاي التاااريخ أناأ كااان يلا  يلاام ودراياة بالمماادوح وقبيلتاأ
س،ميذلك في العصور السابنة من جاهلي، و مجد وشر ، و   .، وأمويا 

   

، طااوي، ، ماا  تمتمااة أمااا وصاا  أبااي تمااام وخلنتااأ فلاام تاارد أخبااار كتياارة ياان ذلااك        ياار أنااأ كااان أساامر 
 (1) قليلة.

ولم  ،أ قد حج البيتوأن   ،أبو تمام يعيش جو المجون واللهو الفاحش، وديوانأ يشهد بصحي  إس،مألم يكن 
إلاا  أن أبااا تمااام قاااد  النناااد والماا رخين بعااضوذهاا  (2)ياانغمس فااي الخماار، باادليل أنااأ لاام يحساان وصاافها،

الاذي يمادح فياأ  واساتدلوا يلا  ذلاك بابعض شاعره ،-رضاي اهلل يناأ-خ،فاة لعلايوايتند ب تبات ال، (3)تشي 
يكاان متشاايعا ، وأمااا مااا اسااتدل بااأ بأنااأ لاام  -وهااو فااي رأينااا األقااوى- بخاا،  ذلااك همبعضااآل البياات، وذهاا  

 وليتنار  بهاا يناده. ،فيغل  ال ان أناأ ماا قالهاا إال ليساتدر بهاا يطا  الماأمون -رائيتأ–من شعره  همبعض

(4)  
               

، كااذلك كااان االخات،  فااي سانة وفاتااأ، فااذكر الاذهبي و يااره أناأ تااوفي فااي فاي ساانة والدتاأ لاا   تُ خ  وكماا اُ    
ويبادو (6) (232ات في الموصل فاي المحارم سانة)وقيل إن أ م(5)،جمادى األول  سنة إحدى وت،تين ومائتين

ك أكتر اتساقا  م  حواد  حياتاأ، وهاو باذلك قاد ألن ذل؛ (7)أنأ الرأي الصوا  وهو ما ذه  إليأ يمر فرو 
 فرحمأ اهلل. ا  ُقبض ين ت،تة وأربعين يام

   

 من الشعراء ومن ذلك ما قالأ الحسن بن وه   رت  أبا تمام كتير     
           الشااااااااااااااااااعراءِ  خاااااااااااااااااااتمِ بِ  النااااااااااااااااااريُض  جاااااااااااااااااا   فُ 

 
 الطاااااااااااااائي روضاااااااااااااتها حبيااااااااااااا ِ  و  اااااااااااااديرِ  

 ماتااااااااااااااا معااااااااااااااا  فتجاااااااااااااااورا فااااااااااااااي روضااااااااااااااة   
 

 (8)فااااااااااااي األحياااااااااااااء كانااااااااااااا قباااااااااااالُ  وكااااااااااااذاك 
 

                                                 

 .22./ وفيات األييان، 10الساب ،  (1)
 .210،214العصر العباسي األول،  (2)
 .01أبو تمام شاير الخليفة، (3)
 . 222العصر العباسي األول،  (4)
 .022./ األد  يصر العباسيين، 12الساب ،  (5)
 .2/12. / وفيات األييان11./ تاريخ آدا  اللغة العربية، 222تاريخ بغداد،  (6)
 .32أبو تمام شاير الخليفة،  (7)
 .10/11سير أي،م النب،ء،   (8)
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 ورتاه محمد بن يبد الملك الزيات وزير المعتصم، وهو يومئذ وزير فنال 
 األنبااااااااااااااااااء  أتااااااااااااااااا  مااااااااااااااااان أي ااااااااااااااااامِ  نباااااااااااااااااأ  

                   
 األحشاااااااااااااااااااااااااء منلناااااااااااااااااااااااالُ  لمااااااااااااااااااااااااا ألاااااااااااااااااااااااام   

 قاااااااااااااااد تاااااااااااااااوى فاااااااااااااااأجبتهم  قاااااااااااااااالوا حبيااااااااااااااا    
                

 (1)ه الطااااااااااااااااااااااائيو كم ال تجعلااااااااااااااااااااااناشاااااااااااااااااااااادتُ  
 لجن أستاذه، والبحتري تلميذه.كما رتاه ديك ا 

 
 ب. شعر أبي تمام.

 

فااي الشااعر  مت اال أبااو تمااام مدرسااة شااعرية، وطرينااة جدياادة للتعبياار ياان المعاااني، وقااد "افتاات  يصاارا         
 ، (2)العربي، وطفر بأ طفرة رائعة"

، وقبلوهاا كماا هاي؛ والنمطياة المألوفاة للنصايدة العربياة ،كان الشعراء قد ايتمدوا يل  المورو  العرباي ف ذا
 مان بعاده؛ فناد الشاعراء ساار يلياأ جديادين ا  ذلاك، ورسام لنفساأ منهجاا  وطرينا  خاال أحياناا قاد ف ن  أباا تماام

 بو تمام في شعره بين أمرين اتنين جم  أ
 شعري النديم.المحاف ة يل  المنهج ال  أولهما

 .المعن أم  أكان ذلك يل  مستوى اللف ،ين المألو  سواء الخروج   وتانيهما
الخروج ال يعد تنكبا للنديم، وال خروجا ين يمود الشعر العربي، بل محاولة للتجديد؛ فالشاعر  هذا  ير أن  

أو ذوقااأ فحساا ، باال كااان أبااو تمااام  ،ينااد أبااي تمااام لاام يعااد أداة للتعبياار يعتمااد فيهااا الشاااير يلاا  ياطفتااأ
س العمل الفناي يناد أباي تماام يناوم يلا  المزاوجاة لي،ئم ما بين األلفا  والمعاني. فأسا ؛يعتمد يل  العنل

 ين ر يتأ هذه  . ينول أبو تمام معبرا(3)بين العنل والشعور، أو بين الفكر والعاطفة
اااااااااااا ك  وأن اااااااااااا  يتِاااااااااااار  ك  الااااااااااااذي بااااااااااااين فِ  ت  أحكم 

 
اااااااوباااااااين الناااااااوافي مااااااان ذِ   ن ااااااادِ  ام  م   (4)ومااااااان ي 

والحيااااة،  ،البشااارية يلااا  الطبيعاااة خلااا  بعاااض الصااافاتب فاااي شاااعره يلااا  "التشاااخيص" المتمتااالكماااا ايتماااد  
ر أباي تماام جااء وهاذا التوجاأ فاي شاع، (5)تم يتوصل للنيم العلياا ن،ووسيلتأ في ذلك متننة، فهو يبدأ بالحس

 وما وصلت إليأ الحياة من تغير وتحول.  ،لك العصرمتماشيا وطبيعة ذ
إباااراز فضااائلأ فاااي  يلاا يماال  الصاافات يلااا  المماادوح فحساا ، بااال فااي شاااعره إضاافاء   كمااا لاام يعاااد الماادحُ 

 (6) تنوم يل  رسم صورة النموذج األخ،قي العربي. ،منطلنا في ذلك من ر ية واضحة ،النواحي كافة
 

                                                 

 .10/11سير أي،م النب،ء،  (1)
 .31حياة أبي تمام وحياة شعره  (2)
 .91ص ي ،في الشعر العباسي نحو منهج جديد، يوس  خلي ،  مكتبة  ر  (3)
 .2/112، 2ديوان أبي تمام بشرح الخطي  التبريزي، ت محمد يبده يزام، دار المعار ، ط (4)
 .122قضية التجديد في شعر أبي تمام  (5)
 .121قضية التجديد في شعر أبي تمام  (6)
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 التاي بادأت قاديما وماا  ،انعكسات يلا  الحركاة النندياة ،التي قادها أبو تمام ،ولعل هذه الحركة التجديدية   
حتاا  صااار ذكاار أحاادهما  ،حركااة التجديااد ارتباطااا وتيناااارتاابط ذكاار أبااي تمااام بو  ا، "لوقتنااا هااذ حاضاارة تاازال

إّن أبااا تمااام كااان ماان أوائاال ماان  يااد  أبااا تمااام ناقاادا وشااايرا، " همبعضااالساايما وأن  ،(1)ماادياة لااذكر اآلخاار"
 . (2)وض  قوايد النند األدبّي العربّي وأصولأ"

قضاية اللفا  والمعنا ،  ، ننادوكان من أهم  الموضويات التي جعلت من شعر أبي تمام مجاال واسعا لل   
والخروج ين يمود الشعر العربي، حيا  تراوحات ن ارة الننااد لشاعر أباي تماام ماا باين متحامال يلا  شاعره 

 يتهمأ باالهتمام بجان  يل  حسا  آخر، وما بين مداف  ين ذلك.
عصا  كيا  وتجارأ يليهاا "فتعسا  ماا أمكان وتغلغال فاي الت ،فيرى اآلمدي أن أبا تمام قد تعسا  فاي اللغاة

   (3)قدر"
ويختريأ،  ،ولكن هناك من توسط في ذلك وأنص  أبا تمام كالصولي الذي قال  "إن  أبا تمام يصن  الك،م
نما يختل في بعض الوقت لف أ".  (4)ويتع  في طلبأ حت  يبدع، وأبو تمام ال يسنط معناه البتة، وا 

للخاصاااة ال للعاماااة، أي الخاصاااة المتنفاااة  أ كاااان يااارى مااان شاااعره فنااااأن ااا ،ولعااال ماااا أوقااا  أباااا تماااام فاااي هاااذا
يارى أن  الشاعر ال يجا  أن ينازل بمساتواه الفناي لمساتوى  كاان المستنيرة الواسعة االط،ع، وبناء يلا  ذلاك

نما يجا  أن ي ال فاي قمتاأ الشاامخة، ويلا  الجمهاور أن يرتفا  إلياأ. وي كاد ذلاك ماا دار باين  (5)العامة، وا 
  "ولم  ال تفهم ما أقول؟"تألم  تنول ما ال يفهم؟ فكانت إجاب ألحد سائليأ حينما سأبي تمام وأأ

(6)   
 

 (7) والفهم. ،والمعن ، ون ام التعبير ،أما يل  مستوى اللغة فند أحد  شعره انن،با تغير فيأ ن ام الداللة 
ول ينااول المباارد  "ألبااي تمااام اسااتخراجات لطيفااة، ومعااان  ريفااة، وهااو صااحي  الخاااطر حساان االنتاازاع، يناا

 (8)النادر والبارد، وما أشبهأ إال بغائص يخرج الدر  والمخشلبة".
 

و يرهااا،  ،والرتاااء ،والماادح ،كااالفخر ، النااديم منهاااسااجل أبااو تمااام شااعره فااي أ لاا  أ ااراض الشااعر و     
 و ير ذلك. ،وشكوى الزمن ،والخمر ،كوص  الطبيعة والجديد

                                                 

 .11ص ،2411شعرية أبي تمام، ميادة إسبر، منشورات الهيئة العامة السورية للكت ، دمش ،  (1)
 .202حياة أبي تمام وحياة شعره  (2)
مطبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم، يلي محمد البجاويالوساطة بين المتنبي وخصومة، أبو الحسن الجرجاني، ت  (3)

 .91ص ،ييس  البابي الحلبي وشركاه
 .102تنافة أبي تمام  (4)
 .91في الشعر العباسي نحو منهج جديد  (5)
 .1/21 ،0، ت  أحمد السيد صنر، دار المعار ، طأبو الناسم الحسن بن بشر اآلمديالمتنبي بين أبي تمام و  الموازنة (6)
 .22شعرية أبي تمام  (7)
 .1/340، 1913، رز  اهلل شيخو، مطبعة اآلباء اليسوييين، بيروت، مجاني األد  في حدائ  العر  (8)
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، حتاا  قااال فيااأ التبرياازي  هفااي شااعر  ،النصااي  األوفاارو  ،قصاايدة الماادح كااان لهااا الحضااور األكباار  ياار أن  
منطلنا من ر يتاأ  ،حرص أبو تمام يل  إبراز الصفات والمعاني المدحيةو  .(1)"كان أبو تمام مداحة نواحة"

وماان الصااورة المتاليااة التااي يحاا  أن يراهااا فااي المماادوح، فهااو "يماادح المتاال األيلاا   ،الخاصااة فااي المماادوح
يماادح جااوهر اإلنسااان أكتاار مااا  بااذلك هااوضااارة العربيااة، وكمااا يتمتلهااا هااو، و لااأ الحلإلنسااان الكاماال كمااا تمت

 (2).ه يركز يل  الجان  الحسي للممدوحيمدح تلك األسماء التي يمتلئ بها ديوانأ، ولهذا ال نرا
والعااودة  والنوميااة العربيااة، ،الاادين اإلساا،مييدياادة كااان أهمهااا  اإلشااادة ب ويمتاااز ماادي  أبااي تمااام بم اااهر

مان شاأن الممادوح وقبيلتاأ.  ليرفا  ؛أكبر قدر من حاواد  التااريخيحشد و  والجديدة؛ ،لحواد  التاريخ النديمة
 (3)وجزالة األلفا  والتراكي .

وهااذه الماادائ  أيماال فيهااا أبااو تمااام فكااره حتاا  كااان لهااا وقعهااا فااي نفااوس المماادوحين،ومن ذلااك مااا ورد أن 
  (4)وشعره. وتنديرا ألبي تمام ،اع النصيدة إال واقفا، وذلك احتراماسم تم  ممدوحأ الحسن بن رجاء أقسم أال يُ 

باال كااان فااي كتياار ماان األحيااان مترفعااا ياان  ،وأبااو تمااام كمااا أساالفنا لاام يكاان دافعااأ ماان الماادح هااو التكساا 
أو يلتفات إليهاا،  ،ديناار فلام ينربهاا اهلل بان طااهر ألا    أ يبادُ يطايا ممدوحيأ، وحاد  أن نتار يلياأ ممدوُحا

 (5) ها للغلمان؛ فغض  ابن طاهر لذلك.وترك
 

 الذوق الفني عند أبي تمام.
وال تن  شعرية أبي تمام يل  قولأ الشعر، بل تمت  بذائنة شعرية ونندية أملت يلياأ اختياار حماساتأ      

 . ط،يأ يل  أشعار سابنيأوهي مختارات شعرية، حي  سايده في ذلك ا
 (6)ر جاهلي أو إس،مي وال محد  إال قرأه واطل  يليأ".ينول اآلمدي  "فما من شيء كبير من شع

ذات طاب  ومميزات تفردها ين  يرها، وال  ،الحماسة في حد ذاتها "مدرسة مستنلة ويرى محمد صال  أن    
 .حت  قال بعضهم إن  أبا(7)دل يل  ذلك من أن  كتيرا من الناس قد أم ها إم ا بالشرح أو التلخيص لها"أ

(8) ي اختياره لديوان الحماسة أشعر منأ في شعره.تمام كان ف  

                                                 

 ه،1024، بيروت –األرقم بن أبي األرقم شركة دار ، 1ط ،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (1)
 1/149. 
 . 11قضية التجديد في شعر أبي تمام  (2)
 .112-111-112أبو تمام شاير الخليفة المعتصم  (3)
 .11/311األ اني  (4)
 .11/341األ اني  (5)
، 0ر ، دار المعار ، طيبد اهلل المحا   ، تأبو الناسم الحسن بن بشر اآلمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري (6)
1/29. 
 .33ص ،1912نند الموازنة بين أبي تمام والبحتري، محمد رشاد صال ، المركز العربي للصحافة، الناهرة، ( 7)
 .1/322خزانة األد  ول  لبا  العر   (8)
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حينما  لبأ الشتاء في همذان، وهو  ،لطرينة الجم  والتصني  هذه وهناك رواية تبين أن  أبا تمام قد اهتدى
فسد الطري  وأ ل  أبوا   ؛في ضيافتأ، ووق  تلج ي يم نزلأ أبو الوفاء بن سلمةاسان، فأخر يائد من 

المنام، وأحضر لأ خزانة كتبأ، فأقبل يليها أبو تمام وطالعها   و الوفا  وّطن نفسك يلبالمنازل، فنال لأ أ
 واشتغل بها، وقصر أبو تمام حماستأ يل  شعراء الجاهلية وصدر اإلس،م.

وأبوا  الحماسة هي  الحماسة، والمراتي، واألد ، والنسي ، والهجاء، واألضيا  والمدي ، والصفات، 
   (1) نساء.والُمل  ، ومذمة ال

  

 محاولة للتصني  والترتي  حس  الموضويات واألبوا ،  كونها أول   منوتنب  أهمية الحماسة وقيمتها 
من جاء بعده وصن فوا األشعار، "وقد وضعت يل   وقد أت ر أبو تمام فيمن جاء، حي  سار يل  نهجأ

. (2) رار الحماسة وتحت هذا العنوان كت  أخرى"  
ق،ني  "واأليدل في االختيار ما سلكأ أبو تمام من الجنس اينة أبي تمام هذه، قال البأشاد الكتير بطر  

والمبتذل  المستنكر الوحش ، وذلك أنأ تنك  ،وما اختاره من الوحشيات ،الذي جمعأ في كتابأ "الحماسة"
ذين وهذه طرينة من ينص  في االختيار، وال يعدل بأ  رض يخص، ألن البالواسطة،  العامي، وأت 

التندم في معرفتأ،  فسير ما يشتبأ يل   يرهم، وا  هاراختاروا الغري  ف نما اختاروه لغرض لهم في ت
   (3)".يرج  إليها في أنفسها يءشعار لشاألويجز  يرهم ينأ، ولم يكن قصدهم جيد 

 

 يتاأ فاي ور  ،وأفاادوا مان منهجاأ فاي الان م ،شكل أبو تمام بذلك مدرسة وق  ينادها مان تا،ه مان الشاعراءف
ااا ،شاااعره الشااعر؛ فكاااان للشاااعراء، يناااول شااوقي ضاااي   "هاااو مااان ألهاام ابااان الروماااي والمتنباااي  ي نوفنااأ الملهم 

 (4)الشكوى من الزمن، وألهم المتنبي ايتداده بنفسأ".
 ؛وأفاادوا مناأ ،ل هاور بعاض الشاعراء الاذين أتاوا بعاده ل ضارورة  تماام مت ا النناد أن  وجود أباي بعضبل يرى 

صوات كان وجوده ضروريا لها كالبحتري، وابن الرومي، والمتنبي والمعري، ولو لام يوجاد _أباو "فند مهد أل
، فناااد وصااال خاصاااة، وفاااي الشاااعر العرباااي بصااافة ياماااةتماااام_ لُفِناااد شااايء ماااا فاااي هااا الء الشاااعراء بصااافة 

لااااة، والتماسااااك، والبنااااء بالصاااور، وبالتنافاااات المتداخ ،بالنصااايدة إلااا   ايتهاااا النصااااوى مااان حيااا  التجدياااد
    (5) وباالقتباس، والرمز.."

شاعري جما  فياأ وأبو تمام كماا يارى الابعض هاو شااير العربياة األكبار، وذلاك بماا تركاأ مان إنجااز        
  "ولساات أياار  فااي أبااي تمااام، ومنهجااأ الااذي سااار يليااأ خصااائص فاان الفاان واألصااالة؛ فاايلخص البهبيتااي

 و زارتأ. ،النفسي العربية شايرا كأبي تمام، من حي  فيض شعره، وخصبأ
                                                 

 .291ص ،1911، 2مصر، ط-مصادر الشعر الجاهلي، ناصر الدين األسد،  دار المعار  (1)
 .30ة نند الموازن (2)
 112ص ،1992، 2مصر، ط-السيد أحمد صنر، دار المعار    إيجاز النرآن، أبو بكر الباق،ني، ت (3)
 .214العصر العباسي األول، شوقي ضي ،  (4)
 .13أبو تمام وقضية التجديد في الشعر  (5)
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خاارج بالشااعر العربااي ماان دائرتااأ الضااينة، وأجااراه مجاارى النصااص، وتتباا  فيااأ المعناا ،  وال أياار  شااايرا  
 . (1)وراي  فيأ اللف ، ووف  في أن يكسو فنأ بهذا الحس الشعري الرائ ، توفي  أبي تمام"

 

أبااا تمااام للاارئيس واألسااتاذ، واهلل مااا  قااول تلميااذه البحتااري  "إن   العلماااء فااي أبااي تمااام األدباااء وماان أقااوال   
 . (2)أكلت الخبز إال بأ"

ن كان محدتا ال يستشهد بشعره في اللغة، فهو من يلماء العربية فاجعل ما ينولأ   وقال الزمخشري  "وهو وا 
 .  (3)بمنزلة ما يرويأ"

 

  (4)وألبي تمام م لفات يديدة لعل أهمها   
 ير من النناد والش ر اح، منهم الصولي، والبيروني، والمرزوقي، والتبريزي.. ديوانأ الشعري، وقد تناولأ الكت1
 . ديوان الحماسة الذي سب  الحدي  ينأ، وهو اختيارات شعرية لنصائد ومنطويات.2
. الحماسة الصغرى وتعر  باسم الوحشيات. ورتبأ أبو تمام يل  يشرة أبوا  هي نفسها أبوا  الحماسة 3

 الكبرى.
 فحول. وجم  فيأ مناط  من شعر الشعراء الجاهليين واإلس،ميين والمخضرمين.. كتا  ال0
 . كتا  االختيار من شعر النبائل.  2
 

 ج. المؤثرات العامة في شعر أبي تمام.
ال ينفك الشاير ين بيئتأ، وال ين تنافة يصاره، بال يتاأتر بهاا ويا تر فيهاا، فمنهاا ينطلا  وينهاا يعبار،    

 وأسلوبا. ،ومعن  ،ت يل  الشعر لف اوتنعكس هذه الم ترا
جماا  باااين التنافاااة فهمت فااي تشاااكيل فنااأ ور يتاااأ الشاااعرية، ض أبااو تماااام لهاااذه الماا ترات التاااي أساااولنااد تعااار 
 و ير ذلك. ،والسياسة ،واللغة ،واألد ، والتاريخ

   

 .. المؤثرات الثقافية1
رص والولوع باالط،ع يلا  مصاادر حرص أبو تمام يل  تشكيل تنافة متكاملة لذلك "كان شديد الح      

 .(5)التنافة المختلفة"
 أقبل يليها ينهل من يلومها المختلفة، كما كان لطبيعة العصر الذي فعر  حلنات العلم صغيرا، و 

                                                 

 .202أبي تمام حياتأ وحياة شعره  (1)
 .1/340مجاني األد  في حدائ  العر   (2)
 .124تمام حياتأ وحياة شعره  أبو  (3)
 .142أبو تمام شاير الخليفة المعتصم  (4)
 .133تنافة أبي تمام  (5)
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 التطااور والرقااي فااي المجاااالت أكباار األتاار فااي تكااوين تنافتااأ الواسااعة، إذ سااادت فااي ذاك الوقاات روحُ  ياشااأ
 كافة. وفي العلوم واآلدا  شت ،

ن   ماا اتصال بكال التنافاات التاي كانات معروفاة ولم يكن أبو تمام متصا، بتنافاة واحادة مان تنافاات يصاره، وا 
التنافاة اإلسا،مية الجديادة مان  وأنساا ، أم ،وأخباار ،منها التنافية العربية النديمة من شعر أكان فيأ، سواء

اليونانياااة. ولااام يكااان اتصاااالأ بهاااذه التنافاااات كلهاااا  أم ،الهندياااة أم ،التنافاااة الفارساااية وحااادي  وفناااأ، أم ،قااارآن
نما كان اتصاال يمينا دقينا، اتصال العالم الباح  الدارس.    (1) اتصاال سطحيا بسيطا، وا 

 

"وحااين ول اا  وجهااأ شااطر النااديم وجااد فيااأ  اط،يااأ يلاا  التاارا  األدبااي النااديم،وماان جواناا  هااذه التنافااة، 
ين وحف  منها آال  األشعار واألراجيز "فلم ينل الشعر قبل أن يحف  ، فاطل  يل  أشعار السابن(2)ضالتأ"
 .(3)ين الرجال" للنساء، فض،   شعر   ديوان   يشر   سبعة  

وال شاك . وحديتاأ مان أباي تماام ،قط أيلم بجيد الشاعر قديماأ أما رأيت أحد  ن ينولوهذا ما دف  اآلمدي أل
 ،فاي تشاكيل تنافتاأ أساهمت   كبيارة   شاعرية   حصايلة   لدياأ ، شاكلواالطا،ع الواسا  ،في أن  هاذا الحفا  الغزيار
 و هرت جليا في شعره.

في شعره  ، ومعانيهاهذه العلوم فوردت ألفا  ، أكبر األتر في شعره؛لتنافة يصره من يلوم حديتة كما كان
 والمنط . ،وما يتصل بهما من الفلسفة ،ويلم الك،م ،ومن هذه العلوم يلم التاريخ كتيرا.
تنافة أبي تمام التاريخية في العاودة للتااريخ العرباي الناديم وماا باأ مان أمجااد، فهاو يلا  يلام بنبيلاة  وتتمتل

تمااام لجواناا  التاااريخ شااكل أداة  ، وال شااك أن استحضااار أبااي(4)وانتصاااراتها ،ومعاركهااا ،المماادوح ومرترهااا
 وأيامهم. ،وانتصاراتهم ،توتينية لوقائ  العر 
مااان اساااتخدام المصاااطلحات التاااي يتاااداولها الف،سااافة  ، فاااأكتركاااان واضاااحا أيضاااافناااد  ،أماااا تاااأتره بالفلسااافة

 والمناطنة، ومن ذلك استخدامأ لكلمة العرض والجوهر 
 (5)أِضاااااااااااار  ماااااااااااان ي   األنااااااااااااام   وصااااااااااااا    ااااااااااااااادِ  م   المجااا   من جوهرِ  صا هم ذو الج،لِ 

فاي شاعر أباي تماام، حيا   ير واضا من الحياة العباسية تأت كما كان للتنافات األجنبية التي أصحبت جزءا   
 هذه التنافات يل  اخت،  أشكالها وألوانها. استوي   

ل بفكاارة التجريااد التااي تنااوم يلاا  أن العناال وحااده يمكنااأ إدراك تااأتره بالتنافااة اليونانيااة، حياا  قاااوماان ذلااك 
 الكليات، ينول أبو تمام 

 

                                                 

 .91في الشعر العباسي نحو منهج جديد  (1)
 .133تنافة أبي تمام  (2)
 .221العصر العباسي، شوقي ضي   (3)
 .221العصر العباسي، شوقي ضي  (4)
 2/312الديوان  (5)
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اااااااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااااي حُ  ت  د  ُرود  إذا جاااااااااااااااااااااااااار    هانِ س 
 

اااااااااااااااااا ك  دلت اااااااااااااااااا فكاااااااااااااااااارك     (1) ِ انيلاااااااااااااااااا  الص 
  

والهندساااة  ،التنافاااة الفارساااية، والتاااي تناااوم يلااا  المعمارياااة ،ومااان التنافاااات التاااي أتااارت فاااي شاااعر أباااي تماااام
بعض والزخرفة، حي  قابل ذلك الزخرفة النولية من صور فنية، ومحسنات بديعية، كما ورد في شعره ذكر 

 ، ينول (2)رسيأ حال األفشين بحال )أفريدون( الفايشبت األساطير الفارسية، ومنها
اااااااااااا اااااااااااابااااااااااال كاااااااااااان كالض   واتأط  حاك فاااااااااااي س 

 
 (3)ونُ وأناااااااااااااااااااااااااات أفرياااااااااااااااااااااااااادُ  بالعااااااااااااااااااااااااااالمين   

  

 ينول  ،وأتره في النحو العربي ،فهو يل  دراية بالعامل مختلفة؛بعلوم العربية ال كما أحاطت تنافتأ
 هاااااااااااااااااااابُ ب  ح   بااااااااااااااااااالعنولِ  تلعاااااااااااااااااا ُ  اءُ ق اااااااااااااااااار  خ  
 

 (4)باألسااااااااااااااااااااااااماءِ  األفعااااااااااااااااااااااااالِ   ِ ع ااااااااااااااااااااااااك ت ل   
 ومنها  ،مصطلحات يلم العروض وكذلك كتر ذكر 

اااااااااااااااااااا  حكمااااااااااااااااااااة   ن  ذ  أُ  كاااااااااااااااااااال   تماااااااااااااااااااا ُ  اءُ ذ  ح 
 

 (5) ورياااااااااااااااااااادِ  كاااااااااااااااااااال   در  وتُاااااااااااااااااااا وب، ااااااااااااااااااااة   
  

 و يرها، فمن يلمأ بعلم الفلك  ،والكيمياء ،بالعلوم الحديتة المختلفة كعلم الفلك كما تأتر  
 بعااااااااااااادما را  د  ب ااااااااااااا أمسااااااااااااا  باااااااااااااك اإلسااااااااااااا،مُ 

 
ااااااااااااااأ مُ بشاشااااااااااااااتُ  ت  ن ااااااااااااااحِ مُ    (6) ،لِ ِهاااااااااااااا ا   ح 

  
 . مؤثرات دينية.1 
 تأتر أبو تمام بتنافة دينية يمينة، ف، تكاد تخلو قصيدة في ديوانأ من تأتر ديني واض .      

فااي المسااجد الكبياار  ك أن التنشاائة التااي ياشااها، وال شاا(7)وتتمتاال هااذه التنافااة أول مااا تتمتاال بااالنرآن الكااريم
 في ذلك. الكبير األتر بمصر كان لها

 م بالنرآن يل  مستوى اللف  والمعن ، كأن يورد نص آية قرآنية كنولأ وكان تأتر أبي تما
 أِ تِاااااااااااااااااااااااي  رِ ب   اهلل هاااااااااااااااااااااااذا مااااااااااااااااااااااان ن  ي  ب اااااااااااااااااااااااو 
 

ااااامااااان ي   اإلنساااااانُ     ِلااااافاااااي قولاااااأ "خُ    (8)"لِ ج 
  

 بما يتناس  وموضوع النصيدة. ،والعذا  ،والنعيم ،والنار ،كما ي هر التأتر بألفا  الجنة   
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ية، كذكر قصص األنبياء يليهم الس،م، ومن ذلك قصة موس  يليأ الس،م تأتر أبو تمام بالنصة النرآنو 
 التي ورد ذكرها في شعره أكتر من مرة، ينول 

ااااااااااااااااااا م بالعجااااااااااااااااااالِ فكاااااااااااااااااااأن هُ   ة  ب ااااااااااااااااااان  ل وا حِ ض 
 

 (1)م موساااااااااااااا اهُ وكااااااااااااااأن  موساااااااااااااا  إذ أت اااااااااااااا 
  

، بي تمامر في شعر أر األتدر الديني التاني الذي كان لأ أكبالمص الحدي  النبوي، والسنة النبوية، وكان
 كنولأ 

ااااااالااااااام ي    إلااااااا  بلاااااااد   هاااااااد  ن  ولااااااام ي   ُز قوماااااااا  غ 
 

اااااااااااد  ن  إال ت     (2)  ِ ُيااااااااااامااااااااااان الر   أ جااااااااااايش  م 
  

كان لأ أتر بالغ في تحسين اللغة الشعرية يند أبي تمام، فهو  ،والحدي  الشري  ،وال شك أن النرآن الكريم
 م وب، تهم.رمز الفصاحة ومجم  الب، ة، جاء متحديا للعر  في فصاحته

 

وبلغات أوج  هورهاا  ، هارت بناوة لدينياة األتار الواضا  فاي شاعره، فنادكما كان لفر  الكا،م والماذاه  ا   
والتااأتر  ،والجهميااة، حياا  يكتاار ماان ذكرهااا ،وانتشااارها فااي تلااك الفتاارة، وكااان ماان أباارز هااذه الفاار  المعتزلااة

 بمعانيها، ومن ذلك قولأ 
اااااااااااي    دىالن ااااااااااا ماااااااااااي  ه  ج   ينِ الاااااااااااد   ي ااااااااااامِ  ري  م 
 

 (3)اكليف اااااااااااااااااالت   تُ ب ااااااااااااااااات  ى ويُ و  ينفاااااااااااااااااي النُااااااااااااااااا 
  

فهاو يلا  مااذه  يمار وبان يبيااد، كبيار المعتزلااة بعاد واصال باان يطااء فاي حريااة اإلرادة، أي أناأ يفعاال   
الكرم ب رادة حرة، وحين يفعل الكرم يراه واجبا يل  نفسأ يل  ماذه  جهام بان صافوان الاذي يناول بوجاو  

فجمااا  مااان هاااذين الماااذهبين المضاااادين معنااا   جماااي،  متكاااام، ، انتفااات مناااأ  إلرادة.التكاااالي  وينفاااي حرياااة ا
 العوارض المانعة، والمفردات السالبة. 
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 المدح وتطوره في الشعر العربي. ثانيًا:
 

ويمودا رئيساا مان أيمادة دياوان العار  الشاعري، فهاو  ااهرة أصايلة  ،يعد  رض المدح مكونا أساسيا     
 ولم يكت  فيها. ،جد شايرا أ فلهاقلما ت

يتعادى ذلاك إلا  و  إرضااء الممادوح، بال وهو  رض تنليادي يرفاأ الشاعراء قاديما، وتبادو مهماة الشااير فياأ
 (1) أو الديني. ،أو التيار السياسي ،النبيلة

مياة الوحيادة يل  ايتبار أن أ األداة اإلي، ،من رفعة شأن الممدوح ُتمك ن الشاير   بمعن  أن المدح  دا أداة  
رضاائهم ،في ذلك الوقت، ولذلك حرص األمراء والملوك يلا  تنريا  الشاعراء مانهم  ،وضامهم لمجالساهم، وا 

 وتساب  فيأ الشعراء. ،وبالتالي ازدهر هذا الغرض
 
 .المدح في العصر الجاهلي.2
 

ل الااذي ينااوم كاناات باادايات الماادي  فااي هااذا العصاار، وقااد ارتاابط بغيااره ماان األ ااراض األخاارى، كااالغز       
وهااذه الشااك هااي  ،ومحاساانأ ،يلاا  ذكاار محاساان المحبوبااة، أو كالرتاااء الااذي ينااوم يلاا  ذكاار ماارتر المياات

 و يفة المدح.
واتخاذه وسايلة للتكسا  فاي أحياان كتيارة، وفاي سابيل ذلاك حارص الشااير  ،وير  الشاير الجاهلي المادي 

التي تمكنأ من الوصول للممدوح، ولعل  محاوال حشد أكبر قدر من المعاني والصفات ،يل  تجويد مدائحأ
 ،ماان األخاا،  التااي تسااهم فااي رساام الصااورة المتلاا  اهاا، و ير والعفااة ،والشااجاية ،الكاارم  أهاام هااذه الصاافات

 والنموذج األيل  ل خ، .
يارد ضامن النصايدة ذات الموضاويات المتعاددة، فلام يكان  المدح في العصر الجاهلي كاان بسايطا    ير أن  

 بذاتها. وقائمة   ،مستنلة   دح  م هناك قصيدة  
قصيدة المادح شاكلت انعكاساا طبيعياا لم ااهر الحيااة التنافياة، حيا  ساجلت مارتر  أن   ،ومن الجدير بالذكر

 قامت يل  قايدة المروءة. التي وأيامهم وأخ،قهم، العر 
 

هارم بان سانان  ومن نماذج المدح التي ُيرفت في الجاهلية، قصيدة زهير بن أبي سلم ، التاي مادح بهاا   
والحار  بن يو ، بعاد نجاحهماا فاي إخمااد ناار إحادى الفاتن التاي كاادت تعصا  بطرفاي النازاع فاي ذاك 

 الوقت، ينول 
 الساااااااااااااااااااايدان وجاااااااااااااااااااادتما لاااااااااااااااااااانعم   يمينااااااااااااااااااااا  

 
 ومبااااااااارمِ  مااااااااان ساااااااااحيل   حاااااااااال   يلااااااااا  كااااااااال   
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 بعاااااااااااااااااادما وذبيااااااااااااااااااان   ما يبسااااااااااااااااااا  تاااااااااااااااااادراكتُ 
 

 منشااااااااااااامِ  وا ودقاااااااااااااوا بيااااااااااااانهم يطااااااااااااار  تفااااااااااااان   
 واسااااااااااااعا   ك الساااااااااااالم  ناااااااااااادر  وقااااااااااااد قلااااااااااااتم إن   

 
 (1)مااااااااان الناااااااااول نسااااااااالمِ  ومعااااااااارو    بماااااااااال   

  
 .المدح في العصر اإلسالمي واألموي.1
 

تطاور الشاعر فااي هاذا العصاار،  يار أن الشااعراء  لام يتطاوروا بشااعرهم فاي يصاار اإلسا،م إال تطااورا       
 مونأ بانفس الطريناة التاي وا ينمحدودا، وكأن ما ياقتهم الصورة النديمة التي ألفوها في صناية الشعر، ف ل  
 .في معانيأ كانوا ين مون بها في الجاهلية، فجاء التأتر باإلس،م في الشعر تأترا محدودا

لوضااا  الشاااعراء المخضااارمين فاااي طبناااات  م فاااي طبناتاااأالساااب  الاااذي دفااا  ابااان سااا،  ولعلناااا نفهااام مااان هاااذا 
فهم الجاااااهليين فصاااا، كبياااارا مااااا يفصاااالهم ياااان أساااا، الجااااهليين، ولاااام يفاااارد لهاااام طبنااااة خاصااااة، إذ لاااام يجاااد

 (2)واضحا.
  لنصيدة المدح في العصر الجاهلي. جاءت قصيدة المدح في هذا العصر امتدادا  وبذلك 

أ فاي منابال والنبلياة، ولكن ا ،اإلسا،م حاد  مان حرياة الشااير نوياا ماا، ومان النزياة العصابية  ير أن  مجايء  
تشكيل ر يتأ حاول الممادوح، حيا  انتنال المادح مان   ، أيانت الشاير يلذلك جاء بمعان إس،مية جديدة
وساالوكأ المفاارد إلاا  المماادوح بوصاافأ حالااة أخ،قيااة، ور يااة يامااة، أسااهم  ،قضااية الماادح لشااخص المماادوح

الدين اإلس،مي في تشكيلها، كما أن النايادة األخ،قياة التاي قامات يليهاا المن وماة األخ،قياة فاي قصايدة 
 المدح انطلنت من التنوى.

 

وباادء االخاات،ط  ،فااي هااذا العصاار، ر اام اتساااع الااب،د أو يزدهاار كتياارا   ،لاام ينشااط هااذا الغاارض ويمومااا     
والشعو  األخارى، فناد كاان "مان المنت ار أن يتاي  خاروج العار  مان حادود جزيارتهم إلا  أقااليم  ،بالتنافات
  تغيياارات فنيااة تمااس فرصااة الخااروج ياان موضااوياتهم التنليديااة،  ياار أن  هااذا الخااروج لاام ياا د إلاا ،جدياادة
إذ انصاااار  الناااااس لااااتعلم تعاااااليم الاااادين الجديااااد، تاااام انشااااغلوا بنشاااار الااااديوة اإلساااا،مية   (3)الشااااعر" جااااوهر  

 والفتوحات والمعارك.
 

مارتره  مدح النباي صال  اهلل يلياأ وسالم، وبياان   برز ما طرأ يل  المدح في هذه الفترة هو  هور  أولعل من 
 ،ما انتنل المادح مان التنااء يلا  األشاخاص إلا  التنااء يلا  الاديوة الجديادةوكريم أخ،قأ التي جاء بها، ك
 ويحضون الناس يل  الدخول فيأ. ،حي  انبرى الشعراء يمدحون اإلس،م ،المتمتلة في الدين اإلس،مي

                                                 

 .111، نهضة مصر للطباية والنشر والتوزي يلي البجادي،   جمهرة أشعار العر ، أبو زيد النرشي، ت (1)
 .23، ص2مصر، ط-التطور والتجديد في الشعر األموي، شوقي ضي ، دار المعار  (2)
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وأخاذ  ،التي داف  فيهاا يان النباي صال  اهلل يلياأ ومسالم ،قصيدة حسان المشهورة ،ومن نماذج هذا العصر
 ويتني يل  ي يم أخ،قأ ومنها قولأ  ،يمدحأ

 يناااااااااااااااااااأ فأجباااااااااااااااااااتُ  محمااااااااااااااااااادا   هجاااااااااااااااااااوت  
 

 اهلل فااااااااااااااااااااااااااااي ذاك الجاااااااااااااااااااااااااااازاءُ  وينااااااااااااااااااااااااااااد   
 لااااااااااااااااااااااأ بكاااااااااااااااااااااا ء   أتهجااااااااااااااااااااااوه ولساااااااااااااااااااااات   

 
 فشااااااااااااااااااااااااااااااركما لخيركمااااااااااااااااااااااااااااااا الجاااااااااااااااااااااااااااااازاءُ  

 حنيفاااااااااااااااااااااااا   باااااااااااااااااااااارا   مباركاااااااااااااااااااااااا   هجااااااااااااااااااااااوت   
 

 (1) أ الوفااااااااااااااااااااااااااااءُ اهلل شااااااااااااااااااااااااااايمتُ  أماااااااااااااااااااااااااااينُ  
  

تام ماا  ،نات يلياأ فاي العصار اإلسا،ميفناد اساتمرت قصايدة المادح يلا  ماا كا ،العصر األموي في أما   
والماادح  ،فعاااد الشااعراء لمااا كااانوا يليااأ ماان التفاااخر ا الغاارض يتحااول ياان ذلااك شاايئا فشاايئا؛لباا  أن باادأ هااذ

 النائم يل  العصبية.
التااي يااديي كاال منهااا أحنيتااأ فااي  ،األحاازا  السياسااية  هااور   ،ولعاال ماان أباارز األساابا  التااي دياات لااذلك

 وسيلة تلك األحزا  في التعبير ين أفكارها. ،حديدا قصيدة المدحالخ،فة، فكان الشعر وت
كما كان للفر  الدينية المختلفة أتر فاي تحاول موضاويات المادح يماا كانات يلياأ فاي العصار اإلسا،مي، 

 أو الحز . ،يل  أساس االتجاه ،وتمايز ،واقترابها لما كانت يليأ في العصر الجاهلي من تفاخر
 
 العباسي.. المدح في العصر 4
 

هااو الساامة الممياازة  ،كااان التطااور والتغياارو ة التنافيااة واالجتماييااة فااي العصاار العباسااي، اختلفاات البيئاا      
 مناحي الحياة. ، وقوتأ، وشمل مجمللهذا العصر؛ فبلغ هذا التطور أوجأ

أل ااراض باادأ التجديااد فااي او  لااك العصاار،شااعرية السااائدة فااي ذانعكااس هااذا األماار يلاا  الحالااة األدبيااة والو 
 .أ راض شعرية جديدة تو هور  ائمة،الشعرية الن

 

ف ذا ما كان الشاير يرسم في مدحتأ صورة أخ،قية متالية للممدوح، ف ن  الشااير فاي العصار العباساي بادأ 
االتصااب  كأن هااا تماتياال قائمااة نُ  ، ال لرساامها فحساا ، بااليلجااا لتجساايم هااذه الصااورة أيااين الناااس؛ كااي     ص 

 .(2) الحمد والتناء ألنفسهم مجام   يحتذوها، ويحوزوا 
تادرج و والشعر في العصار العباساي أخاذ تادريجيا طااب  الرسام، فناد وضا  فياأ ينصارا الزماان والحركاة،    

ل  قضية التعبيراللون، واإلحساس بالزمن   .      (3)ين قضيتي الجمال والنب  معا واإليناع، وا 

                                                 

، 0الس،م هارون، مكتبة الخانجي الناهرة، ط، يبد النادر البغدادي، ت يبد خزانة األد  ول  لبا  لسان العر  (1)
1992 ،9/232. 

 .114العصر العباسي، شوقي ضي ،  (2)
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لجااأ الشاااير إلاا  تااأني  اللفاا ، وترصااي  المعاااني،  ،ورقااي ،ون اارا لطبيعااة الحياااة ومااا طاارأ يليهااا ماان تطااور
والتاادقي  فااي  ،إلاا  التااأن  فااي العبااارات ،"ولعاال لطبيعااة العصاار أتاارا حاسااما فااي ناازوع الحساسااية الشااعرية

  (1)المعاني".
 

 جاءت معززة للنيم السلوكيةف ح قصيدة المدح في هذه الفترة؛للحياة السياسية دورها البارز في إذكاء رو و    
و يرهاا، وهاذه الصافات  ،وجهااد ،وتناوى ،أو الخليفاة مان يادل ،التي ال بد أن يسير يليها الحااكم ،السليمة

هااا مطلاا  ماان مطالاا  الحكاام الرشاايد، فالشاااير يعباار ياان ر يااة ألن   صاايدة الماادح؛ألاا  يليهااا الشااعراء فااي ق
 إس،مية وأخ،قية تابتة ال تتغير بتغير الخليفة أو الحاكم.

أم  ،والتاااورات الداخلياااة ،رات المتعاقباااة دورهاااا فاااي نماااو هاااذا الغااارض، ساااواء أكانااات الحااارو كاااان للتاااو كماااا 
وتنسااا  ماااا كاااان فيهاااا مااان بطولاااة إلااا   ،واألحااادا  ،الخارجياااة، فأخاااذت قصاااية المااادح تساااجل االنتصاااارات

 الممدوح.
 

مادح التاي وصافات المادح، بمعنا  اختياار معااني ال ،كما شاع في هذا العصار فكارة المواءماة باين الممادوح
 وو يفتأ. ،تناس  يمل الممدوح
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 الفصل األول 
 

 الرؤية في شعر أبي تمام 
 
 
 

 ألخالق.ارؤية أبي تمام تجاه / املبحث األول

 .رؤية أبي تمام تجاه الزمن/ املبحث الثاني

 .رؤية أبي تمام تجاه الشعر/ املبحث الثالث

 .رؤية أبي تمام تجاه الدين/ املبحث الرابع
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 .المبحث األول
 

 رؤية أبي تمام تجاه األخالق.
 
 
 
 

 _ أوال/ خلق الشجاعة.
 _ ثانيا/ خلق الكرم.

 _ ثالثا/ خلق الحكمة.
 _ رابعا/ خلق الحياء.

 _ خامسا/ خلق الصبر.
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ساا،م ليعاازز ونخاوة، تاام جااء اإل ،وحياااء ،وماروءة ،يار  العاار  األخا،  قااديما؛ فكاانوا أهاال شااجاية      

 ها.ذه األخ،  وي كده

، حيااا  واألوامااار والناااواهي األخ،قياااة والسااالوكية ،والسااانة النبوياااة بالنمااااذج األخ،قياااة ،جااااء النااارآن الكاااريمو 

 يليهاا قواياد من ماة للسالوك اإلنسااني، تناوم يلا  األوامار التاي يتاا  فايلهاا من خ،لأ أصحبت األخ، 

 .يعاق  مرتكبها ونواه  

 (1)صاح  اللسان بمعن  الدين والطب  والسجية.في اللغة كما يند  والخل 

للانفس دايياة لهاا إلا  أفعالهاا مان  يار   أن ها حالاألخ،  في كتا  تهذي  األخ،   ويعر  ابن مسكويأ

الذي يحركأ أدن   ،فكر وال روية. تم ينسم األخ،  إل  قسمين  أولهما ما يكون طبيعيا من أصل اإلنسان

ما كان مستفادا بالعادة والتدري ، وربما كاان   ورد في المعن  اللغوي، وتانيهماوهذا ما  ،اإلنسان يشيء ف

 .(2)وخلنا   حت  يصير ملكة   فأوال   مبد ه بالروية والفكر، تم يستمر يليأ أوال  

 وهذا ما يبر ينأ أبو تمام في بيان ر يتأ ل خ، ، حي  ينول 

 ان اااااااااااااااااااال  خ  إال ت   خاااااااااااااااااااا،   األ فلاااااااااااااااااااام أجاااااااااااااااااااادِ 
 

ااااااااااااااف  إال ت   ضااااااااااااااال  األف ولاااااااااااااام أجاااااااااااااادِ    (3)،ض 
  

خ،  تمتاال معاااني خاا،  المااادة الرئيسااة التااي ايتمااد يليهااا الشااعراء فااي ماادائحهم، فاااألهااذا وشااكلت األ   

ويجادها فاي ممدوحاأ، كمااا أنهاا مان جانا  آخار تعكااس  ،ينشاادها الشااير والسالوكيات الحسانة التاي ،المادح

الشااير يعبار يان شخصايتأ؛ إذ أناأ يلناي الكتيار  وطبائعأ يل  ايتبار أن  أسالو  ،شيئا من خل  الشاير

   (4) ، ويمدنا بمفاتي  يديدة لفهم ذاتأ.من األضواء يل  مواقفأ األخ،قية والفلسفية

                                                 

 .14/11 ،1010لسان العر ، ابن من ور، دار صادر، بيروت،  (1)
 .01ص ، مكتبة التنافة الدينية،1ابن الخطي ، طتهذي  األخ،  وتطهير األيرا ، ابن مسكويأ، ت  (2)
 . 3/142الديوان  (3)
 341ص ،2442، 1في األد  والفكر، يبد الوها  المسيري، مكتبة الشرو  الدولية، ط (4)
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وسنن  في هذا المبح  يند ر ية أبي تماام ل خا، ، حيا  سايكون الحادي  يان أهام هاذه األخا،  التاي 

 تنبت  ينها باقي األخ، .

 ل  الشجاية، وخل  الكرم، وخل  الحياء، وخل  الصبر، والحكمة.وسينت م الحدي  في خ

 
 خلق الشجاعة أوال:

 

صاافة  اهااأي أن   (1)الشااجاية خلاا  إنساااني ينااوم فااي النلاا ، ومعناهااا فااي اللغااة "شاادة النلاا  فااي البااأس"     
أ قلباي أي أن انفسية في قل  اإلنسان، وتتحول سلوكيا إل  اإلقدام في موض  الحر  والنتال، ونعني بنولناا 

وفاي ذلاك قاال ابان النايم "الشاجاية هاي تباات  ،الشجاية قوة لئ، يتوهم البعض أن   ،خل  مستكن في النل 
ن كان ضعي  البطش".  (2)النل  يند النوازل، وا 

ماان هاااتين الصاافتين  الشااجاية تخلااو بمعناا  أن    ،(3)بااين الجاابن والتهااور" وفااي ماادارج السااالكين " هااي منزلااة
الشااجاية فيهااا صاافة التبااات والصاابر،  ألن   وال يأخااذه التهااور؛ ،فالشااجاع ال يجاابن فااي اللناااء ،المااذمومتين

 والمتهور ليس كذلك فهو متسرع  ير صبور.
"اإلقاادام فااي موضاا  اإلقاادام، واإلحجااام فااي موضاا  اإلحجااام،  الشااجاية صاابر ساااية، وجمالهااا وقااد قياال  

 (4)ل".والتبات في موض  التبات، والزوال في موض  الزوا
 

وساعوا فياأ الناول، شاعراء اإلسا،م وبناو أمياة، و  هوقد امتدح الشعراء العر  منذ الجاهلية هذا الخل  وأكد   
  ذلك قول الحصين بن الحمام ، ومعان جليلة، ومنوصور طريفة ،وأتوا ببدائ  جمة
 فلاااااااااااام أجااااااااااااد   أسااااااااااااتبني الحياااااااااااااة   تااااااااااااأخرتُ 

 
 أتنااااااااااااااااااادما متااااااااااااااااااال أن   لنفساااااااااااااااااااي حيااااااااااااااااااااة   

 تاااااااااادم  كلومنااااااااااا نااااااااااا ِ فلسااااااااانا يلاااااااااا  األي 
 

 الاااااااااااادما ولكاااااااااااان يلاااااااااااا  أقاااااااااااادامنا تنطاااااااااااارُ  
 أياااااااااااااااااازة   مااااااااااااااااان كاااااااااااااااااارام   هامااااااااااااااااااا   نفلااااااااااااااااا ُ  

 
 وأ لمااااااااااااااا يلينااااااااااااااا وهاااااااااااااام كااااااااااااااانوا أياااااااااااااا    

 منااااااااااااا سااااااااااااجية   صاااااااااااابرنا وكااااااااااااان الصاااااااااااابرُ  
 

 (5)عصاااااااااااااماكفاااااااااااااا ومِ  بأسااااااااااااايافنا ينطعااااااااااااان   
 

                                                 

 .1/123لسان العر ، مادة شج ،  (1)
 .011ص والتوزي ، الفروسية المحمدية ، ابن قيم الجوزية ، ت زايد النشيري ، دار يالم المعرفة للنشر (2)
 .2/290مدارج السالكين ، (3)
 .021الفروسية،  (4)
 .11ص ، دار النلم ، بيروت، 1شرح ديوان الحماسة ، التبريزي ، ط (5)
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  حيااا  أكاااد يلااا  صااافتي اإلقااادام والصااابر فاااي خلااا  الشاااجاية. وهاااذا ماااا ذكاااره النااارآن الكاااريم وهاااو يخاطااا
ْب  المااا منين فناااال تعاااال   " ااا َذن َََ      َ ثن نَ  اااَ  َاُ  ااا ااا ْبا  ِن َثن ْب ُتوَااااذ تَاااَ ابل ث  َْن ََُة اااث  ِن ُُ يَاااَ  َيااَ اااَ نَ اااُنيَا َِذا ااا

ِنَ  ُ ح   (1)".تا فب
 

ااُلوا وينااول رسااولأ الكااريم صاال  اهلل يليااأ وساالم   "  س  ، و  ن ااو ا ِلن اااء  الع ااُدو  الل ااأ  الع اِفي ااة ، ف ااِ ذ ا أ ي ه ااا الن اااُس، ال  ت ت م 
ااات  ِ ااا، ِل الس اااُيو ِ  ن اااة  ت ح  ل ُماااوا أ ن  الج  اااِبُروا، و اي  اااِري  »، تُااام  ق اااال   « ل ِنيُتُماااوُهم  ف اص  ُمج  اااِزل  الِكت ااااِ ، و  الل هُااام  ُمن 

ل ي ِهم   ن ا ي  ُهم  و ان ُصر  ز اِ ، اه ِزم  اِ ، و ه اِزم  األ ح   (2)". «الس ح 

 

 بن اإلطنابة  ية ابن أبي سفيان يتمتل قول يمر او وكان مع
 لاااااااااااااااي شااااااااااااااايمتي وأبااااااااااااااا  ب،ئاااااااااااااااي أباااااااااااااات  

 
 الااااااااااااااااااربي ِ  بااااااااااااااااااالتمنِ  وأخااااااااااااااااااذي الحمااااااااااااااااااد   

قاااااااااااااااااادامي يلاااااااااااااااااا  المكااااااااااااااااااروهِ    نفسااااااااااااااااااي وا 
 

 المشااااااااااااااااي ِ  البطاااااااااااااااالِ  وضااااااااااااااااربي هامااااااااااااااااة   
 وقااااااااااااااااااولي كلمااااااااااااااااااا جشااااااااااااااااااأت وجاشاااااااااااااااااات 

 
 مكاناااااااااااااااااااااااك تحمااااااااااااااااااااااادي أو تساااااااااااااااااااااااتريحي 

 صااااااااااااااااااااالحات   ياااااااااااااااااااان ماااااااااااااااااااارتر   ألدفاااااااااااااااااااا    
 

 (3)فصاااااااااي ِ  يااااااااان يااااااااارض   وأحماااااااااي بعااااااااادُ  
  

    

 

 

 

  

 
 

 وقال قطري ابن الفجاءة شاير الخوارج           
 صاااااااااابرا   فااااااااااي مجااااااااااال المااااااااااوتِ  فصاااااااااابرا  

    

 

 

 

(4)بمسااااااااااااااتطاع الخلااااااااااااااودِ  فمااااااااااااااا نياااااااااااااالُ   
 

 

 

 

وألن  الشااجاية صاافة حمياادة، فنااد كاناات إحاادى الصاافات التااي حاارص يليهااا الشااعراء فااي أن تكااون فااي    
 ير أن تكون في الممدوح، أو حت  في صفات المرتي أو الميت.أو التي يود الشا ،صفات الممدوح

أو ماان رتاااهم مااان  ،أكتاار مااان ذكاار هااذه الصاافة فاااي ممدوحيااأ ،وأبااو تمااام بحكاام تنافتاااأ العربيااة اإلساا،مية
هذا إذا يلمنا أن  أكتر شعره كان في المدح كما قال التبريزي  " كان أبو تماام مداحاة  ،والشجعان ،األبطال
 (5)نواحة ".

شاات ، وصااور متعااددة، وخاصااة فااي موضااويات  وقااد جاااء خلاا  الشااجاية فااي شااعر أبااي تمااام فااي أسااالي   
 والرتاء كما ذكرنا من قبل. ،المدح

 

                                                 

 .01-02األنفال  (1)
 .0/21 ،1022، 1محمد زهير الناصر، دار طو  النجاة، ط   صحي  بخاري، محمد بن إسماييل البخاري، ت (2)
 1/242 ،1011ر ، يبداهلل بن مسلم الدينوري ، دار الكت  العلمية ، بيروت، ييون األخبا (3)
، دار الكت  والوتائ  المصرية ، 1نهاية األر  في فنون األد  ، أحمد بن يبد الوها  شها  الدين النوري، ط (4)

 .3/222الناهرة، 
 .1/149، محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (5)
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 روح مبادرة واستعداد نفسي.إرادة و  :الشجاعة. 1
 

والتحاارك  ،يراهااا أبااو تمااام فااي ممدوحااأ هااي إرادة صااادقة، تنطلاا  ماان روح المبااادرة التااي فالشااجاية      
 جعفر الخياط  أبي لذاتي نحو أفعالها السلوكية، فينول في مدحا

 دىوالن اااا يضااااحكُ  يديااااأ البااااأُس  فتاااا  بااااين  

    

 

 

 

ااااااا  ااااااا    وليااااااا    ر  د  جأ ب ااااااار  وفاااااااي س  (1)رُ ف  ن  ض 
 

 

 
فااي تلبيااة  ،واالسااتعداد النفسااي ،وروح المبااادرة ،الشاااير قااد اسااتعمل ماان الكلمااات مااا يااوحي بمعاااني اإلرادةو 

النفساااية التاااي تساااب  الفعااال فكلماااة ) فتااا  ( ال تعناااي مرحلاااة يمرياااة، بااال تلاااك الحالاااة متطلباااات الشاااجاية، 
كمااا يتحاارك  ،الساالوكي للشااجاية أو ترافنااأ، حياا  اإلرادة الحاارة والتحاارك الااذاتي للفعاال الساالوكي للشااجاية

يتناايس وال  بمعنا  اإلرادة والناوة، فهاو ال ،"" الفتاوة الفت  ذاتيا نحو ما يحبأ من أفعال، ومنأ ُأخذت كلمة 
يلاا  التنااة واالطمئنااان واالرتياااح النفسااي الااذي يتجلاا  فااي أيلاا   ( دليااليتكاساال، وكااذلك كلمااة ) يضااحك 

ماا هاي صافة ل ساد وهو الليا  إن   ،أسد قوي، ولكن هذا االسم ل سد  صوره ، وكذلك ) لي   ضنفر ( أي
ألنااأ يتحاارك ذاتيااا للفعاال الساالوكي  وروح المبااادرة، ،ةلح ااة اننضاضااأ يلاا  فريسااتأ، وهااذا تعبياار ياان اإلراد

رادة للشجاية  .بكل قوة وا 
 

ويعم  أبو تمام الع،قة بين الشجاية والممدوح من خ،ل إقامة ي،قات ياطفية و ريزية، فحين يمادح أباا 
 سعيد الطائي ينول 
 مغرمااااااا   الكواياااااا ِ  بااااااالبيضِ  وماااااان كااااااان  

    

 

 

 

ااااغ  مُ   ِ اِضااااو  الن   بااااالبيضِ  ت  ل اااافمااااا زِ   (2)ارم 
 

 

 
ومااا يشااتهي ماان  ،الع،قااة العاطفيااة مااا بااين الرجاال أقااوى ماان ،الع،قااة التااي تجماا  المماادوح والشااجاية فاا ن  

 النساء البيض الحسان.
 

 ،الذي يمتل أيلا  درجاات التضاحية ،بل يزيد المعن  تعمينا حين ينيم ي،قة ياطفية بين الممدوح والموت
 ستعذ  الموت، فنال يمدح المعتصم باهلل الشجاع ي أو الصورة النهائية للشجاية، حي  إن  

ااااااااااااااااااااااااي    مُ هُ م كااااااااااااااااااااااااأن  اهُ مناي اااااااااااااااااااااااا بون  ذِ ع  ت  س 

    

 

 

 

(3)لااااااااااواتِ نيا إذا قُ ماااااااااان الااااااااااد   ون  ال ييأُساااااااااا 
 

 

 
 .من الدنيا بسب  النتل ، وال يتطر  إليهم اليأسفهم يستعذبون الموت ويرونأ ماء  يذبا  

 
 وينول كذلك في مدح محمد بن حسان 

ااااااااااااااااي    أفيهااااااااااااااااا حتف اااااااااااااااا مُ المناااااااااااااااادا ذ ُ ع  ت  س 

    

 

 

 

ااااااااااااافتااااااااااااراه وهاااااااااااااو المُ   ِلااااااااااااامُ  يتُ مِ ت  س  (4)الُمع 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
                                                 

 .2/212الديوان  (1)
 .3/231الديوان  (2)
 .3/12الديوان  (3)
 .3/213الديوان  (4)
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نما يفعل ذلك الشجعان الذين يتنون بنجدتهم ِلم هو الذي يجعل لنفسأ ي،مة يعلم بها في الحر ، وا    ،والُمع 
 (1)وقوتهم يل  مراس األقران. 

 

 بها اإلنسان لتحني  الراحة والسعادة.والحنين للوطن  ريزة إنسانية، وكأن ح  الموت  ريزة يتطل
  لممدوح والشجاية إل  درجة الينينوترتني الع،قة العاطفية بين ا

 فس،ح الينين أو التنة أقوى يندهم من زرد الحديد.
 
  ية.الشجاعة إقدام وثبات وتضح .2
 

وُتكاارع  ،أن يتناادم البطاال صاافو  الشااجعان نحااو األماااكن التااي يحماا  فيهااا الااوطيس  فاإلقاادام معناااه      
واألفعاال التاي حارص أباو  ،ويسنط فيهاا األبطاال، فكاان هاذا السالوك النتاالي مان أهام الصافات ،فيها المنايا

 تمام يل  إبرازها في صورة البطل أبي سعيد محمد بن يوس  فينول 
 ة  ب اااااااادُ مأ   ياااااااارى اإلقاااااااادام   م  ر  كاااااااال ِقااااااااماااااااان 

    

 

 

 

ااااااا  ِلماااااااا  د  إذا خ  اااااااأو و   ي ِ بالس ااااااا ا ُمع  (3)اج  س 
 

 

 
ال  ،و ريازة فطرياة ،وضارورة ملحاة ،ف قدام البطل يند أبي تمام نحو مواطن االستبسال هي حاجة يضوية

والحالاة الروحياة  ،ية ن  لإلنسان ينها، وأبو تمام يعم  معن  اإلقدام من خ،ل تحويل هذه الع،قاة النفسا
 هي أقوى الحاجات في اإلنسان. الغرائز   إل  حالة  ريزية؛ ألن  

ذا كان اإلقدام يند البطل في ر ية أ فهاو ال  ،فهو أيضا ناب  من استعداد نفسي من  ريزة؛ ا  بي تمام نابعوا 
 يها  مرالت اإلقدام ويتراتأ.

هاااا تتخلااا  يااان المفاااردات ألن   ، والخلنياااة؛والنفساااية ،وهناااا تتجلااا  صاااورة اإلقااادام فاااي أروع تجلياتهاااا السااالوكية
معناا  الصاابر الجمياال فااي قولااأ تعااال    إن    ، وقااد قياالسااالبة، والعااوارض المانعااة؛ فهااو إقاادام باا، خااو ال

 (5) هو صبر ب، جزع وال شكوى. (4)"فصبر جميل"
 

 ينول أبو تمام في مدح أبي سعيد الطائي الذي سب  ذكره 
 لاااااااااام يكاااااااااان ُخر مي ااااااااااةِ ال ذ  ب اااااااااا يااااااااااوم   فتاااااااااا   

 

 

    

 

 

 

(6)وال بُمع اااااااااااااااااااااااار دِ  ِنكااااااااااااااااااااااااس   ابااااااااااااااااااااااااة  ي  ه  بِ  
 

 

 
 
 

                                                 

 الساب  نفسأ. (1)
 .2/10الديوان  (2)
 1/332الديوان  (3)
 11يوس   (4)
 .9/109 ،2الجام  ألحكام النرآن، النرطبي، دار الكت  المصرية ، الناهرة، ط (5)
 . المعرد  الفأر الذي يبعد في الهر .2/20الديوان  (6)

 واُسااااااااااااااااااابِ ل   ضاااااااااااااااااااا  إذا رأوا للمناياااااااااااااااااااا يارِ 

    

 

 

 

دُ ر  ماااااااااا لهاااااااااا ز   وياااااااااا  رُ دُ  مااااااااان اليناااااااااينِ  
(2)
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 وقد يستديي أبو تمام النماذج األخ،قية لتعمي  صفة اإلقدام يند ممدوحأ أحمد بن المعتصم، ينول 
اااااااااااي   إقااااااااااادام   ااااااااااا رو  م   م  حااااااااااااتِ  ةِ اح  م  فاااااااااااي س 

    

 

 

 

(1)إياااااااسِ  فااااااي ذكاااااااءِ  أحناااااا    مِ ل اااااافااااااي حِ  
 

 

 

 

 كر  نموذج بطولي تردد ذكره في التنافة العربية إذ كان يلن  بفارس العر .فعمرو بن معد ي
ذا كاااان الكنااادي قاااد انتناااد أباااا تماااام فاااي اساااتديائأ لهاااذه النمااااذج فاااي تعزياااز معااااني المااادح يناااد أحماااد بااان  وا 

ن أجا  أبو تمام بفطرتأ يل ،وصفاتهم ،هذه النماذج هي ما انتهت إليها أخ،  العر  ف ن   ،المعتصم يأ وا 
 حي  قال  ؛للخروج من مأز  سياسي

ااااااااااارُ نِكااااااااااال تُ   أِ بي لاااااااااااأ مااااااااااان دونِااااااااااار  وا ض 

    

 

 

 

اااااااااا  اااااااااا ،  ت  م   اسِ ى والب ااااااااااد  فااااااااااي الن اااااااااا ودا  رُ ش 

 

 
اااااااااااااا فاااااااااااااااهللُ   هورِ لُناااااااااااااا األقاااااااااااااال      ر  قااااااااااااااد ض 

    
 
 
 

ااااااااااااامااااااااااااان المِ  مااااااااااااات،    اااااااااااااوالن   اةِ ك  ش   (2)راسِ ب 
 
 

 وأضع  جائزتأ. ،وذكائأ ،وجمي  من حضره من فطنتأ ،أحمد    جِ فع  
 

واإلقدام هي مرحلة من مراحال الفعال السالوكي للشاجاع، ياأتي بعادها فعال التباات فاي الماواطن التاي يحما  
 ويحتر فيها النتل؛ فنال أبو تمام يمدح يمر السكسكي  ،فيها الوطيس

ااااااااااات    واحااااااااااادا   يااااااااااارى النبيلاااااااااااة   ناااااااااااامِ الم   تُ ب 

    

 

 

 

اااااااااااااار  وُياااااااااااااا  (3)ي،قبِاااااااااااااا بياااااااااااااالُ أ الن  بُ ى فيحس 
 

 

 
فهام قليلاون فاي  ،مو ، ال يعتد بما ينابلأ مان خصاومأي مواطن االستبسال بايتزاز وشفهو تابت الندمين ف

ن كانوا كترا، بينما يراه خصومأ بأن   ،يينيأ  أ جيش كتير العدد.وا 
 

والتحاادي  ،ويسااتعد لجااوالت ياادة ماان اإلقاادام ،وهااو فااي تباتااأ كاألسااد ال يباارح يرينااأ، ويتحفااز لنتااال خصاامأ
 تمام وركو  المصاي ، ينول أبو 

ااااااااااااا ااااااااااااا ُس ي  أل ااااااااااااا ُس ي  أه  اااااااااااااإلااااااااااااا  هِ  اء  لج   مِ م 

    

 

 

 

ااااااااااألُ   ُ ر  ّغاااااااااتُ   ااااااااافاااااااااي آذيهاااااااااا الل   د  س  (4)ايس 
 

 

 
يس إذا كاااان شاااجايا ال يبااارح موقفاااأ فاااي الحااار  ، وأهااايس إذا وطااائ وطئاااا قاااال التبريااازي  يناااال للرجااال ألااا 

 (5) .ا  شديد
 ،، وال تضااع  ماان يزيمتااأ شاايئاال تفاات ماان يضااده ،والنكبااات الع يمااة ،وماان تباتااأ أن المصااائ  الكبياارة

 كمتل الماء إذا مخض في السناء ف نأ ال ينتج سمنا، قال يمدح أبا العباس نصر بن منصور بن بسام 
 بنكبااااااااااااااااااااااة   أ الحادتاااااااااااااااااااااااتُ ت ااااااااااااااااااااااق  ر  إذا ط  

    

 

 

 

ااااخ  م    (6) دِ ب ااااي ز  ذِ منااااأ لاااايس بِاااا اء  ن  ِساااا ن  ض 
 

 

 

 

 ّدم أنفس ما يملك وهو النفس.أيل  مستويات التضحية؛ ألن البطل ق وتمتل التضحية بالنفس

                                                 

 .2/209الديوان  (1)
 .2/224الديوان  (2)
 .3/21الديوان  (3)
 .2/221الديوان (4)
 الساب  والصفحة نفسها. (5)
 .2/11الديوان  (6)
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ده أرفا  البطل وصل بجو  ألن   ،ولذلك تمتل صورة البطل في قصيدة الرتاء أروع تجليات الشجاية والبطولة
 ، وفي ذلك ينول أبو تمام في رتاء محمد بن حميد الطوسي الطائي الدرجات، وأيل  المستويات

 أرجل اااااااااااا فااااااااااااي مسااااااااااااتنن  المااااااااااااوتِ  فأتباااااااااااات  
 

 أخمصااااااك الحشاااااارُ  وقااااااال لهااااااا ماااااان تحااااااتِ  
 سااااااايفأ حتااااااا  ماااااااات مضااااااار ُ  وماااااااا ماااااااات   

 
 يليااااأ الننااااا الساااامرُ  ماااان الضاااار  وايتلاااات   

 هفااااااااارد   ساااااااااه،   الماااااااااوتِ  وقاااااااااد كاااااااااان فاااااااااوتُ  
 

 (1)الاااااااااويرُ  والخلااااااااا ُ  المااااااااار   إلياااااااااأ الحفاااااااااا ُ  

  

التاي خاضاها الممادوح مان خا،ل اساتدياء مفرداتهاا  ) أتبات، ومساتنن   ةلاو البطتجرباة  ويستديي أباو تماام
واإلصااارار فاااي قولاااأ   ) الحفاااا   ،والحشااار، والماااوت، ومضااار  الساااي ، والنناااا (، واإلرادة النتالياااة الماااوت،

أ يض  المتلني فاي قلا  إل  حالة المشاركة، وكأن   مشاهدةليننل المتلني من حالة ال ؛المر، والخل  الوير (
فهااو تباات فااي المكااان  والتبااات، ،وباا رة الحااد ، تاام هااو يضاا  مبااررات تعماا  ماان معاااني البطولااة ،المعركااة

هااذا المكااان ال يغااادره األبطااال إال وقااد  ويحماا  الااوطيس، وهااو يلاا  ينااين تااام بااأن   ،الااذي يشااتد فيااأ النتاال
البطال قاد ماات بعاد أن تاتلم  كاذلك نجاد أن   ،تحولوا إل  شهداء، فطري  الجنة يبدأ مان تحات أقادام الشاهداء

ولكاّن الاذي حاال  ،وينجو بنفسأ بساهولة دون مشانة ،يفربسب  كترة قتلأ ل يداء، وكان ب مكانأ أن  ،سيفأ
 واإلرادة النتالية النوية من جهة أخرى. ،واأليراض من جهة ،دون ذلك هو المحاف ة يل  المحرمات

 

 من شأن ذلك أن ينوي خل  الشجاية ويزينأ. ألن   ،والرأي السديد ،ويتعم  خل  الشجاية بالحكمة   
ويساارع فااي تحنياا  النتااائج  ،والمفاااهيم ،فماان شااأن العناال أن يصااو    األفعااال ،الحكمااة فضاايلة ينليااة وألن  

 ، ينول في مدح أحمد ابن أبي د اد  ، ويشكل بيئة حسنة أو تجربة جميلة لخل  الشجايةوالغايات
ااااااااااااااااااا لُ ه ااااااااااااااااااالهااااااااااااااااااام ج    اياااااااااااااااااااان  إذا الم   اعِ ب  الس 

 
ااااااااااااا ومُ لُاااااااااااااا وحُ ن ااااااااااااافاااااااااااااي الن   ت  ش ااااااااااااام  ت     (2)ادِ ي 

الاة السالوكية الحو  ،يداء؛ لكنهم حلماء وحكماء، فمن بين اإلرادة النتالياة مان جهاةفهم سباع في مواجهة األ 
 يتجل  مفهوم الشجاية. ،في الحكمة

 

أحااادهما يمتااال قاااوة   باااأن يجعااال لهاااا وجهاااين ،ويحااااول أباااو تماااام تعميااا  خلااا  الشاااجاية فاااي قصااايدة المااادح
 وتانيهما حكمتأ؛ فنال يمدح أبا سعيد محمد بن يوس   ،الممدوح

ااااااااااااا اااااااااااااار م  ك والهيجاااااااااااااااا حسااااااااااااااام  و  م  س   ة  ُء ُمض 
 

اااااااا  ااااااااا اةِ د  الُعااااااااا    ر  ك  ااااااااار  الف   ك  ا رأي اااااااااو  م  وس   (3)ا ج 

  

 ،فلساافةبااا تمااام كااان يصاادر ياان لاادى الباحاا  أن أ وكااذلك يماادح األفشااين بمتاال ذلااك، ممااا يعطااي انطبايااا  
 والحكمة في خل  الشجاية  ،ور ية ناضجة للع،قة بين النوة

 
                                                 

 11-0/14الديوان  (1)
 1/320الديوان  (2)
 1/332الديوان  (3)
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ااااااااااااا ل  ف اااااااااااااتُ  س  أ  ب ااااااااااااا  وتحتاااااااااااااأ و ُ فُ باااااااااااااأ الص 
 

 (1) نُ يااااااااااااااااازِ ر   ولُ نُاااااااااااااااااباااااااااااااااااأ العُ  ل  ي  تُف اااااااااااااااااأ  ر   
  

حااراز النصاار، قااال يماادح أبااا سااعيد محمااد باان  ،مطالاا  لتحنياا  الشااجاية ،وسااداد الاارم  ،وسااداد الاارأي وا 
 يوس  الطائي 

     فاااااااااي الاااااااااو   م ِ والااااااااار   أيِ الااااااااار   ساااااااااديد   ك  ر آ
 

 يدِ ت اااااااااااااااااااار  ت  فيااااااااااااااااااااأ و   امِ د  باإلِقاااااااااااااااااااا رُ ز  أ  ت اااااااااااااااااااا 
ااااااااااااااال اااااااااااااااج  يُ  س  ولاااااااااااااااي     مسااااااااااااااادد   رأي      ر  ي الك 

 
اااااااااامُ     م  رُ بِاااااااااا س  ن     م ُيااااااااااإذا هااااااااااو ل اااااااااا   (2) دِ د  س 

رادة قوياة ،بال هاو قاائم يلا  اساتعداد قتاالي ،ح ليس سالوكا يشاوائيافاإلقدام يند الممدو    وحكماة صاائبة، ،وا 
 وهذا هو أهم مطال  تحني  النصر والغلبة. ور ية ناضجة،

 

، ون ارة صااائبة، ألن   ،وهاذه الحكماة فااي الممادوح ال تتخلاا  دراك واع  هاا مناادمات ساليمة ماان ينال ناضااج، وا 
رادة ماضية؛ فنال يمدح أبا سعيد الطائي   وا 

 التااااااااااااااي ل  ع  الش اااااااااااااا أِ ماااااااااااااان آرائِاااااااااااااا ل  واساااااااااااااات  
 

 (3)ا وف  يُ ُسااااااااااااا ن  ُكااااااااااااا ن  ع  طُااااااااااااابِ  لاااااااااااااو أنهااااااااااااان   
  

ك أن ، وذلااال يحساا  للخااو  حسااابا فااي مواضاا  التحاادي والناازال وماان أخاا،  الشااجاية أن يكااون ساافيها  
؛ فالسفأ يستديي باذل أقصا  درجاات الجهاد دون كلال والشجاية ال ينفص،ن ،وجهان للنوة ،والحلم ،السفأ

، كمااا قااال فااي ماادح بنااي أو ملاال أو ايتبااار، والحلاام يسااتديي أجماال المواقاا  واآلراء التااي تناساا  األحااوال
 يبد الكريم 

 ماااااااااااااااااااااا إذا لُاااااااااااااااااااااأُ جاهِ   ِ م  الااااااااااااااااااااار   يأُ سااااااااااااااااااااافِ 
 

ااااااااااا ف  د  ب اااااااااا    (4)يمِ حِلااااااااااأ يلاااااااااا  ال  يِ فِ الس اااااااااا لُ ض 
     

 أدبيات الشجاعة.3
وي كد أبو تمام يل  أدبياات الشاجاية وفا  ماا اساتنر فاي حاس  اإلنساان العرباي مناذ الجاهلياة، وهاي       

إال  ال يتناتلون ،الشجعان يندما يتناتلون أنأ من العي  يل  الشجاع أن يضر  خصمأ في م خرتأ؛ ألنّ 
 سعيد التغري   في مدح أبي ينول   إذن أن يطعن خصمأ وهو مدبر؛ل،ئفمن  ير ا. وجها لوجأ
اااااااااااا اااااااااااانااااااااااااا ط  يلاااااااااااا  أرماحِ  ام  ر  ح   ر  بِ د  ُماااااااااااا نُ ع 
 

اااااوت    اااااد  ن   (5)ورها دُ ُصااااا ورِ دُ    فاااااي أيلااااا  الص 
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 وللشجاع؛ فنال يمدح أبا دل    ،ور يتأ للشجاية ،وهذه األدبيات راسخة في فكر أبي تمام
ااااإذا الخ   ااااق   ت  جاب اااا لُ ي  اااا ل  ط  س  اااا  ِ ر  الح   وايُ د  ص 

 
 (1) ِ ائِاااااات  الك   ورِ دُ الي فااااااي ُصاااااو  الع ااااا ور  دُ ُصااااا 

  

 ن أدبيات الشجاية فهو يزينها ويزيدها جماال وروية، فنال يمدح المعتصم ي  العفو يوال يغ
اااااااااااااااةِ ت ااااااااااااااان  ك  م  فأ    ة  أف ااااااااااااااار   وِ ف اااااااااااااااالع   أ مااااااااااااااان ُرم 
 

 (2)أ لُاااااااااااااااااااااااتِ ن  م   ك  ت ااااااااااااااااااااااإذا أمكن   ة  ر  ومغِفاااااااااااااااااااااا 
 واإلمساك بأ. ،ي لح ة اقتداره يليأفهو يعفو ين الخصم ف 

 

 بن طاهر عفو، قال يمدح أبا سعيد ال يغي  ال ،بل في أشد لح ات الفتك بالخصم
 ىر  أن ُيااااااااااااا ك  د بسااااااااااااايفِ ُعااااااااااااان  لااااااااااااام ي   لياااااااااااااالي  

 
 (3) ُ اِلااااااااااا    ك  و  ف اااااااااااي   إال أن   هاااااااااااو الماااااااااااوتُ  

  

 د اد  أبي بل إن السي  والعفو وجهان لشجاية البطل فنال يمدح أحمد بن

 مااااااااا  حاكِ  امِ   يلاااااااا  اله ااااااااأضااااااااح   أُ فُ يسااااااااإذا 
 

اا  اا ي ِ منااأ وهااو فااي الس اا وُ ف ااا الع  د      (4) مُ اكِ ح 
 وفلسفة يمينة. ،وأدبياتها من خ،ل ر ية ناضجة ،وهكذا نرى أن أبا تمام يتناول خل  الشجاية 

 

 ،،موساايلة للاادفاع ياان اإلساا جعلهااايخلاا  الشااجاية بمفاااهيم إساا،مية، ف يعاازز أبااو تمااام اناا  آخاار،جفااي و 
 ؛ فنال يمدح المعتصم حين فت  يّمورية وسياسيا   ،واجتماييا   ،وتوطيد أركانأ نفسيا  

اااااااا أبنياااااااات   اااااااا بنااااااااي اإلساااااااا،مِ  د  ج   د  ع  فااااااااي ص 
 

كِ  ار  ود   والمشااااااااااركين    اااااااااار  اااااااااا الش    ِ ب  فااااااااااي ص 
اااااااااااااا ة  خليف اااااااااااااا   ياااااااااااااان ك  ي  اهلل سااااااااااااااع   ىاز  اهلل ج 

 
ااااااااااتُ ر  جُ   ااااااااااوالح   واإلساااااااااا،مِ  ينِ الااااااااااد   ةِ وم   (5) ِ س 

   
اإلسا،م، وقاال يمادح أبااا  حمايااة ماا هااي حار  مان أجالإن   ،المعاارك التاي ينودهااا خليفاة المسالمينفاالحر  و 

 سعيد التغري 
اااااااااااااا س  يااااااااااااااا فااااااااااااااارِ   أت ااااااااااااااي  م  أناااااااااااااات ح   ،مِ اإلس 

 
 (6)ي تاااااااااااااادِ ع  العاااااااااااااادو المُ     ل ااااااااااااااأ كت ااااااااااااااي  ف  وك   

 ويمدح المعتصم بأنأ وحد يرى اإلس،م، وبأ قامت أركانأ  
 بااااااااااااااأ ت  م  ِصااااااااااااااباااااااااااااااهلل قااااااااااااااد يُ  م  ِصاااااااااااااات  بمعُ 
 

ااااااااا ت  ف اااااااااوالت   ينِ الاااااااااد   ار  ُيااااااااا   (7)أ لُ ائِ يلياااااااااأ وس 
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 وأنأ أزاح الغمة ين اإلس،م والمسلمين، وحف  أركانأ وديوتأ فنال 
ااااااااااااا  بعااااااااااااادما را  د  ب ااااااااااااا   باااااااااااااك اإلسااااااااااااا،مُ أمس 

 
اااااااااااااااااش  ب   ت  ن اااااااااااااااااحِ مُ   اااااااااااااااااأ مُ تُ اش   لِ ،  ِهااااااااااااااااا ا   ح 

 ماااااااااااا كااااااااااال   ناااااااااااص  مناااااااااااأ بعاااااااااااد ن   ت  ل اااااااااااأكم   
 

اااااااااان  ن    اااااااااابعااااااااااد ك   رِ ف ااااااااااأياااااااااادي الكُ  أُ ت  ص   (1) لِ ام 
  

ومن خا،ل هاذا الخلا  الع ايم يصاب  اإلسا،م خالصاا مان الشارك، فيصاب  مضايئا يستضايء باأ مان يرياد 
 الهداية؛ فنال يمدح أبا سيد التغري 

 واشااااااااااااااااااا ك  سااااااااااااااااايفُ  اإلشااااااااااااااااار اكِ  كاااااااااااااااااان داء  
 

اااااااااااااااااااّتد ت    اااااااااد  الهُااااااااا اةُ ك  ش   (2)ا طبيب ااااااااا ت  ى فكن 
  

عائريا فالغزو كالحج في العبادة، ف ذا كان البطل يلبي فيجعلأ يم، ش ؛ويعلي أبو تمام من شأن هذا الخل 
ذا كاان رامياا للجمارات ،نداء الحج ذا كاان يرقال  ،فهو يلبي نداء الجهااد، وا  فهاو قاد رما  األياداء باللها ، وا 

ذا كاان ينبال ركان البيات الحارام نافلاة ،بين الصافا والماروة األياداء  فا ن   ،فهاو يجاري نحاو البطال الفاارس، وا 
أي ايتااد النااس يلا  تنبيال ياده،  ،اساتخدام صايغة اسام المفعاول "معماور مان النبال" ألن   ؛ده يادةينبلون ي

طاال الفااارس وذلااك تعمينااا لصاافة قولااأ "الفااارس البطاال" ولاام يناال البوكااذلك أقااام الصاافة منااام الموصااو  فااي 
  حينما خرج من يّمورية إل  مكة حاجا   نول مادحا أبا سعيد التغريي الفروسية.
 أي اااااااااااااااااااااااادِ ن    مُ طالماااااااااااااااااااااااا لب ااااااااااااااااااااااا ياااااااااااااااااااااااا  ب  ل  مُ 
 

اااااااااااوال و   ياااااااااااد  دِ ي  رِ     يااااااااااار     إلااااااااااا  الاااااااااااو     لِ ك 
ااااااااااااااج   اميااااااااااااااا  ور    اااااااااااااا اتِ ر  م  اااااااااااااا ج  الح   ة  ن  فااااااااااااااي س 

 
ااااااااارمااااااااا  بهاااااااااا ج     لِ ع  لش اااااااااذي ا مِ و  الي ااااااااا راتِ م 

ااااااااااا لُ ِقااااااااااار  ى ويُ دِ يااااااااااار     كماااااااااااا ينِ وت  ر  نحاااااااااااو الم 
 

 طااااااااااالِ الب   نحاااااااااااو الفااااااااااارسِ  لُ رِقااااااااااي ويُ دِ ر  ي اااااااااا 
اااااااااااااارُ  ن  ك  الاااااااااااااار   لُ نب ااااااااااااااتُ    نافلااااااااااااااة   البيااااااااااااااتِ  ن  ك 

 
 لِ ب ااااااااااااامااااااااااااان النُ  ور  معُمااااااااااااا ك  كف ااااااااااااا رُ ه اااااااااااااو    

ااااااااااااا   خاوياااااااااااااة   الكفااااااااااااارِ  بياااااااااااااوت   ت  لماااااااااااااا ترك 
 

 اهلل بالن ف ااااااااااااااااالِ  بيااااااااااااااااات   ت  ر  زو آت اااااااااااااااااباااااااااااااااااالغ   
ااااااااااا   ن  ر  فاااااااااااي ق ااااااااااا انِ منرون ااااااااااا وُ ز  والغ ااااااااااا ج  والح 

 
ااااااازُ  فأنااااااات      فاذه ااااااا  اااااااالخ   ا ُ ي   (3)واإلبااااااالِ  لِ ي 

              

 

 ،والغاازوات التااي ينااوم بهااا المماادوح، حااين يربطهااا بنماااذج ،البطوليااة وأحيانااا يعلااي أبااو تمااام ماان المواقاا 
 بدر الكبرى؛ فنال بين و  ،بين يّمورية فيأ ربط كما في قولأ الذي ،وأنماط تاريخية

 م  ِحااااااماااااان ر   رِ ه  الااااااد   و ِ رُ ُصاااااا إن كاااااان بااااااين  
 

اااااااااااااأو ذِ  ة  ول  ُصاااااااااااااو  م      ِ ِضاااااااااااااُمن ن    يااااااااااااارِ  ام  م 
 ابهاااااااااااا رت  ِصااااااااااااتااااااااااااي نُ ال،   ك  اِماااااااااااافبااااااااااااين أي   

 
ااااااااااااالن      ر  أق اااااااااااا ر  د  ب اااااااااااا امِ وبااااااااااااين أي اااااااااااا   (4)  ِ س 
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 خلق الكرم ثانيا:

 

 والشر  والفضائل، وهو اسم جام  لكل ما ُيحمد.  ،جام  ألنواع الخيراسم الكرم      
 (2) والكرم ضد الل م.(1) وك ُرم السحا  إذا جاء بالغي ،

 

 نسان من األترة إل  اإليتار.يتحول بها اإل ،وأصل من أصول األخ،  ،وسجية ،والكرم فضيلة
والكاارم اساام واقاا  يلاا  كاال نااوع ماان أنااواع الفضاال، ولفاا  جااام  لمعاااني السااماحة والبااذل، فكاال خصاالة ماان 

وشاايمة تعاازى إلاا  مكااارم األخاا، ، وسااجية تضااا  إلاا  محاساان  ،خصااال الخياار، وخلااة ماان خاا،ل الباار
الزم لكال حاال  ،فعل مان األفعاال المرضاية الطبائ  واأليرا ؛ فهي واقعة يل  الكرم؛ فالكرم واق  يل  كل

 (3)من األحوال الجليلة السنية.
من خ،لأ يتحول اإلنسان المسلم إل  الخيرية، فمع ام تكاالي  اإلسا،م تناوم ف ،وهو خل  أكد يليأ اإلس،م

 التاي تمتال أيلا  درجاات ،الكرم ي سس لنيماة التضاحية باالنفسفلما فيأ من الصفات النفسية؛  ،يل  الكرم
 والصورة النهائية ل خ، . ،الموق  األخ،قي

ما كان ليصل إلا  ذلاك إال بعاد أن ضاح  بمالاأ؛ فالمضاحي بالماال يشاج   ،فالشجاع الذي يضحي بنفسأ
ويحليهااا بمعاااني البااذل واإليتااار، وماان هنااا تتعماا   ،والبخاال ،الكااريم ألن يخلااص نفسااأ ماان أوضااار الحاارص

 اإلرادة الخّيرة في اإلنسان الكريم.
 واإلنفا ، وهي أهم منومات التضحية. ،د اإلنسان يل  العطاءالكرم يعو   أما سلوكيا ف ن  

مان أجمال الصافات، و مان م األخا، ، و يي امان  ألناأوالكرم يكاد ال يخلو مان ذكاره مادي  يلا  اإلطا، ، 
   أجم  الفضائل.

 

 ويأتي هذا الخل  يند أبي تمام في قصيدة المدح يل  النحو التالي  
 

 الكرم إرادة واستعداد نفسي. .1
 تعداد نفساي، وقاد يبار أباو تماام يانواس ،من إرادة صادقة إال إذا كان صادرا   فالكرم ال يكون جمي،        

وروح  ،التااي تعبار يان الفتااوة ،وم اااهر أسالوبية، فمات، اسااتعمل كلماة " فتا  " ،ذلاك مان خاا،ل صاور فنياة
 ؛ فنال يمدح أبا العباس واإلرادة النوية للفعل السلوكي ،المبادرة
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 ل  فلاااااااااااااايس بحاِفاااااااااااااا ه طباااااااااااااا   ودُ ُجاااااااااااااا فتاااااااااااااا   
 

ااا  اااالن   مناااأ أم كاااان الجاااودُ  رِ و  أفاااي الج   (1) دِ ص 
هاذا مان الناحياة ، متكلفاا  وأصايل ولايس  ،هذا الخل  صاد  وليس متصانعا   تدل يل  أن   ،كلمة " طب  " إن   

يلاا  هاااذا الخلااا  سااواء أحنااا  الوساااطية  مترتباااةوالنتاااائج ال ،فهاااو ال يعتاااد بالتكااالي  األخ،قيااة، أماااا ساالوكيا  
 التبذير واإلفراط. أم ،وااليتدال

مياازان الكاارم والشااجاية هااو  ؛ فاا ن  ينااد يامااة الناااس والساالوك ،فاا ذا كااان النصااد وااليتاادال مياازان األخاا، 
 فينول  يند الممدوح؛ اإلسرا 
اااااااااق    دى  ون ااااااااا  ااااااااا   إال فاااااااااي و   ،ئااااااااا ِ الخ   دُ ص 
 

اااااااااا ن  ُكااااااااامااااااااااا لااااااااام ي   ة  ب  ك،هماااااااااا ُسااااااااا  اف  ر  س 
(2) 

  

ور ية أبي تمام هذه نابعة من األخ،  العربية التي كان يعتز بها العر  فاي جااهليتهم؛ ولاذلك يكارر هاذه 
سااواء أكااان ب صاا،ح ماان خاا،ل النصااد  ،الر يااة فااي موضاا  آخاار؛ فمااال المماادوح ال يساالم ماان  اازارة جااوده

  يمدح وااليتدال، أم ب فساد من خ،ل اإلسرا  والتبذير فنال
اااااااااااااا  لاااااااااااااايس بساااااااااااااااالم   ت  ل اااااااااااااا  مِ أن اااااااااااااا الُ فالم 

 
 (3)دا  أو مفِسااااا مصااااالحا   ك  ودِ ُجااااا شِ ط ااااامااااان ب   

ْ    "   ير أن اإلس،م هّذ  هاذا الخلا  فناال تعاال  ا َ اكبَ َ ا  ََِااذ ََُُان ق ا ُةاََل َثََل تَالب ْب يَاَكَ  َذلب   َ ا َثََل َتجب
ِرذن  َ ِذذَ َذحب ُط تَاثَاةب  َك َذ   َب  (4)". نَبَل

 

 ،وروح المبااااادرة، يسااااتعين أبااااو تمااااام بمصااااطلحات المتكلمااااين ،تعبياااار ياااان اإلرادة الصااااادقةوتعمينااااا فااااي ال
 وأسمائهم وصفاتهم؛ فنال يمدح أبا سعيد محمد بن يوس  التغري  

اااااااااااي    دىالن ااااااااااا ين جهماااااااااااي  الاااااااااااد   مُ   ااااااااااايُ  ري  م 
 

 (5)اكليف اااااااااااااااااالت   تُ ب ااااااااااااااااات  ى ويُ و  فاااااااااااااااااي النُااااااااااااااااان  ي   
الاذي يناول باأن اإلنساان لدياأ حرياة  ،زلة بعد واصال بان يطااءفهو يل  مذه  يمرو بن يبيد كبير المعت 

، تاام هااو أيضااا يلاا  مااذه  جهاام باان وتكلفااا ولاايس تصاانعا ،خلاا  الكاارم ناااب  ماان إرادة حاارة اإلرادة، أي أن  
وليس سلوكا  ،تكالي  الشريعة واجبة يليأ، أي أنأ يرى أن فعل الكرم واج  يليأ أ يرى أن  في أن   ،صفوان
أن ااأ ذو إرادة أخ،قيااة حاارة، وفعاال ساالوكي إجباااري، فنااد اسااتعمل تناااقض المااذهبين فااي تعمياا   . أياختياريااا

 خل  الكرم.
 

فناال فاي قصايدة يمادح بهاا أحماد بان  ؛وبا، تارا ؛ فا، ُيبناي مان كرماأ إلا  الغاد ،والممدوح ذو يزيماة قوياة
 يبد الكريم الطائي الحمصي 

                                                 

 .2/11الديوان  (1)
 .2/312الديوان  (2)
 .2/142الديوان  (3)
 .29اإلسراء  (4)
 .2/312الديوان  (5)
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اااااااي    ع  د  لااااااام ي ااااااا فاااااااي المكاااااااارمِ  العزيماااااااةِ   ُ ض 
 

اااااااااااااااي يوِمااااااااااااااافااااااااااااااا  اااااااااااااااا أُ الُباااااااااااااااط  يُ  فا  ر  أ ش   اد    
 الي واحاااااااااااادا  ع ااااااااااااالم    ِ ل اااااااااااات  فااااااااااااي ط  ز  ب اااااااااااار   

 
 (1)داِجاااااااااااااااان  أو مُ  ُمغ ااااااااااااااااو را   يرُ ِساااااااااااااااافيهااااااااااااااااا ت   

  

الكرم إل  ي،قة محبة وُصحبة، ف ذا كان الناس يبغضون الجود لما فياأ بين الممدوح و وترتني هذه الع،قة 
حبااا جمااا؛ فاا ن  المماادوح يناار  الكاارم إلاا  مجلسااأ حّبااا لااأ، ماان اإلنفااا  والتكااالي  الع يمااة، ويحبااون المااال 
 ويبعد المال بغضا فيأ، ينول أبو تمام في ذلك  

 غاااااااااااااايض  وهااااااااااااااو ب   ودِ للُجاااااااااااااا ن  د  فهااااااااااااااو ُماااااااااااااا
 

 (2) وهااااااااااو حبياااااااااا ُ  ص  للمااااااااااالِ ن ااااااااااوهااااااااااو مُ  
ن لينااوي معناااه الشااعري، وهااي  اااهرة التضاااد حياا  جعاال المعناا  بااي ؛أساالوبية   يسااتعمل  اااهرة   أ،حاا  أن ااويُ  

 والعوارض المانعة من المعن ؛ فيصب  جمي، بانتفائها. ،ضدين؛ ألن التضاد ينفي المفردات السالبة
 

 ،وينيم أبو تمام ي،قة  ريزية بين الممدوح والكرم، فهو ينبل يل  الكرم كماا لاو كاان إنساانا خليعاا متهالكاا
 فينول   ؛وملذاتأ بصورة ال يحمدها الناس ،يبذل أموالأ في شهواتأ

 دىكااااااام لاااااااك فاااااااي الن ااااااا العاااااااافون   مُ ل اااااااع  لاااااااو ي  
 

ااااااااااااااح  لاااااااااااااام تُ  ريحااااااااااااااة  وق   ة  ذ  ماااااااااااااان ل اااااااااااااا   (3) دِ م 
  

ممادوح يباد محكاوم، يناول فاي أ ينيم ي،قة حاكمية بين الممادوح والكارم؛ فاالكرم أميار حااكم، وماال البل إن  
 حسين   مدح أبي

 دى أضااااااااااااااااااااااااااح  أمياااااااااااااااااااااااااارا  الن اااااااااااااااااااااااااا أال إن  
 

 أباااااااااااااي حسااااااااااااااينِ  األمياااااااااااااارِ  يلااااااااااااا  ماااااااااااااالِ  
 ت  هل  اسااااااااااااااااااااااااااااااااات   بنائِلاااااااااااااااااااااااااااااااااأِ  هُ دُ إذا ي ااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
اااااااااااااااااااااااااااااللن   فويااااااااااااااااااااااااااااال     (4)جاااااااااااااااااااااااااااااينِ ولل   ارِ ض 

وينصاد  ،ال يتخلا  للمحكاوم ،ووييد ،فيها تهديد ،ي،قة سلطوية قاهرة ،وسلوكأ ،فالع،قة بين خل  الكرم  
 المال، ال بل أي،ه وهو الذه  والفضة.

 يأ، ينول الكرم كع،قة االبن بأمأ وأببو تمام الع،قة بين الممدوح و ويجعل أ
ااااااااااااااا إذا المكاااااااااااااااارمُ   بهاااااااااااااااا    ُتخِ ُين ااااااااااااااات واس 

 
ااااااى والس ااااااد ى أُ د  أضااااااح  الن اااااا   (5)اا لااااااأ وأب اااااام 

 أ وأبيأه ألم  ر  بِ أي إذا تخل  الناس ين األخ،  ف نأ يحاف  يليأ ويبرها ك   
 

هااا ي،قااة وقاد يطااور أبااو تمااام الع،قااة بااين المماادوح والكاارم إلاا  مااا هااو أبعااد ماان الع،قااة النفسااية؛ فنااد يجعل
 ال تستجي  لدوايي النفس؛ بل هي راسخة تابتة؛ فينول في مدح المعتصم   ،طبيعية

                                                 

 .2/140الديوان  (1)
 .1/292يوان الد (2)
 . 2/22الديوان  (3)
 .3/342الديوان  (4)
 .1/230الديوان  (5)
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 أحتااااااااااا  لاااااااااااو ان ااااااااااا الكااااااااااا    ساااااااااااط  ب   د  تعاااااااااااو  
 

ااااااااااااجِ لاااااااااااام تُ  ض  ب  ن اااااااااااااهااااااااااااا لِ ن  ت     (1)ألُااااااااااااأ أنامِ ب 
فمعلااوم أن  أيضاااء جساام اإلنسااان تتحاارك وفاا  إرادة نفسااية، ولكاان أبااا تمااام ينااول إن  المماادوح ايتاااد يلاا   

، بمعناا  أن األناماال ن العطاااء لاام تسااتج  أناملااأ لر بتااأأ لااو أراد أن يناابض كفااأ يااأن اا ، حتاا الكاارم ايتيااادا
 ال يسير وف  إرادة اإلنسان. ،وكأنأ ُسّنة تجري في الكون ،استنرت يل  ن ام تابت

انون طبيعاي مما يعني أن هذا السلوك األخ،قي للكرم ارتن  ألن يكون طبعا، بل هو أسم  من ذلك إن أ ق
 تابت.

وتلبية لهذا النانون األخ،قي التابت يندم الممدوح كل ما لديأ من أجل الكرم، ألن هذا النانون أيلا  درجاة 
من اإلدمان؛ ف ذا كان المادمن ينادم كال ماا يملاك مان أماوال تلبياة لشاهواتأ التاي أدمان يليهاا؛ فا ن الممادوح 

يطلاا  أبااو تمااام مماان يسااأل المماادوح أن يكااون جمااي، فااي  وفنااا لهااذا النااانون األخ،قااي يناادم روحااأ؛ ولااذلك
 للسائلين، ينول في ذلك  طلبأ؛ ف ن أ قد يندم نفسأ فداء  

 أِ وِحاااااااارُ   ياااااااارُ  أِ ف اااااااافااااااااي ك   ن  ُكااااااااي   ولااااااااو لاااااااام  
 

 (2)ألُ سااااااااااااااااااائِ  اهلل    ِ بهااااااااااااااااااا فليت اااااااااااااااااا لجاااااااااااااااااااد   
  

ن ،بال إنناا نجااد الممادوح ال ينا  فااي كرماأ ينااد حاد الماال ليباذل ماان  ؛ماا يتعادى ذلااكأو الااروح كماا رأينااا، وا 
 أو ص،ة، قال يمدح مالك بن طو   ،وأيمالأ الصالحة من صوم ،حسناتأ

ااااااااااااولااااااااااااو ق   اااااااااااا أُ أموالُاااااااااااا ت  ر  ص   أِ احِ م  ياااااااااااان س 
 

ااااااااااااا  ااااااااااااا م  لناس  اااااااااااااوُ ُجااااااااااااار  ي   ن  م   أِ اتِاااااااااااااي  ح   ر  ط  ه ش 
ن لاااااااام    اااااااافااااااااي قِ  جااااااااد  ي   وا   ة  حيل اااااااا العماااااااارِ  مةِ س 

 
ااااااااااااماااااااااااان ح   طاااااااااااااءُ لااااااااااااأ اإلي   وجاااااااااااااز     أِ ناتِ س 

اااااااااااال    اااااااااااان    هااااااااااااا ماااااااااااابِ  اد  ج   أِ ب اااااااااااار  بِ  ر  ف اااااااااااار كُ ي 
 

اااااااااااااا مُ وآساااااااااااااااهُ   اااااااااااااا أِ مِ و  ماااااااااااااان ص   (3)أِ تِ ،  وص 
  

أباا يباد اهلل  الناس تنافيا، يناول مادحااوقد يوت  أبو تمام ي،قة الممدوح بالكرم من خ،ل ما تعارفت يليأ 
 األزدي 

ااااااااااا  فااااااااااايهم والباااااااااااأس   ود  الُجاااااااااا أن   ك  وماااااااااان ش 
 

ااااااااا  اااااااااالف   أن   ك  كمااااااااان ش  ااااااااافاااااااااي ن   ة  اح  ص   (4)دِ ج 
" ال   ين نجد؛ ولذلك قال أبو يمرو بن الع،ء شيخ يلماء البصرة ا ال شك فيأ أن أ ل  العربية ُأخذ  فمم 

وينصااد بااذلك الجاازء الغربااي ماان   (5)وسااافلة العاليااة " ،أقااول قالاات العاار  إال مااا ساامعُت ماان ياليااة السااافلة
مان  ذ  ِخاأكتار ماا أُ  إن  "  الفاارابي وما يترام  إليها من السفوح الشرقية لجبال الحجاز، وينول أبو نصر ،نجد

 (6) ."وأسد، وهذه قبائل يربية في نجد ،وتميم ،اللسان العربي من قيس

                                                 

 .3/29الديوان  (1)
 3/29الديوان  (2)
 .1/349الديوان  (3)
 2/124الديوان  (4)
 .23ص من تاريخ النحو العربي، سعيد األفغاني، مكتبة الف،ح، (5)
 .139ص لمعار ،، دار ا، شوقي ضي ، تاريخ األد  العربي العصر الجاهلي(6)
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وهي الرابطة التي تجتما  بهاا  ،هي أساس كل خل  ،وروح المبادرة ،صد  اإلرادة إن  ومن الجدير بالنول   
ذا ماان الشااجاية، وكااذلك الشااجاية تكااون وهاا ،أ يحتاااج إلاا  اإلقااداماألخاا، ، فااالكرم قااد يكااون شااجاية؛ ألن اا

كرما ؛ ألنها تحتاج إل  العطاء والبذل؛ بل إنهاا تمتال ذروتهماا؛ ألنهاا تضاحية باالنفس، وفاي ذلاك يناول أباو 
 تمام  

ااااااااااااااااأين   اااااااااااااااا ماحِ ماااااااااااااااان الس اااااااااااااااا أن   ت  ن   اية  ج  ش 
 

 (1)وداجايِة ُجاااااااااااااتُااااااااااااادِمي وأن  مااااااااااااان  الش ااااااااااااا 
لا  اقتحااام  لناد باات فاي يناين أباي تماام أن  ماان الكارم ماا  هاو شاجاية؛ ألناأ بحاجااة إلا  إقادام فاي العطااء وا 

 العنبات التي تحول دون تنفيذه من مطل، وكزازة نفس.
 الذي هو أساس التضحية التي تنتهي يندها الشجاية. ،وكذلك الشجاية بحاجة إل  البذل

 

 تمام  هما من الجوارح، فنال أبو؛ ألن  والشجاية ومن الناحية السلوكية يجتم  الكرم  
ااااااااا  ىد  اه الباااااااااأس  والجاااااااااود  والن اااااااااراحت ااااااااا ت  و  ح 
 

ااااااااااالحِ  ونااااااااااال    ااااااااااح   ا فالجهاااااااااالُ ج  و رُ  انُ ر  ي  أ ز 
(2) 

والشااجاية فنااد تحصاال يلاا  الحكمااة؛ ألن  الكاارم والشااجاية  ،وألن ااأ ماان يتحصاال يلاا  هااذين الخلنااين الكاارم 
نمااا هااي فضاايلة ينليااة فكاناات  ،  الخباارة فااي الحياااةتنااوم يلاا ،أخاا،  إراديااة، بينمااا الحكمااة ليساات إراديااة، وا 

 لذلك نتيجة لكل يمل سلوكي.
 
 .الكرم غزير دائماً .2

صاافات يكااون ماان خاا،ل كتاارة العطاااء، وفااي جمياا  األحااوال؛ ولااذللك جاااءت أ أمااا الكاارم ساالوكيا ف ن اا     
ة لترسم صورة جميلة لهذا السالوك الجميال؛ فحاين يمادح الخليفا ؛وكنايات ،واستعارات ،العطاء في تشبيهات

 أ بحر من العطاء يلني بالخير من جمي  جوانبأ؛ فنال المأمون يصفأ أبو تمام بأن  
 أي أتيت اااااااااااااواحِ الن ااااااااااااا مااااااااااااان أي   هاااااااااااااو الااااااااااااايم  

 
 (3)ألُ ساااااااااااااحِ  ودُ والُجاااااااااااا أ المعاااااااااااارو ُ تُااااااااااااج  فلُ  

كااان فيمااا تحملااأ لجااج البحاار ماان أحمااال العطاااء، أم فيمااا ينذفااأ المااوج يلاا  ساااحل أخياار زاخاار سااواء  فهااو 
 يطاء. البحر من

أي أن الممدوح يحمل فاي  ،في قولأ  ) لجتأ المعرو  ( والكرم سلوكا   ،وهذه الصورة تجم  بين الكرم خلنا  
أي أن الممدوح يسلك في يطائأ سلوك البحر حين يناذ   ،نفسأ خل  الجود، وفي قولأ  ) الجود ساحلأ (

 بخيراتأ إل  الساحل.
 

 شبانأ  بن ا ينول أبو تمام يمدح محمد بن الهيتم، كمكون هذا السلوك نتيجة لخل  متدف وقد ي

                                                 

 .1/011الديوان  (1)
 .2/211الديوان  (2)
 3/29الديوان  (3)
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اااااااااااااااااااااااب   محماااااااااااااااااااااااد   ماااااااااااااااااااااااينُ ي   اااااااااااااااااااااااخِ  ر  ح   م  ض 
 

 (1) ا ِ ب اااااااااااااالعُ  مجناااااااااااااونُ  الماااااااااااااوجِ  طماااااااااااااوحُ  

 بل هو هائج مجنون. ،ال يننص بفعل األيام ،وموجأ يال  متزايد ،أي هو بحر متدف  
 

فا ذا أيطا  يطااء لام يبا  أحاد بلغ الذروة فاي العطااء؛  ،والتطبي  العملي أيضا ،وهو من الناحية السلوكية
 لم يعطأ، قال 

 أُ يلُاااااااااااانِ ماااااااااااان يُ  يجااااااااااااد   حتاااااااااااا  لاااااااااااام   ل  و  ن ااااااااااااف  
 

 (2)أُباااااااارِ ح  مااااااان يُ  جاااااااد  ي   حتااااااا  لااااااام   وحاااااااار    
  

 والندر المعّل  ، ينول  ،وللممدوح في العطايا الح  األوفر
ااااااااااااااااااامُ  الساااااااااااااااااااخاء   اُس الن ااااااااااااااااااا م  س ااااااااااااااااااان  وت    أ  ز  ج 
 

اااااااااااااااااااه  وذ    ااااااااااااااااااا أِ أِسااااااااااااااااااار  أنااااااااااااااااااات بِ  ت  ب   أامِ ن  وس 
اااااااااااا   ومااااااااااااا بناااااااااااا  ا   اإله اااااااااااا اسِ للن اااااااااااا ت  وترك 

 
 (3)أاِمااااااااااااااااا   ويِ  أِ ويروِقااااااااااااااااا أِ تِااااااااااااااااار  مااااااااااااااااان ف   

 .سوى ذلك ما ولغيره ،فلأ الرأس والسنام في العطاء 
 

ذا ما قورن سلوكهم في الكرم بسلوك  يرهم، كانت سلوك  يرهم معاي ، لع م الفر  بينهما؛ فناال يمادح  وا 
  وقبيلتأ أبا دل  العجلي
 ناااااااااوا بهاااااااااامتااااااااا  تنر  مااااااااان مجاااااااااد   محاسااااااااانُ 

 
 تكااااااااااااااااان كالمعايااااااااااااااااا ِ  أقاااااااااااااااااوام   محاسااااااااااااااااان   

اااااااااااااااا مكاااااااااااااااارمُ    ماااااااااااااااااكأن   فااااااااااااااااي يلااااااااااااااااو   ت  لج 
 

 (4)الكواكااااااااا ِ  يناااااااااد بعاااااااااضِ  تاااااااااأرا   تحااااااااااولُ  
  

ن شاهرت بيانهم كانات موضا  فخار وايتازاز لمان أراد أن ينتفاي أتار الممادوح  ،ويطاياه يراها الناس وفيرة وا 
 اقتفاء محكما، ينول في ذلك 

 ت  ر  هِ ُشاااااااا أن   هاااااااايو  را  ف اااااااا  يطاياااااااااه و  ي  د  تُاااااااا
 

 (5)ان ااااااااااانِ ت     وه مُ فُاااااااااااع  لمااااااااااان ي   كانااااااااااات فخاااااااااااارا   
  

  يطيت لمن ال يستحنها؛ فنالوأما حاالت العطاء فهو يعطي أح  ما لديأ من كرائم أموالأ، حت  ولو أ
ااااااااااااا اااااااااااااد  إذا ماااااااااااااا     أِ ماِلااااااااااااا ى كريماااااااااااااة  د  ا أ  

 
 (6) ِ اِطاااااااااااااااخ   ألمِ أل   ت  ولاااااااااااااااو ُزف ااااااااااااااا ا  ي  دِ ه ااااااااااااااا 

 ي صورة من الترحي  واإلكرام، دون أن يمسهم بأي شعور ي ذيهم، فينول وهو يندم العطاء للسائلين ف 
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اااااااااااااااااااااااااااااار  ومُ  ااااااااااااااااااااااااااااااوبِ  ائرين  بااااااااااااااااااااااااااااااالز      ح   هُ رُ ش 
 

ااااااااااار  وم   أِ لديِااااااااااا يااااااااااان أهااااااااااال   نياااااااااااك  غ  يُ    (1) ِ ح 
  

 وينول يمدح يياش بن لهيعة الحضرمي 
 لهااااااااااااام عااااااااااااات  ب  ن   ا  ب اااااااااااااح  ر  م   أهااااااااااااا،   إذا قاااااااااااااال  

 
ااااار  وم   أهااااال   مااااان تحاااااتِ  الن ااااادى ميااااااهُ    (2)  ِ ح 

والترحياا  الحماايم، وترحيباااأ  ،فابتساااماتأ فااي وجااوه السااائلين ي يمااة تكاااد تكااون باادي، ياان الكلمااة الطيبااة 
وتتعاضاد فاي ر ياة  ،تتسااب  ،والعطااء ،والترحيا  ،واإلنفا ؛ فاالبتسام ،ويغني ين العطاء ،الصاد  يكفي

يان أهال لدياأ ومرحا (  " يحتمال أبي تمام لخل  الكرم، ينول التبريزي معلنا يل  قول أباي تماام ) يغنياك 
بشاره الاذي  يكاون المعنا  أن   وب،ده الرحبة، واآلخار أن   ،ازل بأ يغن  ين أهلأالن   أحدهما يريد أن    وجهين

 .(3)فيستغني ين أن ينال لأ أه، ومرحبا" ؛تطي  بأ نفس الزائر ،ي هر في وجهأ
 

 فنر يطاء كام،، ينول وهو يعطي في أوقات الحاجة الملحة، يطاء من ال يخش  ال
ااااااااااااا اااااااااااااُحااااااااااااات  ف  تُ  ر  و  مااااااااااااان ن ااااااااااااا نُ وأحس   باأ الص 

 
ااااااا بيااااااااُض    (4) ِ المطاِلااااااا وادِ العطاياااااااا فاااااااي س 

 ينده في أسوأ المواق  وأصعبها . فهو يعطي أجمل ما 
طاء أي أنأ ال ينف  بداف  الضرورة الملحة، بل الر بة عال بل هو يسب  النوائ  قبل وقويها في اإلنفا  وال

 فينول  والمبادرة
اااااااااااااااا  ولاااااااااااااااام ينااااااااااااااااا ،دِ بااااااااااااااااالت   هر  الااااااااااااااااد      ب  س 

 
 (5)اوب اااااااااااااااااانُ ت    حت اااااااااااااااااا اتِ ب ااااااااااااااااااائِ الن  ر  ِ ااااااااااااااااااات   

  

 ين أيين الخل ؛ فكان ذكره ي يما  بعيدا   ،وخفية ،أ يفعلأ تواضعا  أن   ،ومما يزيد هذا السلوك جماال  
اااااااااااُجااااااااااا اااااااااااي ت  باااااااااااأ الض   اء تواضاااااااااااعا  ر  ود  م ش 
 

اااااااااات  ماااااااااان ذِ   ااااااااااوي ُ م   (6)يمُ ِ اااااااااااه وهااااااااااو ي  ر  ك 
 خفي ا. أي فعلأ فع،   ،ومشيت بأ الضراء 

  بل يحاف  يل  كرامتهم ،في يطائأ، ال يجرح السائلين ا  سلس كان وهو إذا أيط 
اااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااوالر   ةِ بان ااااااااااااااااااااالل   س  لِ س   أِ بابِاااااااااااااااااااابِ  اءِ ج 

 
 (7)  ِ ل اااااااااط  الم   ل  ِ ااااااااا د  ت ااااااااام    مُ ن اااااااااالمُ     ت اااااااااك   

وال ين ار إلا   ،أ يساتهلك جال  مالاأف ن ا ،ذا أيطا فهو موض  رجاء للسائلين مهما تع م مطالبهم، تم هاو إ 
 ما مدح بأ محمد بن يبد الملك الزيات  ،تبعات فعلأ، ومن قبيل ذلك أيضا
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ط ااااااااااا  ونطفاااااااااااةُ   تهااااااااااااار  ر  وجهاااااااااااي فاااااااااااي ق   أ ي 
 

اااااااااا اتُ ن ااااااااااج  ها الو  ونُ ُصاااااااااات     (1) ُ ُشااااااااااالنُ  ةُ الغض 
 .م  المحاف ة يل  كرامة اإلنسان من أن ُتجرح أو تهانأي أنأ يعطي  

 

وديناا يجا   ،أ ينادم واجبااأ يندم ايتذاره م  مالأ الذي يجاود باأ، وكأن اأن   ،وأي مها ومن أبه  صور الجود
 يليأ تنديمأ، قال يمدح مالك بن طو  التغلبي 

 يل الن اااااادِضااااااسااااااِن الخ  ح  ُيعطااااااي يطاااااااء  المُ 
 

 (2) ِ نِ ذ  الُماااااااااااااا ايتااااااااااااااذار   ويعتااااااااااااااذرُ  يفااااااااااااااوا   
  

، قال يمدح أبا الحسين محمد بن الهيتم دوح كانت لأ المائدة الع م المم ولكن   ،وهناك موائد كتيرة للكرماء
 بن شبانأ 
 يبة  ِصاااااااااااااااااااااااااااخ   للعباااااااااااااااااااااااااااادِ     ز  رِ  دُ ائِاااااااااااااااااااااااااااو  م  
 

 دِ ائِااااااااااو  تلااااااااااك الم   وأناااااااااات لهاااااااااام ماااااااااان خياااااااااارِ  
ااااااااااااف  أ    ااااااااااااع  نِ  ياااااااااااارةِ زِ يلاااااااااااا  أهاااااااااااال الج   ت  ض   ة  م 

 
ذا ُشاااااا  اااااالاااااام تُ  ت  د  هِ وا  ااااااهم فااااااي الم  زِ خ   (3)دِ اهِ ش 

، م ينفنها الممدوح في أوجأ العطاء، ويكاد يجن جنونها إذا لي ر بة جامحة للعطاءف تأتي يا الممدوحويطا 
 ينول 

اااااااااااااااااااايطايااااااااااااااااااااااه يُ  تكااااااااااااااااااااادُ   هااااااااااااااااااااااونُ جنُ  ن  ج 
 

ااااااااااااااااغ  ن  هااااااااااااااااا بِ ذ  و  ع  إذا لاااااااااااااااام يُ    (4) ِ طاِلاااااااااااااااا ةِ م 
و)جن جنونها( متل ُوِض  للمبالغة، ينال جن  جنونها، وجاع جويها، والجنون فاي الحنيناة ريزي  "ينول التب 

وهذا من قبيل المجااز العنلاي حيا   (5)واإلفراط". ،هم يريدون بأ الشدة، ولكن  ُيجن، وكذلك الجوع ال يجوع ال
 أسند الفعل إل   ير فايلأ.

 

ذا كان أبو تماام قاد جعال خلا  الكارم بالتحلياة بالصافات والحااالت، ف ناأ قاد جّملاأ بالتحلياة مان المفاردات  وا 
الذي هو آفة الجود والكرم؛ حيا  إن اأ يدنياأ مان العاار؛  ،في ينأ المطلفهو ين ، والعوارض المانعة،السالبة
         فنال 

ااااااااااااااا ء  د  فاااااااااااااااي ب ااااااااااااااا لُ ط اااااااااااااااالم   وكاااااااااااااااان    دِ و  وي 
 

ااااااااااااااااااااا اناااااااااااااااااااااا  خ  دُ    ارُ وهاااااااااااااااااااااي ن ااااااااااااااااااااا يعةِ نِ للص 
اااااااااااااااااااااالبُ  ي   ِسااااااااااااااااااااان    الذ كان اااااااااااااااااااااُمااااااااااااااااااااا لِ خ   ا وا 

 
اااااااااااااااااااااايكاااااااااااااااااااااان ن     ارُ و  ِجاااااااااااااااااااااا افبينهُماااااااااااااااااااااا    س 

اااااااااااااااالم   بعاااااااااااااااُض  يااااااااااااااال  لاااااااااااااااذلك قِ    أدنااااااااااااااا   ِ ن 
 

اااااااااااا  اااااااااااا ودِ الُجاااااااااااا بعااااااااااااُض و  م  ر  إلاااااااااااا  ك   (6)ارُ ي 
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كمااا يتاااأذى بالاادخان، فكمااا أن  ،ل، قااال التبرياازي  "أي تتااأذى بالمطاالط ااأ الم  ب  إذا صاااح   ا  فيكااون الجااود يااار 
 محمود من العطاء خلوصأ من المطل،المحمود من النار  أن تتخلص من الدخان، كذلك ال

و أقار  إلا  كارم المعطاي، إذا كاان أجلا  وقال المرزوقي في تعلينأ يلا  البيات األخيار  "مان المنا  ماا ها
 (1)لراحة الطال ، ومن العطاء ما هو ذم ويار، و ذلك إذا كدره المطل، وأ ّخره ين وقتأ التسوي  والدفاع".

 وينول 
ااااااا  الر  ن ااااااال  جااااااااء ومُ   الر  ن اااااااُمل    ر  ف ااااااال فاااااااي ن  ح 
 

ااااااااااااااباااااااااااااا، ي   يناااااااااااااادهم قااااااااااااااول   ودُ الُجاااااااااااااا   لِ م 
اااااااااتن  و  أضاااااااااح     عااااااااات  ف  وارت مِ الاااااااااذ   سااااااااايلِ  ا بُمس 

 
ااااااام فاااااااي هِ هُ أماااااااوالُ    (2)لِ ل اااااااوالعِ  ا  المطااااااالِ ض 

 ، ال ينالونها إال بصعوبة ومشنة.أموالهم بعيدة ين أيدي السائلين أي أن 
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 الحكمة ثالثا:

 
إذا كاناات األخاا،  قائمااة يلاا  إرادة قويااة وساالوك صاااد ؛ فاا ن  الحكمااة تنااوم يلاا  فهاام واساا ، وفكاار      

 ،عيااد، ور يااة شاااملة، ومياازان الساالوك، ومراياااة ل صااول والمناساابات. فهااي فضاايلة العنااليمياا ، ون اار ب
 واألحياء . ،ةونتاج الخبرة في الحيا

 
 الحكمة في اللغة.

 وهي  ،، وهذه المعاني توض  مفهوم الحكمة بشكل واس وردت الحكمة في اللغة بمعان يدة     
هاا تمنعاأ ماا أحااط بحنكاي الفارس، ساميت باذلك ألن    حكماةفند جاء في لسان العر  أن ال . يدم التهور،1

 (1)من الجري الشديد، وتذلل الدابة لراكبها حت  تمنعها من الجماح.
ومنعااأ  ،فاسااتحكم ،. اإلتنااان واإلصاا،ح وياادم اإلفساااد. جاااء فااي لسااان العاار   " أحكاام الشاايء أي أتننااأ2

 (2)أو منعأ ين الخروج يما يريد . ،ين الفساد
الحكماااة هاااي  ن  إ  المعجااام الوسااايطفاااي واألحاااوال؛ ف ،والنااادرة يلااا  التميياااز باااين أفضااال األشاااياء ،ة.المعرفااا3

 (4)، وقال الهروي  "الحكمة اسم إلحكام وض  الشيء في موضعأ".(3)معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم
 (5) .فعل ما ينبغي يل  الوجأ الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي  وذكر ابن النيم أن الحكمة

 

والموضااويية، وهااذا يتطلاا   ،والمكانيااة ،الحكمااة تنااوم يلاا  معرفااة األشااياء فااي سااياقاتها الزمنيااة ويليااأ فاا ن  
 ونفسية ال تجتم  إال يند قلة من الناس. ،ملكات ينليةو مواه  

أو فعاال إنساااني فااي وجااوده التطبينااي، أي أن الحكمااة تاان م  ،وماان هنااا فاا ن الحكمااة تاادخل فااي كاال ساالوك
 ،والخباارة ،الواقاا  لااأ متطلبااات تنااوم يلاا  العناال ولاايس اإلرادي، ألن   ،والااواقعي ،ي نطاقااأ الساالوكيالخلاا  فاا
 ومناسبة األحوال. ،والندرة

ال تعلا  بكبار السان، لاذلك  ،يهبها لمن يشااء مان يبااده ،فطرية ألنها موهبة من اهلل وهي فطرية ومكتسبة 
 أ ولكن   ،أو قال الفنأ ليست ين كبر سن ،كمةقال يمر بن الخطا  ألبي موس  األشعري  " إن الح

 (6)ومرا  األخ، ". ،ف ياك ودناءة األمور ،يطاء اهلل يعطيأ من يشاء

                                                 

 .2/212لسان العر   (1)
 .1/1492 الناموس المحيط (2)
 .191المعجم الوسيط  (3)
 .12ص منازل السائرين، أبو إسماييل الهروي، دار الكت  العلمية، بيروت، (4)
 .2/009مدارج السالكين، ابن النيم،  (5)
 .221، 1910، 1المدينة المنورة، ط-يبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار   الزهد، أبو سفيان وكي  بن الجراح، ت (6)
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وكتاارة  ،والتنناال فااي الااب،د ،ومصاااحبة أهاال الصاا،ح ،والتجااار  ،هااا تتحصاال بااالخبراتألن   ،وهااي مكتساابة
 واألحياء. ،والحياة ،التأمل في الكون

وطلاا  العلاام مااذ كااان  ،واألساافار ،والتجااار  ،صاانلها بااالخبرة ،بياار ماان الحكمااةوكااان ألبااي تمااام نصااي  ك
 يافعا.

أيهاام  ،والبحتااري ،وأبااي تمااام ،إلاا  حكمااة أبااي تمااام حينمااا ُساائل ياان المتنبااي وقااد أشااار أبااو العاا،ء المعااري
 (1)والشاير البحتري". ،أشعر فنال  "المتنبي وأبو تمام حكيمان

أفئادة الشاعراء وقصاائدهم، إال أن  أباا تماام صانلها مان خا،ل الجما  باين وم  أن الحكمة موضوع تردد فاي 
؛ فجاااءت فاي شااعره (2)واإلتنااان الفناي. ،والبادي  ،والصااناية ،وبااين الدقاة ،والمتاال الساائر ،والتجرباة ،المعرفاة
 (3)في النفس. لتناول، رضية المأخذ، حسنة الوق قريبة ا

 

وزبادة   ،تير من أ راضأ الشاعرية؛ لتكاون خاتماة لهاذه األ اراضوجاءت الحكمة يند أبي تمام متناترة في ك
ألشتاتها، وذلك من خ،ل التأكيد يل  معانيها األصلية المتنررة في أفئادة النااس؛ لتكاون  ونا مة ،لمعانيها

 وفعلهم السديد. ،منطلنا لسلوكهم الصحي 
يناد أباي تماام تناوم يلا  نازع  فالرز  الذي هاو موضا  قلا  قاد يا تر يلا  سالوك اإلنساان وفكاره؛ فالحكماة

 وال دخاال لإلنسااان فااي تنااديره، ،ومناادر ينااد اهلل لعباااده ،ماان خاا،ل التأكيااد يلاا  أنااأ أماار منسااوم ،هااذا النلاا 
 أن هذا الرز  ال يتحصل يليأ بالعلم والمعرفة ؛ فنال  كما

 لُ اِهااااااااأ وهااااااااو ج  ِشااااااااي  الفتاااااااا  ماااااااان ي   ينااااااااالُ 
 

ااااااااويُ   اااااااا ي الفتاااااااا  ماااااااان دهاااااااارهِ دِ ك   مُ الِ وهااااااااو ي 
اااااات   كاناااااات األرزا ُ  ولااااااو  ااااااري يلاااااا  الحِ ج   اج 

 
ااااااااااااااه     (4)ائمُ ه ااااااااااااااالب   هاااااااااااااان  لِ ه  ماااااااااااااان ج   إذا   ن  لك 

  

 فينول  ؛ويحزن يل  ما فاتأ من الرز  ،كلأ ال دايي لإلنسان أن ينل ألجل ذلك 
 أيلياااااااااااااااااااااأ ف ن ااااااااااااااااااااا ال تكماااااااااااااااااااااد    ُ ز  الااااااااااااااااااااار  

 
ُساااااااااااااواليلياااااااااااااأ     ع اااااااااااااب  ت   ياااااااااااااأتي ولااااااااااااام  ر 

(5) 
 فينول  ؛  والجهد المضنيالصفات الحميدة ال تتحصل إال بالتعو  

ااااااااااااااااااا والحمااااااااااااااااااادُ  اااااااااااااااااااى مُ ر  ال ت ااااااااااااااااااا د  ه  ش   هار  ت  ش 
 

 (6)لِ   اااااااااااااااان  الح   يااااااااااااااا ِ نِ إال ماااااااااااااااان ن   ياااااااااااااااأِ نِ ج  ي   
  

                                                 

دار نهضة مصر بدوي طبانة،  -أحمد البدوي   ر في أد  الكات  والشاير، ضياء الدين بن األتير، تالمتل السائ (1)
 .1/13 ،الناهرة-طباية والنشر والتوزي ، الفجالةلل
 .91أبو تمام وقضية التجديد في الشعر،  (2)
 .239أبو تمام الطائي حياتأ وحياة شعره،  (3)
 .3/121الديوان  (4)
 .3/11الديوان  (5)
 .3/02الديوان  (6)
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ما  اإليماان بنادر اهلل تعاال   ،الحكمة في الارز  تناوم يلا  مجمال ماا ذكاره أباو تماام مان الساعي الجااد إذن
كماا  والتوكال يلا  اهلل، ،اإلنساانيتجما  باين الجهاد  ،في رز  يباده؛ فهاي حكماة قائماة يلا  أسااس ديناي

را اا  ياان  ،فهااو شااديد اإللحاااح يلاا  الننايااة ، وكمااا يباادو(1)ينلهااا وتوكاال "قااال صاال  اهلل يليااأ وساالم  " ا
 (2) ويطرح ر يتأ يل  هذا النحو. ،الجدل في األرزا ، ولذلك وجدناه يكرر موقفأ

 

إل  نتاائج  يار مرجاوة؛ لاذلك يناول أباو  ي دي إ هارها قد ومن الحكمة التغاضي ين بعض األخطاء؛ ألن  
 تمام 

 أِ فااااااااااااااااي قوِماااااااااااااااا بساااااااااااااااايد   لاااااااااااااااايس الغبااااااااااااااااي  
 

 (3)يابِ غ ااااااااااااااااااات  المُ  أِ قوِمااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااايد   لكااااااااااااااااااان   
أو كبياار النااوم مترفعااا ياان الصااغائر، وذلااك لينااال المحبااة  ،أن يكااون النائااد ،ماا ه،ت النيااادة الراشاادةفماان  

هاا لتشابأ حتا  إن   ،درجاة قريباة جادا مان أحاوالهم من خ،ل النزول إل  ،والمنام المرمو  بين قومأ ،الواسعة
وأحوالهم، فمن شأن ذلاك كلاأ أن يازرع التناة باين سايد الناوم وياامتهم، فالتناة هاي أهام قيماة تاربط  ،صفاتهم

 بين النوم وسيدهم.
 

 ؛ فينول اج إل  معاناةومركبها صع ، تحت ،والحكمة مطلبها يزيز
 هاج  وهاااااااو قياااااااادُ الااااااااد   العاااااااينُ   ُ وقاااااااد تااااااااأل  

 
 (4)لُ قاتِاااااااااا م  والس اااااااااا م  الس اااااااااا فاءُ جاااااااااا  ِشاااااااااار  ويُ  

  

 ،والصافات؛ فاالحزم ال يناوم يلا  النساوة المجاردة، بال االيتادال ،والسالوك ،والمواقا  ،وهي ميزان األخ، 
 والرحمة كل في مكانأ المناس . ،واستعمال النسوة

 ينول 
 ماااااااااااااا  حازِ  كُ وا ومااااااااااااان ي ااااااااااااارُ ِجاااااااااااااد  ز  فنساااااااااااااا ِلت  

 
مُ ح  ر  ي اااااااااااااااااا نااااااااااااااااااا  وحي أحيانااااااااااااااااااا   ف ل ااااااااااااااااااي ن ُس  

(5) 
  

والفكاهاة  ،حكمتأ تدفعأ ألن يمازج بين األمرين، بال إناأ يساتعين بااللين بن طو  بأن   وها هو يمدح يمرو
 يل  الجد والحزم؛ فينول 

 
 ة  وفياااااااااااااااااااااااأ ُفكاه ااااااااااااااااااااااا أُ شااااااااااااااااااااااايمتُ  الجاااااااااااااااااااااااد  

 
 (6) ِ ع ااااااااااااال  وال ِجاااااااااااااد  لمااااااااااااان لااااااااااااام ي      جُ ُسااااااااااااا 

 والس ج  هو الل ّين. 

                                                 

 .0/209، 1991بيروت، ‘ بشار معرو ، دار الغر  اإلس،مي   سنن الترمذي، محمد بن ييس  الترمذي، ت (1)
 .121تنافة أبي تمام  (2)
 .1/12الديوان  (3)
 .3/121الديوان  (4)
 .3/244الديوان  (5)
 . 1/142الديوان  (6)
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ويتباات صااد  ر يتااأ هااذه، يااأتي بمتااال يتضاا  منااأ هااذا االيتاادال بااين  ،معناا ولكااي يعماا  أبااو تمااام هااذا ال
 الحزم واللين؛ فينول 

اااااااااااااااااا  ة  ين اااااااااااااااااالِ ذاك لااااااااااااااااااين خ   باااااااااااااااااا ُ ت  ويُ  س  رِ ش 
 

اااااا ال خياااااار     (1)مااااااا لاااااام تُن ط اااااا ِ  باءِ ه  فااااااي الص 
 الشراسة ال تصل  إال باللين. والخلط، كذلك ف ن   ،فكما أن الصهباء وهي الخمر ال تصل  إال بالنط  

 

 وأال يستكين لها؛ فتنكسر نفسأ، ينول  ،حازما في مواجهة الشدائد  ومن الحكمة أن يكون
 يااااااااااااااااااوابس   العيااااااااااااااااااونِ  رُ ز  ا ُخااااااااااااااااااامُنااااااااااااااااااوأي  
 

اااااااااااااخُ إذا لااااااااااااام ي     (2) ُ لب ااااااااااااات  المُ  ها الحاااااااااااااازمُ ض 
  

والمواجهااة  ،والوقاو  فاي وجاأ الشادائد؛ فايعلن الحار  ،وال يتاردد أباو تماام فاي إ هاار تمارده يلا  الحااواد 
والمهادناة؛ فاا ن  االنسااحا  ال يجادي فااي مواجهااة الحاواد . ينااول فااي قصايدتأ التااي ماادح  ،يارفض التسااليمو 

 فيها الحسن بن سهل 
 ُمساااااااااااالما   ماااااااااااان    الز  لن اااااااااااا أ  امااااااااااارء   وكناااااااااااتُ 

 
 (3)اب اااااااااااااااااااااااحارِ ال ألنااااااااااااااااااااااااه إال مُ  تُ فرليتااااااااااااااااااااااا 

  

 بل بصد  المشاير والمواق ؛ فينول  ،والصداقة ليست توزي  االبتسامات
اااااااااا لاااااااااايس  ك  ااااااااااااهرا  ياااااااااارُ عِ بماااااااااان يُ  دي ُ الص 

 
 (4)مِ ه  ج  ت  ُمااااااااااااااااا يااااااااااااااااان بااااااااااااااااااطن   متبساااااااااااااااااما   

 ليست ي،قة قر  أو بعد؛ بل هي ي،قة روحية، ينول  وهي 
 أ أباااااااااااااااادا  وُحاااااااااااااااااني رُ غ ااااااااااااااااالم   نااااااااااااااااائي    ورُ 
 

 (5)يانلااااااااايس بالاااااااااد   ي ودان  وِحااااااااارُ  ي ُ ِصااااااااال   
  

 وشكلأ ؛ فينول  ،رهليس من خ،ل م هو  ،وسلوكأ ،لإلنسان من خ،ل خلنأ وتن ر الحكمة
ن اااااااااو  اااااااااالو   ي رأياااااااااتُ ا   تااااااااا الف    ِ لُااااااااافاااااااااي خُ  م  س 
 

ااهااو الو     (6)دِ ل ااوالجِ  رِ ع  ال مااا كااان فااي الش اا مُ س 
        

 حكمة نتاج تجربة وخبرة في الحياة واألحياء وتننل في الب،د واألمصار؛ فينول الو 
    ِلااااااااخ  مُ  فاااااااي الحاااااااي   ءِ الماااااااار   امِ ن ااااااامُ  ولُ وطُااااااا
 

ااااااااااااااااااااااااااااتيباج  دِ لِ   اااااااااااااااااااااااااااات  ت   ر   ت  فااااااااااااااااااااااااااااا    أِ ي   دِ د  ج 
 ت محباااااااااااة  ياااااااااااد  زِ  الشااااااااااامس   فااااااااااا ني رأياااااااااااتُ  

 
 (7)يلاااااايهم بساااااارمدِ  ليساااااات   إلاااااا  الناااااااس أن   

  

                                                 

 .1/142الديوان  (1)
 .1/222الديوان  (2)
 .1/103الديوان  (3)
 .3/224الديوان  (4)
 .3/332الديوان  (5)
 .2/112الديوان  (6)
 .2/23الديوان  (7)
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وهااذا ماان شااأنأ أن يعيااد ترتياا   ،والمشاااير ،والخباارات ،تجديااد ل فكااار ،والترحااال ،والساافر ،ففااي اال تاارا 
 ،ر ؛ فركاااو  األهاااوالوالتجاااا ،وفااا  ر ياااة حكيماااة مساااتمدة مااان هاااذه الخبااارات ،وتشاااكيل المواقااا  ،األفكاااار

ور يتااأ ل شااياء؛ لااذلك ياارى أبااو تمااام أن  العزيمااة  ،للحكمااة فااي يناال اإلنسااان وتحماال المشااا  تفساا  مجاااال  
 واإلرادة النوية يند اإلنسان كافية لخل  تجار   نية بالخبرة، ينول 

 مركبااااااااااااا   اللياااااااااااال   تي مااااااااااااا أخشاااااااااااان  ل  أياااااااااااااذِ 
 

 أراكُباااااااااااا منااااااااااااأ فااااااااااااي الملماااااااااااااتِ  وأخشاااااااااااانُ  
 رىيلاااااااااا  الس اااااااااا مااااااااااع  الز   أن   تعلمااااااااااي ألااااااااام   

 
 (1)أوصاااااااحبُ  ينااااااد النائباااااااتِ  ج ِ أخااااااو الاااااان   

 وفايلية؛ فينول  ،لذلك كان البد من أن يغير اإلنسان مكان إقامتأ إل  أماكن أكتر حيوية 
اااااااا اااااااا د  ،  وجهااااااااي ياااااااان بِاااااااا  ُ رِ وأص   ا بهاااااااااد    

 
اااااااااااااااالِ   ااااااااااااااااي م  انِ س   (2)،  ف اااااااااااااااان  ي مُ بِاااااااااااااااال  وق   كوال  ش 

  

 ،د يجم ل الحياة وينول إن التننل في الب
 ت  ر  ي ااااااااااااااإن هااااااااااااااي  ُ  ى األشااااااااااااااياء  ر   ت ااااااااااااااال  أو  
 

اااااااا   (3)رُ ي ااااااااغ  حااااااااين تُ  األرضِ  وحساااااااانُ  ت  ج  مُ س 
  

 وي،مة هذه التجار  شي  يعلو الرأس، وهموم يتفطر لها النل ، وتذوي لها األجساد، ينول 
 ي   ِشااااااااااام   ي وماااااااااااا رأياااااااااااتُ ِساااااااااااأ  ر   شاااااااااااا   

 
ااااااااإال مااااااان ف   الااااااارأسِ   ااااااا لِ ض   الفاااااااا ادِ   ِ ي  ش 

 س     فاااااااااااي كااااااااااال ُبااااااااااا و ُ لُاااااااااااك النُ كاااااااااااذاو  
 

ااااااااااااااااااااااااألج    ُ ط،ِئااااااااااااااااااااااا ونعااااااااااااااااااااااايم     (4)ادِ س 
      

أ ولكن ا ،إذ كاان يابادا كالم،ئكاة ،ال تنف  صاحبها، متلما لم ينتفا  بهاا إبلايس ،أو حكمة ،والعفة بدون ينل
 لم يكن تنيا حكيما؛ فينول 
  تُن ااااااااااااا   ،  بِااااااااااااا ا ِ ف اااااااااااااالع   لاااااااااااااو أن  أسااااااااااااابا   

 
اااااااااااااااالِ إب   ن  إذ ت  ع ااااااااااااااااف  لنااااااااااااااااد ن   ت  ع ااااااااااااااااف  ن     (5)ايس 

واألحيااء كماا قلناا مان قبال، وألن هاا تجرباة فناد يفشال  ،واإلنسان يصان  حكمتاأ مان خا،ل تجارباأ فاي الحيااة 
 اإلنسان فيها؛ ولكّن اإلنسان الحكيم هو الذي ال يستسلم للفشل، ينول 

ااااااااااااالمُ  ي ُ الس اااااااااااا مُ ه ااااااااااااك  وقااااااااااااد ي    ة  ي اااااااااااانِ   م  م  س 
 

 اب اااااااااااااائِ خ رُ  ف ااااااااااااالمُ  الماااااااااااارءُ  جاااااااااااا ُ ر  وقااااااااااااد ي   
ااااااااااااااااااااااااذا أال يُ  فرفااااااااااااااااااااااااةُ   اااااااااااااااااااااااام      ادِ ص   با  رِ ض 

 
اااااااااااااااااااااذا أال يُ  وآفاااااااااااااااااااااةُ   ااااااااااااااااااااا    ادِ ص   (6)باارِ ض 

 ، وآفة الشجاع أال يجد سيفا قاطعا.السي  الناط  أال يجد رج، شجاياأي آفة  
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 الحياء/ خلق رابعاً 

 
 .(2)والحياء هو االحتشام .(1)ذو حياء بوزن فعيل ،رجل حيي   جاء في لسان العر        

ورقيا  مان  ،وحليا  الادين ،وأخاو العفاا  ،وستر العي  ،وحجا  وا  ،وقال الجاح    الحياء لباس سابغ
. وهاااذا معنااا  قاااول (3)وهاااو ساااب  لكااال جميااال ،تنهااا  يااان ارتكاااا  الفعااال النباااي  ،وياااين حاف اااة ،العصااامة
 الشاير 

 بينااااااااااااي مااااااااااااا حااااااااااااال   ماااااااااااان قبيحااااااااااااة   وكاااااااااااام  
 

 (4)هااااااااااااااااااااااااااا إال الحياااااااااااااااااااااااااااءُ ركوبِ  وبااااااااااااااااااااااااااين   
 .فهي تدف  لفعل كل حسن، وترك كال قباي ، وهاو مان شاع  اإليماان ،ات النفس المحمودةوالحياء من صف 

، وأدناهااا إماطاااة ون شااعبة فأفضاالها ال إلاااأ إال اهللقااال النبااي صااال  اهلل يليااأ وساالم  "اإليماااان بضاا  وسااابع
 .(5)والحياء شعبة من اإليمان" ،األذى ين الطري 

 

 م في تعزيز المعاني الجميلة في صفات الممدوح؛ فنال والحياء من المعاني التي استعملها أبو تما
 مهِ يعِ ِماااااااااااج   يلااااااااااا  األناااااااااااامِ  الحيااااااااااااءُ  م  ِساااااااااااقُ 
 

 (6)أأ بزماِمااااااااااااااااات اااااااااااااااااد  نُ أنااااااااااااااااات ف   ت  فاااااااااااااااااذهب   
  

 ويرتني هذا الخل  بصاحبأ حت  يصل بأ حد الكمال والخلوص. ينول يمدح الحسن بن وه  
اااااااااااا ااااااااااااها ُ صاااااااااااافُ ا كمااااااااااااا ي  ف  وص  ن اااااااااااا و الش   أوا 

 
ااااااار   الحيااااااااءِ  غِ ب  فاااااااي ذاك مااااااان ِصااااااا  ل ُمش 

(7) 
  

الااذي يمناا  الاانفس ياان الرذائاال، ويحضااها يلاا  الفضااائل  ،وُمن ط لاا  الساالوك ،ويمتال الحياااء قاياادة األخاا، 
 الجميلة التي تكتمل بها األخ، . قال يمدح أبا العباس يبد اهلل بن طاهر 

اااااااااااااااااا اااااااااااااااااابااااااااااااااااااأن  ي   ير  دِ ج   يااااااااااااااااااا  ادِ ي   اهلل ب  ح  ت  س 
 

اااااااااااي   باااااااااااأ تااااااااااام     (8)أُبااااااااااااقِ ر  ويُ  ىد  حي  الن ااااااااااات  س 
حيائهاا أماران  أحادهما  ،يعني أن الممدوح يبعتأ يل  الكارم  والصابر يلا  اإلنفاا  فاي إقاماة معاالم النادى وا 

 ؛ فالحياء(9)ومراقبة المروءة ،الحياء من اهلل في إقامة المعاذير يند ترك البذل، والتاني الحياء من السخاء
                                                 

 .211لسان العر  ،  (1)
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 أو أذى. ،لح  النفس نتيجة ذلك من تع ويل  ما ي ،يدف  الممدوح للصبر يل  البذل 
 

 ،ويمن  النفس ين الذلة؛ فمعلاوم أن  الان فس تملاي يلا  صااحبها األماالي ،يحف  ماء الوجأ يلوالحياء الجم
 مدح محمد بن يبد الملك الزيات  يفضي   وافر العرض. ينول م المنزلة، وتُ التي من شأنها أن ُتذه  كر 

 مالنياساااااااااااااات   الحياااااااااااااااءِ  اط  ر  يلاااااااااااااا  أن  إف اااااااااااااا
 

اااااااااادالِضااااااااااعر  بِ  إليااااااااااك ولاااااااااام أياااااااااادل    ي م ع 
(1) 

بلزوماأ تاو  الحيااء، ما  أن اأ لاو نازع هاذا الننااع الاواقي ل فار بمطلباأ  ،وحفا  يرضاأ ،أ صان نفسأأي أن   
هااو  ،الحفااا  يليااأأ، وأن  هااو مندمااة النفااراط ينااد األخاا،  كل اا ،الااذي أردا، لكن ااأ يعلاام أن  ناازع هااذا الخلاا 

 األخ، . حفا  يل  كل
 

 والحياء قمة الرقي األخ،قي، ينول أبو تمام يمدح المعتصم  ،وفي الجم  بين الشجاية
 فأصاااااااااااااابحا بالحياااااااااااااااءِ  جاية  الش اااااااااااااا ط  ل ااااااااااااااخ  
 

م   ي   ِشااااااااااااااا سااااااااااااااانِ كالحُ   ااااااااااااااار   (2)باااااااااااااااداللِ  ِلُمغ 
  

ذا كانااات التناااوى هاااي قايااادة األخااا،  ومركاااز السااالوك فااا ن  الحيااااء هاااو الحاضااان لهاااا والعناااد الاااذي يااان م  وا 
ذا فناد اإلنساان حيااءه، مفرداتها؛ ف ذا ذه  الحياء فا، أخا،  يناد اإلنساان، يناول ، ، فناد كرامتاأ وأخ،قاأوا 

 ينول أبو تمام 
 يوماااااااااااااااااااا   وعُ الااااااااااااااااااار   الحيااااااااااااااااااااء   إذا سااااااااااااااااااافك  

 
 (3)رياااااااااااااااااادِ الو   مِ د  بِاااااااااااااااااا أِ ِهااااااااااااااااااوج   وقاااااااااااااااااا  دم   

  

  ، ينول ، والشعورد اإلحساسفنِ وفند الحياء يُ 
 ماااااااااااااااا ن  ك اءِ ي اااااااااااااااالح   ا ِ ر  ه ااااااااااااااامُ  مااااااااااااااان كااااااااااااااال  

 
اااااااااااا ط اااااااااااا   (4) ُ لُااااااااااااح  الط   يااااااااااااأِ ت  ن  ج  و   ىير  دِ     

الذي بأ تنشأ األخ،  والسلوك، فالع،قة إذن تكاملية بين السي   ،أي من فند الحياء فند  فند  اإلحساس 
 وصاحبأ.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .3/114الديوان  (1)
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 الصبرخلق  خامسا:

 

مجمويهااا المعناا  العااام  لنااد ورد الصاابر فااي معجمااات اللغااة بمعااان ياادة، وهااذه المعاااني  ُتشااكل فااي      
  ومن هذه المعانيلفضيلة الصبر. 

وكال مان حابس شايئا فناد  ،" الصابر الحابس  حيا  ورد فاي لساان العار  حابس والمنا ،الصبر بمعنا  ال -
 (1)صبره"

َُياك ثنَ  ومنأ قولأ تعال   " ا ي ي  ُِ ُِ َثنَبَ  َبلَاَكن ْب بَُ َِن رَبا    ق  ََََل َذَع نَ ُنيَا َيكب َب نَافب ُل َ ا   َثََل تَا باك   َثنصب َثجب
 َِ َُنَاَ َثنتا لَاَع َ ا ُْاب َ َ َثََل ت ُكاعب َذااب َ نبَف باَاَ هَا بلَا   َقااب  ناب ُِ نَاكا ُِياَاَا نَبَح َاَ َُياك   ْب ت  َاََ  َقااب   ُ  َق اب  َ ا ُ  ثََااََن َ ذب ن

َ طَذ  (2)".تا 
لصاابر هاااو إلاازام الااانفس ، قااال صاااح  التااااج  " اات ينااد المكااااره، والنااوازل، والنتاااالالصاابر بمعناا  التبااا -

، ومتلاأ ماا مار معناا فاي الحادي  يان الشاجاية وماا تطلباأ (4)ك ضاد الجازعل، وهو بذ(3)الهجوم في المكاره"
 .(5)آخر حينما يدل يل  التبات يل  أحكام الكتا  والسنة اية اللناء، وقد يحمل التبات معن   من تبات س

ََث ن نَض ََلَََا بََُب  اَك  َثنَبَ اَننَ   "  وربما ورد الصبر بمعن  الجرأة ومنأ قولأ تعال - ثَا َُوََل نَ ُنيَا نشب   َث
ْب َقَ ن نَا َرُ    ََ لَا ُِ َتَمَ َ صب ََ َبَملبُف  إل  النار. صاحبأ ، أي ما أجرأهم يل  العمل الذي ينود(6)" بَُ

لسااخط، والتبااات تجاااه األشااياء، فهااو الاادايي للرضااا ساااية ا وساالوكا   ،ا  إذن فالصاابر هيئااة نفسااية تمتاال موقفاا
والخو ، وهو بذلك من الفضائل العامة التي تبع   ،وقت الجزع، والراحة النفسية للتخلص من االضطرا 

 يل  التخل  بكل ما هو جميل، وهو المنوم األساس ل خ،  الحميدة.
وتباات يلا  النتاال، والكارم صابر  ،والصبر خل  تدخل تحتأ فضائل أخارى، فالشاجاية صابر يلا  اإلقادام

الماارذول ماان النااول والفعاال، والحلاام صاابر يلاا  أذى  تاارك يلاا  البااذل والعطاااء، والعفااة والحياااء صاابر يلاا 
ومصااائ  خلنيااة؛ فيصااير الكاارم بخاا،، والشااجاية  ،الناااس، وباادون الصاابر تننلاا  هااذه األخاا،  إلاا  رذائاال

 .(7)ا  والحلم تذمر  ،، ومجونا  ، والعفة والحياء تهتكا  جبنا  
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 .0/031لسان العر   (4)
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 ،1990مفهوم األخ،  في الشعر العربي في العصر العباسي األول، د. محمد تيم، رسالة دكتوراة، جامعة أم النرى،  (7)

 .242ص



 46 

 ، ينول  بو تمام حين يمدح الحسن بن سهليليأ أ وهذا ما ي كد
اااااااااااا  أصاااااااااااابحت  ِ وائِااااااااااااللن   ل م  وماااااااااااان لاااااااااااام ُيس 

 
 (1)باااااااااااااااااااااوائِ ا يليااااااااااااااااااااأ ن  ر  أ طُاااااااااااااااااااانُاااااااااااااااااااا،ئُ خ   

  

وينطل  أبو تمام في ر يتأ للصبر من نزياة دينياة، حيا  يساتلهم معااني الصابر مان قاول النباي صال  اهلل 
ن  اهلل إذا أحا  قوماا ابات،هم، فمان رضاي فلاأ الرضاا، ومان  يليأ وسلم  " ي م الجازاء ما  ي ام الاب،ء، وا 

 .(2) سخط فلأ السخط"
وبهاا ينتهاي، تام  ،حي  ينرر أبو تمام أن الرضا بنضاء اهلل هو الباي  يل  الصبر، وهو يبادأ مان التناوى

لا  جانا  األجار والتاوا  ي كاد يلا  أن  ا للصاابر مان أجار يناد اهلل ياز وجال، يطرح أبو تمام ما التخلا   وا 
 ستنرار النفسي والتسلية الروحية.يجل  االبالصبر 

بان قايس حيا  قاال  "إناك إن األشاع  ويستلهم أبو تمام هذا من حدي  يلي رضي اهلل ينأ حينما أوص  
ن جزيت جرى يليك النلم وأنت مأزور؛ فنال أبو تمام   صبرت جرى يليك النلم وأنت مأجور، وا 

 ازي ألشااااااااااااع   ع اااااااااااايلااااااااااااي  فااااااااااااي الت   وقااااااااااااال  
 

ااااااااااااب   يليااااااااااااأ وخااااااااااااا      متلااااااااااااك الماااااااااااارتِ  ض  ع 
ااااااااااااااااااأت    ااااااااااااااااااو  ل اااااااااااااااااااللب   رُ بِ ص  اااااااااااااااااااوحِ  اء  ز  ى ي   بة  س 

 
اااااااااااااااأم ت   ر   ج  تُاااااااااااااااف     (3)مو ُساااااااااااااااُلو  البهاااااااااااااااائِ لُ س 

 ،الذي هو ضاد الجازع والخاو ، وهاذا الرضاا يصادر يان ينيادة ساليمة ،فالصبر يل  األقدار يتبعأ الرضا 
 ،فس يتساالل إليهااا االضااطرا  النفسااين  فاا ن  الاا ،الصاابر م بالنضاااء والناادر، وأن ااأ متاا  نفاادتنااوم يلاا  التساالي

 والخو  الذي مرده النل  مما هو قادم.
 ؛ ألن  مااا يباادو شاارا  قااد يكااون خياارا  والرضااا بالنضاااء المساالط، والصاابر يلاا  الشاار ،ويااديو أبااو تمااام للصاابر

 فينول 
اااااااااااااااا اااااااااااااااا رُ ب  الص  اااااااااااااااامُ  والنضاااااااااااااااااءُ  لُ أجم   ط  ل  س 

 
اااااااااااا   (4)ارُ ي اااااااااااافيااااااااااااأ خِ  ا بااااااااااااأ والشاااااااااااار  و  فارض 

 صبر الجميل يل  المصا  وهو قولأ أولها ال ،في البيت يل  ت،تية تأ هذه كما يبدوو وتنوم دي 
ا حيا  قاال  )النضااء )الصبر أجمل(، وتانيها والصبر يل  النضاء المحتاوم الاذي ال يملاك اإلنساان لاأ رد  

أشاااد حيااا  قاااال   بعاااض المصاااائ  يهاااون يناااد ر ياااة مصاااا    مسااالط(، وتالتهاااا تخفيااا  المصاااا  باااذكر أن
 الشر فيأ خيار(.)و 
 

الصاابر والتبااات فااي ساااحة النتااال، حياا   ،وماان أهاام الم اااهر الساالوكية لفضاايلة الصاابر كمااا ياارى أبااو تمااام
وباذلك  ،وال يفارون ،يجعل هذا الخل  من الصفات التي تميز الرجال األبطال الذين ينفاون فاي وجاأ الماوت

 ، قال ءالتي هي من شيم الجبنا ،الهوانو  ،يترفعون ين منزلة الوضاية
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ااااااااااااااا رِ صااااااااااااااااااااب  للت   ااااااااااااااااااال  ا رجا  اااااااااااااااااان  ن  لِ خُ    واألس 
 

 مِ والماااااااااااااااااااارتِ  كااااااااااااااااااااااني للبُ و  الغ اااااااااااااااااااا وتلااااااااااااااااااااك   
ااااا    ضاااااي   يم  ِكاااااوهااااال مااااان ح     بعاااااد ماااااا بر  الص 

 
اااااااااااااك  رأى الحُ   ااااااااااااا الصااااااااااااابر   اءُ م   (1)الزمِ  بة  ر  ض 

 كان صبورا . فالحكيم ال يضي  الصبر، بل يلزمأ ألن أ من الحكمة، وال يكون الحكيم حكيما  إال إذا 
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 .  تجاه الزمن رؤية أبي تمام أوال:

 

 ،وأزمااان ،وكتيااره، وتجماا  يلاا  أزماان ،وردت كلمااة الاازمن فااي لسااان العاار  بمعناا  اساام لنلياال الوقاات     
 .(1)وأزمنة

ن   ،وأجزائأ ،وقد كترت كلماتأ المعبرة ين صفاتأ أ ما يدل ذلك يلا  مادى أهميتاأ لإلنساان، وألّناودالالتأ، وا 
حساسأ ،أكبر في شعوره ا  ل هاجسا في حياتأ، وهم  يشك  الرتباطأ بمصيره. ،وا 

 واإلحساس النفسي. ،وااليتناد ،وتختل  ن رة اإلنسان إل  الزمن باخت،  التنافة
 

عنيادة إسا،مية، إذ تصاور الازمن يلا  أناأ المساتمدة مان ال تنافاةالوتنطل  ن رة أباي تماام للازمن مان خا،ل 
 ،وحاضاار ،ماااض    ت،تاة أقسااام إلاا أ ماارتبط بحاادو  العاالم، ويننساام ألن ا ،ولااأ نهايااة ،خاط مسااتنيم لااأ بداياة

 ومستنبل.
فهااو بمنتضاااها ياا من باااليوم اآلخاار، فااوراء هااذا الاازمن الحاااد  زماان  ،أبااا تمااام ياا من بعنياادة اإلساا،م وألن  
 ة.وقد أصب  اإليمان بأ ركنا من أركان العنيدة اإلس،مي ،والحسا  ،وهو البع  ،آخر

 

فهو ي من بأناأ ياتم با رادة اهلل  ،اإلطار الزمني نساني بايتباره المحتوى الذي يضمأأما فكرتأ ين العمل اإل
ألن  مان  ،الفعال السالوكي ال باد أن يناوم يلا  إرادة إنساانية أيضاا مان أن   وهذا ال يتناف  م  فكرتأ وقدرتأ،

 ياان يملااأ أمااام اهلل، وهااي الفكاارة اإلساا،مية شااأن ذلااك أن تنتفااي ينياادة الجباار، وليصااب  أبااو تمااام مساائوال
 الصحيحة لع،قة اإلنسان بأفعالأ.

أن أ كان من "المغامرين الذين يحاولون اكتشا  الحياة  ،تمام يل  تشكيل ر يتأ تجاه الزمن ومما سايد أبا
ايده ونفوسهم من حولهم، فهو صاح  رحا،ت مان الاداخل إلا  الخاارج، ومان الخاارج إلا  الاداخل، كماا سا

 أ للتننل بين الب،د.  ، وحب  (2)يل  ذلك طموحأ
 

أن  موقفاأ مان الازمن  ، والمساتنبل، ويبادووالحاضار ،موقا  تجااه الازمن بأقساامأ الت،تاة، الماضاي وكان لأ
 يرتبط بالحالة التي يعيشها، وليس موقفا تابتا، ينول في مدح الحسن بن سهل 

 باااااااااااااااااااااا  اهِ و  إال م   ا ماااااااااااااااااااااا كناااااااااااااااااااااتِ امن ااااااااااااااااااااي  أ  أ  
 

اااااااااااا وكنااااااااااااتِ    (3)اب ااااااااااااحبائِ  الحبياااااااااااا ِ  ا ِ ع  ب س 
والرضاا باأ، فاانعكس  ،وهاو الر باة فاي الممادوح ،من الزمن ألنأ مبني يل  موق  نفساي رضا وهذا موق  

ألياام كلهاا مواها  ويطاياا، وهاي تساع  اإيجاابي، ف -كما نرى-وهو موق   ،ذلك يل  الموق  من الزمن
 لمحبة كع،قة الحبي  بحبيبأ.تجمعهما ي،قة ا ،وهي حبيبة للحبي  ،الحبي 
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 وينول في مدحأ أيضا 
 أأن اااااااااااااااااااااااا رُ خب اااااااااااااااااااااااايُ  ام  بس اااااااااااااااااااااااا والوقااااااااااااااااااااااااتُ 

 
 (1)صاااالِ ف  وم   مااااانِ فااااي الز   يضااااو   ماااان خياااارِ  

ألن ااأ  ؛هااي أجماال فتاارات العماار، فااالموق  ماان الاازمن أصااب  جمااي، ،بمعناا  أن  فتاارة ي،قتااأ بهااذا المماادوح 
 مدوح.تربط الشاير بالم ،جميلة وي،قة ،إطار زمني

 

 وقال يمدحأ في موض  آخر 
 أباااااااااااااااااااااااااادا   أِ ،ِلااااااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااااااي  ِ امُنااااااااااااااااااااااااااأي  
 

ُس ر  نااااااااااااااااااا ُيااااااااااااااااااودهرُ  ربياااااااااااااااااا    فصاااااااااااااااااالُ  
(2) 

تفاي والادهر الماّر أصاب  يرساا جماي، يح ربيعاا فياأ االنشاراح والسارور، فاأليام في كن  الممادوح أصابحت 
 فيأ بكل جميل.

 

 ولم يعاد بحاجاة ألن يشاكو ،أذه  شعوره بالنل للزمان، فكرم الممدوح  واطمئنانا   تمام أكتر رضا   أبو ويبدو
 بن أبي ربعي أالن جانبأ، ينول في مدح إسحا   أ قدألن   ؛الزمان

ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا ماااااااااااااااااانِ للز   كايةُ كيااااااااااااااااا  الش   أِ فِ ر  وص 
 

 (3)أاِمااااااااااافاااااااااااي أي   وأنااااااااااات   ى األميااااااااااارِ د  ون ااااااااااا 
  

 ويون للشاير في تحديأ للزمن فنال  ،ويمتل الممدوح حالة انتصار
 فناااااااااد    ل اااااااااباااااااااي أباااااااااا دُ  ت  الق ااااااااا إذا العاااااااايُس 

 
 (4) ِ وائِااااااااااااي وبااااااااااااين الن  ينِاااااااااااامااااااااااااا ب      تنط اااااااااااا 

  

رناا كماا ذك ،بنااء يلا  الحالاة التاي يحياهاا فاي  ال الممادوح ،وموقفأ من الزمن ،وأبو تمام يعبر ين ر يتأ
، فنليل هذه األيام قد يطول حت  يصب  أيواما لشدة ما ي،قي فيها من صرو  الدهر وجفوتأ، وفاي سابنا  
 كماااا لاااو كانااات أياماااا ،ال يشاااعر بهاااا الشااااير ،قليلاااة الغنياااة بالحااا  والوصااالقاااد تصاااب  األياااوام  ،بااالالمنا

ياشااها الشاااير، قااال يماادح  وذكريااات يااابرة هااا أحاا،مكأن   ،فناا معاادودات، وكتياار األيااام وقليلهااا يمضااي وي
 المأمون 

اااااااااااا ام  أيااااااااااااو    هاااااااااااااول  طُ   ِساااااااااااان  كااااااااااااان يُ  ل  وص 
 

 امُ هااااااااااااااااااااااااا أي ااااااااااااااااااااااااالن ااااااااااااااااااااااااوى فكأن   ذكاااااااااااااااااااااااارُ  
ااااااااااااااااه   أيااااااااااااااااامُ  ت  انباااااااااااااااار   م  تااااااااااااااا   تف ااااااااااااااااأرد   ر  ج 

 
ااااااااااااااااااااابجاااااااااااااااااااااوى أسااااااااااااااااااااا   فكأن     امُ و  هاااااااااااااااااااااا أي 

اااااااااااا تاااااااااااام     هاااااااااااااوأهلُ  ونُ نُ الس اااااااااااا تلااااااااااااك   ت  اننض 
 

 (5)اهم أحاااااااااااااااااااااااااااااا،مُ ها وكاأنااا ااااااااااااااااااااااااااافكااااااااااااااااااااااااااااااأن   
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، فند يصب  يل  وحالة معينة ،أ مرتبط بموق ن  بل متغير إذ إ ،وهذا الشعور بالرضا من الزمن  ير تابت
 وضي ، ينول  ،م يمسي يل  يكس هذا الحال من شدةت حال من الرض ،
ااااااااااااا  الز  وقاااااااااااااد ألن اااااااااااااا  ساااااااااااااارييُ  ِين ااااااااااااااان   انُ م 

 
ااااااااااااااا   (1)دِ يِ ِسااااااااااااااا بكااااااااااااااا    داة  حني الغ ااااااااااااااااف  وص 

 والسيد هو الذئ  وكأنأ أراد من وراء ذلك المكر والخشونة. 
 

الزمااان بااأن   فااي مااواطن أخاارى  ياار راض ياان الاازمن وأهوالااأ، ويااتهم أبااو تمااام هااذا  ياار أن  أبااا تمااام يباادو
 من يستح ، ينول  ويمن  ،فند يعطي  ير المستح  ،لناس  ير يادلةفعلأ تجاه اسياستأ و 

 سياساااااااااااااة   ا هاااااااااااااذا الزماااااااااااااانُ لناااااااااااااد ساسااااااااااااان  
 

ااااااااالااااااااام يسُ  دى  ُسااااااااا  اااااااااد   ها قاااااااااط  س  ب  ااااااااا ي   د عُ ُمج 
 وتغتااااااااااااااادي ياااااااااااااااوم   كااااااااااااااال   يليناااااااااااااااا تاااااااااااااااروحُ  

 
ااااااااااامنهاااااااااااا يُ  الااااااااااادهر   كاااااااااااأن   خطاااااااااااو      عُ ر  ص 

ل اااااااات     وذو النهاااااااا  س  منهااااااااا ِلااااااااِنك      ط اااااااانُ  ح 
 

 (2) ُ ن ااااااااان  مُ  لاااااااااأ ُسااااااااام  مااااااااان العااااااااايشِ  ا ُ ُياااااااااد   
 ؛يان هاذا المنا  بالسام رأي يصي  الجاهل في هاذا الزماان العايش الر ياد، ويحارم مناأ الاذكي الفطان، ويب ا 

 لي كد يل  قسوة الزمن.
 الدهر بالحمار الذي ال يحسن التمييز؛ فنال  ، حينما يص بل وربما ذه  أبعد من ذلك

 اين اااااااااااااا هرِ د  الاااااااااااااا اتُ ن  باااااااااااااات  ِساااااااااااااافلااااااااااااااو ذه
 

 تارُ الااااااااااااااااااااااد   أِ ياااااااااااااااااااااان مناكبِاااااااااااااااااااااا لنااااااااااااااااااااااي  وأُ  
 فينااااااااااااااااااااااااااااااا قسااااااااااااااااااااااااااااامة األرزا ِ  ل  لعاااااااااااااااااااااااااااااد   

 
اااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااذا حِ ولكااااااااااااااااااااان دهرُ    (3)ارُ م 

  

  ،والشر، وهاي بمتاباة العاذا  لهام ،ما تنال من أهل ال لمإن   ،والصرو  ، ير أن أبا تمام يرى هذه النوائ 
 واالنتصار ألهل الخير؛ فنال 

ااااااااااااااااااقو  ورأياااااااااااااااااات    مُ هُ ن  ِماااااااااااااااااا واإلساااااااااااااااااااءةُ  ك  م 
 

 وناااااااااااااااااااا ِ  ماااااااااااااااااااانِ للز   ر  ف ااااااااااااااااااا ُ جرحااااااااااااااااااا  بِ  
 اصاااااااااااواين   البااااااااااارو    هااااااااااام صاااااااااااّيروا تلاااااااااااك   

 
 (4)ياااااااااااااذا ِ  ساااااااااااااوط   العفاااااااااااااو   فااااااااااااايهم وذاك   

 فالزمن سينتنم من أهل الشرك، ويرد الح  إل  أصحابأ. 
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 رؤية أبي تمام ألقسام الزمن. ثانيًا:
        ، واالقتااداء.واالتعااا  ،تصاال  للعباارة ،ونماااذج إنسااانية يلاا  أنماااط يحتااوي رأى أبااو تمااام أن  الماضااي     

وحركتأ في الحاضر، بحيا  شاك ل الازمن بأقساامأ الت،تاة  ،بن رتأ للمستنبل لذلك ارتبطت ر يتأ للماضي 
  حضورا  يمينا  في فكر أبي تمام وتنافتأ.

 
 الحاضر.رؤية أبي تمام للزمن  .2
 

م  الزمن الحاضر باتسااع طموحاتاأ، ور باتاأ الكتيارة، ويب ار يان ذلاك  واسعا   خاض أبو تمام صرايا       
 وأسالي  تعبيرية شت . ،كلأ بصور

يان إرادتاأ  فهاي تجرباة تعبارر يتأ للزمن الحاضر،  تجربتأ ين تمخضت الحاضر في صرايأ م  الزمنف
والغاياات، وقاد استحضار  ،لتحنيا  األهادا  ؛وكسار المعيناات ،منفاي تحادي الاز  ،ور بتأ الجموح ،الطموح

 وحضور األنا؛ فنال  ،فيها األفعال
ااااااااار  و    اااااااااذِ  د  حتااااااااا  لااااااااام أِجااااااااا تُ ب  ااااااااام   ر  ك      رِ ش 
 

ااااااااااا   بااااااااااااارِ غ  الم   يتُ ِساااااااااااحتااااااااااا  قاااااااااااد ن   تُ ق  ر  وش 
 ينااااااااااااااااااااااااند  د  ر   ن  هُ يااااااااااااااااااااااااتُ إذا الق   و   طُااااااااااااااااااااااااخُ  

 
 (1)الكتائباااااااااااا ياااااااااااتُ نِ ي قاااااااااااد ل  كاااااااااااأن   جريحاااااااااااا   

نا يدخل في صراع م  الزمن من خ،ل استه،كأ للعنصر المكاني، وبمنادار ماا ينطا  اإلنساان والشاير ه 
يتبين مدى تجربتأ للزمن، فالصراع م  الزمن يتحدد بمادى سايطرة اإلنساان يلا  المكاان؛ ألن   ،من المكان

ستهلك المكان  رباا حالة االنكسار تجاه الزمن تعني توق  اإلنسان في المكان، وهو في البيتين السابنين ي
 وشرقا، وهو في الحنينة تحد  للزمن.

 
 

ألجاال أن ينتصاار يلاا   ؛والصااعا  ،ويأخااذ صاارايأ ماا  الاازمن روح المبااادرة واإلرادة النويااة؛ فيركاا  اللياال
 وتحني  ر باتأ؛ فنال من قصيدة يمدح فيها يبد اهلل بن طاهر  ،الزمن من خ،ل الحصول يل   اياتأ

 
اااااااااااا  بااااااااااااا  ك  ر  م   اللياااااااااااال   تي مااااااااااااا أخشاااااااااااان  ل  اذِ أي 

 
اااااااااااالِ منااااااااااااأ فااااااااااااي المُ  وأخشاااااااااااانُ    أراكُباااااااااااا اتُ م 

 هااااااااااااااااااااانِ ف  أُ  ماااااااااااااااااااانِ الز   ال  ذريناااااااااااااااااااي وأهاااااااااااااااااااو   
 

ااااااااااااااااا   العُ  أُ فأهوالُاااااااااااااااا   أُباااااااااااااااااائِ      تليهاااااااااااااااااا ر  م 
 يلاااااااااا  الس اااااااااارى مااااااااااع  الز   ألااااااااام تعلمااااااااااي أن   

 
اااااا اتِ ب ااااااائِ ينااااااد الن    ِ ج  أخااااااو الاااااانُ    (2)أبُ احِ وص 
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اا،  قويااا للوصااول إلاا  المماادوح سااريعا؛ ألن   يركاا  كااانواسااته،كأ للم ،يركاا  فااي تحديااأ للاازمن وحااين م  ج 
 الشاير يرى في الممدوح يونا لأ في انتصاره يل  الزمن، ينول في مدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني 

 كالاااااااااااااا اء  ق ااااااااااار  باااااااااااابن خ      الخااااااااااار    ُ رُ ساااااااااااأخ  
 

اااااااااااِدهح  ااااااااااااااه ي   إذا ماااااااااااا اسااااااااااات     (1)م  فاااااااااااي ن ج 
تلعا  بياديها مان ساريتها فاي  ،ما اتس  من األرض بجمل من ولد ناقة خرقااء  أن ينط ينصد أن أ يستطي  

 السير.
أو يرك  ناقة منسوبة إل  شدن موض  باليمن، أو إل  فحل معرو ، إشارة إل  نجابتها وقوتها، ينول فاي 

 مطل  قصيدة يمدح فيها خالد بن يزيد الشيباني 
 الوجناااااااااااااااااااااءِ  الشاااااااااااااااااااادنيةِ  يااااااااااااااااااااا موضاااااااااااااااااااا   

 
 (2)واإلسااااااااااااااااااااااااااااااااراءِ  جِ اإلدال وُمصااااااااااااااااااااااااااااااااارع   

لااا   صاااد الشااااير أن  كااارم الممااادوح هاااو مااااوين  يااادف  الناقاااة الع يماااة إلااا  هاااذا الناااوع مااان الساااير الساااري ، وا 
ن  الشااير إن ماا  االستعداد المبكر للسير من جهة، واالستمرارية فيأ؛ فهاو يصال الليال بالنهاار فاي الساير، وا 

لااأ وناصاارا لااأ ماان  عينااا  من، ألن ااأ ياارى  فااي المماادوح مُ وينطلاا  بهااا للمماادوح تحااديا للااز  ،يركاا  هااذه الناقااة
فاستعمال الجمل النوي في الرحلة للممدوح الكريم، إن ما هو تعبير ين إرادة قوياة فاي تحادي الازمن،  الزمن.

 وفايلية الشاير في الزمن الحاضر. 
 

صارايأ ما  الازمن، يناول إن ما هي نتيجاة النتصاار الشااير فاي  ،والحياة السعيدة ،والحصول يل  الر ائ 
 في مدح أبي سعيد محمد بن يوس  الطائي 

 مجمعاااااااااااااااا   وفااااااااااااااارا   ولكنناااااااااااااااي لااااااااااااااام أحاااااااااااااااوِ 
 

ااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااأ إال بِ  ففااااااااااااااااااااازتُ    مبااااااااااااااااااااااد د ل  م  ش 
 ُمساااااااااااااك نا   نوماااااااااااااا   ولااااااااااااام تعطناااااااااااااي األياااااااااااااامُ  

 
 (3)مشااااااااااااااااااااااااردِ  ألاااااااااااااااااااااااذ  باااااااااااااااااااأ إال بناااااااااااااااااااااااوم   

 التضحية.نما هو حصيلة تحديأ للزمن بالبذل و إ ،و ناه ،وسعادتأ ،فنجاحأ 
 

أي أن  الااازمن  أو المااوت دون ذلااك، ،وأبااو تمااام فااي تحديااأ للاازمن يخااوض  ماااار الحياااة فااي ساايبل الغناا 
 ينول  ير تجاه أيباء هذا الزمن،اشمتل فع،  مستمرا  وتحديا  من الالحاضر ي

ااااااااااا دييناااااااااااي يلااااااااااا  أخ،قاااااااااااي    لتااااااااااايل م  الص 
 

 (4)أنوادُبااااااااا نُ ر  تُااااااااا    ر  أو ِسااااااااا رُ ف  هاااااااااي الاااااااااو   
اا الحيااة الكريماة أو ون،ح  م  وق  التحدي تجاه الزمن من خا،ل الخياارات المحادودة تجااه الازمن، وهاي إم 

 الموت الكريم.
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 لسعادة أي إنسان، فنال  ر ية تصل  ألن تكون منهجا أو طرينا   ويحيل تجربتأ هذه إل 

اااااااا مناااااااامِ  وطاااااااولُ  ِلاااااااا    ءِ ر  الم   فاااااااي الحاااااااي  ُمخ 
 

اااااااااااااااااااااااااااات  لديباج     تتجااااااااااااااااااااااااااااّددِ  أ فااااااااااااااااااااااااااااا تر   ي 
ااااااااااازِ  الشااااااااااامس   ي رأياااااااااااتُ فااااااااااا ن     محباااااااااااة   ت  د  ي 

 
ااااااإلاااااا  الن اااااا  اااااايلاااااايهم بِ  ت  اس أن ليس  دِ م  ر  س 

(1) 
  

 وجميل صنائعأ، كمتل نصر بن منصور بن بسام، فنال  ،أني الشاير صرو  الدهر بكرم ممدوحويت
 ىر  ف ااااااابااااااان بساااااااام ان   منصاااااااورِ  بااااااانِ  بنصااااااارِ 

 
ااااااااا   يااااااااان ييشاااااااااة  ر ااااااااادِ  األياااااااااامِ   ُ    لناااااااااا ش 

 بسااااااااااااااااااايئ   ا  كفااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااادهرُ  أال ال يماااااااااااااااااااد   
 

 مااااااان الزنااااااادِ  فتُن ط ااااااا    نصااااااار   ىدِ ت اااااااج  إلااااااا  مُ  
اااااااااااااابِ    د ل أزُلناااااااااااااااأبااااااااااااااي العباااااااااااااااس ُباااااااااااااا  ِ ي  س 

 
اااااااار  وِصاااااااا بخفااااااااض     إلاااااااا  مااااااااد   ر  ز  نا بعااااااااد ج 

ِنيااااااااااااااتُ   اااااااااااااان      لاااااااااااااات  ِساااااااااااااا بااااااااااااااأ يم   واه وحو 
 

ااااايِ    (2)ساااااعدِ  كاااااابي يااااان ُساااااعيد إلااااا رِ  ا ُ ج 
عيد رماز للها،ك، وساعد رماز للنجااة، وهاذا جازء فند بد ل الممدوح حياة الشااير مان الهلكاة إلا  النجااح، فُسا 

  (3)من متل  "انج سعد فند هلك ُسعيد".
 

، قاال يمادح خالاد بان المنحلة إلا  أخارى تحمال العايش الهاانئواأليام الجدباء  ،وجود الممدوح يحيل السنين
 يزيد بن مزيد الشيباني 

اااااااااااإذا د   و ُ طُاااااااااااودك تبااااااااااايض  الخُ ُجااااااااااابِ   ت  ج 
 

 (4)الشاااااااه ُ  الحجاااااااجُ فاااااااي ألوانهاااااااا   ُ ِجاااااااوتر   
  

 وينول في مدح  مهدي بن أصرم 
ااااااااااااا بمهااااااااااااادي  بااااااااااااانِ   ىودِ ُيااااااااااااا يااااااااااااااد   م  ر  أص 

 
 وامتااااااااااااااااااااااااد  بااااااااااااااااااااااااايي أِ إلاااااااااااااااااااااااا  إيراِقاااااااااااااااااااااااا 

 حتااااااااااااااا  امِ ياااااااااااااادي يلاااااااااااااا  األي اااااااااااااا أطااااااااااااااال   
 

اااااااااااا  ي  ز   (5)بصاااااااااااااعِ  وفها صااااااااااااايا  رُ ُصاااااااااااا تُ ج 
  

ال يخشااا   أو زوجتاااأ، وأن ،وتحااادي الشااااير للااازمن لاااأ متطلباااات كتيااارة، منهاااا أال يساااتكين لبكااااء صااااحبتأ
 النوائ ، ويليأ أن يأخذ بالعزيمة وركو  الوسيلة.

 حي  ينول في مدح الحسن بن وه   ،تكتر في مندمات قصائده في المدح ومتل هذه المعاني
اااااااااااااااااااا ي منااااااااااااااااااااكِ رينِااااااااااااااااااااذ    الماااااااااااااااااااارقي ة  ح  افِ س 
 

ب رتااااااااااااااااااك الُماااااااااااااااااارا ِ    وماااااااااااااااااان سااااااااااااااااااريان ي 
                                                  

 .2/23الديوان  (1)
 .2/10الديوان  (2)
بيروت، -مجم  األمتال، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، ت محمد محيي الدين يبد الجميد، دار المعرفة (3)

 .2/339لبنان، 
 1/190الديوان  (4)
 .2/331الديوان  (5)



 55 

ااااااااااااااات  وطالااااااااااااااات    وتخاااااااااااااااويفي ناااااااااااااااوى  ي ُرص 
 

ااااااااااااُد الغاااااااااااااي مااااااااااااان حاااااااااااا   العِ    (1)ا ِ ت اااااااااااااف ُبع 
  

فهااو يخاطاا  صاااحبتأ التااي تسااف  دمويهااا بكاااء  يلاا  فراقااأ بااأن تمتناا  ياان ذلااك، وأن  تخويفااأ بالمصااائ  
 من نو  يتا . لن يحول دون تحني   ايتأ، فند أيد  لها نجائ    ،يرضا وطوال ،الع يمة

 
 رؤية أبي تمام للزمن الماضي. .1
 

أم األنمااط  ،كاان ذلاك فاي النمااذج اإلنساانيةأبنين، ساواء يعد  الزمن الماضي مستوديا لتجار  الساا      
فااي  والع ااة، ولااذلك كااان حضااور الماضااي رائعااا   ،والناادوة ،والسياسااية، حياا  اتخااذ منهااا العباارة ،الحضااارية

قصيدة المدح، وخاصة فيما يتعل  باستدياء نماذجأ األخ،قية، فمت، حين يمدح مالاك بان طاو  التغلباي، 
لتكن قدوة ألفعال مالك بن طو  في إيطائأ األموال للناس  ؛صل  اهلل يليأ وسلم يستديي شخصية النبي

 لتألي  قلوبهم؛ فنال 
 أساااااااااااااوة   اهلل أي ااااااااااااامُ  لاااااااااااااك فاااااااااااااي رساااااااااااااولِ 

 
 (2)وكتااااااااااااااااااااا ِ  ة  ن  هااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااي ُسااااااااااااااااااااوأجل   

  

 ويستديي شخصية حاتم الطائي لتعمي  صفة الكرم في الممدوح؛ فينول 
 هااااااااااااااااوأحنف   هاااااااااااااااا جاااااااااااااااودا  م  حاتِ  أصااااااااااااااابحت  

 
 (3)ود فلهاااااااااااااااا ساااااااااااااااها يلماااااااااااااااا  وكي   ماااااااااااااااا  حل 

  

 ؛ فنال الطائي في الكرم حاتم مدح محمد بن حسان بأنأ خليفةوي
اااااااااااياااااااااااداه يِ  أسااااااااااااءت    دىبالن ااااااااااا الماااااااااااالِ  رة  ش 

 
اااااااااااااااااا   (4)حاااااااااااااااااااتمِ  ة  ،ف ااااااااااااااااااا فينااااااااااااااااااا خِ ت  ن  وأحس 

  

واساتدياء جملاة مان  ،مان خا،ل العاودة للماضاي ،وربما شكل الشاير من ومة أخ،قية شاملة في الممادوح
 الشخصيات التي تمتل أيل  النماذج وذلك حين يمدح أحمد بن المعتصم 

  اياااااااااااااااة   أبعاااااااااااااااد   هاااااااااااااااذا المجاااااااااااااااد   يااااااااااااااات  ل  أب  
 

اااااااااااااااااااااااسِ  شاااااااااااااااااااااايمة   فيااااااااااااااااااااااأ وأكاااااااااااااااااااااارم     وِنح 
 حااااااااااااااتم يمااااااااااااارو  فاااااااااااااي ساااااااااااااماحةِ  إقااااااااااااادامُ  

 
 (5)إياااااااااسِ  فااااااااي ذكاااااااااءِ  أحناااااااا    فااااااااي حلاااااااامِ  

  

والنتار،  ،والشاعر ،ي الخطاباةوالشاير يستدي  النماذج الب، ية فا ،الكات  ،حين يمدح الحسن بن وه و  
  ينول 

                                                 

 .2/023الديوان  (1)
 .1/12الديوان  (2)
 .3/02الديوان  (3)
 .3/221الديوان  (4)
 .2/209الديوان  (5)



 56 

ذا رأيتُاااااااااااااااااااااااااااااا  آللااااااااااااااااااااااااااااااائ   والكااااااااااااااااااااااااااااااا،مُ  ك  وا 
 

ااااااااااااااار  بِ تُاااااااااااااااوم  ف     فاااااااااااااااي الن اااااااااااااااام وتّيااااااااااااااا ُ  ك 
  ُ طُااااااااااااااخ  فااااااااااااااي يكااااااااااااااا  ي   ا  س ااااااااااااااقُ  فكااااااااااااااأن   

 
اااااااااااااااااااات   ة  لي ااااااااااااااااااااي  األخ   ليلاااااااااااااااااااا  وكااااااااااااااااااااأن      ُ دُ ن 

  ُ ُساااااااااااااااان  ي   ن  ي  يااااااااااااااااوم ب اااااااااااااااا ة  يااااااااااااااااز   ياااااااااااااااار  وكتِ  
 

اااااااااايُ  فااااااااااي اليتيمااااااااااةِ  المنفاااااااااا ِ  نُ بااااااااااوا   (1) ُ هِ س 
بال يادق  فاي تحدياد و ائفهاا يلا  نحاو  ،من األبيات ف ّن أبا تمام ال يكتفي بحشاد هاذه األساماء وكما يبدو 

سها  ابان وفصاحتأ، ومن رت ،ةما ُير  ين خطابة قس بن سايد اء ليل  األخيلية، ونسي  كتير يزة، وا 
 .(2)المنف 

 

حاااين الحااادي  يااان  ،ويساااتديي كاااذلك األنمااااط الحضاااارية فاااي تعميااا  معانياااأ الشاااعرية فاااي قصااايدة المااادح
 وأفعالها السلوكية؛ فنال  ،الماضي، فحين يمدح أبا دل  العجلي يستديي قبيلتأ

 بنوسااااااااااااااااها تماااااااااااااااايم   يومااااااااااااااااا   إذا افتخاااااااااااااااارت  
 

 مااااااااان مناقااااااااا ِ  ت  د  يلااااااااا  ماااااااااا وط ااااااااا وزادت   
 كمأمالااااااااااااات سااااااااااااايوفُ  فاااااااااااااأنتم باااااااااااااذي قاااااااااااااار   

 
 (3)الذين استرهنوا قوس حاج ِ  يروش   

 

فنااال فااي  وتاارتبط فيااأ الع،قااات؛ التاااريخ قااد يعيااد نفسااأ ر يااة أن  وكااذلك يااربط بااين الحاضاار والماضااي فااي 
 قصيدة يمدح فيها المعتصم 

 ماااااان رحاااااام   هرِ الااااااد   كاااااان بااااااين صاااااارو ِ  إن  
 

اااااااااااااأو ذِ  صاااااااااااااولة  و  م      ِ ِضااااااااااااان  ن  مُ   يااااااااااااارِ  ام  م 
 بهااااااااااااا ت  ر  ال،تااااااااااااي ُنِصاااااااااااا ك  ِماااااااااااافبااااااااااااين أياِ  

 
 (4)ساااااااااااا ِ الن   أقاااااااااااار ُ  باااااااااااادر   وبااااااااااااين أيااااااااااااامِ  

  
 المستقبل. رؤية أبي تمام للزمن .4
 

ويمتل المستنبل جزءا من صراع الممدوح م  الزمن، ف ذا هو يتحداه ويتغل  يلياأ؛ ألن مان ي،ماات      
ذا هو ال يأبأ لتهديداتأ ومخاوفأ.  قوة الممدوح وجدارتأ أن تتس  معأ دائرة الصراع لتستغر  المستنبل، وا 

يجابااأ بنفساأ ،ناأوساايده فااي ذلاك صاابره يلا  المشااا  لبلاو  المناا ، وشاادة ينفوا ؛  فنااال أباو تمااام فااي (5)وا 
 مدح المعتصم حين فت  يمورية 

 وماااااااااااااا أم أيااااااااااااان النجاااااااااااااومُ  أيااااااااااااان الرواياااااااااااااةُ 
 

ااااااصااااااا وه ماااااان زُ    فيهااااااا وماااااان كاااااااذ ِ     رُ خ 
 ة  مل ف ن اااااااااااااااااااااااااااااااا وأحاديتااااااااااااااااااااااااااااااااا   صااااااااااااااااااااااااااااااااا  ر  خ  ت   

 
ااااااااااااااان  ليسااااااااااااااات بِ   ااااااااااااااا    ب    ِ ر  إذا ُياااااااااااااااد ت وال   

 
                                                 

 .1/130الديوان  (1)
 .19-94تنافة أبي تمام ، ص  (2)
 .1/242الديوان  (3)
 . 1/23الديوان  (4)
 .119أمراء الشعر  (5)
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 ُمجفلاااااااااااااااااااة زيماااااااااااااااااااوا األياااااااااااااااااااام   يجائباااااااااااااااااااا  
 

 أو رجاااااااا ِ  فارِ األصاااااااا ياااااااانهن فااااااااي صاااااااافرِ  
 م لماااااااااااة   فاااااااااااوا النااااااااااااس مااااااااااان دهيااااااااااااء  وخو   

 
 (1)الغرباااااااااّي ذو الاااااااااذن ِ  إذا بااااااااادا الكوكااااااااا ُ  

وخوفاوه مان ياقباة ذلاك، لكان   ،فاي هاذا الوقات تحديادا انوا قاد نصاحو المعتصام أن ال يغازوفأهل التنجيم كا 
 أو وجل. ،المعتصم مض  متحديا للزمن دون خو 

 

 بن شبانة بأن أ من سيخلصأ من مصائ  المستنبل ونوائبأ؛ فنال  ويمدح أبا الحسين محمد بن الهيتم
اااااااااااامُ  للحااااااااااااواد ِ  وكاااااااااااام كااااااااااااان دهاااااااااااارا    ة  غ  ض 

 
دُ  أِ ِماااااااح  وهاااااااي يااااااان ل   جميعاااااااا   فأضاااااااحت     ُدر 

ااااااااااااااااااااااتُ   اااااااااااااااااااااالِ مُ  لااااااااااااااااااااااوالك كاااااااااااااااااااااال   أُ يُ ارِ ص   ة  م 
 

 (2)مااان حيااا  ال يعااادو هرُ ويعااادو يلياااأ الاااد   
  

، ينول في مدح محمد أونكبات المستنبل من مصائ  يأيحم ،س،حا للشاير الكريمة فعالأأويمتل الممدوح و 
 بن يبد الملك الزيات 
اااااالمُ  تااااارى الحااااااد     مااااااُمعج      ط اااااالخ   م  جِ ع  ت  س 

 
اااااااااااااااا لديااااااااااااااااأ ومشااااااااااااااااكوال     ،كإذا كااااااااااااااااان ُمش 

 أنااااااااااااام، وجاااااااااااادناك أناااااااااااادى ماااااااااااان رجااااااااااااال   
 

 فااااااااي الحاجااااااااات وجهااااااااا وأجماااااااا، وأحساااااااان   
 وبعضااااااااااااهم الزمااااااااااااانُ  د  إذا اسااااااااااااو   ضاااااااااااايءُ تُ  

 
ن ي ن ه اااااااااااال  أو يااااااااااااتهل،أ ياااااااااااارى المااااااااااااوت   

(3) 
  

 يمدح أبا المغي  موس  بن إبراهيم الرافني و 
 ت  ر  ِشاااااااااااان  أُ  نا بموساااااااااااا  ماااااااااااان زمااااااااااااان  ذ  ُياااااااااااا
 

ااااااااااااااااااااااااااا   أ فرياااااااااااااااااااااااااااون ذا األوتاااااااااااااااااااااااااااادِ واتُ ط  س 
 لااااااااااااأ معاااااااااااارو    ماااااااااااان المعاااااااااااارو ِ  جباااااااااااال   

 
 العاااااااااااااااااااادي تنيياااااااااااااااااااد يادياااااااااااااااااااة الزماااااااااااااااااااانِ  

اااااااااااااأ   ماااااااااااااا المااااااااااااار      هرجااااااااااااااء   الفضااااااااااااااءُ  ر  س 
 

 (4)إال رجاااااااااااااااااااا ك أو يطاااااااااااااااااااا ك فاااااااااااااااااااادي 
  

 لم يشكر ممدوحأ يل  جميل صنائعأ في مواجهة أيباء المستنبل  إن   ،ويرى الشاير نفسأ قصرا  
 م  م  ذ  ُماااااااااااااااااااااااي بعااااااااااااااااااااااادها ل  إن ااااااااااااااااااااااا محماااااااااااااااااااااااد  

 
 لساااااااااني خااااااااانني فيااااااااك أو شااااااااكري مااااااااا إذا 

 منطااااااااااا    لااااااااااي فيااااااااااك آتااااااااااارُ  ت  ي اااااااااانِ لاااااااااائن ب   
 

 يااااااااااك فااااااااااي دهااااااااااريف  ك   ت آتااااااااااارُ ي اااااااااانِ لنااااااااااد ب   
اااااااااانِ ل     عااااااااااا  تاب دونااااااااااي   هرِ الااااااااااد   و   رُ ُصاااااااااا ت  ي 

 
 شاااكري يلااا  ياااذري لااا  فااااخترت  ألمااار العُ  

 النائبااااااااااااااااات صاااااااااااااااانائعا   يفااااااااااااااااأوليتني فاااااااااااااااا 
 

ن   كاااااااااااأن     (5)مااااااااااان البحااااااااااارِ  أياديهاااااااااااا ُفِجااااااااااار 
                                                  

 .00-1/02الديوان  (1)
 .2/92الديوان  (2)
 .3/142الديوان  (3)
 .2/129الديوان  (4)
 . 112-2/110الديوان  (5)
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وقادوم الخيار، فمجايء الخليفاة  ،وربما يربط الشاير بين الممدوح والزمن المساتنبلي يلا  سابيل التفاا ل    
ن فااي كاال منهمااا، ينااول فااي ماادح المعتصاام ماان واألماا ،يلاا  ساادة الحكاام يشاابأ مجاايء الربياا  بجااام  الخياار

 قصيدة مطلعها 
ااااااااااار  م  فهاااااااااااي ت   حواشاااااااااااي الااااااااااادهرِ  ت  رق ااااااااااا  رُ م 
 

ل يااااااااااااأ يت   (1)كساااااااااااارُ و اااااااااااادا التاااااااااااارى فااااااااااااي ح 
 وينول فيها  

 أكأن اااااااااااااااا أطاااااااااااااااال  ماااااااااااااااان الربياااااااااااااااا ِ  خلاااااااااااااااا   
 

 أ المتيسااااااااااااااااااارُ وهديِااااااااااااااااااا الربيااااااااااااااااااا ِ  خلااااااااااااااااااا ُ  
 هاإلمااااااااام وجااااااااودِ  فااااااااي األرض ماااااااان ياااااااادلِ  

 
 رُ ت ز ِهاااااااااااا ُساااااااااااار ج   الغااااااااااااض   باااااااااااااتِ وماااااااااااان الن   

 مذمومااااااااااااااة   فاااااااااااااا، يااااااااااااااد   مااااااااااااااانُ الز   سااااااااااااااكن   
 

اااااااااااااااااااااااااااا للحادتاااااااااااااااااااااااااااااتِ    ُيااااااااااااااااااااااااااااذي رُ  امُ و  وال س 
 هاااااااااااااااااااوكأن   فأصااااااااااااااااابحت   الااااااااااااااااااب،د   ن ااااااااااااااااام   

 
 (2)فياااااااااااااأ جاااااااااااااوهرُ  كاااااااااااااأّن العااااااااااااادل   ِيناااااااااااااد   

  

ومصااائبأ؛  ،وياارى أبااو تمااام أن  أخاا،  مالااك باان طااو  كاناات حصاانا للشاااير فااي مواجهااة نوائاا  المسااتنبل
 فنال 

 أتُاااااااااااااااااااامنابِ  طاباااااااااااااااااااات   د  دُ    ُساااااااااااااااااااا لاااااااااااااااااااا   غ  ت  لِ 
 

ااااااااااامنهاااااااااااا وفاااااااااااي قِ  ل  ل ااااااااااافاااااااااااي منتهااااااااااا  قُ    مِ م 
 وهااااااااو فتاااااااا    ات المجاااااااادِ لع اااااااارياااااااا  ت   مجااااااااد   

 
ااااايمشاااااي مِ  هرُ حتااااا   ااااادا الاااااد    اله اااااِرمِ  ية  ش 

(3) 
  

 ويمدح نصر بن منصور بن سيار بأن أ يتحدى مصائ  الدهر؛ فنال 
 حتااااااااااااا  كاااااااااااااذ بت األحااااااااااااادا    قاااااااااااااد كاااااااااااااابر  

 
 هرُ يكاااااااااااااااااااااابِ  النضااااااااااااااااااااااء   يناااااااااااااااااااااأ ولكااااااااااااااااااااان   

 أيااااااااااااااان جنباتِااااااااااااااا ه بااااااااااااااالك   دهااااااااااااااار   ر  ُماااااااااااااا 
 

 (4)ماااااااااااا ياااااااااااأمره صاااااااااااا را   يفعااااااااااالُ  رُ ه  فالاااااااااااد   
  

 والمستنبل يطي  بعطاء الممدوح؛ فنال يمدح جعفر الخياط 
 ماجااااااااااااااااد   نيا بأيااااااااااااااااامِ الااااااااااااااااد   ت  ن ااااااااااااااااي  لنااااااااااااااااد زِ 

 
 (5)تفخاااااااااارُ  باااااااااأ الُملاااااااااك ي ب ه ااااااااا  والمفااااااااااخرُ  

  
                   

 
 

                                                 

 .2/191الديوان  (1)
 .192-2/191الديوان  (2)
 .3/112الديوان  (3)
 .2/212الديوان  (4)
 .2/210الديوان  (5)
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 التجربة والدافع. أوال:

 

التي أوردها فاي قصايدة المادح،  ،بتأ الخاصةتتشكل ر ية أبي تمام للشعر من خ،ل حديتأ ين تجرِ       
ة؛ ألن  الصاد  يكمان فاي أيماا  الانفس، وتحويال ماا صاادق موهباة يميناة، تغاذيها تجرباة فالشعر ينب  مان

 ومكابدة. ،في أيما  النفس إل   اهرة سلوكية يحتاج إل  جهد
ذا صافة الصاد فالمكابدة ليست ييبا، أو ضعفا في شايرية الشاير، بل هي ميزة تضافي يلا  الشاعر  ، وا 

 تمام في ذلك كان الشاير صادقا في شعره، فليكن الممدوح صادقا في يطائأ، ينول أبو 
اااااااااااا ر  وقااااااااااااد ح   ديه ااااااااااااك ج  فااااااااااااي مااااااااااااديحِ  تُ ر 

 
 (1)النصاااااااااااااااايدِ  لة  دى ِصاااااااااااااااابالن اااااااااااااااا ر  فحاااااااااااااااار   

من إحساس يمي ، وليكن مناك صاد  فاي  نابعا   ،صادقا   ينصد أنني بلغت أقص  جهدي في مدحك مدحا   
 العطاء يوازي ذلك الصد  في المدح.

 

واألماار هنااا ال ينااوم يلاا  المنايضااة باال  فالشاااير يريااد ماان المماادوح أن ينابلااأ صاادقا بصااد  فااي الموقاا ،
 .وليست سياسية   أخ،قية   يل  المبادلة؛ ألن أ في سيا  مواق   

فااأبو تمااام لاايس شااايرا متكساابا، ودليااال ذلااك مااا فعلااأ يبااد اهلل باان طااااهر يناادما مدحااأ أبااو تمااام بنصااايدة 
  مطلعها 

اااااااااااااااا  أوصااااااااااااااااواحبُ  ادي يوساااااااااااااااا   و  هاااااااااااااااان  ي 
 

 (2)أطالُبااااااااااا ل     الس ااااااااااا ك  أدر   ما  د  نُاااااااااااف   ماااااااااااا  ف ع ز   
 حي  نتر يليأ أل  دينار حين فر  من هذه النصيدة، فلم يلتفت إليها والتنطها الغلمان. 

 

 وفي متل هذا يمدح أبا الحسين محمد بن الهيتم بن شبانة فينول 
ااااااااااااا ااااااااااااا حتااااااااااااا  أبلاااااااااااااغ   دُ ه  ج  أ  س   شاااااااااااااأوه عر  الش 
 

ن كاااااااان لاااااااي طوياااااااا     (3)بجاهاااااااادِ  ولساااااااتُ  وا 
، ويكااون الشاااعر جمااال شااعره، وجمااال الشااعر يكاااون بصاادقأأن يماادح المماادوح بأأ يريااد ينصااد أبااو تمااام أن ااا 

ومكاباادة  ،هااذا الشااعر الااذي ينباا  ماان تجربااة أن   كماااماان تجربااة يمينااة، هااذه واحاادة،  إذا كااان نابعااا   صااادقا  
يان  والفنياة فاي أن يعبار ،ألن  الشاير لدياأ المنادرة اللغوياة ، أو مشنة؛ما يأتي طويا دون تكل إن   ،يمينة

 أي معن  يريد.
ومندرة  فيها معاناة ، التيعمينةوالصادقة التجربة بال النول الفني المحفو  من فجمال الشعر إذن يتشكل

  .فيها اقتدار فنية
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وتساكن حركاة النااس،  ،حيا  تهادأ النفاوس ،واشتداد ال ،م ،ويختار لها الوقت المناس ، وهو وقت الدج 
 ينول 

 ج فااااااي الااااااد    ِ ذ  المهاااااا الفكاااااارِ  ها ابنااااااة  ذ  ُخاااااا
 

 (1)لباااااااااااااااااا ِ الجِ  ةِ قع ااااااااااااااااارُ  أساااااااااااااااااودُ  والليااااااااااااااااالُ  
أن ذلااك أقاار  السااتدياء المعاااني، وهااذا مااا أوصاا  بااأ أبااو تمااام تلميااذه البحتااري قااائ،  "تخياار   وال يخفاا 

أو  ،يلم أن العادة في األوقات أن ينصد اإلنسان لتألي  شيءااألوقات وأنت قليل الهموم، صفر الغموم، و 
      (2)ر؛ ذلك أن النفس قد أخذت ح ها من الراحة، وقسطها من النوم".خطأ وقت السح

 

بحياا  ال  ،ي يمااا   ماان الحساان، فهااو يحساان شااعره تحسااينا   ر مندرتااأ الفنيااة أن ااأ يميااز الاارديءوماان م اااه  
 يضاهيأ شعر؛ فنال يمدح أبا سعيد محمد بن يوس  التغري 

اااااااااااااااااااو ك  ذُ  اأنااااااااااااااااااا ل اااااااااااااااااااة   ة  محب ااااااااااااااااااا اك  س   ال خ 
 

 ويفااااااااااااااااااااف  ت   ت  ف ااااااااااااااااااافو   لنصاااااااااااااااااااائدِ ِحب ااااااااااااااااااار  ا 
اااااااااااااااااااااا  ك   ل  ُمت ن خ   باااااااااااااااااااااادائ    م    اااااااااااااااااااااان   حاااااااااااااااااااااا، 

 
 (3)وفانُ الملااااااااااااااااااااوك ُشاااااااااااااااااااا آلذانِ  صاااااااااااااااااااارت   

المماادوح  ينصااد الشاااير أنااأ يماادح بجمياال النصااائد انط،قااا ماان تجربااة يمينااة، ومحبااة صااادقة، ولاايس ألن   
لااك فا ن هااذا الشااعر يجاايء ماان يشااهره بجميال صاافاتأ، وماا  ذليحتااج إليهااا، ألنااأ نمااوذج أخ،قاي ال يحتاااج 

 أ فريد من نويأ.والحلي التي يتجمل بها الملوك، ألن   ،كالجواهر
 

يحن  الهد  الذي يريد، كالطعناة الانج،ء التاي يجتهاد فيهاا التاائر بأخياأ، والضاربة دا   لذلك كان شعره ُمجو  
 التي هي كالش  في األرض، ينول  ،األخدود

 ب هاااااااااااااااااااااااالنااااااااااااااااااااااوافي ر   فااااااااااااااااااااااة  ن  ت  ها مُ ذ  ُخاااااااااااااااااااااا
 

 كنااااااااااااااااااااودِ   ياااااااااااااااااااارُ  ماااااااااااااااااااااءِ ع  الن   لسااااااااااااااااااااوابغِ  
ااااااااااااااااااااذ اءُ    ُأذ ن  حكمااااااااااااااااااااة   كاااااااااااااااااااال   تماااااااااااااااااااا ُ  ح 

 
 در  كااااااااااااااااااااااال ورياااااااااااااااااااااااادِ وتُااااااااااااااااااااااا وب، اااااااااااااااااااااااة   

 تااااااااااااااائر   ماااااااااااااان يااااااااااااادِ  ،ءِ ج  الااااااااااااان   كالطعناااااااااااااةِ  
 

اااااااااااااااااااا   (4)األخاااااااااااااااااااادودِ  ةِ ب  ر  بأخيااااااااااااااااااااأ أو كالض 
  

و  يار فها ومن ي،ماات مندرتاأ اللغوياة والفنياة وجاود خياارات تعبيرياة يادة للمعنا  الشاعري الاذي يرياد،   
كمااا هااو يناد ضااعفاء الشااعر، وهاذه الخيااارات تتااداف  فااي  ،إلياأ امضااطر  محكاوم بخيااار شااعري واحاد، ولاايس

اللح ة األخيرة من خروج النص، حت  إنها لتتناتل من أجل أن ي هر أحدها دون اآلخر، فينول فاي مادح 
 المعتصم 
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اااااااااااا ر  اي  غ اااااااااااات   اااااااااااا فيااااااااااااأ عرُ الش   ُت لااااااااااااأر  هِ إذ س 
 

اااااااااااااااااقوافيِااااااااااااااااا ناااااااااااااااااتُ ن  حتاااااااااااااااا        (1)لُ تِ ت  ن  ت  أ س 
  

باين أجزائاأ، باين الفكارة واألسالو  الشاعري، وهاذا اإلحكاام إنماا هاو  ماا  ك  ح  ومن جمال الشاعر أن يكاون مُ    
 نتيجة صد  التجربة التي تدف  العمل الشعري ل،تسا  واالنسجام.

نما كانت التجربة صادقة ألن    أ، ينول في كرمأ ويطائ الممدوح كان صادقا   وا 
ااااااااااااك  أح   كوأن اااااااااااا  يتِاااااااااااار  ك  الااااااااااااذي بااااااااااااين فِ  ت  م 

 
اااااااوباااااااين الناااااااوافي مااااااان ذِ   ن ااااااادِ  ام  م   (2)ومااااااان ي 

أي أحكماات بجاااودك شااعري، بااال إن  المماادوح بكرماااأ وجمياال يطائاااأ يضاافي يلااا  النصاايدة صااافة الدهشاااة  
 وبصر، ينول في مدح أبي سعيد التغري  ،والتوهج، والتي تتوهج معها الحواس جميعا من سم 

 قصاااااااااااااااااااائد   كنااااااااااااااااااات   ف ل ت ل نين اااااااااااااااااااك  حيااااااااااااااااااا ُ 
 

اااااااااااااااااا فيهااااااااااااااااااا ألهاااااااااااااااااالِ    ماااااااااااااااااارر ُ  اتِ المكرم 
 ل  ادِ ن اااااااااااااج   ماعِ ماااااااااااااا هاااااااااااااي فاااااااااااااي الس ااااااااااااافكأن   

 
 (3)كواكاااااااااا ُ  مااااااااااا هااااااااااي فااااااااااي العيااااااااااونِ وكأن   

اِد  فاي الانفس ماا تحدتاأ الصاخور مان صاوت حاين تصاطدم ما  بعضاها، وتحاد  فاي البصار ماا   فهاي ُتح 
 وبهجة. ،تحدتأ الكواك  في ييون النا رين من روية

 

والكارم جماي،، كاان الشاعر صاادقا جماي،،  ،، فا ذا كاان الكاريم صاادقاوة الداف  يزداد الشعر جماالوم  ق   
وماا  جمياال صانعهم، حتاا  إن ااأ ليفاو  وصاا  ديااار األحباة، والتشااب  بالنساااء،  ،فالمادح يطياا  ماا  الكرمااء

 فنال يمدح أبا سعيد التغري 
 والت اااااااااااااااذ  حتااااااااااااااا  فياااااااااااااااأ المااااااااااااااادي ُ  طاااااااااااااااا   

 
ااااااااااااااااااوالت   يارِ الااااااااااااااااااد   وصاااااااااااااااااا    فااااااااااااااااااا      اب  ي  بِ ش 

اااااااااااااااا  ااااااااااااااارُ  لاااااااااااااااو ُيف اج   يااااااااااااااار  تِ ك   ي ِ ِساااااااااااااااالن   نُ ك 
 

اااااااااااااااااااااااااااااا   (4)يباِسااااااااااااااااااااااااااااااُهن  ن  ال  بمعانيااااااااااااااااااااااااااااااأ خ 
يال فطاري أصايل فاي اإلنساان، ين تجرباة صاادقة، ويان م ؛ ألن أ يكون تعبيرا  نسيبا   ويطي  الشعر إذا كان 

لااو فاااوجئ  ،بوبتااأ ياازةوهااو مااان اشااتهر بااالغزل العفياا  فااي مح ي،قااة الصااد ، حتاا  إن  ك تياارا   وهااذه هااي
 وجمال أسلوبهن، وهذا من التناص األدبي. ،من حسنهن بمعاني هذا المدي  لخالهن  نسيبا  
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 صفات قصيدة المدح. ثانيا:

 

صاد   يان ماا يمياز سالوك الممادوح يان اآلخارين، ألن  ذلاك تعبيار ،واإلرادة الحرة ،تعد روح المبادرة      
أ كان ساباقا ألن   ؛تها في نفس الممدوح، لهذا استح  الممدوح أن يح   بالسب  الفنيوأصال ،النيمة الخلنية

 للفعل السلوكي األخ،قي.
أ يستح  أن يح ا  بالساب  والعطاء ف ن   ،ف ذا كان الممدوح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني سباقا في الكرم

 م الفني، ويستح  أجمل النصائد والنوافي التي ينولها أبو تما
اااااااااااا  مااااااااااااداف     ياااااااااااار   ى قااااااااااااوا   كنااااااااااااتُ ار  ذ  ي 
 

ااااااااااا ُ  م  ل اااااااااااها ال  ُ رِ ذ  أباااااااااااا ُيااااااااااا   ذاك وال   ص 
 هااااااااااااكأن   ت   ل ااااااااااا فاااااااااااي الناااااااااااومِ  ت  د  ِشااااااااااان  إذا أُ  

 
ااااااااااااااكِ  ةُ ر  ُمِساااااااااااااا  ااااااااااااااها يُ ل  اخ  د  أو ت اااااااااااااا ر  ب   (1) ُ ج 

  

 ،لياربط باين جماال الممادوح ؛ويحشد أبو تمام جملة من الصافات الجميلاة للنصايدة التاي يمادح بهاا الممادوح
 وجمال الشعر.

من أهم الصفات الجميلة لنصيدة المدح، فهي كالفتاة العذراء البكر في جمال الطبيعاة،  ،والبكرية ،فالعذرية
 طبيعة  رجولية شديدة. تعليل لدينا إال كون أبي تمام ذا وهذه الصفة تتكرر كتيرا في شعره، وليس من

 ينول في مدح مالك بن طو  التغلبي 
اااااااااااااابِ   فااااااااااااااي الحياااااااااااااااة وتنتنااااااااااااااي تُااااااااااااااو ر  ُ  را  ك 
 

اااااااااا   (2)األساااااااااا، ِ  وهااااااااااي كتياااااااااارةُ  لمِ فااااااااااي الس 
وتأتيرهاا  ،فهي تورتأ حي ة قبل مماتها، فهي تورتأ الجاوائز لع ام جمالهاا ،فالنصيدة كأن ها من بنات الشاير 

كما يسال  الفاارس ماا يناد ممدوحاأ مان األماوال، ففاي  ،ها تسل  الممدوح يطاياهكما أن   ،في نفس الممدوح
 لجعفر الخياط ينول  مدحأ

 هاااااااااااااااااكأن   ُزف اااااااااااااااات   إليااااااااااااااااك بهااااااااااااااااا يااااااااااااااااذراء  
 

 (3)رُ كس ااااااااااااااات  يليهاااااااااااااااا ُحل ُيهاااااااااااااااا ي   ياااااااااااااااروس   
  

 ،الموضااوييةو  ،مااا تاادل يلاا  أن صاااحبها كااان مبااديا، إذا مااا اسااتعمل التأماال لهاااوهااذه النصاايد ة البكاار إن  
 والن ر السليم، ينول 
اااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااااي حُ  دت  ر  ُرود  إذا ج   هانِ س 

 
اااااااااااااااااافِ    (4)يلاااااااااااااااااا  الصااااااااااااااااااان ِ  ك  ت اااااااااااااااااادل   ك  ر  ك 

  

 والن م، فنال  ،ومن صفات قصيدة المدح يند أبي تمام أن ها جميلة في صفاتها الخارجية من حي  اللف 
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 أُمااااااااااااااااااا   كالااااااااااااااااااادر  والمرجاااااااااااااااااااان ُألااااااااااااااااااا   ن  
 

ودِ  الفتاااااااااااااااةِ   ِ ُناااااااااااااابالش ااااااااااااااذر فااااااااااااااي يُ    الاااااااااااااار 
ااااااااااااااااااان  المُ  دِ ر  الب ااااااااااااااااااا كشااااااااااااااااااانينةِ    وشاااااااااااااااااااُيأُ  مِ ن  م 

 
 (1)ت زيااااااااااااااادِ  فاااااااااااااااي أرض م ه ااااااااااااااار ة أو بااااااااااااااا،دِ  

 والمرجان والذه  والفضة، بل هي كالبرد  ،جمال الدر فهي حسناء كالفتاة النايمة التي زادها حسنا   
 اليمنية المنمنمة التي تصن  في أرض م هرة، أو التي تنس  إل  البرود التزيديات.

 

ي يطياااة المماادوح يعطاا حتاا  إن   ،ورويتهاااا ،وجمالهااا ،لنصااايدة هااو ساار بهائهاااوهااذا التصااوير الفنااي فااي ا
 لمن يبشره بندومها، كما ُيبشر الرجل الكريم الذي يرز  الولد بعد تتاب  بنات كتيرة، ينول  البشارة
ااااااااا  بهاااااااااا البُ ط اااااااااع  يُ  ااااااااار  ش   يبِاااااااااات  ح  وي   يمُ رِ ى الك 
 

ااااااااااااااااال الم  ف اااااااااااااااااح  هاااااااااااااااااا فاااااااااااااااااي الم  ائِ رد  بِ    هودِ ش 
ااااااااااابُ    أباااااااااااي البناااااااااااات تتابعااااااااااات   ي  نِاااااااااااى الغ  ر  ش 

 
ااااااااااااااااااااااااااابُ    (2)المولاااااااااااااااااااااااااااودِ  بالفاااااااااااااااااااااااااااارسِ  هُ ا ُ ر  ش 

  

  ،بالية كالتو  المهتر  ،وهي جديدة في معانيها، في حين أن  معاني  يرها من النصائد أصبحت مكررة
 تشن  بها األسماع، ينول 

   التااااااااااااااااين اااااااااااااااع  ة المعنااااااااااااااا  إذا م  ياااااااااااااااد  دِ وج  
 

اااااااااات    اااااااااان  ش  اااااااااابِ كااااااااااان ل   اعُ م    بهااااااااااا األس   (3)ايس 
  

 أو قصائد كتيرة ال ،ين شعر كتيرويرينة في المدح، متميزة ب ،لها مكانة ي يمة ،وهي قصيدة أصيلة
 قيمة لها وال حس .

 ، ينول هوتميز  ،بل هي نتاج إبداع الشاير ،وهي لم ُت خذ من الكت 
 هاااااااااانُ ن  و  ر    ِ ت اااااااااالكُ  يااااااااارِ فِ   مااااااااان ج  ال ُيساااااااااتن  

 
 تسااااااااتني ماااااااان بحرهااااااااا الكتاااااااا ُ  تاااااااازل   ولاااااااام 

 هابُ ِصاااااااااان  الماااااااااادح م   حساااااااااايبة  فااااااااااي صااااااااااميمِ  
 

ااااا إذا أكتااااارُ   اااااح  ُمل نااااا   ماااااا لاااااأ  عرِ الش   (4) ُ س 
  

 وهي  ريبة  رابة تفرد وتميز وتفو ، ينول في مدح أبي سعيد التغري 
اااااااااااااا ااااااااااااااك يااااااااااااااا محمااااااااااااااد ت  يتُااااااااااااااا ر ألم   فيط  ص 

 
اااااااااا   ديت ااااااااااج  المُ  ناااااااااااءِ ماااااااااان ت   دِ اِمااااااااااالمح   و  ف  ص 

ااااااااااااااااااي رتُ   اااااااااااااااااا س   حي فتركُتهاااااااااااااااااااائِ د  فيااااااااااااااااااك م 
 

 يدِ ت اااااااااااااغ  وت   واةُ بهاااااااااااااا الااااااااااااار   وحُ رُ ت ااااااااااااا را  ر  ُ ااااااااااااا 
اااااااااااامااااااااااااالي إذا مااااااااااااا رُ    ة  فيااااااااااااك  ريب اااااااااااا تُ ض 

 
دِ و  ن ااااااااااافاااااااااااي مِ  يباااااااااااة  جِ ن   ئ  ِجاااااااااااجااااااااااااءت م   

(5) 
 ن مها، وم  أن  اية رواة األشعار هو الغري  كما ينول الجاح   "لم  وجميل ،ايتناقلها الرواة لحسنهف 

 أو معن   ،أر  اية النحويين إال كل شعر فيأ إ را ، ولم أر  اية رواة األشعار إال كل شعر فيأ  ري 
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 (1)استخراج" صع  يحتاج إل 
 

نما هي  ريبة في جودتها ،إال أن  رابة هذه النصيدة ليست  ريبة في ألفا ها  كالناقة النجيبة  ،وحسنها ،وا 
 التي تتفرد بنجابتها ين  يرها من النو .

 وينول في مدح أبي الحسين محمد بن الهيتم بن ُشبانأ 
 ة  ان ااااااااااااااااب  فيهااااااااااااااااا لُ  مااااااااااااااااا تنفااااااااااااااااك   ائاااااااااااااااا ُ ر     
 

 ويشاااااااااااااااادُ  جاااااااااااااااال  ت  ر  يحاااااااااااااااادو ومُ  رتجااااااااااااااااز  مُ لِ  
ااااااااااااااإذا ح     تُنب لاااااااااااااات   الملااااااااااااااوكِ  ساااااااااااااااح   ت  ر  ض 

 
 منهاااااااااااااا  ياااااااااااااُر ملموساااااااااااااة  ُمل ااااااااااااادُ  لُ ينائِااااااااااااا 

ااااااااا ماااااااااا فاااااااااي البااااااااادورِ  ُأهاااااااااين  لهاااااااااا  ِرم   ت  وُأك 
 

 (2)الوفاااااااااااادُ  مُ لااااااااااااديهم قوافيهااااااااااااا كمااااااااااااا ُيكاااااااااااار   
 وحداة العيس في سفرهم،  ،أ لجمالها تتناقلها الركبانوجمال، حت  إن   ،وتفرد ،فالغرابة هنا هي  رابة تميز 

م الوف هان لها ذخائر األموال،في مجالس الملوك، ويُ  تُنشدو  م قائلها كما ُيكر   والنادة الع ام. ،دوُيكر 
 ومما يدل يل  أن  النصد من الغرابة ليس هو  رابة األلفا  والتعنيد؛ بل هو ما ذهبنا إليأ من قبل، يدل 

 يل  ذلك قولأ 
ااااااااااااان  ك أُ ائِااااااااااااان  فاااااااااااااي فِ  ت  الق ااااااااااااا ائااااااااااااا ُ ر       هاس 
 

 (3) رائااااااا ِ   يااااااارُ  فهاااااااي اآلن   جااااااادِ مااااااان الم 
 وأفعالك، فأصبحت  ير  ،شعرت باألنس لجميل صفاتك ،فهذه النوافي الغريبة في حسنها إذا نزلت بفنائك 

 ها وجدت ما ي نسها. ريبة، ألن  
 واآلدا  البارية، فنال يمدح  ،هي  ريبة بمعانيها الجليلة التي ال يستخرجها إال أصحا  األفهام التاقبةو 
 معتصم ال

ااااااااااااااااااااااح  و   اآلدا    ُس نِ    تُاااااااااااااااااااااا يبااااااااااااااااااااااة  رِ      هاتُ ش 
 

 (4)لُ ِحااااااااااااات  ر  ت  ف   فماااااااااااااا تُحااااااااااااال  يلااااااااااااا  قاااااااااااااوم   
 ها ترتحل ينهم لعدم فهمهم لمعانيها الجليلة.بحي  إذا نزلت يل  قوم ف ن   

 

 ويمدح محمد بن يبد الملك الزيات بمتل هذه النصيدة في صفاتها الغريبة، ينول 
اااااااااااااااافاااااااااااااااي األرض آنِ  باااااااااااااااة  خاااااااااااااااذها ُمغ ر    ة  س 

 
 ر ُ ت ااااااااااااااغ  حااااااااااااااين ت   ياااااااااااااا   رِ     م  ه اااااااااااااابكاااااااااااااال ف   

 تي ااااااااااااانِ فيهاااااااااااااا إذا اجتُ  قافياااااااااااااة   مااااااااااااان كااااااااااااال   
 

ن      ُ ِصاااااااالو    ُ مااااااان كااااااال ماااااااا يجتنياااااااأ الُماااااااد 
 هاااااااااااااتِ م  ح  ماااااااااااان توشااااااااااااي  لُ  لُ ز  الِجااااااااااااد  واله اااااااااااا 

 
اااااااوالن     ُ ر  والط ااااااا انُ واألشاااااااج   والس اااااااخ  ُ  لُ ب 

(5) 
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وجودتاأ، وهاي كاذلك  ،الن يار فاي صافاتأ فهي مغربة من اال ترا ، فهاي تبحا  يان كال فهام  ريا  قليال
 والسخ . ،والهزل، والنبل ،والجمال، تجم  بين الجد ،متميزة في تنويها الذي يكسبها السيرورة

 

وجمال معانياأ؛  ،سنأحوجودة أخ،قأ، وبين  رابة الشعر في  ،ويربط الشاير بين  رابة الممدوح في تميزه
 التغلبي فنال أبو تمام يمدح يمر بن طو  بن مالك 

 ن يكاااااااااااااون مهاااااااااااااذبا  باااااااااااااأ   المااااااااااااادي ِ ل اااااااااااااو  أ  
 

اااااااااااار  مُ     ِ ذ  ه اااااااااااامااااااااااااا كااااااااااااان منااااااااااااأ فااااااااااااي أ  
ُربااااااااااااااااات    ااااااااااااااااانُااااااااااااااااا،ئِ خ       شااااااااااااااااااير      ر  أ وأ  

 
اااااااااااح  أ  فياااااااااااأ ف    اااااااااااِر ِ  ن  س  اااااااااااِر   فاااااااااااي ُمغ   (1)ُمغ 

 في ن مأ ولغتأ، ولكن هذا الممدوح  ري  في  سلسا   ،واألول  أن يكون المدي  مهذبا   ،أي أن األصل 
 .وتميزه فاستدي   رابة في ن م الشعر وجودتأ ،صفاتأ

 أي أن  لها وقعا جمي، في النفس، كما لها بناء جميل في ن مها وقوافيها.
 

 وتتميز ب يناع سلس ال نبو فيأ ، ينول 
اااااااااااااااااااِر سااااااااااااااااااالمة   شااااااااااااااااااداد    الن اااااااااااااااااااواحي األ س 

 
اااااااااااااااااااااانادِ  واءِ ماااااااااااااااااااااان اإلق اااااااااااااااااااااا   فيهااااااااااااااااااااااا والس 

اااااااااااااااااااااااار    ن فك   ُيااااااااااااااااااااااااذ ل ل ها بااااااااااااااااااااااااذكرك  قاااااااااااااااااااااااار 
 

ر    اااااااااااااااااااااااااااال ُس بالنيااااااااااااااااااااااااااااادِ ن اااااااااااااااااااااااااااات  فإذا ح   ت س 
ُح الُمع ل ااااااااااااا  لهاااااااااااااا فاااااااااااااي الهااااااااااااااجسِ    الناااااااااااااد 

 
 (2)النااااااااااااااااااوافي والعمااااااااااااااااااادِ  مِ   ااااااااااااااااااوفااااااااااااااااااي ن   

  
 صفة الشعر. ثالثا:

 

 الصفة ال تتحن  إال بأن تكون في ر ية أبي تمام السيرورة، وهذه ومميزاتأ ومن صفات الشعر .1
ين، يناول فاي مادح خالاد بان والشاعور، ون ام قاوي رصا ،والسالوك ،النصايدة صافات ما ترة فاي األخا، في 

 يزيد بن مزيد الشيباني 
اااااااااااااااو    بناااااااااااااااازح   فاااااااااااااااي األرض لااااااااااااااايس   ارة  ي  س 
 

اااااااايلاااااااا  و    اااااااادِ خ  ن  سااااااااحي   ها ح   وال سااااااااه ُ  ز 
 فااااااااااااي كاااااااااااال  بلاااااااااااادة   الشاااااااااااامسِ  تااااااااااااذر  ذرور   

 
اااااا دُ ر  مااااااا ُياااااا وحااااااا  مُ وتمضااااااي ج     ُ ر  لهااااااا   

(3) 
 وال يعينأ جبل، وال  ،لدة، ال يحجبأفهي تنطل  في اآلفا  كما الشمس التي ينتشر شعايها من بلدة إل  ب 

 ، وال يرده  ر .يمنعأ ُبعد
 

 . وهي تتحرك حركة ذاتية الدف  لما فيها من يوامل البناء والخلود، من حي  جمال أسلوبها، وروية 2
 والشعو  يل  اخت،   ،فهي تخاط  كل األجيال، وكل الفئات لذا ألفا ها، وطرافة معانيها وأصالتها،
                                                 

 .142-1/141الديوان  (1)
 .311-1/314الديوان  (2)
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 وطبائعهم، فنال  ،أماكنهمو  ،أزمانهم
ااااااااااااي احة  ت    ماااااااااااان  ياااااااااااار سااااااااااااائ    سااااااااااااا ُ ن  ِبس 

 
 ماااااااااان  يااااااااار قائاااااااااادِ  فااااااااااي اآلفاااااااااا ِ  ادُ ن ااااااااان  وت   

،ِماااااااااااااُد ت    ن  ب اااااااااااااطُ خ  ج   ت  د  وهاااااااااااااا اللياااااااااااااالي وا 
 

ات  فاااااااااااااااااااي ر وسِ   ِضاااااااااااااااااااح   الج،مااااااااااااااااااادِ  ُمو 
ااااااااااااااا  ااااااااااااااال ت س  ااااااااااااااار دت  س   يمة  شاااااااااااااااانئ  خ  إذا ش 

 
 شاااااااااااااااواردِ  مااااااااااااااان قلاااااااااااااااو    ُيُزوباااااااااااااااا   ت  د  ر  و   

 مااااااااااان يااااااااااادو  و اااااااااااادرت   ت صااااااااااادينا  أفااااااااااااد 
 

 أقاااااااااااااااار   ُدنياااااااااااااااا مااااااااااااااان رجاااااااااااااااال  أبايااااااااااااااادِ  
ب ب اااااااااااااااة     مااااااااااااااااا إن ت اااااااااااااااز ال تاااااااااااااااارى لهااااااااااااااااا ُمح 

 
 (1) دِ اِفاااااااااو    يااااااااار   وافااااااااادا      ف اااااااااأُ  إلااااااااا  كااااااااال   

  

 في النفوس، بحي  إذا ذمت قوما لهم شر  ي يم كالجبال، ف نها تحطم  هالنصيدة تأتير يكون لو  .2
لااا  صااادي ، وتااارد شاااوارد النلاااو  التاااي ر بااات يااان ماااودة وأن هاااا تحيااال العااادو إ وتهااادم مكاااانتهم، ساااهم، و ر 

الممدوح، وفيها من الجمال ما ال يبل  يل  مر الزمان، بل يازداد جمالهاا ما  الازمن جمااال، وهاذا ال يتاأّت  
 وأزمانهم فنال   ،النصيدة بليغة ترايي أحوال الناس يل  اخت،  أقدارهم إال بكون
 ها ماااااااااااااااااااااار  الليااااااااااااااااااااااالي جااااااااااااااااااااااد ة  زياااااااااااااااااااااادُ وي  
 

ااااااااااااااااادُم األيااااااااااااااااااِم حُ وتناااااااااااااااااا   (2)شااااااااااااااااابا ِ  نُ س 
  

 ، فالشعر وأدبية ،وتحني  و يفة أخ،قية ،ومن صفات الشعر في ر ية أبي تمام أن تكون لأ رسالة .3
 ناط  إي،مي ل خ، ، وناقل لها يبر األجيال، وداع  لها، وكاش  لدروبها، فنال 

اااااااااااعر ماااااااااااا درى ولاااااااااااوال خااااااااااا،لُ   سااااااااااان ها الش 
 

اااااات  الم  دى ماااااان أياااااان تُاااااا   الن اااااا بغاااااااةُ    (3)ارمُ ك 
  

 أ يكش  جمال الممدوح، بل يزيده ووجود الشعر مطل  أساس في الحضور األخ،قي يند الممدوح، ألن  
 وتكش  سوءتهم، ينول  ،جماال، أما المذمومون فتشينهم

 أوقُااااااااااااانُ   حُ ي  د  تُااااااااااااا كاااااااااااااالمعرو ِ  ولااااااااااااام أر  
 

 وهاااااااااااااي مغاااااااااااااانمُ  فاااااااااااااي األقاااااااااااااوامِ  ارم  غ ااااااااااااام   
 بينهاااااااااا شاااااااااعرُ ماااااااااا لااااااااام ُيااااااااار ال ،  وال كاااااااااالعُ  

 
 لااااااااااايس فيهاااااااااااا معاااااااااااالمُ  فكااااااااااااألرض ُ ف ااااااااااا،   

 ديت اااااااااااغ  ت  ي ساااااااااااِرى ف   وماااااااااااا هاااااااااااو إال الناااااااااااولُ  
 

 (4)لااااااااااااااأ  اااااااااااااارر  فااااااااااااااي أوجااااااااااااااأ  ومواساااااااااااااامُ  
 ويغري بها النفوس بوسائلأ الم ترة. ،، حي  ينشر األخ، لو يفة الشعر اإلي،ميةوهذا تأكيد  

 

 ، والمجد من االندتار، فالنوافي بمتابة النيود للشعر تتمتل في المحاف ة يل  الع رىأخ أدبية وتمة و يفة
 أو االندتار، ينول  ،والس دد من التفلت ،التي تحف  المجد

                                                 

 .2/22الديوان  (1)
 .1/91لديوان ا (2)
 .3/113الديوان  (3)
 .3/129الديوان (4)
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 هااااااااااااااراء  لااااااااااااام تكااااااااااااان ُخف   فااااااااااااا ذا النصاااااااااااااائدُ 
 

ااااااااااااامنهااااااااااااا م   لاااااااااااام تااااااااااااارض    ااااااااااااام   هدا  ش   وداهُ ش 
 يول ااااااااألُ  مااااااان أجااااااال ذلاااااااك كانااااااات العااااااار ُ  

 
 محااااااااااااااااااادودا ون هاااااااااااااااااااذا سااااااااااااااااااا ددا  يُ د  ي ااااااااااااااااااا 

 ال يل ااااااااااااااااااا إ وتناااااااااااااااااااد  ينااااااااااااااااااادُهُم الُعلااااااااااااااااااا  
 

ُر النصااااااااااايدِ    (1)قياااااااااااودا ُجعل ااااااااااات  لهاااااااااااا ُمااااااااااار 
 والمكرمات إذا لم ،وهذه الجواهر ،ف ذا ما كان هذا الشعر بمتابة الجواهر والحلي؛ ف، بد من حف ها 

 محاادود الساا دد، أي لاام يكتاار   فاا،نشااتهر، وماان أجاال ذلااك كااانوا ينولااونولاام ت النصااائد لاام ت ِشاا    اتحف هاا
ن المكاااارم إذا لااام تتنّياااد بالشاااعر تتفااار  يااان كمالاااأ إذا لااام ُين ااال فياااأ شاااعر منصاااورا   ؛ ألناااأ يكاااونمدحاااأ ، وا 
  (2).وتتبّدد

 

 . وينبغي أن يكون مراييا لمنتض  الحال، فهو ينزل الممدوحين منازلهم في المدح، ويلبسهم ما 2
 خذت في مدحيناس  مناماتهم من الحلل، وهذه الر ية جاءت في توصية أبي تمام لتلميذه البحتري  "إذا أ

 سيد ذي أياد  فأشهر مناقبأ، وأ هر مناسبأ، وكن كأنك خياط ينط  التيا  يل  منادير األجسام، فينول 
اااااااااا  إذا اصااااااااااط ك ت  قصاااااااااااُئُده طااااااااااول   عرِ بالش 

 
ااااااع  فااااااي م    ااااااع  أ ياااااان م  وباااااا ر  ش   (3)قصااااااُر  ر  ش 

 ليزيده  ؛في أهاجيأ موم قصرا  ، ويجعل للمهجو المذال  ابمعن  أن أ يجعل للممدوح طوال في مدائحأ ليزيده جم 
 .وذما   قبحا  

 

 هذه النوافي تنت م كانت ام صفات الممدوح، ينول لنوافي وصفات الممدوح مت،زمات، و فا
 إّن الناااااااااااااااااوافي والمساااااااااااااااااايي لااااااااااااااااام تااااااااااااااااازل  

 
 فريااااااااااااااااادا إذا أصاااااااااااااااااا     اااااااااااااااااامِ الن   متااااااااااااااااال   

 هاااااااااااااااااي جاااااااااااااااااوهر  ن ت ااااااااااااااااار  فااااااااااااااااا ن أل ف ت اااااااااااااااااأ 
 

اااااااااااااااعر صاااااااااااااااار ق،ئااااااااااااااادا     (4)ودانُاااااااااااااااويُ  بالش 
  

 

 ،ومعاني المدح، حي  يذكر الممدوح وما بتناس  م  و يفتأ  ،ويوائم أبو تمام في مدائحأ ما بين الممدوح
محمااد باان الزيااات فاا ن  الشاااير يصاا  هااذا الكاتاا ،   متاال أو مكانتااأ ماان صاافات. فاا ذا كااان المماادوح كاتبااا  

 ويبين صفة قلمأ الذي يخط بأ؛ فينول 
ااااااااااااايلااااااااااااا  الاااااااااااااذي بِ األ لاااااااااااااك النلااااااااااااامُ   أاتِ ب  ش 

 
   والمفاصااااااالُ ُتصااااااااُ  مااااااان األماااااااور الُكل ااااااا 

 ألعاُباااااااااااااااا األفااااااااااااااااايي النااااااااااااااااات،تِ  لعااااااااااااااااا ُ  
 

ااااااااااااا يُ وأر    ن ااااااااااااا  اش   لُ اِساااااااااااااو  ي   أ أياااااااااااااد  ارت  ت  الج 
 وق ع هاااااااااااااااااا لاااااااااااااااااأ ريناااااااااااااااااة  طااااااااااااااااال  ولكااااااااااااااااان   

 
 برتاااااااااااااره فاااااااااااااي الشااااااااااااار  والغااااااااااااار  وابااااااااااااالُ  

 
                                                 

 .1/022الديوان  (1)
 .10ص ،2443مجلة بيادر، نادي أبها األدبي، ر ية أبي تمام في الشعر، مصطف  يناية، ، العدد التامن والت،تون،  (2)
 .2/194الديوان  (3)
 .1/021الديوان  (4)
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ااااااااااااا  وأقبلااااااااااااات   الاااااااااااااذ كي   ن  ه  الاااااااااااااذ   ر  ز  غ  ت  إذا اس 
 

 (1)طاااااااااس وهااااااااي أسااااااااافلُ ر  أياليااااااااأ فااااااااي النِ  
  

إذ هااو  ،اللغااةومعرفااة يمينااة ب ،وفهمااأ وأبااو تمااام يضااي  لممدوحااأ صاافة األدياا ، فهااو يلاا  درايااة بالشااعر
 مدح يحي  بن تابت  في ، ينول (2)الشاير والخطي 

 باااااااااااااال وال رفاااااااااااااااءِ  دباااااااااااااااءِ األُ  يااااااااااااااا  ايااااااااااااااة  
 

 (3)والخطباااااااااااااااااااءِ  الشااااااااااااااااااعراءِ  د  يااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااي   
  

 عر في أواخر قصائده، "حت  ُيد  في النند الحدي  ومن الم،ح  أن أبا تمام كان يسجل ر يتأ في الش  
 . (4)صاح  ن رية نندية تتبين م،محها يبر وص  شعره في ختام النصيدة"

 تتحول إل  ر ية أو حكمة، فالحكمة والر ية في شعر أبي تمام  ألنأ في نهاية النصيدة تهدأ تجربتأ تم
 الحيوية والفايلية. ليس مجردة أو وي ية، بل هي  نتاج تجربة لذلك تكتس 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 .120-123-3/122الديوان  (1)
 .13ص ،2442م والبناء في شعر أبي تمام، رسالة ماجستير للباح  صال  إبراهيم نجم، جامعة تشرين، جدلية الهد (2)
 .1/31الديوان (3)
 .91ن رية أبي تمام في النند الشعري، فهد يكام، اتحاد الكتا  العر ، دمش ، ص (4)
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 ،نومات الشخصية، وهو الذي يوجأ الحياة الفرديةالتنافة والسلوك، وم يعد الدين من أهم مناب       

 نأ اإلنسان ما حولأ من موجودات، ويدرك بأ المجتم ، وهو المن ار الذي يرى م لدى والجمايية
 الع،قات.

 كانت ر ية أبي تمام للدين ر ية ناضجة؛ ألن ها قامت يل  تنافة متينة، وتجربة صادقة، وايتزاز شديدو 
 والحيتيات، وهي  ،لك من خ،ل مجموية من المعطياتوقد اتض  ذ باإلس،م.

 
 توظيف المعاني الدينية في تعميق معاني المدح.      أوال:
 وقد  هر ذلك من خ،ل استدياء الشخصيات الدينية واألنماط السلوكية، واأللفا  والمصطلحات    

 دا أصي، لتنافتأ اإلس،مية، ينول والمفاهيم اإلس،مية، معتمدا في ذلك يل  النرآن الكريم الذي كان راف
 البهبيتي " وال أير  شايرا من شعراء العربية تأتر بالنرآن تأتر أبي تمام بأ، ف ن  النار  ال يكاد يمضي 

     (1).ما يض  نص  يينيأ الننل من الكتا  الكريم"كأن   ،في الديوان، حت  يعتر بين خطوة وأخرى بشاير
 

 تعمينا لمعاني المدح ولصفات  ،لنبي صل  اهلل يليأ وسلمأبو تمام شخصية ا يستديي .1
ليننلها من الننص إل  الكمال أو الجمال، فالممدوح مالك بن طو  التغلباي يتأّسا  برساول صال  ؛ الممدوح
 وسلم في سلوكأ السياسي م  الم لفة قلوبهم  اهلل يليأ

اااااااااااااأُ  اهلل أي ااااااااااااامُ  فاااااااااااااي رساااااااااااااولِ  لاااااااااااااك    وة  س 
 

  ِ وكتاااااااااااااااااااااااا ة  ن  هاااااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااااااي ُساااااااااااااااااااااااوأجل   
ااااااااااااااارِ  النلاااااااااااااااو ِ  ة  ف ااااااااااااااال     أيطااااااااااااااا  المُ    مُ اهُ ض 

 
ااااااااااااااااااااااااك    اااااااااااااااااااااااا ذ  أخايِاااااااااااااااااااااااا د  ور   ،  م   (2)ا ِ ز  األح 

  

 ويستديي شخصية النبي صل  اهلل يليأ وسلم في مدائحأ للمأمون، وذلك تأكيدا يل  استحنا  
 المأمون للخ،فة، فالشاير بهذا االستدياء يوفر  طاء  دينيا لهذا االستحنا ، حي  ينول 

لااااااااااااااااااي    أمااااااااااااااااااِة أحمااااااااااااااااااد  مااااااااااااااااااا أحمااااااااااااااااااد   أ و 
 

اااااااااااااال  و  مااااااااااااااا أ   ي ِ ِضاااااااااااااامُ بِ   ااااااااااااااأُ  ت  ي   ة  أحماااااااااااااادِ م 
ااااااااااااااز  بِ  ت  أمااااااااااااااا الهاااااااااااااادى فنااااااااااااااد اقتاااااااااااااادح     هدِ ن 

 
ااااااااو  فااااااااي العااااااااالمين ف     (3)دِ ت ااااااااه  ماااااااان لاااااااام ي   لُ ي 

  

 معاني كتيرة، منها الم،زمة  من فيها السيرة النبوية كحادتة الهجرة، بمامن أحدا   ويستديي بعضا    
 وأبي بكر الصدي  في الصحبة. ،صل  اهلل يليأ وسلمبين النبي   الشديدة

 
 

 ألفشين ومازي ار، ف ذا كان النبي وقد استدي  أبو تمام صورة هذه الم،زمة للتعبير ين الم،زمة بين ا
                                                 

 .12أبو تمام حياتأ وحياة شعره،  (1)
 .1/12الديوان  (2)
 .2/09الديوان  (3)
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 ن ومازي ار يمت،ن أسوأ النماذجوأبو بكر يمت،ن أفضل النماذج الخّيرة، ف ن األفشي ،صل  اهلل يليأ وسلم 
 ينول أبو تمام حين يمدح المعتصم ويذكر أمر األفشين   الشريرة، 

 ولناااااااااااد شاااااااااااف  األحشااااااااااااء  مااااااااااان ُبر حائهاااااااااااا
 

 مازي ااااااااااااااااااارِ  ك جااااااااااااااااااارُ باُباااااااااااااااااا صااااااااااااااااااار   أن   
 ولااااااااااام يكااااااااااان الساااااااااااماءِ  دِ بِاااااااااااتانياااااااااااأ فاااااااااااي ك   

 
 (1)تااااااااااااان  إذ همااااااااااااا فااااااااااااي الغااااااااااااارِ  التناااااااااااينِ  

  

 يليأ وسلم، ألن ما بعده من  ومن أحدا  السيرة وربما هو الحد  األكبر، معاداة قريش للنبي صل  اهلل   
 ،أحدا  إنما هي  بتأتير هذه العداوة التي نشأت من حسدها للنبي صل  اهلل يليأ وسلم، وحبها للزيامة

 لذلك فسفاهة قريش لم ت هر إال بعد بعتة النبي صل  اهلل يليأ وسلم ينول 
ااااااااااااااااااااااح   اااااااااااااااااااااار  ق   للنرابااااااااااااااااااااااةِ  النرابااااااااااااااااااااااةِ  دُ س   ة  ح 
 

ي ااااااااااااااااااا   مُ قااااااااااااااااااااد  انِااااااااااااااااااااُدها وجاااااااااااااااااااارح  أ  و  ي   ت  أ ي 
 هاااااااااااااااااالااااااااااااااااام تكااااااااااااااااان آرا ُ  م قاااااااااااااااااريش  ُكااااااااااااااااال  تِ  

 
 ت ن س ااااااااااااااااااااااااااااامُ هاااااااااااااااااااااااااااااا تُ تهفاااااااااااااااااااااااااااااو وال أح،مُ  

 محماااااااااااااااااااد   حتااااااااااااااااااا  إذا ُبِعااااااااااااااااااا   النباااااااااااااااااااي   
 

ااااااااااااااااا  ااااااااااااااااات  هم ت  ت  شاااااااااااااااااحنا ُ د  فااااااااااااااااايهم     مُ ر  ض 
ب ااااااااااااات ُينُاااااااااااااوُلُهم  وماااااااااااااا ِمااااااااااااان معشااااااااااااار   ي ز 

 
 مُ    وأحااااااااااااااااااااااز  ل اااااااااااااااااااااامنااااااااااااااااااااااأ أ   م  إال وُهاااااااااااااااااااااا 

 ورهمهُاااااااااااااابااااااااااااااين  ُ  لمااااااااااااااا أقااااااااااااااام  الااااااااااااااوحيُ  
 

 (2)ممااااااااااااااااااااانهُ  اهلل أحماااااااااااااااااااااد   ورأوا رساااااااااااااااااااااول   
  

 إلس،مية في مواجهة خصوم اإلس،موالغزوات ا ،وتمتل  زوة بدر يند أبي تمام نموذجا للمعارك   
 يربطها بغزوة بدر لكونها معركة ،يةفحين ينتصر المعتصم يل  الروم في معركة فت  يمور  وأيدائأ،

 والشرك، ينول  فاصلة بين اإلس،م 
 ن رحاااااام  ماااااا رِ ه  الااااااد   و ِ رُ إن  كاااااان بااااااين ُصاااااا

 
اااااااااااااأو ذِ  موصاااااااااااااولة      ِ ِضااااااااااااان  ن  مُ   يااااااااااااارِ  ام  م 

 بهااااااااااااا يامااااااااااااك ال،تااااااااااااي ُنِصاااااااااااارت  فبااااااااااااين أ 
 

ااااااااااااالن   باااااااااااادر  أقاااااااااااار ُ  وبااااااااااااين أيااااااااااااامِ    (3) ِ س 
  

 استدعاء الشخصيات الدينية. ثانيا:
 همأفات الممدوح، و صاستدي  أبو تمام جملة من الشخصيات الدينية لتعمي  معاني المدح، و       

 أسم  النماذج اإلنسانية؛ لما تحملأ من أي م النيم، وأجمل نبياء، بايتبارهاشخصيات األ، الشخصيات
 الصفات النبيلة.

 وكان أبو تمام يربط بين اسم الممدوح واسم النبي من أنبياء اهلل يل  سبيل وصل النماذج بعضها ببعض 
 قيمة من النيم الخلنية. في

 بما فيها من الصبر  ،هلل نوح يليأ الس،مفحين يمدح نوح بن يمرو السكسكي يستديي شخصية نبي ا
                                                 

 .2/242الديوان  (1)
 .3/199الديوان  (2)
 .1/22الديوان  (3)
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 فينول   و الشكر يند الرخاء؛، يند االبت،ء
اااااااان  الجااااااااوادُ  ي الجاااااااااه  حِ يااااااااا مااااااااانِ   بااااااااأ إذ ض 

 
ِريك  ماااااااااا يِ   اااااااااُشاااااااااك  ااااااااا تُ ش   ممناااااااااوحُ  اعِ م  ل س 

 أمتِااااااااااااع  نِ  فضاااااااااااال   نوحااااااااااااا   لاااااااااااام يلاااااااااااابس اهللُ  
 

ااااااااااااااا ب تّااااااااااااااأ ماااااااااااااان ُشاااااااااااااا   (1)ه نااااااااااااااوحُ رِ ك  إال ِلم 
 عم ودوامها، لذا كان شكر الشاير للمدوح.فالشكر سبيل لحصول الن 

 

 بن إبراهيم، حين يمدح أبا المغي  موس  وكذلك يستديي شخصية نبي اهلل موس  يليأ الس،م   
 يليأ الس،م لنومأ موس  إنناذ وبين ،فيعند مماتلة بين إنناذ الممدوح لنومأ من سطوات الزمان ؛الرافني

 ؛ فنال (2)من سطوات فريون
 ت  ر  ُأن ِشاااااااااااا موساااااااااااا  ماااااااااااان زمااااااااااااان  ا بن  ذ  ُياااااااااااا
 

ااااااااااااااااااااااااااا   األوتاااااااااااااااااااااااااااادِ  ذا أ فرياااااااااااااااااااااااااااون  واتُ ط  س 
 معاااااااااااارو   لااااااااااااأ ماااااااااااان المعاااااااااااارو ِ  ل  ب ااااااااااااج   

 
 (3)يالعااااااااااااااااادِ  مااااااااااااااااانِ الز   يااااااااااااااااةُ ياد ياااااااااااااااادُ يِ ن  ت   

  

 وقد هدى قومأ من فتنة العجل؛ فنال  ،وكذلك يمدحأ بنصيدة أخرى يستديي فيها موس  يليأ الس،م
 وا ِحن باااااااااااااااااااة  ضااااااااااااااااااال   هم بالعجااااااااااااااااااالِ فكاااااااااااااااااااأن  

 
 موساااااااااااااااا  إذ أتاااااااااااااااااهم موساااااااااااااااا  وكااااااااااااااااأن   

اااااااااااتُ س  و     وال ع ماااااااااااا  التااااااااااااي ُصااااااااااااِنعتالن   رُ ك  ش 
 

 (4)مااااااااااان ُبوسااااااااااا  ِنع ااااااااااام  كُنعمااااااااااا  أ ن ن اااااااااااذ ت   
 فلئن أننذ موس  يليأ الس،م قومأ من فتنة العجل، ف ن  الممدوح قد أننذ الشاير من الب س وتدايياتأ. 

 

 أ يبيد اهلل بن صال  حت  يتزوج بامرأتأ ويبرئأ من قتل أخي ،وحين يمدح الفضل بن صال  بن يبد الملك
 يستديي قصة موس  يليأ الس،م حين يكش  جريمة قتل بذب  بنرة، فنال  أتراك،

اااااااااااااااااااا  ُقِرف اااااااااااااااااااات  بهااااااااااااااااااااا   اهلل أقااااااااااااااااااااواال  ذ  وك 
 

اااااااااااااااااة    ااااااااااااااااار ُج الاااااااااااااااااد   بُحج   هانيا بواضاااااااااااااااااحِ ُتس 
 ناااااااااااات  ط  مضاااااااااااايئة  نطناااااااااااات فينااااااااااااا كمااااااااااااا ن   

 
 (5)هاحِ المصاااااااااطف  موسااااااااا  لاااااااااذابِ  يحاااااااااةُ بِ ذ   

  

 أ صاح  السب  بأن   ،أبو تمام شخصية إبراهيم يليأ الس،م حين يمدح محمد بن شبانأ تدييويس
 في العطاء، وأنأ يبادر إليأ بحسن سجية، وس،مة طب ، ينول 

 مااااااااااااااااااان حباااااااااااااااااااا أول   ذلاااااااااااااااااااك أن   وبياااااااااااااااااااانُ 
 

 ى خلياااااااااااااااااااااااااااااااُل اهلل إباااااااااااااااااااااااااااااااراهيمُ ر  وق ااااااااااااااااااااااااااااااا 
    

                                                 

 .1/304الديوان  (1)
، 2، يدد10التناص م  النصة النرآنية في شعر أبي تمام، مجلة جامعة األزهر بغزة، يبد الخال  ييس ، المجلد (2)

 . 2412، 031ص
 .2/129الديوان  (3)
 .2/219الديوان  (4)
 .1/320الديوان  (5)
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 ولاااااااااااايس لااااااااااااي ي ِدي ااااااااااااة  النتياااااااااااالِ نِاااااااااااات  ي  أيط  
 

ااااااااااااااااااال  وال حااااااااااااااااااا   ي  ن   (1)لياااااااااااااااااااك قاااااااااااااااااااديمُ ي 
  

 اهلل حف أ كما  ويستديي شخصية النبي يوس  يليأ الس،م حين يمدح أبا سعيد محمد بن يوس ، بأن  
 حف  يوس  يليأ الس،م من فتنة امرأة العزيز حين رأى برهان ربأ، ينول 

ااااااااااااااااا كيوسااااااااااااااااا     أرب ااااااااااااااااا رأى أمااااااااااااااااار   ا أن  لم 
 

ورِ   ااااااار  اااااااج  أح      ن  الاااااااذ   ى  وقاااااااد هااااااام  أن ي ع   (2)ام 
 يعروري الشيء إذا ركبأ.و  

ويل سبيل المبالغة في تصوير شجاية الممدوح وركوبأ ل هاوال التاي تفناد الحكايم حكمتاأ، والحلايم حلماأ، 
 ، ينول يستديي شخصية لنمان؛ لتكون نموذجا للحكم

 تركااااااااااا  رأسااااااااااااها فاااااااااااي مشااااااااااااهد   والحااااااااااار ُ 
 

 ُياااااااااااااااِدل  السااااااااااااااافيأ باااااااااااااااأ باااااااااااااااأل  حلااااااااااااااايمِ  
 بهااااااااااااااااا لنماناااااااااااااااا   لااااااااااااااااو أن   فاااااااااااااااي سااااااااااااااااية   

 
 (3)لصااااااااااار  ياااااااااار حكاااااااااايمِ  و الحكاااااااااايمُ وهاااااااااا 

  
ن تحد  كا ،والممدوح كلنمان الحكيم  ن قولأ الدرر، ينول مادحاف ن سكت كان صمتأ الحكمة، وا 

 محمد بن يبد الملك بن صال  الهاشمي  
 فااااااااااااااااااااا ذاوحكماااااااااااااااااااااة    صااااااااااااااااااااامتا   لنماااااااااااااااااااااانُ 

 
جااااااااااان     (4)أبِااااااااااط  ماااااااااان خُ  قااااااااااال ل ن ط ن ااااااااااا الم ر 

  

 في ِسي ر األنبياء الستديائها في مدائحأ، فمت، يستديي قصة ويذه  أبو تمام إل  تفاصيل دقينة    
 ها في الليل حين يودتأ من مدين، ف ذا بأ يتحصل ألخذ جذوة من نار رآموس  يليأ الس،م حين ذه  

 مالك بن طو   فنال الشاير مادحا   يل  النبوة؛
 تُب ن اااااااااااااااا  المعااااااااااااااااالي فااااااااااااااااي  ل ااااااااااااااااأ ولااااااااااااااااأ

 
اااااااااااااات ل سِ  كِ ل ااااااااااااااحاااااااااااااا   ماااااااااااااان المُ     ياااااااااااااار ُمخ 

 أ الااااااار     يلااااااا  روِحاااااااموسااااااا  صااااااال   فااااااا ن   
 

 سِ دُ كتياااااااااااااااااااااااااااااااااااارة  النُاااااااااااااااااااااااااااااااااااا صاااااااااااااااااااااااااااااااااااا،ة    
 أوُي  ااااااااااااااااااااااااُم ُبغيتِاااااااااااااااااااااااا صااااااااااااااااااااااااار نبيااااااااااااااااااااااااا   

 
ااااااااااااااااا   (5)أو ق اااااااااااااااااب سِ  ،ءِ فااااااااااااااااي جاااااااااااااااااذوة للص 

  

رضي  بكر ويمر   وتصوره لممدوحيأ، فيستديي أبا ،وال تغي  سيرة الخلفاء الراشدين ين ذهن أبي تمام   
كمالأ لما بدأاهسير وبيان  ،اهلل ينهما يند مدحأ للمأمون  ، فينول ه يل  نهجهما، وا 

 

                                                 

 3/292ان الديو  (1)
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ااااااار  مااااااان أصاااااااب   الماااااااأمونُ  اااااااأ ماااااااا ض   سائس 
 

ااااااااااإن لاااااااااام يسُ    (1)وال يماااااااااارُ  أ أبااااااااااو بكاااااااااار  س 
  

 أنبياء اهلل، كعاد وتمود  كنت في األرض، أو كان لها موق  م وقد يستديي األقوام البائدة التي م .0
 يرا من البغي بأن ياقبتأ وخيمة، فنال  فحين يمدح مالك بن طو ، يورد في نهاية مدحأ تحذ رم،وا  

اااااااااااال تجعلاااااااااااوا الب   اااااااااااأ ج  إن ااااااااااا را  ه ااااااااااا    ي  غ   ل  م 
 

 مِ ن  الاااااااااااااااان   يرياااااااااااااااا  وادي   ماااااااااااااااان النطيعااااااااااااااااةِ  
 ت  فااااااا ذال ااااااا  خ  وِلااااااان ااااااارُت فاااااااي الساااااااير األُ  

 
 األماااااااااااااااااااااامِ  باااااااااااااااااااااااكورة   ت  ل ااااااااااااااااااااااك  أ أ  أياُماااااااااااااااااااااا 

 كلهاااااااااااا وساااااااااااطا ا  وطسااااااااااام يساااااااااااا  دِ أفنااااااااااا  ج   
 

 (2)إرمِ  وماااااااااان ماااااااااان ياااااااااااد   هرِ بااااااااااأنجم الااااااااااد   
  

وكذلك قدار  كبني إسرائيل الذين صنعوا طا يتهم السامري، ،ويستديي أقواما سابنة كانت تصن  طوا يتها
الاذي ينار ناقاة صاال  يليااأ السا،م ماا كاان ليفعاال ذلاك إال بتحاريض مان قومااأ، وذلاك فاي مادح المعتصاام 

 حين انتصر يل  األفشين الذي حر ضأ قومأ يل  الخروج يل  خ،فة المعتصم 
 أم يكااااااااااااااااان للساااااااااااااااااامري  قبيلُااااااااااااااااالاااااااااااااااااو لااااااااااااااااا

 
ُلهُاااااااااااااااُم بغيااااااااااااااارِ  ماااااااااااااااا خاااااااااااااااار     ارِ و  ُخااااااااااااااا ِيج 

ِهنوا فااااااااااااي رب     هااااااااااااموتمااااااااااااوُد لااااااااااااو لاااااااااااام ُيااااااااااااد 
 

م  ناقتُااااااااااااااا   (3)قااااااااااااااادارِ  أ بساااااااااااااااي ِ لااااااااااااااام ت اااااااااااااااد 
  

الشمس ُردت  ليوش  بن نون، فنال أبو تمام في قصيدة يمدح  التي تزيم أن   ،ويستديي قصة بني إسرائيل
  بها أبا سعيد محمد بن يوس  التغري

 مُ اِ ااااااااااار   والليااااااااااالُ  ف اااااااااااُرد ت  يليناااااااااااا الشااااااااااامُس 
 

 ت ط لُااااااا ُ  رِ د  بشااااااامس  لهااااااام مااااااان جانااااااا  الِخااااااا 
اااااااان     ىو  فااااااااانط   ةِ ا ضااااااااوُءها ِصاااااااابغ  الد جن ااااااااض 

 
ااااااااااااااااز عُ    لبهجتهااااااااااااااااا تااااااااااااااااوُ  السااااااااااااااااماء المج 

 نااااااااااااااااااااائم   فااااااااااااااااااااواهلل مااااااااااااااااااااا أدري أأحاااااااااااااااااااا،مُ  
 

اااااااااايُ  كاااااااااا ِ ألماااااااااات  أم كااااااااااان فااااااااااي الر     (4) ُ وش 
                         

 وتمود من ه،ك في بيان ما لح  بخصوم أبي سعيد، ،يستديي ما لح  بعاد   أ أيضا  وفي مدح
 فنال 

ااااااااااااااااااااااا  لهااااااااااااااااااااااام قباااااااااااااااااااااااورا هم  انُ ِ يااااااااااااااااااااااار   ت  د    
 

 حااااااااااااااااااااودِ الل   اتِ ون اااااااااااااااااااائُ ك ف اااااااااااااااااااات  فاااااااااااااااااااايهم م   
 كااااااااااااااااااااااوا ماااااااااااااااااااااانلِ ه  أُ  كااااااااااااااااااااااأنهم معاشاااااااااااااااااااااارُ  

 
 (5)أو تماااااااااااااااااااااودِ  يااااااااااااااااااااااد   بناياااااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااااومِ  
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 ، فالممدوح يداف  ين اإلس،م وحرمتأ، فهو في صفات الممدوح إس،مية   ي  ويضفي أبو تمام معان. 4

 للمسلمين، ينول و يز لإلس،م 
 أبدولتِااااااااااااااااااا ت  قاااااااااااااااااااد ياااااااااااااااااااز   الخليفاااااااااااااااااااة   إن  
 

 (1)بااااااااااااك األد ُ  ز  فليعاااااااااااازُ  ينِ الااااااااااااد   مُ ديااااااااااااائِ  
  

 ويمدح حبيش بن المعاف  قاضي نصيبين بأنأ حكم الناس بالعدل فحن  األمن، واستنرت الدولة، فنال 
 ة  يدلُاااااااااأُ يي اااااااااالر   مااااااااان سااااااااااس   إلااااااااا  خيااااااااارِ 

 
 فاسااااااااااااااااتنرتِ  الهاااااااااااااااادى أياااااااااااااااا،م   د  ووط اااااااااااااااا 

 بااااااان المعااااااااف  الاااااااذي باااااااأ ُش ي  ب اااااااحُ  ُش ي  ب اااااااحُ  
 

 رتِ حتاااااااااا  اسااااااااااتم ينِ الااااااااااد   الُ ب ااااااااااُأِماااااااااار ت حِ  
ااااااااااااالهُ  ياااااااااااا ِ ولااااااااااااوال أبااااااااااااو الل     ت  ن اااااااااااال  خ  أل   امُ م 

 
ت اااااااااااتِ  أسااااااااااابا ُ  ينِ مااااااااااان الاااااااااااد     الهااااااااااادى وأ ر 

 هنر  فاااااااااااااااي مسااااااااااااااات   ينِ الاااااااااااااااد   أقااااااااااااااار  يماااااااااااااااود   
 

 منااااااااااااااأ الليااااااااااااااالي ويلااااااااااااااتِ  ت  ل ااااااااااااااهِ وقااااااااااااااد ن   
ااااااااااااااوأحيااااااااااااااا ساااااااااااااابيل  العاااااااااااااادل ب     ورهتُاااااااااااااادُ  د  ع 

 
 (2)تِ عف ااااااااااالجااااااااااود حااااااااااين ت   ل  ب  وأنهااااااااااج ُساااااااااا 

  

 وكذلك حين يمدح المعتصم ف نأ يلبسأ بصفات إس،مية، ينول 
 بااااااااااااااأ ت  م  باااااااااااااااهلل قااااااااااااااد ُيِصاااااااااااااا بمعتصاااااااااااااام  

 
 لأوالتفااااااااااات يليهاااااااااااا وساااااااااااائُ  ينِ ا الاااااااااااد  ر  ُيااااااااااا 

اااااااااااااااااااااار     رأفااااااااااااااااااااااة   ةِ يي اااااااااااااااااااااا  اهلل فيااااااااااااااااااااااأ للر  ي 
 

ااااااااااااااااااااي  أ الاااااااااااااااااااادنيا ول  ايلُااااااااااااااااااااز  تُ    أايلُااااااااااااااااااااز  تُ  ت  س 
ااااااااااافأ     همضااااااااااات إلياااااااااااأ قلاااااااااااوبُ افا وقاااااااااااد و  ح  ض 

 
تُاااااااااااااااااااأ   أفااااااااااااااااااايهم تفااااااااااااااااااايض ونائلُااااااااااااااااااا ورحم 

 بلاااااااااااادة   فااااااااااااي كاااااااااااال   لُ العااااااااااااد   فنااااااااااااام   وقااااااااااااام   
 

 أقااااااد شاااااا   بازلُاااااا كُ ل ااااااوأضااااااح  المُ  خطيبااااااا   
 أالحاااااااااااااا   حتاااااااااااااا  كأن اااااااااااااا سااااااااااااااي    د  وجاااااااااااااار   

 
ااااااااااا   (3)أود   ماااااااااااُدُه وحمائلُااااااااااال  ُمااااااااااامااااااااااان الس 

 والصفات الدينية، "فهو ي،ئم دائما بين  ،أن  الشاير يستديي ما يناس  الممدوح من المعاني ناه فن،ح  
 ؛ فالخليفة يحاف  يل  يرا اإلس،م، ويري  أم ة اإلس،م، وهو رحيم بها، ينشر فيها (4)مدحأ وممدوحأ"

 سيفأ. العدل، وينوي ديائم الدولة شاهرا  
 ، ويعز، فهو ) ر اُر ( أي ذائباأ يذل الكفر وأهلأأن   ،لممدوحأبو تمام لوالصفات التي رسمها ومن األخ،  

 اإلس،م وأهلأ، فنال في قصيدة يمدح فيها أبا يوس  التغري 
ااااااااااااااااااذ ات أ  يناااااااااااااااااا   يخااااااااااااااااااا  المساااااااااااااااااالمون ش 

 
 ارُ لاااااااااااااااااااااأ الجب ااااااااااااااااااااا متواضااااااااااااااااااااا   ي عُناااااااااااااااااااااو 
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 ماااااااااااااة  ل   ُ  هاااااااااااااو كوكااااااااااااا  اإلسااااااااااااا،م أ ي اااااااااااااة  

 
 (1)ارُ يخاااااااااااااااااِر   فماااااااااااااااااُخ الكفااااااااااااااااار فيهاااااااااااااااااا ر   

  

 والممدوح ي يم في أخ،قأ ال تستفزه فعال السفهاء، وال ينزل إل  صغائر األمور، ينول في مدح محمد 
 بن يبد الملك بن صال  الهاشمي ا

ِمااااااااااااااااااااااااُن الغاااااااااااااااااااااااادر للصاااااااااااااااااااااااادي  وال  ال ُيك 
 

 (2)يخطااااااااااااااو اساااااااااااااام ذي ود ه إلاااااااااااااا  لنبااااااااااااااأ 
 وهو ال يخا  إال اهلل، ويخافأ الناس  

 هاااااااااااااااااااألماااااااااااااااااور وهز   لةُ ِضاااااااااااااااااع  أ مُ ت اااااااااااااااااوهز  
 

 (3)يفااااااااااااااااوخِ  اإللااااااااااااااأِ  فاااااااااااااااي ذاتِ  ياااااااااااااا   خِ وأُ  
  

 ويمدح أبو تمام إسح  بن إبراهيم بأن أ يحاف  يل  أمور المسلمين صغيرها وكبيرها، وأما أخ،قأ فكرم  
 وهذه األخ،  هي سب  في حصول المهابة والوقار في أيين الناس، ينول ، وجود 

ِليااااااااااااااااااات     اااااااااااااااااااي     و   المسااااااااااااااااااالمين فلااااااااااااااااااام ُتض 
 

 االكبااااااااااااااااااااااااااار ال و  لصااااااااااااااااااااااااااغار  هم اأمااااااااااااااااااااااااااور   
 اهلل مااااااااااااااااااااااان كااااااااااااااااااااااارم  وجاااااااااااااااااااااااود   اك  ر  ب ااااااااااااااااااااااا 

 
ااااااااااااااااااااااااااااااوألب     االمهاباااااااااااااااااااااااااااااااة والوقاااااااااااااااااااااااااااااااار   ك  س 

اااااااااااااااااااامُ  ك  إذا مااااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااان جااااااااااااااااااااارُ    بيا  ع  ص 
 

اااااااااااااااا   (4)اتخااااااااااااااااا  وال افتنااااااااااااااااار   را  ي  فاااااااااااااااا، ض 
  

 وأخ،  يحبها الشاير أن تكون  ،فهي صفات ،وهذه الصفات واألخ،  إن لم تكن موجودة في الممدوح   
ن   ،ال يعرفون الممدوح"فهناك شعراء  فيأ  ما يعرفون أص، المتل األيل  الذي في خيالهم، فالممدوح أساسا وا 

   (5)رمز بنضية".
 وموقفأ المتحيز لإلس،م، حي  رسم صورة للممدوح بألوان  ،وهي بذلك تدل يل  تنافة الشاير اإلس،مية

 .زاهية إس،مية
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 التعبير عن الموقف اإلسالمي. ا:ثالث

 

 تنافة إس،مية راسخة، وايتزاز باالنتماء لإلس،م. يتمتل موق  أبي تمام اإلس،مي في      
 أ العمي  لإلس،م وأركانأ، وتو ي  ذلك في قصيدة المدح، حي  يمدح ومن م اهر تنافتأ اإلس،مية فهمُ 

 ل ويذكر فت  الخرمية فيستعمل مفهوم الص،ة في أنها تصل  ما قبلها من األيما ،المعتصم
 

ااااااااااااا ل  ت ااااااااااااامِ   إذا أقيمااااااااااااات أصااااااااااااالحت   ،ةِ الص 
 

 (1)األيماااااااااااااالِ  رِ مااااااااااااا قبلهاااااااااااااا مااااااااااااان ساااااااااااااائِ  
  

 تفاصيلهما الدقينة تتشابأ إن   سبيل اهلل، بل في فك،هما خروج ،ومن نتاج تنافتأ الربط بين الحج والغزو
 حي  يمدح المعتصم بنولأ  كذلك،بينهما 
 أادي ااااااااااااااااااااااان    مُ ياااااااااااااااااااااااا طالماااااااااااااااااااااااا لب اااااااااااااااااااااااب  ل  مُ 
 

ااااااااااالِ  ياااااااااااد  دِ ي  رِ  ر  إلااااااااااا  الاااااااااااو    يااااااااااا  ك   وال و 
 لاااااااااااااأ العااااااااااااارا ِ  رمااااااااااااات أرُض أح   ماااااااااااااا  رِ ح  ومُ  

 
ااااااالِ  توباااااااا   دى واكتسااااااات  مااااااان الن ااااااا   مااااااان الب خ 

ااااااااااااا   قاااااااااااااد ُساااااااااااااِفك ت   نِ د  لااااااااااااادماء الُبااااااااااااا ا  ك  افِ وس 
 

ااااااااااااااااا باااااااااااااااااأ دمااااااااااااااااااءُ   ااااااااااااااااالِ  ادِ ذوي اإللح   والن ح 
اااااااااااااا جمااااااااااااااراتِ  وراميااااااااااااااا     ة  ن  الحااااااااااااااج  فااااااااااااااي س 

 
ااااااااارمااااااااا  بهاااااااااا ج     لِ ع  ذي الش ااااااااا الياااااااااومِ  راتِ م 

ِقاااااااااااويُ ي ااااااااااارِدي    نحاااااااااااو الماااااااااااروتين كماااااااااااا لُ ر 
 

 ِقاااااااااال نحاااااااااااو الفااااااااااارس البطااااااااااالِ ر  ي ااااااااااردي ويُ  
 البياااااااااااااات نافلااااااااااااااة   ركاااااااااااااان   ن  ك  الاااااااااااااار   لُ ب اااااااااااااان  تُ  

 
 الُنب ااااااااااااالِ  مااااااااااااان معماااااااااااااور   ك  ف اااااااااااااك   رُ ه اااااااااااااو    

ااااااااااااار  لماااااااااااااا ت     خاوياااااااااااااة   الكفااااااااااااارِ  بياااااااااااااوت   ت  ك 
 

 باااااااااااااااااالغزو آتااااااااااااااااارت بيااااااااااااااااات اهلل بالن ف ااااااااااااااااالِ  
ااااااااااا   والغااااااااااازو منروناااااااااااان فاااااااااااي ق ااااااااااار ن   ج  والح 

 
ااااااازُ  فأنااااااات   فاذهااااااا      (2)واإلبااااااالِ  الخيااااااالِ  ا ُ ي 

  

 خطر يبادة الهوى، وأن ها أخطر من  فة ويرتي المعتصم، يبينوحين يمدح الوات  ويهنئأ بالخ،
ْب  َن َمَ " يبادة األصنام في إض،ل صاحبها، وهذا تصدي  لنولأ تعال   ِن ََََل تََقبَ  َثُج ل  َب ْب َي تَُإنب ََ

ْب َثَذاب  َِنَء   َِن َ  ب َُُم اَ  يَاث ُل   َم نَظَ  ِب ُكي نَبَة َُ   كذ  ُذَا نَ  ُ  ُُن  نَ  َ  ََل يَا ب ُ  ُبَل ب ن َِ ْا ُذم ُا نتا َلَع َ   "َ َض
(3)

 حي  ينول  
 هااااااااااااااااااويحِ ط  فاااااااااااااااااي ت   هاااااااااااااااااواءاأل باااااااااااااااااادةُ ويِ 
 

 (4)األصاااااااااااااااانامِ  يبااااااااااااااااادةِ  فااااااااااااااااو    ينِ بالااااااااااااااااد   
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 دل يل  تتن  أبي تمام المصطلحات الفنهية في تعمي  معاني المدح، وهذا ي بعض وقد و  
 بتنافة اإلس،م، ينول 

 إال فريضااااااااااااااااااااااااااة   يااااااااااااااااااااااااااك  واهلل مااااااااااااااااااااااااااا آتِ  و
 

 (1)إال تاااااااااااااااانف، اسِ الن ااااااااااااااا وآتاااااااااااااااي جميااااااااااااااا    
  الممدوح فريضة  يل  سبيل اإللزام بسب  تفضلأ وكرمأ، بينما يزور اآلخرين نافلة. فهو يأتي 

 
 التغلبي، يستعمل مصطلحات الحليمدح فيها مالك بن طو   إلحدى النصائد التي  زليةوفي مندمة   

 والحرم، وذلك في بيان الع،قة بينأ وبين امرأة حسناء ذات زوج، ينول 
 

م   بيضاااااااااااءُ  اااااااااار   كااااااااااان لهااااااااااا ماااااااااان  يرنااااااااااا ح 
 

اااااا فلاااااام نكاااااان نسااااااتحل  الصاااااايد    مِ ر  فااااااي الح 
(2) 

 حرمة نها م نستحلها بمهر وال ملك، ألهذه المرأة الحسناء كال بية في الحرم ال ي ِحُل صيدها، ال أي أن   
 .يلينا لوقويها في حرم الزوجية

 

 ما روي أن يمر بن الخطا  رضي اهلل ينأ أراد أن ينط  جلود اإلبل  ،ومن تنافتأ التفصيلية الواسعة   
ن    ما كان ذلك حين الضرورة لنلة الذه  والفضة، يل  مندار الدراهم، ويجعل الناس يتعاملون بها، وا 

 ر إل  الشيء فيفعلأ وهو يالم أن  يره أفضل منأ، ينول والمعن  أن اإلنسان قد يضط
ااااااااايُ     دِ ت ااااااااان  لااااااااام ي   ااااااااا ر  م   يجعااااااااال مااااااااان لِ لإلب 

 
اااااااااا جلودهااااااااااا الن نااااااااااد     (3)ه ُ ه الااااااااااذ  ز  حتاااااااااا  ي 

  

 بل أيضا ي هر من  ،وال يتوق  هذا الموق  المتحيز لإلس،م يند أبي تمام من خ،ل تنافتأ اإلس،مية   
 أو قائد،  ،أو وزير ،ة حين يتحن  انتصار لإلس،م والمسلمين يل  يد خليفةوخاص ،خ،ل ايتزازه باإلس،م

 نزية إس،مية جياشأ، فنال   أفت  المعتصم يمورية، حي  أخذت فنال حين
اااااااا جااااااااد  بنااااااااي اإلساااااااا،مِ  أبنياااااااات    د  ع  فااااااااي ص 

 
اااااااااا والمشااااااااااركين ودار    اااااااااا كِ ر  الش    ِ ب  فااااااااااي ص 

اااااااااااااا خليفااااااااااااااة     ى اهلل سااااااااااااااعيك يااااااااااااااناز  اهلل ج 
 

ااااااااااوالح   واإلساااااااااا،مِ  ينِ لااااااااااد  ومااااااااااة اتُ ر  جُ    (4) ِ س 
  

ن    أ ليهدر فيها هدير ال افر ويواطفأ الدينية والنومية بارزة في هذه األبيات، وفي النصيدة بمجملها، وا 
 المبتهج الذي تبددت أمامأ جحافل األيداء وانجابت  ياه  ال ،م وحلت مكانها أضواء النصر في 

 . (5)كل مكان
 

                                                 

 .3/143الديوان  (1)
 .3/112الديوان  (2)
 .1/222لديوان ا (3)
 .22-1/02الديوان  (4)
 .212العصر العباسي األول،  (5)
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 نزوع يربي، ينول  ،لنزية اإلس،ميةوربما يتضافر م  هذه ا
ااااااالمِ  بنااااااي األصاااااافرِ  ت  ن ااااااأب    هممِ كاِساااااا اضِ ر  م 
 

 (1)أوجااااااااأ العاااااااار ِ  ت  ل ااااااااصاااااااافر  الوجااااااااوه وج   
  

 ويسخر ،تمام الحمية اإلس،مية فيعتز باإلس،م المعتصم ويفت  الخرمية، تأخذ أبا وحين ينتصر
 بالخرمية، ينول 
 الشاااااااااااااااارك شاااااااااااااااار  ماااااااااااااااارلِ  أمااااااااااااااااورُ  آلاااااااااااااااات  

 
ااااااااااااااااااااااط  خ  ت   بعااااااااااااااااااااااد  وأق اااااااااااااااااااااار     وصاااااااااااااااااااااايالِ  م 

اااااااااااأر   ياااااااااااا ياااااااااااوم    ااااااااااار   كنااااااااااات      ش   ة  ني ااااااااااام      ش 
 

   اآلجااااااااااااااااااااااااااااااالِ صااااااااااااااااااااااااااااااائِ  ةِ للُخر مي اااااااااااااااااااااااااااااا 
 جااااااااااااوال  فيااااااااااااأ وأد   أساااااااااااارى بنااااااااااااو اإلساااااااااااا،مِ  

 
ااااااااااااا بنلاااااااااااااو ِ    فاااااااااااااي صااااااااااااادور رجاااااااااااااالِ  د  ُأس 

ااااااااا   م فاااااااااي سااااااااااية  هِ وقِ م روا يااااااااان ُساااااااااقاااااااااد ش 
 

اااااااااااااااااااار ت  إز     (2)  باإلساااااااااااااااااااابالِ الحاااااااااااااااااااار   ار  أ م 
 في موق  أبي تمام الذي يجم  بين شماتتأ بالشرك من جهة، وايتزازهحي  تبدو الحمية اإلس،مية  

 باإلس،م من جهة أخرى.
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 .132-3/132الديوان  (2)



 80 

 
 
 

 :الفصل الثاني
اجلانب الفني يف قصيدة  

 املدح
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني
 
 
 

 دة المدح عند أبي تمام.الجانب الفني في قصي
 
 

 / بنية القصيدة.المبحث األول
 

 المبحث الثاني/ ظواهر أسلوبية.
 

 المبحث الثالث/ الصورة الفنية.
 
 
 
 



 83 

 
م ل الجميل، وُينب   النبي ، ولهذا تيعد         ل قصيدة المدح الجزء األكبر في متالشعر فنا جمي،؛ ألنأ ُيج 

 من  اية الشعر، ورسالة الشاير. جزءا  العربي؛ ألنها تحن   الشعر نتاج
 ذلك أن سواء، المتلنين يل  حدّ  د الشعراء العر  بل يندولهذا ح يت قصيدة المدح باهتمام كبير ين

 الصورة الجمالية  تمتل هان  ألواألخ،قية في المن ومة العربية، أو  ،هذه النصيدة احتوت يل  النيم الجمالية
 أن يراها في الممدوح. واألخ،قية التي يود الشاير

فهاي إذن نتااج جماالي، أي أن  (1)وجمالياة ،أو مطالا  أخ،قياة ا،فنصيدة المدح إما أن تكون صفات وقيما
ينصر أساس في العملياة الشاعرية مان اإلباداع إلا  التلناي، فالمبادع ال يكاون كاذلك إال باأن يعايش الجمال 
يمكاان أن يتااذو  الاانص ويتلناااه تلنيااا منبااوال إال ماان  ياليااة اإلحساااس واالنفعااال، والمتلنااي ال جماليااة تجربااة

يلاا  درجااة  أن يكااون لشاااير العرباايال بااد ل ، لااذلك كااانيتناساا  وروح النصاايدة أو انفعااال ،خاا،ل إحساااس
فااي اسااتدياء الجمااال بمااا يحاارك مشاااير اآلخاارين ماان جهااة،  بحياا  أيطاا  أهميااة ،ياليااة ماان اإلحساااس

يياة التاي تلتناي فيهاا األحاسايس االجم ،ل االيتمااد يلا  النايمخامان  ئة نفسأ جماليا من جهاة أخارى،وتهي
 ،الجدياااد والمعاصااار كوصااا  الطبيعاااة باألصاااالة كااااألط،ل والمااارأة، أو الجمالياااة، ساااواء ماااا اتصااا  منهاااا

 والخبرة في الحياة واألحياء. ،والحكمة ،والربي 
 

 .مقدمات القصيدة أوال:
   

 بداع الشاير بايتبارها وسيلة لتهيئة المتلني نفسيا لموضوعتمتل مندمة النصيدة ميدانا  خصبا  إل     
 النصيدة؛ لذلك طر  أبو تمام مندمات يديدة للوصول لموضوع المدح، جامعا فيها بين األصالة 

 يند أبي تمام ور ية جادة للحياة واألحياء.يمينة لتنافة  والمعاصر، بما يعطي انطبايا   والمعاصرة 
 ند أبي تمام مما يأتي  وتتشكل بينة النصيدة ي

 . المقدمة الطللية.2
 

 صراع بين الشاير والزمن، إذ الر بة اإلنسانية تنوم يل  ح   نتاج  جاءت هذه المندمة      
 إنهاء دورة الحياة.ولكن حركة الزمن، وطبيعة الحياة تجري يل   ير هذه الر بة، إنها تسع  إل   البناء،

 ر بتأ في البناء لم تتحن ، فتمل كأ الحزن الذي انهزم فيأ الشاير؛ ف يدانومن هنا كانت األط،ل الم
 فائت من الر بة اإلنسانية. الذي هو تعبير

ذا توسعنا في النول ف ن    نتاج تجربة مريرة بين الشاير والزمن، ينول ابن قتيبة   الشعر وا 
 كر الديار والدمن واألتافي، فبك  ما هي ابتداء بذالنصيدة إن   منّصد بعض أهل األد  يذكر أن   سمعت"

                                                 

 . 114 شوقي ضي  العصر العباسي األول، (1)
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      (1)."عل ذلك سببا لذكر أهلها ال اينينوخاط  الرب ، واستوق  الرفي ، ليج وشكا،
 

 شأنأ في ذلك شأن كل إنسان، لذلك ،نكسار الشاير أمام الزمنمن أبرز ي،مات حزن وا والبكاء هو
التجرباة المريارة التاي سيعيشاها كال إنساان،  فاي هاذه مشااركين ويخاط  النوم، ليكونوا معاأ الرفي  يستديي
 للجمي . ةيام في تجربة

 

 تجاه الزمن الذي حال بين اإلنسان  يند الشعراء جمعيا   لذلك كان الوقو  يل  األط،ل يمتل شعورا  
 ، حاف  أبو تمام يليأ إل  حد  التنديس، ينول العربي وبين ما يشتهي

 يليااااااااااااااأ أسااااااااااااااألأ إلاااااااااااااا  تُ ف ااااااااااااااك  ي   ل  ل ااااااااااااااط  
 

 أ لاااااااااااي مساااااااااااجداُعاااااااااااب  ر   كااااااااااااد يصاااااااااااب ُ أن  
 أه وأنشاااااااااااااااااااااد أهل ااااااااااااااااااااادُ ُشاااااااااااااااااااااو للاااااااااااااااااااااُت أن   

 
 (2)أو منِشاااااااااااادا دا  ني ناِشااااااااااااد  ِخاااااااااااا والحاااااااااااازنُ  

 بل هو يمل شعائري ينوم يل  الديمومة في قولأ  "يكفت"  ،والتنديس ليس إحساسا داخليا فحس  
 ذه سمة من السمات والشمولية في قولأ  "ناشدا أو منشدا"، حي  وضعها بين الشيء وضده، وه و" للت"،

 األسلوبية في شعر أبي تمام.
 

 صورة  ، وجاء وص  الطلل فية من مجموع النصائد"وقد وردت المندمات الطللية اتنتين وت،تين مر    
 سريعة أشبأ باللنطات الذكية التي تنتنص من الطلل، روحأ وترسم لأ صورة جاءت ب، شك جديدة ين 

       (3)نديم"تلك التي كانت للطل في الشعر ال
 

ذا كان وقو  أبي تمام يل  األط،ل تنديسا    أ يطل   يره بأن ال يلومأ، فنال في مندمة ف ن   فنيا   وا 
 قصيدة يمدح فيها أبا الحسين يل  بن مر 

 نِ إدماااااااااااااااني يلاااااااااااااا  الااااااااااااااد م   رت  ب ااااااااااااااأك   اك  أر  
 

ااااااااااامااااااااااان بااااااااااااد  ومُ  وحملاااااااااااي الشاااااااااااو      نِ مِ ت  ك 
 يلاااااااااااا  تُ ف ااااااااااااك  ي إن ي  ،ِماااااااااااام   رن  تِااااااااااااك  ال تُ  

 
اااااار     (4)الحبياااااا  فلاااااام أيكاااااا  يلاااااا  وتاااااانِ   ِ ب 

  

 وينول في قصيدة أخرى يمدح فيها المأمون 
 واوم  حتااااااااااااااا  خي لُاااااااااااااااالل ااااااااااااااا وا يلاااااااااااااااي  فُاااااااااااااااق  و  
 

 (5)حاااااااااااااارامُ  يارِ يلاااااااااااااا  الااااااااااااااد   أن الوقااااااااااااااو    
  

 وال تجي ، وهي لذلك تختل  ين األصنام،  ،وأبو تمام حين ين  يل  األط،ل يدرك أنها ال تسم 

                                                 

  .1/22 الشعر والشعراء، يبد اهلل بن مسلم الدينوري، دار الحدي ، الناهرة، (1)
 .2/11الديوان  (2)
 .334ص في شعر أبي تمام، يسرية المصري، الهيئة المصرية العامة للكت ،بنية النصيدة  (3)
 .3/332الديوان  (4)
 .3/121الديوان  (5)



 85 

 فينول 
ااااااااااافُاااااااااااقِ   دوا مااااااااااان يهااااااااااادكم بالمعاهااااااااااادِ د  وا ج 
 

ن هاااااااااي لااااااااام تسااااااااام  لِ   ااااااااانُ وا   (1)ناشااااااااادِ  دانِ ش 
  

 الطلل يمتل جزءا ي ، ألن هذاوهو الذي يج ،وهي ال تجي  يل  س ال سائل، فالشاير هو الذي يسأل
 وليس جزءا من الطبيعة فحس ، حي  ينول  ،من تجربة الشاير

 اأال تجيباااااااااااااااااا لااااااااااااااااااولِ ماااااااااااااااااان سااااااااااااااااااجايا الط  
 

 وباُصااااااااااااااااأ أن ت  تِاااااااااااااااال  ن  مُ فصااااااااااااااااوا   ماااااااااااااااان  
اااااااااااااااااا   ها واجعاااااااااااااااااال بكاااااااااااااااااااك جوابااااااااااااااااااا  ن  ل  أ  فاس 

 
اااااااااااااااااااا و   تجااااااااااااااااااااد الش اااااااااااااااااااا   ايب ااااااااااااااااااااجِ ومُ  ائ،  س 

 وهاااااااااااااي يكاااااااااااااا    ساااااااااااااوم  نا الر  د  ِهاااااااااااااقاااااااااااااد ي   
 

ااااااااااااااابا تزدهياااااااااااااااك حُ   اااااااااااااااللص   (2)وطيباااااااااااااااا نا  س 
    

  إنساني، واألط،ل جزء من الطبيعة، واإلنسان  أ معن   والوقو  يل  األط،ل ال يكافئ الشو ، ألن     
 فنال أبو تمام  يل  األط،ل في أنها شفاء للوجد؛ ومن الطبيعة، فتبن  قيمة الوقو  ،أسم  من األط،ل

 شااااااااااوقك فااااااااااانزل  ءِ ُكاااااااااابِ  لاااااااااايس الوقااااااااااو ُ 
 

لااااااااااااااااااااالِ   لُااااااااااااااااااااال  لاااااااااااااااااااااي، بالااااااااااااااااااااادموع فتُب   ت ب 
ااااااااااااااااااااااي   فلعاااااااااااااااااااااال     هاااااااااااااااااااااااأذريت   ساااااااااااااااااااااااية   رة  ب 

 
اااااااااات     (3)محاااااااااااولِ  وجااااااااااد   ا ِ ماااااااااان إرب ااااااااااا فيك  ش 

 ل معبرا ين معاناتأ الخاصة في العش ، وي،قتأ الوجدانية باألط،ل، واصفافالشاير يفتت  النصيدة بالغز  
 .(4)وما طرأ يليها من تغيير في  يا  أصحابها ،هذه األط،ل

 

يحاءات، تكتس  النصيدة قيمتها الحنينية أو النصيدة من معان   ،وبمندار ما تتيره المندمة    ينول  ،وا 
 هايبِ ِساااااااااااااااااااااان   انُ ي ااااااااااااااااااااااها لااااااااااااااااااااااوال ل  ك  ون  دُ ف اااااااااااااااااااااا

 
ااااا ، ُ ِصااااا ت  ل ااااا   ل    ااااامنهاااااا ت   رِ خ  الص   (5)عُ د  ص 

  

 المغي  موس  بن إبراهيم يرى أن األط،ل تنري ضيوفها لوية وحزنا، وكلما كان الطلل وفي مدح أبي  
ذا كان الطلل وقفا يل  األمطار والرياح ويوامل التعرية دارسا   دم  الشاير وق   ف ن   ،كان أكتر قرى، وا 

 نول أبو تمام ي يل  األط،ل،
 يسااااااااااااااااااااااااااااا  رِ م أراك د  عِهااااااااااااااااااااااااااااب  ر   ي   ِشااااااااااااااااااااااااااااأق  
 

اااااااااااااااااسِ ور   ى ضااااااااااااااااايوفك لوياااااااااااااااااة  ر  وِقااااااااااااااااا   ايس 
اااااات  يلاااااا  البِ    مااااااا ا تاااااادىبِ لاااااا  ل  ولاااااائن ُحِبس 

 
اااااااادمعااااااااي يليااااااااك إلاااااااا  الم     (6)حبيسااااااااا اتِ م 

    
                                                 

 .2/11الديوان  (1)
 .1/122الديوان  (2)
 .3/32الديوان  (3)
 .112في النص الشعري العربي  (4)
 . 2/330الديوان  (5)
 .2/212الديوان (6)



 86 

 وهو ال ين  يند ديمومة الحزن من خ،ل هذا الدم  الذي أوقفأ يل  الطلل، بل يضي  معن  آخر
 وهو أن العيون تنز  دما، ينول  ،ات البكاءيمتل أيل  درج 

 أماااااااااااا الرساااااااااااوم فناااااااااااد أذكااااااااااارن ماااااااااااا سااااااااااالفا
 

 فااااااااااااا، ت ُكف ااااااااااااان  يااااااااااااان شاااااااااااااأنيك أو ي ِكف اااااااااااااا 
 وال للصاااااااااا   أن يفناااااااااا  الحياااااااااااءُ  ر  ذ  ال ُياااااااااا 

 
ااااااااااابعاااااااااااد مُ  للاااااااااااد م ِ    ي الحاااااااااااي  أن ينفااااااااااااض 

 ساااااااااااااااااااااف   ودم   بماااااااااااااااااااااء    اااااااااااااااااااال  حتااااااااااااااااااا  ي   
 

اااا  يحساااا ُ   ب   (1)اف ااااي  ماااان يينيااااأ قااااد ر   فااااي الر 
  

ذا كانت األط،ل تمّتل انعداما للحياة  وانتهاء لتجربة ياطفية رائعة، ف ن  أبا تمام ديا لها بالس نيا  ،وا 
 أم، في أن تعود فيها الحياة، وذلك جريا يل  يادة السابنين إذا أحبو مكانا ديوا لأ بالسنيا والريي، ينول

 أبو تمام في مدح محمد بن الهيتم بن شبانة 
ااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا مُ هُ ول  لُااااااااااااااااااااا  طُ ن  أس   ش  هااااااااااااااااااااازيمُ أج 

 
ااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااات يلااااااااااااااااااايهم ن  د  و    ونعااااااااااااااااااايمُ  ة  ر  ض 

 سااااااااااااااااحابة   اد  ه اااااااااااااااام يِ هُ د  معاِهاااااااااااااااا ت  جاااااااااااااااااد 
 

 يمُ ِماااااااااااااااذ   يارِ ماااااااااااااااا يهااااااااااااااادها يناااااااااااااااد الاااااااااااااااد   
ت ااااااااااااااااااك   المااااااااااااااااااُة البااااااااااااااااااريءِ      لُااااااااااااااااااومُ    ل م 

 
ِرة مااااااااااااااااذمومُ    (2)وال لاااااااااااااااام ماااااااااااااااان ذي قُااااااااااااااااد 

  

 وينول يمدح أحمد بن يبد الكريم الطائي 
 دىالن اااااااااااااااا يااااااااااااااااا داُر دار  يليااااااااااااااااك إرهااااااااااااااااامُ 

 
 اد  ى فتاااااااااااارأ  ر  فااااااااااااي الت اااااااااااا كِ روُضاااااااااااا واهتااااااااااااز   

ت أ ِسااااااااااادا   وكسااااااااااايِت مااااااااااان ِخل اااااااااااِ  الحياااااااااااا ُمس 
 

ُشااااااااااااااااُأ مستأِسااااااااااااااااا   (3)داُأُنفااااااااااااااااا ُيغ اااااااااااااااااِدُر و ح 
  

 وربما يعم  أبو تمام استدياء المحبوبة من خ،ل الطلل، ف، ين  يند الذكريات والخياالت، بل يستديي 
 بن يبد الملك الزيات  مدح محمدرائحتها الطيبة، ينول في 

ااااااااااااااار   ُدنِااااااااااااااا   بكااااااااااااااا  آيااااااااااااااااتِ  ن  ِ ب      ُماااااااااااااااد 
 

ااااااااااااااااار  ترابِ  لاااااااااااااااااوال نسااااااااااااااااايمُ     ِ هاااااااااااااااااا لااااااااااااااااام ُيع 
ِطاااااااااااااااااااائ ن  تراب   ام  د  ق ااااااااااااااااااااأل طاباااااااااااااااااااات     هاااااااااااااااااااااو 

 
ااااااااااااار  لطيماااااااااااااة    ن ن ش  ق ااااااااااااا ِ  ف ااااااااااااان ف خ   مااااااااااااا  ق ر 

 رىأرج  أقاااااااااااااام  مااااااااااااان األحباااااااااااااة فاااااااااااااي الت ااااااااااااا 
 

 (4)الاااااااااااااذ ر  ِ  رينااااااااااااات بالاااااااااااااّدموعِ وصااااااااااااارى  أُ  
 اء جوان  من تجربتأ الحميمة المفنودة والتي تتمتل في صفات وأفعال شت ، منوهو بذلك يحاول استدي 

 إحدا  حالة من االنسجام والتوازن في نفسأ. أجل 
 

 

 ن  المكان ال يكون جمي، إال بما فيأ من األحبة، وبكاء األط،ل هو بكاء لما كان فيأ من وملخص النول إ
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 ينول  أحبة
 

ااااااااااااااااااااااااااااا إن  المناااااااااااااااااااااااااااااازل    قاااااااااااااااااااااااااااااة  ر  فُ ها ت  ر  او  س 
 

ل ااااااااااااااااااات  مااااااااااااااااااان اآلرامِ    كااااااااااااااااااال  كنااااااااااااااااااااسِ  أ خ 
 ت  ف اااااااااااه  ر  الترائااااااااااا  أ   مااااااااااان كااااااااااال  ضااااااااااااحكةِ  

 
اااااااااااااااا إرهااااااااااااااااا      (1)اسِ المي اااااااااااااااا ةِ ان ااااااااااااااااالب   طِ و  خ 

  

ذا كانت المندمة الطللية تمتل إطارا مكانيا لتجربة ياطفية حميمة، ف ن       ت ل الشاير يود يسع  لو وا 
 رياح واألمطار.ال تتغير بتغير الزمن، وتأتيرات ال باقية 

 إنأ يريد أن تكون هذه التجربة العاطفية أو األمل السعيد في الممدوح، بحي  يكون الم،ذ الذي يأوي إليأ
 البديل يما افتنده من ح  داتر، بفندان األحبة من هذه األط،ل.             الشاير

 

 أو الممدوح، بحي  ُتحد  تهيئة ولذلك كانت المندمة الطلليلة مدخ، مناسبا للشاير إل  قل  المتلني
 ومواق  نبيلة منهم. ،ألفعال نفسية

 أجمل ما يمكن أن يتركأ اإلنسان في انهزامأ  ف ذا كانت األط،ل هي ما تبن  من ذكريات األحبة، ف ن  
 الحتمي م  الزمن، هو الفعل الجميل، والخل  النبيل.

 و  يل  األط،ل فنال مدحتأ بالوق با سعيد محمد بن يوس  ابتدأفحين يمدح أ
اااااااااااااااااا اهااااااااااااااااااا الهِ  بت  ل  أط،ُلهُاااااااااااااااااام  س   ايف ااااااااااااااااااُدم 

 
ااااااااااااااااا   اوف ااااااااااااااااااكُ بهااااااااااااااااان  يُ  وحشاااااااااااااااااا   ت  ل  د  ب  ت  واس 

 اه ااااااااااام  ك  حُ  أيطااااااااااا  الحاااااااااااواد    ياااااااااااا منااااااااااازال   
 

 (2)فاااااااااااااااي ِياااااااااااااااد ة وال تساااااااااااااااويفا طااااااااااااااال  ال م   
  

  والمنازل المألوفة ،وفجائ  في الديار ،ويستمر الشاير في الحدي  يما يفعلأ الزمن من نكبات   
 فينول  من الذي يلوذ بأ من حواد  الزمن؛الم،ذ اآل هالممدوح بايتبار  كرم بأصحابها، تم ينتنل إل 

 أإن ااااااااااااااا ساااااااااااااااعيد   أباااااااااااااااي ود  ُت ُجااااااااااااااااقاااااااااااااااد  ي  
 

 باااااااااااااااأ وكاااااااااااااااان نحيفاااااااااااااااا باااااااااااااااُدن  الرجااااااااااااااااءِ  
 ُب  الاااااااااااااااااااذي بزئيااااااااااااااااااارهوياااااااااااااااااااززُت بالس ااااااااااااااااااا 

 
 (3) ريفااااااااااااا ورُ ُغااااااااااااالت   أمساااااااااااات وأصاااااااااااابحت 

 عالأ وصفاتأ الجميلة.تم يستمر في ذكر مناق  الممدوح وأف 
 في ذكر ن بيتا  فيما كان الباقي ويدده ستة وت،تو وقد استغرقت المندمة ستة يشر بيتا من هذه النصيدة 

 صفات الممدوح.
 ها بالوقو  يل  األط،ل؛ فينول الطائيين، يبتدئوفي مدحة أخرى يمدح فيها بني يبد الكريم 

 أراماااااااااااااااااُة كناااااااااااااااااِت ماااااااااااااااااأ ل    كاااااااااااااااااّل ريااااااااااااااااامِ 
 

اااااااااااااااااا   نس الناااااااااااااااااااديمِ عِت باااااااااااااااااااألُ ت  م  ت  لااااااااااااااااااو اس 
س ااااااااااااااااااااااان   سِ    الُبااااااااااااااااااااااا ار  أد    اااااااااااااااااااااااك الت  ح   ابيص 

 
 يمِ ِعاااااااااااااااااااااات الن  إلااااااااااااااااااااي  فصااااااااااااااااااااارِت جن ااااااااااااااااااااا 
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ااااااااااااااااا لااااااااااااااااائن أصااااااااااااااااابحتِ   افيو  دان الس ااااااااااااااااامي 
 

 (1)لنااااااااااااااااد أصااااااااااااااااحبت مياااااااااااااااادان الهمااااااااااااااااومِ  
  

 تم ينتنل في البيت التاس  لذكر صفات الممدوح وجميل أفعالأ؛ فينول 
 بنااااااااااااااااي حبياااااااااااااااا    ا فااااااااااااااااي ديااااااااااااااااارِ ن ااااااااااااااااخ  أن  
 

 (2) يمِ زِ بنااااااااااي الع اااااااااا السااااااااااير تحاااااااااات   ناااااااااااتِ ب   
 ويستمر في ذلك إل  نهاية النصيدة التي يبلغ يدد أبياتها تسعة ويشرين بيتا. 

 

 وكذلك حين يمدح محمد بن يوس  التغري في مدحة ابتدأها بنولأ 
 ديااااااااااااااااااارُ  يارُ وال الااااااااااااااااااد   أنااااااااااااااااااتِ  ال أنااااااااااااااااااتِ 

 
 األوطااااااااااااااااااارُ  تِ ل اااااااااااااااااو  ى وت  و  خااااااااااااااااا   اله ااااااااااااااااا 

ااااااااااااااااااكانااااااااااااااااات مُ    هاااااااااااااااااااوأهلِ  لِ لااااااااااااااااااو الط   ةُ ر  او  ج 
 

 (3)فهااااااااااااي بحااااااااااااارُ  دِ ر  زمنااااااااااااا ِيااااااااااااذا   الااااااااااااوِ  
  

 ويستمر في وص  األط،ل وتدايياتها إل  أن يصل إل  البيت العاشر فيذكر صفات الممدوح وجميل 
 نبيلة، فنال  ، ومعان  والم،ذ اآلمن و ير ذلك من صفات ،المخلص للحم ، والجدار األخير أفعالأ

 ل  ز  ي اااااااااااا لاااااااااااام   أبااااااااااااي سااااااااااااعيد   لااااااااااااوال جاااااااااااا،دُ 
 

 (4)ارُ د  مااااااااااااا يليااااااااااااأ ِصاااااااااااا صاااااااااااادر   غاااااااااااارِ للت   
 والتي تبلغ أربعة وستين بيتا. ،تم يستمر إل  نهاية النصيدة يل  هذا النحو 

 

 ،لتكون طرينا سلسلة للوصول إل  الصفاتة في أبو تمام أن يو   المندمة الطلليوبهذا استطاع    
 والمواق  الجميلة، التي دلت يليها ،ومعاني المدح، من خ،ل تهيئة الممدوح نفسيا، بذكر الصفات

 دا لهذا الجمال والكرم، واألجدر بالممدوح أن يكون امتدا األط،ل التي هي ديار األحبة، وأهل الفضل
  ،وأن يكون الذاكرة الجميلة ،وذكرياتهم النبيلة ،ن يوضا يما افتنده من جمال األحبةاألخ،قي، أو يكو 

 الخيار األمتل إلنسان يهدد الزمان وجوده أن يكون  الوجود اإلنساني، وأن  يهدد  الزمن والموق  النبيل، ألن  
 .       من اإلنسان وتحتف  بأ الذاكرة بن تنبيل، ف ن هذا هو الذي ي وموق  صاح  خل  جميل

 
 . المقدمة الغزلية.1
 ك لوايج الح ا يحر أن يبتد  الشاير مدحتأ بذكر صفات المرأة ومناقبها، بم كانت يادة الشعراء     
 إذا استدي   ،وقد بدت ي،قة الشاير بالمرأة ي،قة جمالية، وياطفية كذلك ،والشو  لهذا الكائن اللطي  

 الشاير صفات الجمال في المرأة، ويب ر ين موق  ياطفي جياش تجاهها.
 الجميل، أمدوحا  بحت أ يل  الفعل سواء  أكان مم ،ويهد  من وراء ذلك كلأ أن يهيئ المتلني نفسيا  
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 تجربتأ الشعرية. بحت أ يل  أن يكون متعاطفا م النار   أم ،المستم 
 

ذا كانت المندمة الطللية نتاج صراع بين الشاير   المرأة ليست بمعزل ين هذا الصراع بل ف ن   ،والزمن ،وا 
 وكأننا  هي تتوسطأ، يل  ايتبار أن حضورها يمتل يامل حياة كحضور الزمن، و يابها كغيا  الزمن، 

 الغريزة اإلنسانية وهي ح  البناء. في التي تتمتل إل  الننطة األساسية نرج 
 فالمرأة تتماتل م   ريزة ح  البناء، و يابها يتماتل م   ريزة كراهية الفناء.

حساس  ، فاختفت م اهرفحس  بالزمن، وال تمتل حالة  ريزية ايمين اولذلك تمتل المرأة حالة تنافية وا 
 احش وقل الحدي  ين الجسد الفاض  في مندمات أبي تمام الغزلية.الف الوص 

 ويعتذر إليأ  ،ففي قصيدة يمدح فيها أبا يبد اهلل أحمد بن د اد
 وخااااااااااااااااااااااااااااادودِ  ساااااااااااااااااااااااااااااوال    أي   أيااااااااااااااااااااااااااااات  ر  أ  
 

 ودِ رُ ز  ى ف ااااااااااااااااو  الل اااااااااااااااا لنااااااااااااااااا بااااااااااااااااين   ين اااااااااااااااات   
 ت   افلاااااااااااااااااااااة اللياااااااااااااااااااااالي أل ف ااااااااااااااااااااا ا ُ أت ااااااااااااااااااااار   

 
 وينااااااااااااااودِ  ُين ااااااااااااااد  الهااااااااااااااوى ماااااااااااااان يااااااااااااااار    

ااااااايُ يصااااااار   بيضااااااااءُ   اااااااب  ب  ها الص  ب ااااااا   الص   اا ي 
 

 ودِ لُااااااااااااااااااام  األُ  بخاااااااااااااااااااوط الباناااااااااااااااااااةِ  ُأُصااااااااااااااااااا،   
 إذا ا تااااااااااااادت ترماااااااااااااي النلاااااااااااااو    ة  وحشاااااااااااااي   

 
اااااااااااو    ااااااااااا  فماااااااااااا ت  ن  س   د يااااااااااار الصااااااااااايّ  طادُ ص 

 فيهااااااااااااااااااا وال جاااااااااااااااااار    ينااااااااااااااااااد مُ  ال حاااااااااااااااااازم   
 

 يناااااااااااااااااااااااااده بعنيااااااااااااااااااااااااادِ  قاااااااااااااااااااااااااوم   ارُ جب ااااااااااااااااااااااااا 
 معهاااااااااااااااااااااااودُ  مُ مااااااااااااااااااااااانهُ  ماااااااااااااااااااااااالي بربااااااااااااااااااااااا    

 
ااااااااااااااااااااااااا   ودِ لُاااااااااااااااااااااااااج  الم     ويزيماااااااااااااااااااااااااةُ إال األس 

 مهُاااااااااااااااال  ط،  ساااااااااااااااان  أ إن كااااااااااااااااان مسااااااااااااااااعود   
 

ااااااااااا   مااااااااااان مساااااااااااعودِ  فلساااااااااااتُ  ئونِ الش ااااااااااا ل  ب  س 
اااااااااااا كااااااااااااااي  وا فكااااااااااااان بُ ُنااااااااااااع        مهُ بعاااااااااااااد   ال  و  ح 

 
 يااااااااااااااااااادِ بِ وذاك حكااااااااااااااااااام ل   ياااااااااااااااااااتُ و  اري   تااااااااااااااااااام   

اااااااااااااااااااِدر  بِ   اااااااااااااااااااو  حماااااااااااااااااااارة ل  أج   هاااااااااااااااااااااا ُ ة إطف  ي 
 

 (1)ودِ قُااااااااااااااااوُ  ول  طُااااااااااااااا اد  أن تااااااااااااااازد    ِ م  بالاااااااااااااااد   
 األط،ل، وأن حضورها هو الحياة، و يابها هو الفناء. حي  نجد أن  يا  المرأة ين ديارها يمتل 

 

 توسط المرأة ي،قة الشاير بالطبيعة إذ ينول في قصيدة يمدح فيها يمر بن طو  التغلبي وقد ت
 يااااااااااااااااااا ِ وأط   العنيااااااااااااااااااا ِ  بأياااااااااااااااااااامِ  ن  ِساااااااااااااااااااأح  
 

ِجااااااااااااااا ِ  ن  ِهااااااااااااااافاااااااااااااااي أ ،لِ  والعااااااااااااااايشِ    الُمع 
اااااااااااااااااااااااااات ِ ل  ب  ِلاااااااااااااااااااااااااا هن  فِ يِ ِصااااااااااااااااااااااااااوم     أالُمس 

 
ااااااااااااااااي  ِ  يعهن  بِااااااااااااااااا ور  ه ااااااااااااااااالم   ِساااااااااااااااار  ُ    الص 

 ضااااااح إلاااااا   يط  نِاااااا ُأُصااااااُل كُباااااارد الع صاااااا ِ  
 

 ُمطي اااااااااااااااا ِ  اضِ ي اااااااااااااااابريحااااااااااااااااان الر      بِااااااااااااااااي   
 بُخااااااااااااااااااااااااااار د   الُمشااااااااااااااااااااااااااارقاتِ  هااااااااااااااااااااااااااان  لِ ،ِ و ِ  

 
  ِ ُعاااااااااااااألك    امضاااااااااااااتِ  كواياااااااااااا    ض  يِ بِاااااااااااا 

ااااااااااااان  مااااااااااااان ُدياااااااااااااج ال بااااااااااااااء ُمرب ااااااااااااا      وأ   
 

 مرب اااااااااااااااا ِ  مناااااااااااااااأ أ اااااااااااااااان   يااااااااااااااار   ن  ُباااااااااااااااد ل   
ااااااااااااااااااااااااااا إنساااااااااااااااااااااااااااية    ااااااااااااااااااااااااااا ت  ل  إن ُحص   هاابُ أنس 

 
اااااااااااااااا جنيااااااااااااااااةُ     ِ األبااااااااااااااااوين مااااااااااااااااا لاااااااااااااااام تُنس 
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 لماااااااااااااااا أصااااااااااااااابحت اءِ ب اااااااااااااااللز   تُ ل اااااااااااااااقاااااااااااااااد قُ 
 

اااااااااااااا    ِ خل اااااااااااااامِ و  مااااااااااااااانِ للز   د  نااااااااااااااا   فااااااااااااااي ح 
اااااااااااااج  ينااااااااااااة ي  دِ م  لِ     ل اااااااااااااقاااااااااااااد أمسااااااااااااا  البِ  اء  م 

 
اااااااااااااااااالمُ  باللساااااااااااااااااانِ  فيهاااااااااااااااااا خطيباااااااااااااااااا      ِ رِ ع 

ااااااااااااااااااها اءُ ن ااااااااااااااااااالف   مااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااكن  فكأن     ِيرا ص 
 

 ُمغضااااااا ِ  صاااااااولة   فيهاااااااا الااااااادهرُ  أو صاااااااال   
 قااااااااااااااابلهم وطاااااااااااااااو       و  بناااااااااااااااو ط ااااااااااااااا لكااااااااااااااان   

 
 (1)األ لااااااااااااا ِ  شاااااااااااااادوا المعاااااااااااااالي بالتنااااااااااااااءِ  

  

 وتحيل الديار ،وحضور الزمن، و يابها يمتل  يا  الزمن ،ويمارة الديار ،وهنا تمتل المرأة نبض الحياة
 جهةوكأننا أمام تنائية ضدية، المرأة، والحاضر، والديار من جهة، والفناء واألط،ل في  إل  األط،ل.

 أخرى.
 وفي متل ذلك ينول في مدح يمر بن يبد العزيز الطائي 

 ري مااااااااااااا هااااااااااااذه بشاااااااااااارُ اقِصاااااااااااا هِ ذِ يااااااااااااا ِهاااااااااااا
 

ااااااااااااااااارُ  دُ رائِاااااااااااااااااوال الخ     مااااااااااااااااان أترابهاااااااااااااااااا اأُلخ 
ااااااخااااارجن فاااااي خُ    لااااايس لهااااااا كاااااالروضِ  رة  ض 

 
 هاااااااااااااااااا ز ه ااااااااااااااااارُ اقِ إال الُحلاااااااااااااااااي  يلااااااااااااااااا  أين   

 ر  ر  هااااااااااااااااااااا دُ ا ماااااااااااااااااااان حولِ ه اااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااُدر ة حف   
 

اااااااااا   رامااااااااااي فيهااااااااااا دمعااااااااااي    ض   رُ ر  الااااااااااد   أر 
 بااااااااااال  ت  ن  يليهاااااااااااا وهاااااااااااو مُ  ُصااااااااااا   الشااااااااااابا ُ  

 
 مااااااا فااااااي صاااااافوه كاااااادرُ  ماااااااء  ماااااان الحساااااانِ  

اااااااالاااااااام تُ  ل  ل ااااااااماااااااان ط   ياااااااات  ي  حُ    لااااااااي طاااااااا،    ِ ب 
 

 أ الاااااااااااااااااذ ك رُ يحُ ِشااااااااااااااااار  ت   إال وفياااااااااااااااااأ أسااااااااااااااااا    
ااااااااااقااااااااااالوا أتبكااااااااااي يلاااااااااا  ر     لهاااااااااام قلااااااااااتُ  م  س 

 
ااااااا أ العاااااااينُ مااااااان فات ااااااا   (2)رُ أ األت اااااااق  و  هاااااااد ى ش 

  

 ة حياة ل ط،ل، كما الرياض التي من خ،لها تستعيد األط،ل دورتها في الحياة،وهنا يمتل حضور المرأ
 بل تتحول المرأة من حالة إنسانية إل  حالة روحانية، وهذا يدل يل  أن المرأة في ر ية أبي تمام وتجربتأ 
  تحولت إل  حالة يمينة من الويي والتنافة، وتخل ت ين حالتها المادية والغريزية، ينول 

اااااااااب    سااااااااايت  ك  في   تساااااااااري فاااااااااي ال ااااااااا،مِ  اءُ يض 
 

ااااااااااااوت   نااااااااااااورا     مُ لِ    يُ ف اااااااااااا فااااااااااااي الضااااااااااااياء  ُ رُ س 
 أف ااااااااااااااااااات  فيهاااااااااااااااااااا ح   المنااااااااااااااااااادامُ  يساااااااااااااااااااتعذ ُ  

 
اااااااااااااااااافتااااااااااااااااااراه وهااااااااااااااااااو المُ    مُ ل ااااااااااااااااااع  المُ  يتُ مِ ت  س 

ااااااااااااااااااملطُ    هااااااااااااااااااافُ ر  ط      ِلااااااااااااااااااط  أُ  ردِ بااااااااااااااااااالو   ة  وم 
 

 (3)ُمحك ااااااامُ  ونِ ُناااااافهااااااو مااااااا  الم    ِ ل ااااااافااااااي الخ   
  

 ، كما أن نورها لنوتأ يحيل، فصورتها تحيل ال ،م نورا  حالة روحية متسامية إل فند أحال الشاير المرأة 
نياة، لناد تجااوزت ياالم الواقا  إلا  خرجت المرأة يان طبيعتهاا األحادياة إلا  طبيعاة أتني لمة، وهنا  الضياء
 األضداد وتتجاذ .         تتوحد فيأ يالم
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  هار طبيعة مزدوجة للمرأة تجم  بين الوجود اإلنسانيوكتيرا ما ُي،ح   يا  الم،م  المادية للمرأة، وا  
 والروحي، من خ،ل صفات التسامي والتعالي  

اااااااا،  الخ   لااااااااو أن   ياااااااا ِ ماااااااان الهِ   ت  ر  ي  ُصاااااااا ل  خ 
 

 (1)لُ ِخاااااااا،  يليهااااااااا الخ   ت  ال ااااااااج   ا  لهااااااااا ُوُشاااااااام 
  

 يل  الخصر،فند صور المرأة في  اية من الدقة والنحول، بحي  لو جعل الخلخال مكان الوشاح لجال 
ن   قصاد الشااير مان ذلاك إخفااء م،محهاا المادياة اإلنساانية، ليننلهاا إلا  ياالم آخار تلتناي فياأ األضاداد  مااوا 

 .يريد أن يجعل من المرأة يالما متاليا خاليا من ضرورات المادة فهو وتتنافر.
 
 . المقدمة الطبيعية.4
 

 ض وأزهار وربي .الطبيعة من ريا وهي أن يبتد  الشاير مدحتأ بوص       
 لما لطبيعة قادرة يل  إتارة األحاسيس والمشاير الجمالية في نفس اإلنسان، والشاير بصفة خاصة،او 

ولاذلك تمتال الطبيعاة ينصار  .جمالياة مرهفاة ية، ولما في نفس الشاير من أحاسايسم اهر جمالفيها من 
الانفس األصاالة واإلتبااع،  ألط،ل تزريفايوالموضوع، ف ذا كانت ا ،والمتلني ،والممدوح ،التناء بين الشاير

ولاذلك ايتمادها  الفعال الجميال، ف ن  الطبيعة تزرع في اإلنساان روح المباادرة واالساتعداد المساب  للسالوك أو
 الشاير في مندمة قصائد المدح.

 

 ي أب الطبيعة يند ي مت ولما طبيعة وجمالها الساحر،وأبو  تمام واحد من الشعراء الذين ُفتنوا بال
 ، ويرسم مباهجها، وأترها في النفوس.دقينا   ذه  يصورها تصويرا   ،هاواشتد إحساسأ ب تمام،

 

 ربط بين جمالها وجمال خل  الممدوح أو الخل وي لهذا نراه يو فها في قصيدة المدح،
  ، ي هر تفننأ وصيا تأففي مدحتأ التي امتدح فيها محمد بن الهيتم بن شبانأ ،أن يراه فيأ يح  الذي

   الجديدة 
اااااااااااااااااااادِ  اااااااااااااااااااا ة  يم  اااااااااااااااااااا ادِ ي ااااااااااااااااااااالنِ  ةُ ح  م  س   و ُ كُ س 
 

 ى المكاااااااااااااااارو ُ ر  بهااااااااااااااااا الت اااااااااااااااا مسااااااااااااااااتغي    
اااااااااااااع ت بنعاااااااااااااة    ااااااااااااا  امِ إلي  ااااااااااااا لاااااااااااااو س   ُنع م 

 
اااااااااااااااال    اااااااااااااااا   نحوهااااااااااااااااا المكااااااااااااااااانُ ع  س   ي ُ دِ الج 

 فلاااااااااااااااو تساااااااااااااااااا لاااااااااااااااذ  ُشااااااااااااااا بوُبه ا وطاااااااااااااااا    
 

 قاماااااااااااااااااات فعاننتهااااااااااااااااااا النلااااااااااااااااااو ُ  اااااااااااااااااااطي ُ  م  
 فهااااااااااااااااي ماااااااااااااااااء  يجااااااااااااااااري وماااااااااااااااااء  يليااااااااااااااااأ 

 
ااااااااااااااااااز ال   تُن    ااااااااااااااااااوي    ُ و   وأخاااااااااااااااااارى ت ااااااااااااااااااذش 

ااااااااااااااااا وُض الااااااااااااااااار   كشااااااااااااااااا     ااااااااااااااااارأس   ر  أ واستس 
 

ااااااااااامنهاااااااااااا كماااااااااااا است   المحااااااااااالُ      ريااااااااااا ُ ر  المُ س 
اااااااااااااااافااااااااااااااا ذا الاااااااااااااااار ي  بعاااااااااااااااد م    جااااااااااااااااا ل  ح   وجر 

 
اااااااااااااااااااااااااارِ  نُ  م    و ُ ُحاااااااااااااااااااااااااال  أو م   ين  لااااااااااااااااااااااااااديها ي ب 
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ااااااااااااااا هاااااااااااااااا الغيااااااااااااااا ُ أي   ااااااااااااااا ي  أهااااااااااااااا،  ح   اد  بمغ 
 

 و ُ  ُ ى وحاااااااااااااااااين ت اااااااااااااااااويناااااااااااااااااد الس ااااااااااااااااار   ك   م  
 حكياااااااااااااااااااااااات ،ئاااااااااااااااااااا ُ خ   ر  ف ااااااااااااااااااااع  ألبااااااااااااااااااااي ج   

 
ااااااااااااااااااااااااِهن  قاااااااااااد يُ  م    (1)يااااااااااا ُ جِ الن   يااااااااااا   جِ الن   أُ بِ ش 

  

 فالشاير بدأ قصيدتأ بذكر السحابة التي تس   المطر فتغير وجأ األرض الناحل لصورة ربيعية جميلة،
 فالطبيعة الساحرة إنما كانت بفعل المطر المغي .

 وما أن ،ويسع  إليأ ،ويستغي  بأ ،ويصور الترى المكرو ، والمكان الجدي  كل منهما ينت ر الغي 
 وأجمل األشكال. وهي صورة ،ويكش  ين أبه  األلوان ،المطر حت  يزيل الروض  طاء رأسأ ينزل
 ؛ رض النصيدةم  مة هذه المندمة ءوالعواط  الجياشة. وال يخف  م، ،بالحركة والحيوية والنشاط مليئة

ويصاور  ،والتارى المساتغي  ،شابأ نفساأ بالمكاان الجادي وي ،أ منذ البداية يصور حالأوكأن   ،يمدح فالشاير
  (2) ويبع  الحياة من جديد. ،الممدوح بالمطر والغي  الذي سينشر البهجة والفرح

 

 وفي وص  الطبيعة أيضا يوازن أبو تمام أيضا بين الربي  وجمالأ وبين الممدوح وحسن فعالأ، فينول في 
 قصيدتأ التي مدح فيها المعتصم 

ااااااااااار  م  فهاااااااااااي ت  هر ِ اشاااااااااااي الاااااااااااد  و  ح   ت  رق ااااااااااا  رُ م 
 

ل يااااااااااااااأ ي     رُ كس اااااااااااااات  و اااااااااااااادا الت اااااااااااااارى فااااااااااااااي ح 
 حميااااااااااااااااادة   المصاااااااااااااااااي ِ  ندماااااااااااااااااةُ مُ  ت  ل اااااااااااااااااز  ن   

 
 رُ ف ااااااااااااااااااااك  ال تُ  جدياااااااااااااااااااادة   الشااااااااااااااااااااتاءِ  وياااااااااااااااااااادُ  

 أبكف اااااااااااااا الشااااااااااااااتاء   لااااااااااااااوال الااااااااااااااذي  اااااااااااااارس   
 

 رُ ِماااااااااااااات  ال تُ  هشااااااااااااااائما   القااااااااااااا  المصااااااااااااااي    
اااااااااااااااا كاااااااااااااااام ليلااااااااااااااااة     أبنفِساااااااااااااااا   الااااااااااااااااب،د  آس 

 
لُااااااااااااااااااااااُأ مُ    ت ع ن ِجااااااااااااااااااااااارُ فيهااااااااااااااااااااااا وياااااااااااااااااااااااوم  وب 

ااااااااااااااااااايا ن  ن  ت   يااااااااااااااااااا صااااااااااااااااااااحبي     مااااااااااااااااااااكُ ي  ر     ص 
 

ااااااااااااااكياااااااااااااا  تُ  األرضِ  تريااااااااااااااا وجااااااااااااااوه     رُ و  ص 
اااااااااااااااا مشمسااااااااااااااااا   تريااااااااااااااااا نهااااااااااااااااارا     أاب  قااااااااااااااااد ش 

 
 رُ ِمااااااااااااااان  ماااااااااااااااا هاااااااااااااااو مُ ا فكأن  ب ااااااااااااااازهااااااااااااااار الر   

 للاااااااااااااااااااورى حتااااااااااااااااااا  إذا اش  ع ااااااااااااااااااادنياااااااااااااااااااا م   
 

 مااااااااااااااا هااااااااااااااي من اااااااااااااارُ ن  ف  ُجلاااااااااااااا  الربياااااااااااااا ُ  
 أكأن اااااااااااااااا ماااااااااااااااان الربياااااااااااااااا ِ  أطاااااااااااااااال      لُااااااااااااااااخُ  

 
 المتيسااااااااااااااااااارُ  أُ وهدُياااااااااااااااااا مِ اإلماااااااااااااااااااا  ُ لُااااااااااااااااااخُ  

اااااااا   هوجااااااااودِ  اإلمااااااااامِ  لِ د  فااااااااي األرض ماااااااان ي 
 

 رُ الغااااااااااااض  ُساااااااااااار ج  ت ز ِهاااااااااااا باااااااااااااتِ وماااااااااااان النّ  
ااااااااااان  تُ    وماااااااااااا ُيااااااااااارو ض فعلاااااااااااأ   الريااااااااااااُض س 

 
ااااااااااااا أبااااااااااااادا     (3)ك رُ ر  اللياااااااااااااالي ُياااااااااااااذ  يلااااااااااااا  م 

  

، ويطل  أبو تمام من صاحبي  أ أنفالشاير هنا يبتد  قصيدتأ بذكر الربي  وحلتأ التي يلبسها األرض 
 حي  تنشر الشمس أشعتها يل  األزهار والحنول، ويستمر أبو تمام في ذكر ،الن ر في هذا الجمال يمعنا
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 ،م اهر هاذه الطبيعاة الغن ااء، إلا  أن يصال بحديتاأ إلا  الممادوح فا ذا كاان الربيا  هاو أجمال فصاول العاام
جماال الربيا  يبنا  فتارة  يار أن  ،  فالممدوح يصاره مان أجمال العصاور وأكترهاا ازدهاارا   ،تجمل األرض وبأ

 ويطاءه يبن  متص، يعم  الجمي . ،كرم الممدوح تم يننضي، لكن   زمنية
وفي نهاية النصيدة ينتنال الشااير إلا  المعنا  الاديني حاين ُياذ كر بالخاال  الاذي أبادع هاذا الصاني ، وجمال  

 هذا الربي ؛ فينول  
 أِفاااااااااااااااط  ُصااااااااااااااان ُ  الاااااااااااااااذي لاااااااااااااااوال بااااااااااااااادائُ  لُ 

 
 (1)أصاااااافر  بعااااااد إذ هااااااو أخضاااااارُ  مااااااا ياااااااد   

  
 الحكمة.ب .التقديم4
 

 الحكمة فضيلة ينلية، وهي من الصفات الجميلة التي يتحل  بها اإلنسان العاقل، ولذلك تعد مدخ،         
 متيرا للمتلني وتذكيرا لأ بجمال هذه النيمة، وديوة لأ للسير يل  منتضاها وخطاها.

 وخبراتها، ،من تنافات الشعو  األخرى ، وما أخذهأ التنافة اإلس،ميةتنضجأوحي  إن  العنل العربي قد 
 الفضيلة مزيدا من االهتمام، لذلك  هرت بعض النصائد التي اتخذت الحكمة مندمة لها،  فند أول  هذه

 عد تحوال في مندمات النصائد العربية، فنال أبو تمام يمدح أبا العباس يبد اهلل بن طاهر يُ وهذا ُ 
ااااااااااااااااُهاااااااااااااااا اااااااااااااااا ادي يوساااااااااااااااا   و  ن  ي   أاحبُ و  وص 

 
 أُباااااااااااااالِ ط   ل     الس ااااااااااااا أدرك    ما  د  ِناااااااااااااف   ماااااااااااااا  ز  ع  ف   

ااااااااالااااااااام ي   إذا المااااااااارءُ   اااااااااأ ص العااااااااازم  خلِ ت  س   ن ف س 
 

 أو ارُباااااااااااااااااااااااااااا للحادتاااااااااااااااااااااااااااااتِ  أُ تُااااااااااااااااااااااااااااو  ر  فذِ  
ااااااااااااأ     بااااااااااااا  ك  ر  م   اللياااااااااااال   تي مااااااااااااا أخشاااااااااااان  ل  اذِ ي 

 
اااااااااااالِ منااااااااااااأ فااااااااااااي المُ  وأخشاااااااااااانُ    أُباااااااااااااكِ ر   اتِ م 

 هااااااااااااااااااااانِ ف  أُ  ماااااااااااااااااااانِ الز   ي وأهاااااااااااااااااااوال  ينِااااااااااااااااااارِ ذ   
 

 أُباااااااااااااااااائُ    ا ر  ه اااااااااااااااااليِ أ الع مااااااااااااااااا  ت  فأهوالُاااااااااااااااا 
اااااااااالز   مااااااااااي أن  ل  ع  ألااااااااام ت     يلاااااااااا  الس اااااااااارى اع  م 

 
 (2)أوصاااااااحبُ  ينااااااد النائباااااااتِ   ِ ج  أخااااااو الاااااان   

  

 
 تجاربأ م  الحياةو  تنافتأ اإلس،مية، والخبرة الذاتية التي صنلتها ،جم  بين الحكمة أف ننا ن،ح  أن  
 ابنة، وكذلك في قولأ يمدح الحسن بن سهل  األبيات الس واألحياء، كما

 

اااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا كُ امن ااااااااااااااااااااي  أ  أ    ت إال مواهباااااااااااااااااااااا  ن 
 

 اب اااااااااااااااااائِ ب  ح   الحبيااااااااااااااااا ِ  وكنااااااااااااااااات ب ساااااااااااااااااعادِ  
اااااااااُت حتااااااااا  لااااااااام أجاااااااااد    ب  اااااااااذِ  و ر   مشااااااااار  ر  ك 

 
ااااااااااار ق ُت حتااااااااااا  قاااااااااااد نسااااااااااايتُ    اب اااااااااااارِ غ  الم   وش 

ااااااااااااااااااااااااإذا الق   و   طُااااااااااااااااااااااااخُ    ينااااااااااااااااااااااااند  د  ر   ن  هُ ت  ي 
 

 االكتائب ااااااااااااا ي قاااااااااااااد لنياااااااااااااتُ كاااااااااااااأن   جريحاااااااااااااا   
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ااااااااااااوماااااااااااان لاااااااااااام يُ   أصاااااااااااابحت   للنوائاااااااااااا ِ  م  ل  س 
 

 (1)ر ا يليااااااااااااااااااااأ نوائباااااااااااااااااااااأ طُاااااااااااااااااااانُااااااااااااااااااااخ،ئُ  
  

 ها وأن   ،هذه الحكمة ال تنبل النناش ة إل  أن  لإلشار وقد تأتي الحكمة وحدها دون مزجها بخبرة ذاتية، وذلك 
 ل المنجمين، خيار النوة أمض  من أقوا أن   نونا ال يتخل  في حياة الناس، ومن ذلكأو قا ،أصبحت سنة

 األول فيأ إرادة االنتصار، والتاني الخيار األول أقر  إل  تحني  النصر من الخيار التاني، ألن   أن   وذلك
 فنال يمدح المعتصم حين فت  يمورية رادة، ف، نصر إال ب رادة النصر؛ وانعدام اإل فيأ التردد

 الساااااااااااايُ  أصاااااااااااادُ  أنباااااااااااااء  ماااااااااااان الكتاااااااااااا ِ 
 

اااااااااا   الجااااااااااد  واللعاااااااااا ِ د ه الحااااااااااد  بااااااااااين فااااااااااي ح 
ااااااااااا ُض ي  بِااااااااااا  ااااااااااا ال ساااااااااااودُ   ِ ائِ ف  الص    ِ ائِ ح  الص 

 
ااااااااااا ن  هِ ونِ تُااااااااااافاااااااااااي مُ   يااااااااااا ِ  ءُ ،  ج   الشاااااااااااك  والر 

 المعاااااااااااة   األرمااااااااااااحِ   ِ هُ فاااااااااااي ُشااااااااااا والعلااااااااااامُ  
 

  ِ هُ الُشاااااا ةِ ع  بِ ال فااااااي الس اااااا بااااااين الخميسااااااينِ  
 وماااااااااااااا أم أيااااااااااااان النجاااااااااااااومُ  واياااااااااااااةُ أيااااااااااااان الر   

 
ااااااصااااااا وه ماااااان زُ   ااااااا    رُ خ    ِ ذ  فيهااااااا وماااااان ك 

 ة  ن ااااااااااااااااااااااااااااااااف  ل  مُ  وأحاديتااااااااااااااااااااااااااااااااا   ا  ُصااااااااااااااااااااااااااااااااتخر   
 

اااااااااااان  ليساااااااااااات بِ   اااااااااااا    ب  اااااااااااا ت  د  إذا ي   ِ ر  وال   
(2) 

  

 ينول ائي، وفي مدح أبي المستهل محمد بن شني  الط
ااااااااااااال   ااااااااااااا تحم  لُااااااااااااا رُ ب  يناااااااااااااأ الص   واياااااااااااااوم تحم 

 
اااااا وياااااادت    ااااااب  ص  اااااابا وهاااااي ش   ألُ م  اه فاااااي الص 

 فاااااااي يااااااارض متلاااااااأ رِ ه  الاااااااد   ولِ طُاااااااك   وم  بي ااااااا 
 

اااااااااااادِ    لُ و  أط اااااااااااا اك  ذ  ه ااااااااااااماااااااااااان هااااااااااااذا و  ي  و و ج 
ااااااااااا لاااااااااااويتي تحشااااااااااادُ  ت  ل اااااااااااا ف و و  ول ااااااااااات      األس 

 
تِاااااااااا يلااااااااااي  وجاااااااااااءت    ب ر   ي وهااااااااااي ُته ماااااااااالُ ي 

  ن ااااااااو   دمعااااااااي فاااااااا ن   ون  لهاااااااام مكُناااااااا تُ ل  ذ  ب اااااااا 
 

ااااااااااااااف     (3)ل  ك ااااااااااااااو  مُ      ي جااااااااااااااي يلاااااااااااااا  أال  وقِ ش 
                 

 تراء  وتنافة، فحين يمدح الحسن بن وربما ضم ن أبو تمام المندمة الغزلية شيئا من الحكمة، مما يمنحها 
 يبدأ بالغزل تم ُيضم نها بيتا من الحكمة، ينول  رجاء

ااااااااااااااااي و  ف ااااااااااااااااكُ   ي لااااااااااااااااك قااااااااااااااااالينِ فاااااااااااااااا ن   اكِ   
 

ااااااااااااااااات     اليو  ت اااااااااااااااااتاااااااااااااااااي بِ م  ز  ادي ي  و  ه ااااااااااااااااا ل ي س 
  ن ااااااااااماااااااااان الغِ  الكااااااااااريمِ  ل  ط ااااااااااري ي  ِكاااااااااان  ال تُ  

 
 (4)يالعاااااااااااااااالِ  للمكاااااااااااااااانِ  حااااااااااااااار    لُ ي  فالس ااااااااااااااا 

  

 وكذلك حين يمدح نوح  بن يمر السكسكي 
 فلاااااااااااااااايس لااااااااااااااااي مااااااااااااااااانِ يني بالز  ذِ أُخااااااااااااااااال ت  
 

 كفااااااااااااي، مااااااااااااانِ ولسااااااااااااُت يلاااااااااااا  الز   عااااااااااااا  ب  ت   
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اااااااااااان  ز   اااااااااااام   ا لهاااااااااااااب ااااااااااااتاااااااااااام ي      األيااااااااااااام  اح 
 

 والفلُاااااااااااااااام   لااااااااااااااام يااااااااااااااازل    يااااااااااااااار  النناياااااااااااااااةِ  
اااااااااااا   أوِماااااااااااامُ وهُ  أِ ِمااااااااااااز  ياااااااااااا  ي  ر  كااااااااااااان م   ن  م 

 
 (1)المهااااااااااااازو  ل  ز  األمااااااااااااااني لااااااااااااام ي ااااااااااااا ُض و  ر   

  

 بتد  قصيدة المدح بالشكوى من الزمن، فنال في قصيدة يمدح فيها يبد الحميد بن جبريل وقد ي
 يلااااااااااااااا  البريااااااااااااااادِ  ى أتتااااااااااااااك  و  ك  الش ااااااااااااااا ياااااااااااااادُ 

 
 شاااااااااااااااااااااايدِ بالن   دُ د  بهااااااااااااااااااااااا النصااااااااااااااااااااااائِ ت ُمااااااااااااااااااااا 

اااااااااااااااااااااااا   جدياااااااااااااااااااااااادا   ،  تُن ل ااااااااااااااااااااااااُ  ب ي نهااااااااااااااااااااااااا أم 
 

 جديااااااااااااااااااااااادِ  طمااااااااااااااااااااااا    ت اااااااااااااااااااااااد ر ع ُحل ت اااااااااااااااااااااااي   
ااااااااا  اااااااااجِ  نحاااااااااول   ماااااااااانِ يلااااااااا  الز   وتُ ك  ش   يمِ س 

 
اااااااااااااااااافأ   (2)مياااااااااااااااااادِ الح   يباااااااااااااااااادِ  إلاااااااااااااااااا  نيد  رش 

  

 التي جرت يل  فهذه هي أهم المندمات التي ابتدأ بها أبو تمام مدائحأ ، وقد اختفت المندمة الخمرية
 يل   تنافة أبي تمام ُبني ت بأن   انطبايا   مما يعطي الباح  من بين هذه المندمات، ألسنة بعض الشعراء

 أخ،قي. ازتنافة إس،مية، وانتماء يربي، وايتز 
 

 كما نود أن ُنشير إل  أن هناك قصائد وردت دون مندمات؛ حي  دخل موضويأ مباشرة، معتمدا يل    
 من جهة أخرى، مكتفيا بذلك في إتارة الممدوح يل  الفعل الجميل. بأ صفات الممدوح من جهة، والتنة

 من خ،ل مندمة ذلك كانأ سواء   ،ويل  كل ف ن الدخول يل  الممدوح يمكن أن يتحن  من أبوا  شت 
 بدون مندمات مكتفيا ب تارة وح والمتلني والموضوع والشاير، أم كانإحساسا جمعيا، يلتني فيأ الممد تمتل

 إحساس خاص بينأ وبين الممدوح، ولذلك ال حاجة لأ حينئذ بمندمة.
قصيدة طويلاة، ويبادو  فمت، حين يمدح المعتصم ويذكر فت  الُخر مي ة، يدخل إل  موضويأ دون مندمة في

مباشرة؛ ألن الموضوع كان قضاء  يل  فئة متمردة أحدتت فساادا  فيأ أن طبيعة الموضوع اقتضت الدخول
 في الدولة، وأتارت  ضبا يند الخليفة؛ ولذلك ال تتناس  المندمة م  هذا الغض ؛ فنال 

اااااااااااااااا الشااااااااااااااااركِ  أمااااااااااااااااورُ  ت  آل اااااااااااااااا اااااااااااااااار  م   لِ ر  ش 
 

ااااااااااااااااااااااط     الِ يِ وِصاااااااااااااااااااااا وأقاااااااااااااااااااااار  بعااااااااااااااااااااااد تخم 
اااااااااااااا    الخليفااااااااااااااة للخ،فااااااااااااااةِ     ِضاااااااااااااا      بة  ض 

 
اااااااات لهااااااااا المُ   ااااااااه  ر ُخص  اااااااا اتُ ج   اليو  وهااااااااي   

ااااااااااات  لماااااااااااا ان     ِلب اباااااااااااك   يو ِ الس ااااااااااا ل  ه ااااااااااا  ج  ض 
 

اااااااااااااااااد    م   (3)مناااااااااااااااااأ جهالاااااااااااااااااة الُجه اااااااااااااااااالِ  ن  أ   
  

أن  المندمة تنتفي من النصائد التي يرتف  فيها الشعور بالغض ، فعند الغض  يتخل  اإلنسان  دوويب   
امل األسبا ، بل يخرج مسريا وملبيا، وشدة الغض  هذه ال يناسبها ذكر الشاير ل ط،ل ين األخذ بك
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أو صفات المحبوبة أو الطبيعة أو  يرها من المندمات، فالمنام ال يناس  ذلك بل يستديي الحركة 
 .وترك المندمة ألنها قد تضع  حماستأ وتحد من اندفايأالسريعة، 

 

 األفشين  ينول يمدح المعتصم ويذكر أمر
اااااااااااااااااااا يو ُ والس اااااااااااااااااااا جُ ل ااااااااااااااااااااالحاااااااااااااااااااا   أب    ارِ و  ي 

 
ااااااااااااادِ  فحاااااااااااااذارِ    حاااااااااااااذارِ  العااااااااااااارينِ  مااااااااااااان ُأس 

 ماااااااااااااانكم الخ،فااااااااااااااةِ   اااااااااااااادا جااااااااااااااار   ك  ِلاااااااااااااام   
 

 الجااااااااااااااااااارِ  واهلل قاااااااااااااااااد أوصاااااااااااااااااا  بحفاااااااااااااااااا ِ  
ااااااااااااااااااة  قااااااااااااااااااد بز ه اااااااااااااااااان اااااااااااااااااات  يااااااااااااااااااا ُر   فِ    اِة أم 

 
 (1)الجب ااااااااااااااااااارِ  هااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااي طايااااااااااااااااااةِ جب ارُ  

  

 كانتمام  أبا أن   فيها تمام، ي هر ها قريحة أبوب ي جادتض السري  ألهم المندمات التوبعد هذا االستعرا
  الشعراء، الخروج من تلك األطر النديمة التي ورتها ممن قبلأ من وحريصا يل  يدم ،بالترا  متمسكا  
 االهتمام  مستعينا في ذلك بفصاحة اللف ة ودقة االختيار، م  نفسها، األطر التجديد داخل إل فلجأ 

  يسبنأ الذي لم جزئياتها والغوص يل  ما يستصع  منها، وذلك ر بة باإلتيان بالجديدوتداخل   بالصورة
 (2) معتمدا في ذلك يل  ينلأ ووجدانأ في آن واحد.، إليأ أحد

  
 . جم اللغوي والشعريالمع الكلمة بين ثانيًا:

 

 صيدة، إذ من خ،لهاتمتل الكلمة الشعرية أهمية كبيرة في تحليل النص، أو الوصول إل  محور الن      
 يستطي  النار  أن يتخذها منطلنا لفهم تجربة النص ورسالة الشاير.

 واللغة بوصفها من ومة تنوم يل  مبدأ ي التماتل واالخت، ، فهي تشكل أداة يتكئ يليها الشاير،
 .   (3)مما تتيحأ اللغة من إمكانات تسايد الشاير يل  التوس  في مدلوالت األلفا  مستفيدا

 لذا كان انتناء الكلمة في العمل الشعري يم، منصودا، واختيارا ملحا الستحضار المعن  الشعري.و 
 ومحاولة تشكيلأ لغويا  ،وقد كان المعجم الشعري يند أبي تمام ينطل  من هذا الويي، فأمام ضغط المعن 

 والت التي سع  كان أبو تمام يذه  مذاه  شت  في اصطياد اللف  المناس ، ومن خ،ل هذه المحاو 
 وطرينة تو يفأ لهذه اإلمكانات. ،إليها أبو تمام نستطي  أن نتعر  يل  إمكاناتأ اللغوية

 
 وقد تمتل المعجم اللغوي يند أبي تمام فيما يأتي   
 اشتقاق الكلمات..1
  من الواض  أن الشعر فن جميل يبح  ين الجمال؛ فيجمل الجميل وينب  النبي ، لذلك فهو يبح        
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 المطل  ويسع  إليأ. ين
ك ُ  االشتنا  الستحدا  كلمات ،يدةولكن يشكلأ بأدوات معيارية من  وهي اللغة، لذلك نجد أبا تمام ي ر 

 وصيغ شت  للتعبير يما يريده، وقد وجدنا هذه ال اهرة بارزة في شعره.
 يشت  كلمة ) تفرين (، إذ فنجد ذلك مت، في قولأ حين يمدح المعتصم باهلل بمعاني النوة والتحدي، نراه 

 ينول 
ااااااااااال  ج   ااااااااااامُ  والماااااااااااوتُ  ت  ي   أد  حااااااااااار  صااااااااااافحتِ ب 
 

اااااااااا أفااااااااااي أوصااااااااااالِ  ن  ي  ر  ف ااااااااااوقااااااااااد ت     (1)لُ األج 
 أ لما كان يسمونوذلك أن   ،كلمة تفرين ليست بالعربية المحضة إن  "وقد يل  يل  ذلك التبريزي فنال   

 أ من الفراينة فنيل تفرين أي صار كأن   ،يل  ذلكلت الكلمة مِ الفراينة تشبيها بفريون موس ، حُ  الجبابرة
 . (2)"الطائي ذلك ل جل واستعار

 

 وقد يشت  من اسم الممدوح أو قبيلتأ ما يعم  معاني المدح، فمت، حين يمدح أحمد بن أبي دواد، ينول 
 محماااااااااااااااااودة   ضاااااااااااااااااة  و  منهاااااااااااااااااا رُ  ات  ه اااااااااااااااااي  ه  
 

 المحماااااااااااااااااااودِ  ا   بأحماااااااااااااااااااد  ن اااااااااااااااااااحتااااااااااااااااااا  تُ  
ااااااااااااذي و  ِبُمع اااااااااااار ِس العاااااااااااار  الاااااااااااا   دت بااااااااااااأج 

 
ااااااااااااااااااُروع ون    ااااااااااااااااااأماااااااااااااااااان الم   ودِ ُجاااااااااااااااااان  ة الم  د  ج 

اااااااااااااااا   هاااااااااااااااااد  كلِ ع اااااااااااااااافااااااااااااااااي م   اد  إي اااااااااااااااا ت  ح  أض 
 

 (3)بنائهااااااااااااااااااااا المماااااااااااااااااااادودِ  إيااااااااااااااااااااادُ  مُ وُهاااااااااااااااااااا 
  

  وكذلك يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني
ه ااااااااااااا ط ل ب ااااااااااااات  ربيااااااااااااا   ربيعاااااااااااااة    ي لهااااااااااااااالُمم 

 
 االممااااااااااااااااااادود   ربيعاااااااااااااااااااة   ن   ااااااااااااااااااال  د  ر  و  ف ااااااااااااااااااا 

ل وي هااااااااااااااااااااا  يهااااااااااااااااااااا ي  ااااااااااااااااااااع بي ها الاااااااااااااااااااااا ب ك ر   ص 
 

ااااااااااااااااااااااااانديدا م    اااااااااااااااااااااااااااحصني  شااااااااااااااااااااااااايباني ها الص 
ي هااااااااااااااااااااااااااااااااااا م ط ِري هااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ذ هلي هااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُمر 

 
ن اااااااااااااا  ي ااااااااااااااد يها خالااااااااااااااد باااااااااااااان يزيااااااااااااااد   (4)اُيم 

 والممه  المحسن كتير الماء. 
 ويمدح أحمد بن يبد الكريم الطائي الحمصي، فينول 

اااااااااااااا ااااااااااااااا أو ذ  ع اااااااااااااامرت   د  ماااااااااااااان كااااااااااااااان أحم   ةم 
 

اااااااااااااا  م  ااااااااااااااُد تاااااااااااااام أ ح  م   (5)ُد أحماااااااااااااادافاااااااااااااااهلل أ ح 
  

 وكذلك يمدح يحي  بن تابت فينول 
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ااااااااا تابااااااااات     بااااااااان  يحي ااااااااا  ن  الن ااااااااادىالاااااااااذي س 
 

اااااااااا   (1)يااااااااااااءِ يااااااااااا  وح  مااااااااااان ح   ى المكااااااااااارم  و  وح 
  

 األلفا  في اشتنا  ألفا ها منها لتعمي  معاني المدح؛ فحين يمدح أبا سعيد محمد وقد يو  
  بن يوس  التغري، ينول

 قاااااااااا  رِ ع  مُ  ار  الاااااااااذي سااااااااا الفااااااااات    ع  ر  ت اااااااااهاااااااااو اف  
 

اااااااااااان  وأ    ااااااااااااه  وأت   الااااااااااااب،دِ  وِ لُاااااااااااافااااااااااااي يُ  د  ج   (2)ام 
 منحها الشمول واالستغرا  المكانيو  ، ما يعم  معن  الشجاية،فند و   اشتناقأ أماكن العرا  ونجد 

 واالتساع.
 

 تم يمدح خالد بن يزيد الشيباني باتساع كرمأ ويمومأ في أماكن كتيرة وجليلة الندر، فنال 
اااااااااااااا ااااااااااااااط   ل  ي  س   ه ذائااااااااااااااد  د  ذُ لااااااااااااااو لاااااااااااااام ي اااااااااااااا ام 

 
 أواله بالبطحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءِ  ت  ّحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط  ب  لت   

اااااااا  اااااااا بطااااااااون ِمناااااااا  ُمناااااااا    ت  د  و    أبِ ي  ماااااااان س 
 

ااااااااااااا   رى  مناااااااااااااأ  هاااااااااااااور حاااااااااااااراءِ و ااااااااااااادت ح 
 ولاااااااااااااااااااام هر  اِخااااااااااااااااااااز   يرفاااااااااااااااااااااتُ  ت  ف اااااااااااااااااااار  ع  وت   

 
اااااااااااااااااخ  يُ   ااااااااااااااااا ص  ص  ااااااااااااااااا اء  د  ك   اءِ د  مناااااااااااااااااأ باإلك 

 واكتساااااااااااااااات      بطيبااااااااااااااااة  ب اااااااااااااااات  ر  مُ  ولطااااااااااااااااا    
 

ديِن ُبااااااااااااااااارد تااااااااااااااااارى     وُبااااااااااااااااارد تاااااااااااااااااراءِ  ُبااااااااااااااااار 
ااااااااااااااااااار  الح   مِ حااااااااااااااااااار  ال يُ    خيااااااااااااااااااارا إن هااااااااااااااااااام انِ م 

 
 (3)ا ماااااااااااااان األنااااااااااااااواءِ وا بااااااااااااااأ نااااااااااااااوء  ُمااااااااااااااُحرِ  

    
 ويمدح المأمون فينول 

 ة  ووساااااااااااااااااااايلتي فيهااااااااااااااااااااا إليااااااااااااااااااااك ط ِريفاااااااااااااااااااا
 

 محماااااااااااااااااااادِ  آلِ  بحاااااااااااااااااااا    شااااااااااااااااااااام  ياااااااااااااااااااادينُ  
ب اااااااااااااااااااار   ق،ئاااااااااااااااااااادُ  ت  يط اااااااااااااااااااانِ    يزمااااااااااااااااااااأ ِبُمح 

 
 (4)ُمتكاااااااااااااااااااااااااو    متدمشااااااااااااااااااااااااا   متبغاااااااااااااااااااااااااددِ  

 فيها جاسم  الكوفة دار للتشي ، ومتدمش  ألن  في تشيعأ، ف فالشاير هنا ينزع منزع ممدوحأ المأمون 
 رأسأ، وهو  ري  كأهل بغداد في ال ر . مسنط

 إلرضائأ. أ الدينية، والحضارية كما الممدوحميول وكأن الشاير ي كد يل  أن  
 

 فمت،  وقد يشت  الشاير كلمات من أسماء أشخاص كانوا نماذج أخ،قيأ، وذلك تعمينا لمعاني المدح،   
 من اسم يمرو بن يبيد كبير المعتزلة بعد واصل بن يطاء ما يعم  معن  الكرم  يشت 
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اااااااااااي    دىالن ااااااااااا ماااااااااااي  ه  ين ج  الاااااااااااد   مِ   ااااااااااايُ  ري  م 
 

 (1)ى ويتبااااااااااااااااات التكليفااااااااااااااااااو  ينفاااااااااااااااااي النُااااااااااااااااا 
 إذ الموق  األخ،قي الجميل للكرم أن يكون قائما يل  إرادة حرة وتضحية في السلوك الفعلي من خ،ل  

 لبح  في المطل  المكاني والزماني والموضويي، فالممدوح أبو سعيد محمد بن يوس  يل  مذه ا
 يمرو بن يبيد الذي ينول بأن اإلنسان حر في أفعالأ، أي أنأ يفعل الكرم ب رادة حرة، دون تكل ، وهو

 مجبر يل  اإلنسان  الذي ينول بأن   ،كذلك يرى أن فعل الكرم واج  يليأ، يل  مذه  جهم بن صفوان
 أفعالأ.

 

 ويمدح األفشين بأنأ صاح  إرادة حرة وشكيمة قوية كالمعتصم الذي استجا  الستغاتة امرأة فنال 
ااااااااااااااااااالق اااااااااااااااااا  ة  منااااااااااااااااااك معتصاااااااااااااااااامي   م  ائِ ك    ش 

 
اااااااااا  ااااااااااج   لن  ز  أه   (2)الكفاااااااااار وهااااااااااو ساااااااااامينُ     ن 

  

 ويمدح الوات  بأنأ يل  مذه  هارون في قوة السلطان ، وي م الدولة والسياسة، فينول 
ااااااااااا  ااااااااااالط اِن محم   لااااااااااام يكااااااااااان واد  مااااااااااان الس 

 
 ك  إال الااااااااااااااااااادينُ ل ااااااااااااااااااافياااااااااااااااااااأ المُ  يم  ِضاااااااااااااااااااِلي   

 فاااااااااااااااااااااي دولاااااااااااااااااااااة  بيضااااااااااااااااااااااء  هاُرون ياااااااااااااااااااااة   
 

 والتمكاااااااااااااااااااااااااااينُ  صاااااااااااااااااااااااااارُ ا الن  فاه ااااااااااااااااااااااااااكن  ت  مُ  
 انهاطِ ل  فااااااااااااي ُساااااااااااا قااااااااااااد أصااااااااااااب  اإلساااااااااااا،مُ  

 
 (3)هااااااااااااااا والصااااااااااااااينُ ورِ غُ بعااااااااااااااض تُ  والهناااااااااااااادُ  

  
 . استعمال المصطلحات.1
 

 د كبير من المصطلحات التي تنتمي لعلوم ومعار  شت ، وذلك بغية ايتمد أبو تمام يل  يد      
 استعمال هذه المصطلحات يل  تنافة واسعة واط،ع  وتنريبأ للمتلني. وقد دل ،الشعري تعمي  المعن 

 تمام. لدى أبي كبير
أ "حاارص فااي شااعره يلاا  االنطاا،  ماان من ااور ين،نااي، يتفاياال معاا وياارى يبااد اهلل التطاااوي أن أبااا تمااام

طالاة التركيااز فاي إخااراج الصاورة ممزوجااة  الشاعور واالنفعاال، فيعباار يان موقفااأ مان خاا،ل إيماال الااذهن وا 
   (4)آخر، ومصطلحات النحو في بعض األحيان". آخر، وبالفلسفة حينا   ، وبالفلسفة حينا  بالمنط  حينا  

 نحوية وهي ن رية من هذه المصطلحات ما ينتمي إل  يلوم العربية، كالنحو حي  استعمل ن رية و 
 النحوي فالفعل يعمل في االسم فيجعلأ فاي، أو مفعوال، فو   مصطلحات هذه الن رية النحوية  العامل

 في وص  ما تفعلأ الخمر في العنول حي  تصب  العنول أسيرة للخمر، فنال 
 اه ااااااااااااااااااابُ ب  ح   يلعاااااااااااااااااا  بااااااااااااااااااالعنولُ  اءُ ق اااااااااااااااااار  خ  
 

 باألساااااااااااااااااااااااااماءِ  األفعاااااااااااااااااااااااااالِ   ِ كت،ُيااااااااااااااااااااااااا 
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ااااااااااااااااا ااااااااااااااااافُ  ذا أصاااااااااااااااااابت  فااااااااااااااااا  ة  فيعِ وض   ة  رص 
 

ااااااااااااااااا كاااااااااااااااااذلك قااااااااااااااااادرةُ  قتلااااااااااااااااات     (1)عفاءِ الض 
 وفي البيت التاني يبرز أبو تمام ر ية، وهي أن الضعي  قد ينتصر يل  النوي إذا أصابت قوة الضعي   

 ننطة الضع  يند النوي.
 

 وقد يستعمل أبو تمام مصطلحات في الشعر واألد ، متل الحذ، حينما يمدح إسحا  بن إبراهيم 
 النااااااااااااااااااااااوافي رب هااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااة  ن  ت  ها مُ ذ  ُخاااااااااااااااااااااا

 
اااااااااااااااااااالِ    ودِ  ياااااااااااااااااااار كُناااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااءِ ع  غ الن  اب  و  س 

 كمااااااااااااااااااااة  حِ  ن  ذ  أُ  كاااااااااااااااااااال   تماااااااااااااااااااا ُ  اءُ حااااااااااااااااااااذ   
 

 (2) ورياااااااااااااااااااادِ  كاااااااااااااااااااال   ر  دُ وت اااااااااااااااااااا وب، ااااااااااااااااااااة   
وتنتشاار كمااا الناقااة الخفيفااة السااير، ماان قااولهم قطاااة  حااذ اء، وقياال هااي النصاايرة  ،فالنصاايدة تسااير فااي الااب،د 

 ذ أي التي حذ  من آخر تفعي،تها وتد مجموع.وينال قوا   حُ  ،الذ ن  
 

 ومن مصطلحات الشعر التي استخدمها أبو تمام التصري  وهو أن يتساوى شطرا البيت في النافية، فنال
 أبا سعيد التغري  يمدح

ن  ن  وت   ااااااااااادوى وا  اااااااااااد وى ِبج   ماااااااااااافاااااااااااو إلااااااااااا  الج 
 

ااااااااا بياااااااااتُ  ك  وقُااااااااارُ ي    ااااااااار عُ  عرِ الش   (3)حاااااااااين ُيص 
 نما يعجبك إذا كان يل  أتره متلأ، كما أن البيت إير إل  العطاء بالعطاء، والعطاء يعني أن الممدوح يس 

اار يا فيجيااُئ أحااد المصاارايين بعااد اآلخاار الكاارم ينااد  تعمياا  لصاافة ذاويلاا  آتااره، وهاا ،يروقااك أن يكااون ُمص 
 فهي تجري ينده يادة وطبعا.الممدوح؛ 

 

 الشعرية في وص  كرم الممدوح، فنال واستعمل كلمة " العروض " في التعبير ين االستجابة 
ااااااااااااااااااااااااااا  أِ الناااااااااااااااااااااااااااوافي إال لفارِسااااااااااااااااااااااااااا  ُ ع  ص 

 
ااااااااااااااااِج العااااااااااااااااروضِ  أبااااااااااااااااي     (4)ةُعاااااااااااااااانِ ت  م  مُ  ن س 

  

 كما استعمل أبو تمام مصطلحات لفر  ومذاه  دينية، فحين مدح أبا سعيد محمد بن يوس  التغري،
 وفهمأ لعواق  األمور قال  ،وحنكتأ ،بشجايتأ

 فااااااااي الاااااااااذي ةِ ري ااااااااف  ع  الج   قااااااااولُ  فلااااااااو صاااااااا   
 

اااااااااه  ل  مُ  اك  ن ااااااااال  خِ  ص  مااااااااان اإللهاااااااااامِ نُ ت ااااااااا   (5)ام 
 فالجعفرية قوم من الشيعة يغالون في جعفر بن محمد، فيزيمون أنأ ُيلهم األشياء فيعلمها. 

 

، ساري  مد بن المعتصم بأن أ كريم المجدومتكلمين، فنال يمدح أح ،ومناطنة ،واستعمل مصطلحات لف،سفة
 النس  فنال 
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اااااا اااااا م ذو الجاااااا،لِ هُ ا   ص   المجااااااااااااا هرِ و  ماااااان ج 
 

ِضااااااااااا وصاااااااااااا  األناااااااااااام   اااااااااااااااادِ  م    (1)أمااااااااااان ي ر 
 والعرض  اهره، وهو أسرع للزوال. ،فالجوهر هو أصل الشيء 

 

 المصطلحات العلمية، كاستخدامأ لمصطلحات الفلك والنجوم، وهي وال شك تدل يل   ويستخدم
 تنافة أبي تمام العلمية.

 يذكر أبو تمام مراحل نمو النمر كالبدر ،فيها محمد بن يبد الملك الزيات في قصيدتأ التي مدحو 
 واله،ل والمحا ، فينول 

اااااااااااااأم    بعااااااااااااادما بااااااااااااادرا     باااااااااااااك اإلسااااااااااااا،مُ س 
 

اااااااااااااااش  ب   ت  ن اااااااااااااااح  م    اااااااااااااااأ مُ تُ اش   (2)هااااااااااااااا،لِ  ا   ح 
 أحالتأ يد الشرك محاقا. بعد أن م أصب  بالممدوح بدرا  فاإلس، 

 

 وهي تلك النجوم التي يلجأ إليها ،يستخدم لف  "السب  الشه " ،وحين يمدح المعتصم في فت  يمورية
الغي ، وذلاك فاي سايا  تكاذي  أباي تماام ألقاويال  ومحاولة إديائهم االط،ع يل  ،المنجمون في تنجيمهم
 ه الء المنجمين، ينول 

 المعاااااااااااة   األرمااااااااااااحِ   ِ هُ فاااااااااااي ُشااااااااااا مُ ل اااااااااااوالعِ 
 

  ِ هُ الش ااااااا عةِ ب  باااااااين الخميسااااااان ال فاااااااي الس ااااااا 
 م لماااااااااااة   اس مااااااااااان دهيااااااااااااء  فاااااااااااوا الن اااااااااااو  خ  و   

 
 (3) ِ ن  الاااااااااادر ُي ذو الااااااااااذ   إذا باااااااااادا الكوكاااااااااا ُ  

 .(4)وبعضها الشمس" ،وأدناها النمر ،قال التبريزي  "السبعة الشه  الطوال  التي أرفعها زحل 
 طلوع الكوك  الغربي إنما هو فتنة. والشاير في البيت التاني ينكر يل  من ينول بأن  

 

 محمد بن أسماء الكواك  التي يرفتها العر  قديما، حي  يمدح أبا الحسين يحشد وفي موض  آخر
 الهيتم بن شبانة، فينول 

 هالمشااااااااااااااااااتري وساااااااااااااااااااعودُ  رياااااااااااااااااااءُ ب  لااااااااااااااااااأ كِ 
 

ر ُة بُ   اااااااااااااو  ٍ  ه اااااااااااااوس   (5)يطاااااااااااااارد  ُ ر  و  ااااااااااااا رام 
 فهو في أنفتأ وبهاءه كالمشتري، ،حي  يستعير أبو تمام صفات هذه الكواك  ليخلعها يل  ممدوحأ 

 ي قوتأ وبأسأ كالمريخ، وفي  رفأ كعطارد.وف
 

ذا ما كان الكسو  أ هر وأبين في الشمس والنمر من  يرهما، فكذلك البخل أقب  في ح  الممدوح  وا 
 من  يره من الناس، ينول أبو تمام  
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ااااااااااان عة  فاااااااااااي الاااااااااااد   كساااااااااااو    وكااااااااااال    راري ُمش 
 

 (1)أشاااااااااان ُ  والباااااااااادرِ  مسِ ولكنااااااااااأ فااااااااااي الش اااااااااا 
  

 ية تتعل  بحركة البحر من مد  وجزر، وذلك حين يمدح أبا العباس نصرمصطلحات يلم ويو  
 بن منصور بن بسام، فينول 

ااااااااااااااي  ِ  ُلن اااااااااااااا أبااااااااااااااي العباااااااااااااااسِ  بس   اُبااااااااااااااد ل أز 
 

 (2)إلاااااا  مااااااد   نا بعااااااد جاااااازر  ر  بخفااااااض  وِصاااااا 
 كما تحول موج البحر لمد  بعد جزر. ب،د والعباد لرخاء بعد شدة، تمامال الافالممدوح بّدل أحو  

 

 الستخدام بعض مصطلحات العلوم الشريية، كمصطلحات الحدي  والفنأ، فحين قد يلجأو    
 الخليفة المأمون يستخدم مصطل  )المسند( وهو من مصطلحات يلم الحدي  ينول  يمدح

اااااااااااااااااا ري  ط ااااااااااااااااااخُ  ت  ن  ب  س   هااااااااااااااااااااتُ ا األيااااااااااااااااااام ُيم 
 

ااااااااااامُ  فصاااااااااااارت   ومضااااااااااات     (3)دا للمساااااااااااندِ ن  س 
 إذ أنها باقية ،ويتناقلها وهي من أقوى األسانيد ،ي  يسندها الدهرفمكارم ومرتر الممدوح أصبحت أحاد 

 مر الزمان. يل 
 ومن قبيل ذلك قولأ في قصيدتأ التي مدح فيها أبا يبد اهلل أحمد بن أبي دواد  

ت ه اااااااااااااا باااااااااااااالرأ ماااااااااااان أحاديااااااااااااا     حاااااااااااااين دو خ 
 

 (4)اإلساااااااااااااااااااااااانادِ  كاناااااااااااااااااااااااات ضااااااااااااااااااااااااعيفة   يِ  م  
 تناقلها من ال يوت  بروايتهم، واستعار أبو تمام ،م تجدها إال أكاذي أي أنك لما اختبرت أقوال الوشاة في  ل 

 أي أن هذه األخبار هي تماما كالحدي  ،هذا المعن  من يلم الحدي  مصطل  )ضعيفة اإلسناد( لتعمي 
 ضعي  الرواية الذي ال ُي خذ بأ.

 يستخدم من مصطلحات الفنأ )البدية( وذلك حين يمدح أحمد بن أبي دواد   و
 بديااااااااااة   أ لاااااااااام يااااااااااكُ   ااااااااااف  ح  ذا أناااااااااات لاااااااااام ت  إ
 

ااااااااااااااااا إن   وال يجباااااااااااااااااا     (5)أ األيااااااااااااااااااجمُ تُ ع  ي  ض 
  

 وذلك حين يمدح محمد بن يبد الملك الزيات  ،و)النافلة( ،وكذلك يستخدم مصطل  )الفريضة(
 إال فريضااااااااااااااااااااااااااااة   يااااااااااااااااااااااااااااك  وواهلل مااااااااااااااااااااااااااااا آتِ 

 
 (6)،ف  ن  إال ت اااااااااااااااا اسِ الن ااااااااااااااا وآتاااااااااااااااي جميااااااااااااااا    

  
 . األلفاظ الغريبة.4
 

 متل األلفا  الغريبة وسيلة من الوسائل التي ايتمد يليها أبو تمام للتعبير ين المعاني الشعريةت       
                                                 

 .322/2الديوان  (1)
 .2/01الديوان  (2)
 .2/24الديوان  (3)
 .1/312الديوان  (4)
 .3/113الديوان  (5)
 .3/143الديوان  (6)
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 المطلنة، إذ رأى أن اللغة الحاضرة ال تفي بالتعبير ين مراده، فلجأ إل  الغري  لتلبية ر بة تعبيرية ملحة. 
  (1) ره.التي ينل ورودها يند  ي بالغري  من األلفا  أحيانا   كان مغرما   حي 

 أن يدخل في ضرورة شعرية بسب  وصولأ لنمة يوشك كاديألنأ  أحيانا   الغري وكان أبو تمام يلجأ إل  
 ية، ومن ناحية أخرى ف نذلك األلفا  الغريبة، والضرورات الشعرية هذا من ناح المعن ، فرك  ألجل

 األلفا  والحوشي منها، قال  بغري  العر  شّكل لأ مرجعا  ومعجما  مليئا   تمام من أشعار محفو  أبي
 . (2)يتتب   حوشي الك،م ويتعمد إدخالأ في شعره ما قال بأ اآلمدي من أبا تمام كان أبو

 

  محفو أ الغزير، للنزوع نحو النديم العوامل التنافية التي تتمتل في  من أهم األسبا  التي ديتأولعل 
 لفا ، السيما تلك األلفا  التي أصبحت  ريبة، حي  وصلتأ بالشعر النديم، الذي كان يمده بالمعاني واأل

ها مرة أخرى بعد أن كادت ، بمعن  أن  أبا تمام أياد إحياء(3)شعراء ذلك العصر الكتير من لم يتطر  إليها
 وتندتر من الناموس اللغوي. تختفي

 

 والمحن فنال  مدح أبا دل  العجلي ، مدحأ بأنأ صاح  رأي حكيم، وفهم سديد حين تشتد الفتنفحين 
 بأنااااااااااك لمااااااااااا اسااااااااااحنكك األماااااااااار واكتساااااااااا 

 
اااااااااف  فاااااااااي وجاااااااااوه العواقااااااااا    (4)أ هاااااااااابي  ت س 

 حي  استعملت كلمة "اسحنكك" بمعن  اسود  وأ لم، وذلك لتعمي  معن  الحكمة والرأي يند الممدوح،  
 إلبراز أن الحكمة أصيلة في الممدوح ال تزيزيها الخطو ، وال ضرورات الحياة. وذلك

 غري  ما ورد في همزيتأ التي مدح بها محمد بن حسان الضبي ومن ال
ب ياااااااااااااات  فااااااااااااااي الغلااااااااااااااواء  ق ااااااااااااااد ك ات ئاااااااااااااا  أ ر 

 
 (5)كاااااااااااااااااام تعااااااااااااااااااذلون وأنااااااااااااااااااتم سااااااااااااااااااجرائي 

 .  (6)أي است  يا الئمي، يكفيك  لوا في لومي وتعنيفي، تم كي  يلومني من هو مصا  بالهوى متلي 
 

 مر وأ لم، كان حكيما فطنا، فينول ويمدح يياش بن ل ِهيع ة الحضرمي بأنأ إذا اشتد األ
ااااااااقااااااااد قلااااااااُت لمااااااااا اطل    ت  وانبعت اااااااا م  األماااااااارُ خ 

 
 دهاريسااااااااااااااااااا  بسااااااااااااااااااا   تاليااااااااااااااااااة   يشااااااااااااااااااواءُ  

اااااااااا   نازلِ بااااااااااك أ حرمااااااااااة   لااااااااااي   هااااااااااامساااااااااا  ح 
 

 (7)محبوساااااا -فُس فااااادتك الااااان  –يلياااااك  وقفاااااا   
 وتفضلأ.أي أن الممدوح هو من يدف  ين الشاير ما ين  فيأ من مصائ  ومشك،ت، وهذا دليل كرمأ  

 

                                                 

 .22 أبو تمام شاير الخليفة المعتصم (1)
 .1/344الموازنة  (2)
 .01شعرية أبي تمام  (3)
 .1/214الديوان  (4)
 .1/24الديوان  (5)
 . 213أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،  (6)
 .222-2/221الديوان  (7)
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 وقال أيضا 
 ُصااااااااااااال    الن ااااااااااااار ا يلِ دِ ُمن اب ااااااااااااال  فاااااااااااااي الِجااااااااااااا

 
باااااااااااااأ إلااااااااااااا  ك ت اااااااااااااده   (1)ُلوِحاااااااااااااك  مااااااااااااان ُيج 

" أي ُلز  خلنأ بعضأ ببعض، والكتد  مجتم     ُمناب ل  أي أبوه وأمأ من ولد الجديل وهو فحل. و "ُلوِحك 
 الكتفين. 

 . (2)متحن من يجزه ل هره لوجد ذلكفالشاير هنا يص  ممدوحأ بأنأ كريم النس ، قوي ال هر، لو اُ 
 

 ويمدح أبا سعيد التغري أنأ يسارع إل  مناتلة األيداء، وأنأ يرك  الخطو  التي أييت السابنين لشدتها،
 فينول 

 ارهغ ااااااااااأتغاااااااااادو بااااااااااأ فااااااااااي الحاااااااااار  قباااااااااال ات  
 

ِئل أول اااقاااد أيياااا األُ  وفاااي الخطااا ِ   ااام   (3)  ُمص 
  

ِئل ة  بمعن  شديدة. م   وُمص 
رادة النتال، فينول ويمدح الم  أمون بأنأ ينود جيشا يم  قلبأ التنة وا 

 فنهضاااااااااات  تسااااااااااح  ذياااااااااال  جاااااااااايش ساااااااااااقأ
 

اااااااااااااااااااان  الينااااااااااااااااااااين وقاااااااااااااااااااااده اإلقاااااااااااااااااااادام   ُحس 
فأ   ُمت ع نجاااااااااااااااااااااااااااااااااار  ل ِجاااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُساااااااااااااااااااااااااااااااااا، 

 
 (4)ولهااااااااااااااام بمنخااااااااااااااارِ  الفضااااااااااااااااء زحاااااااااااااااام 

  

 ويمدح مالك بن طو  بأنأ أهداه فرسا شديد الصوت، طي  الصهيل 
ساااااااااااااااب  أصهصااااااااااااااال  فاااااااااااااااي الصاااااااااااااااهيل ت ح 

 
ااااااااااااااااار سِ   اااااااااااااااااِرج  حلنوماااااااااااااااااأ يلااااااااااااااااا  ج  ُاش 

(5) 
 فيص  حصانأ بشدة الصوت حت  كأنما شد حلنومأ إل  جرس. 

 
 

 وقد تتوال  بعض األبيات التي قد تحتاج ألن يعمل فيها النار  ذهنأ كي يصل لمعناها، وذلك لما تحملأ 
 من  ري  اللف  والمعن ، ومن ذلك ما ورد في قصيدة مدح بها أبا ُدل   العجلي 

 
اااااااااااااااا   يُ  ك  اااااااااااااااازُ  ون ال ركااااااااااااااااا   ساااااااااااااااااقُ ور   ة  جاج 

 
ااااانِصاااااالااااام ت   يرِ مااااان الس ااااا    ِ    قاِطااااااد لهاااااا ك 

 بالس اااااااااااارى    وا منهااااااااااااا الغااااااااااااوارِ لُااااااااااااك  فنااااااااااااد أ   
 

 لهااااااااااااااا أشاااااااااااااباُحُهم كااااااااااااااالغوار ِ  فصاااااااااااااارت   
اااااااااااااااار اها ُجااااااااااااااااذ يلُ   ُ ُيصاااااااااااااااار    اااااااااااااااام   م س   ار   ش 

 
 ه ااااااااااااااااااااام  ُياااااااااااااااااااااذ ي ُ  مغاااااااااااااااااااااار ِ  أُ إذا آب ااااااااااااااااااااا 

 
                                                 

 .1/034الديوان  (1)
 .212أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،  (2)
 .3/102الديوان  (3)
 .3/122الديوان  (4)
 .3/239الديوان  (5)
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و   ا ِ ع ااااااااااااى بالك  ر  ي اااااااااااا  ر  تااااااااااااائِ  ة  ع اااااااااااال  ط   دِ الاااااااااااار 
 

ِمِس الوجنااااااااااااااااءِ    (1)ُ ااااااااااااااار ة آيااااااااااااااا ِ  وباااااااااااااااالِعر 
 ومعن  ذلك أن  قوما قد شاركوا نياقهم بالسير حت  أتعبوها، وينودهم في السير رجل خبير باألسفار 

 ن أ من شدة ولعأ بالسفر يرى في وجأ العرمس وهي الناقة، من الجمال ما إوبالترحال شرقا و ربا، حت  
  (2) وه النساء الحسان.يغنيأ ين جمال وج

 

 نيالية م ألن أ بلغ درجة يصل لحد فساده هلكن  هذا الغري  الذي بينا  ايتأ ال يعد مننصة في شعر 
 مأخذ في شعره، ولعل  أبو تمام أيتر  بذلك في النصة  الشعراء شاير من والشعر، ويبن  لكلالداللة 

 نشدها بعض الشعراء، وكان أبو تمام قد أحسن في هذه فأ ن م قصيدة  قد ي أوردها األصفهاني، بأن أالت
   كان في قصيدتك يي ، فنالألنيت هذا البيت ما  من أنشده أياها  لو النصيدة يدا بيت واحد، فنال لأ

ت ُل شعر الرجل ينده متل أوالده، فيهم الجميل والنبي ، والرشيد   أنا واهلل أيلم منأ متل ما تعلم، ولكن م 
  (3) نفسأ. هم حلو فيوالساقط، وكل

ان تبرير أبي تمام لما وق  فيأ من  ري ، أو ما يراه االخرون ييبا ، إنما هو جزء مان تجرباة ياماة، ال وك
 يجوز انتزاع هذا الغري  أو العي  من سيا  التجربة ألنأ قد يفسد هذه التجربة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .242-1/241الديوان  (1)
 .214أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،  (2)
 .11/343األ اني  (3)
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 التناص.4

 

لاك ألنهاا ذو  ،ال ينفك ينها شااير مان الشاعراء التي وبيةسل اهر األممن أهم الالتناص يعد        
" فالتنااااص للشااااير بمتاباااة الهاااواء والمااااء والزماااان يملياااة اتصاااال وتواصااال باااين السااااب  وال،حااا  

 (1)ا وال ييشة لأ خارجهما" مكان لإلنسان؛ ف، حياة لأ بدونهوال

جااهلي أدركاوا ضارورة التواصال ويملية التنااص قديماة بنادم العمال األدباي فالشاعراء ومناذ العصار ال
وماا  (2)، اواال تارا  منها ،بأيوأسالو  ،وألفا اأ ،وصاوره ،معانياأ اتهم الشعري النديم، يساتلهمونم  تر 

 رواية الشعراء بعضهم ين بعض إال محاولة للعودة لهذا الترا  واإلفادة منأ.
 ،حااين ياان م شااعره تمااد يليهااافالشاااير فااي اتصااالأ وحف ااأ لشااعر السااابنين يشااكل حصاايلة أدبيااة يع

وهاو  ،أي إياادة تشاكيل الانص ،تم يخرجاأ بأسالوبأ وطرينتاأ الخاصاة ،بمعن  أنأ يهضم هذا الترا 
المطلناة  وباذلك فا ن  فكارة بكاارة الانص ،( خرا  مهضومة مجموية األسد ما يبر ينأ بول فاليري)

 النص إن ما هو حصيلة نصوص سابنة. األدبي تعد معدومة؛ألنّ  للعمل
هذه الع،قات بين الشعراء ونصوصهم لام تتبلاور فاي النناد الناديم لتشاكل مصاطل  التنااص،  لكن   

  فار  بينهماا واضا ، فااألولالالسيما وأن المصطل  اختلط في بداياتأ بمصطل  السرقات األدبية، و 
بااس فهو استه،ك للمأخوذ، كما أن الفر  نفسأ ي هر باين االقت  ، أما التانيوتوليد هو إيادة إنتاج

أماااا  ،هاااو ننااال جزئاااي لااانص سااااب  يعتماااد يلياااأ الشااااير فاااي إحااادا  إتاااارة فنياااة  والتنااااص، فااااألول
أو المااأخوذ الساااب  بحياا  يحااد  فيااأ تطااويرا مااا  ،التناااص فاا ن  الشاااير يعيااد إنتاااج الاانص الساااب 

 حي  يصب  جزءا من العمل اإلبدايي.ب
 "جوليااا كرسااتيفا"التناااص كااان يلاا  يااد  ولعاال أهاام المحاااوالت الجااادة الحديتااة للبحاا  والحاادي  ياان 

تااتم صاانايتها يباار امتصاااص، وفااي " ، فالنصااوص اآلراء السااابنةالتااي ايتماادت يلاا  الن ريااات و 
الوقت نفسأ هدم النصوص األخرى للفضاء المتداخل نصيا، ويمكن التعبير ين ذلك بأنها ترابطات 

 .(3)"ذات طاب  خطابي  متنا رة

                                                 

 .122، ص1، المركز التنافي العربي، طتحليل الخطا  الشعري، محمد مفتاح (1)
 .12، ص1والتوزي ، يمان، ط التناص األدبي في شعر يز الدين المناصرة، ليديا ويد اهلل، دار مجدالوي للنشر(2)
 .21ص ،2يلم النص، جوليا كرستيفا، دار توبنال للنشر، ت فريد الزاهي، المغر ، ط(3)
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نما تحيل ألشياء خارج  ن صوت اآلخر، وأنهااير ليست خالية مفألفا  الش ليست مكتفية بذاتها وا 
سياقها الشعري فيتجاوز صوت الشاير إل  جان  صوت اآلخر، ويتحاور معأ في إنتاج يمل 

  (1)شعري، ينوم يل  تنائية االمتصاص والهدم. 
لاا  تنافااة     معينااة، وهااي ويمليااة التناااص تاادل يلاا  أن الشاااير ينتمااي إلاا  بيئااة شااعرية خاصااة، وا 

 التي تض  الشاير في المكان المناس  من الحركة الشعرية.
فالتناص هو الذي يكشا  يان الهوياة التنافياة للشااير مان جهاة، ويان النادرة الفنياة يناده مان جهاة 

 أخرى، من خ،ل إيادة إنتاجأ لنصوص أخرى.
حضااااور التاااارا  األدبااااي ، إذ إن  تنافتااااأ الدينيااااة، و تمااااام نموذجااااا لهااااذا الماااازج الشااااعري ويعااااد أبااااو   

 والتاريخي في ذهنأ، مكنأ من استحضار مفرداتأ وألفا أ وصوره ومعانيأ.
األد  ( بايتبارهاااا أهااام أناااواع  –التااااريخ  –الت،تاااة ) الااادين  وسااانحاول الوقاااو  يناااد هاااذه المنااااحي

 التناص في العمل األدبي. 
 

 . أواًل : التناص الديني
فهااو يمتاال الجاناا  المناادس والتاباات فااي تنافتااأ التااي  ،بااي تمااامم منومااات تنافااة أهاايعااد الاادين أ      

روحياة  ملهام للشاعراء واألدبااء بماا فياأ مان معاان   والدين يموماا   .استمدها من المسجد وحلنات العلم
تااارة ،سااامية وألفااا  وأسااالي  فنيااة رائعااة متاال يتصاال بالاادين ألنااأ ي حااين يكااون الشااعر أكتاار توهجااا  وا 

 الجمال . حنل من حنولالجمال المطل  والشعر 
 
 .القرآن الكريم .2

 

يستمد منها الشاير األلفا  واألفكار  هو مادة خصبةف ،وجد الشعراء في النرآن الكريم ضالتهم       
 صورتها . تجم لالتي ترسخ المعاني و 

 

كال  النموذج األخ،قاي الكامال بايتبااره الكا،م المنازه يان ألنأ تناولولجأ الشاير إل  النرآن الكريم 
وهالاااة الكماااال يلااا   ،  إضااافاء روح النداساااةأراد مااان ذلاااك أمااارين اتناااين أولهماااا نناااص وييااا  وكأناااأ

  (2)إذ النرآن قمة الب، ة والجمال. ،وتانيهما  ما يحننأ من قيمة فنية وجمالية ،الشعر
طارهاا أخرجهاااإذ  ،ماان جمااال وال يخفاا  مااا أضاافاه الناارآن الكااريم يلاا  اللف ااة العربيااة ا ياان معناهااا وا 

 ارتبطت بأ هذه اللف ة. جميل قرآني  معن  العام إل
 

                                                 

 .34التناص األدبي في شعر يز الدين المناصرة، ص (1)
اجستير، رسالة م–أتر النص النرآني في الشعر العباسي في النرنين التال  والراب  الهجريين، للباحتة أروى الشورى  (2)

 .1، ص2442جامعة م تة، 
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وتنافااة أبااي تمااام التااي اسااتمدها ماان الناارآن مكنتااأ ماان اسااتدياء األلفااا  والمعاااني التااي تناساا     
 يربياةشابهأ بنمااذج و  ،مدح أحمد بان المعتصام المواق  واألحدا ، ومن ذلك قصتأ المشهورة حين

 فنال    في األخ، 
 حاااااااااااتم   سااااااااااماحةِ فااااااااااي  وإقااااااااااداُم يماااااااااار 

 
 (1)حناااااا   فااااااي ذكاااااااِء إياااااااسِ أِم ل اااااافااااااي حِ  

  

قال مناأ أقد وضا  ابان المعتصام ما  مان هام  أاألمر يل  أبي تمام بزيمهم أنفحاول البعض إفساد 
 استعان بتنافتأ النرآنية إال أن ارتجل قائ،    أ وقدفما كان من ،مكانة ومنزلة

 أِ ماااااااااان دوِناااااااااا روا ضااااااااااربي لااااااااااأِكاااااااااان  ال تُ 
 

اااااااااا   ى والباااااااااااسِ د  دا  فاااااااااي الن ااااااااااو ر  مااااااااات،  ش 
 هِ لناااااااااااااورِ  ل  األق ااااااااااااا فااااااااااااااهلل قاااااااااااااد ضااااااااااااار    

 
ااااااااااااامااااااااااااات،  مااااااااااااان المِ   ااااااااااااااِة والن  ك  ش   (2)راسِ ب 

ااك اة  ِفيه ااا وفطان أبااو تمااام لهاذا المعناا  ماان قولااأ تعاال   "  ت اُل ُنااوِرِه ك ِمش  ِض م  الل ااُأ ُنااوُر الس اام او اِت و األ  ر 
ة  الز ج   اج  ب اُح ِفي ُزج  ب اح  ال ِمص  ِقي ة  و ال  ِمص  ي ُتون اة  ال  ش ار  ر ة  ُمب ار ك ة  ز  ك    ُدر ي  ُيوق ُد ِمن  ش ج  ُة ك أ ن ه ا ك و  اج 

ان  ي ش ااُء و   ل   ُنور  ي ه ِدي الل اُأ ِلُناوِرِه م  ُأ ن ار  ُنور  ي  ل و  ل م  ت م س س  ي ُته ا ُيِضيُء و  ِبي ة  ي ك اُد ز  اِرُ  الل اُأ   ر  ي ض 
ت اا ِلااايماأل  م  ء  ي   ،فالشاااير هنااا يساااتديي ماان الناارآن ماااا يناساا  الموقااا . (3)"ال  ِللن اااِس و الل اااُأ ِبُكاال  ش ااي 

 بألفا  النرآن لم تكن ايتباطية أو يشوائية بل ترتبط بموق  معين . تأاستعان بمعن  أن  
 

الشرك من وما لح  أهل  ،وي يم صنيعأ ،بن يوس  التغري يبين قوتأسعيد محمد  اوحين يمدح أب
 ينول   ف ؛دمار

 يلاااااااااااااااايهم انضاااااااااااااااامت   م  جهاااااااااااااااان   كااااااااااااااااأن  
 

 (4)الجلاااااااااااااااودِ  تباااااااااااااااديلِ  ك،هاااااااااااااااا  يااااااااااااااار   
أهال الناار تتبادل جلاودهم فا، ينضا  يلايهم   يار أن   ،فحالهم ال ينل سوءا  ين حال من دخل النار 

 أما ه الء فند أحرقوا مرة واحدة .
 

   في المشركين المعتصم فعل مدح وأساس الشرك مننعر ومتهالك وذلك حين
اااااااار  حتاااااااا  ت   اااااااا يمااااااااود   ت  ك   ك مننعاااااااارا  رِ الش 

 
اااااااولااااااام تُ    (5) ِ ن اااااااوالط   ج يلااااااا  األوتاااااااادِ ر  ع 

ٍَ  استدي  كلمة مننعر من قولأ تعال    "ف   َةُ  ٍْ ذ ااب ِ  َنخب ْب َ قبَجَ  (6)". تَاابزُع  نَا ََس َاأَنا   

                                                 

 .2/209الديوان  (1)
 .2/224الساب   (2)
 .32النور  (3)
 .2/39الديوان  (4)
 .1/10الديوان  (5)
 .24النمر  (6)



 019 

 .مرالت المجرمين إحساس بالرهبة مناستدي  هذه الكلمة لما توقعأ في النفس من  قدو 
 

 وممدوحأ إسحا  ابن إبراهيم أحال حالة األيداء إل  شدة بعد دية ورخاء  
ت هم فتناااااااااااااااة  أ ت هم بااااااااااااااال أخااااااااااااااار ج   خااااااااااااااار ج 
 

اااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااماااااااااااااااااان ن   مُ هُ ت  ب  ل  س   ونعاااااااااااااااااايمِ  رة  ض 
 أِ وييِشاااااااااا ياااااااااارِ مِ وا ماااااااااان الماااااااااااء الن  لُاااااااااانِ نُ  

 
 (1)ومِ ق ااااااااااااااوالز   الغساااااااااااااالينِ  إلاااااااااااااا ر اااااااااااااادا   

تم صور  ،رة والنعيم كناية ين طي  العيشضم الممدوح بألفا  النأن يطي  به ين حالهم قبل فعبر 
 حالهم بالغسلين والزقوم فهما شرا  أهل النار .

 

حياا  قااال يماادح المعتصاام  ،وماان األلفااا  التااي اسااتمدها أبااو تمااام ماان الناارآن الكااريم ) شاافير هااار (
 ويذكر مكر األفشين وسوء فعلأ  

 أياااااااااااااااااااااأ إال أن ااااااااااااااااااااان  ك  مكااااااااااااااااااااارا  بناااااااااااااااااااااا رُ 
 

ااااااا األسااااااااس   د  وط ااااااا   (2)ير  هاااااااارِ فِ يلااااااا  ش 
ٌَ َ مب َذااب َ س اَس وهو مأخوذ  من قولأ تعال    "   َِنٍن َخ اب َِ  ُذَا نَ  ُ  َثُرضب َ َنَ   َقَ ن تَاةب َ َتَماب َ س َس با ااب

ِب  ُكي نَبَة َْ َثنَ     ََل يَا ب َ ٍف َ ٍَر تََنابَ ََر ُبُ  ُت  نََُر َجَ ا  َ َنَ   َقَ ن َشَفَ ج  َُُم اَ با ااب  (3) "َم نَظَ 
 

   حي  انت ام الجند واصطفافهم ينولويمدح أبا سعيد التغري ويص  جيشأ 
اااااااااااا حُ و  لّماااااااااااا أب ااااااااااا  واضاااااااااااحة   النااااااااااارآنِ  ج  ج 

 
ااااا ك  سااااايوفُ  كانااااات    اااااجُ م حُ هِ اتِ فاااااي هام   (4)اج 

ذلك الجيش الناوي الاذي ال يارى فاي صافوفأ  السي  حكما  ووسيلتأ فيفلما رفض اإلس،م أقام فيهم  
ثذَوهذا مأخوذ  من قولأ تعال  "  ،ائبأ يوجا  وال خل،  وكت ََ  ُت َ َ ُقَِجذَ َثََل َ ذب  (5)"ََل تَا

 

 بن وه  يذكر من ألفا  النرآن ما يناس  ذلك ينول  في يطايا الممدوح الحسن  وحين ير  
 ب حسااااااااااانِ  إحسااااااااااانا   أتبعاااااااااات   شاااااااااائت   إن  
 

 (6)ح  وريحااااااااااانِ و  ك  مااااااااان ر  جااااااااااودُ  فكاااااااااان   
س انُ " قال تعال     ح  س اِن ِإال  اإل ِ ح  ز اُء اإل ِ  (7)". ه ل  ج 

 بن يزيد  فينول يمدح خالد  ؛وأبو تمام يرض  من ممدوحأ بالنليل من  ير طم   أو جش   
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 نااااااادى  تاااااااوردت مااااااان بحااااااار البحاااااااور  ن  ا  و 
 

 (1)ولااااااااام أنااااااااال مناااااااااأ إال  رفاااااااااة  بيااااااااادي 
ِ ُ     " وهو من قولأ تعال  ب  بُاََبج ا  َْ طَاََِ  ا ََ اَ َت ََُ  ُذابا    تَاَ م  ٍَ َتَمااب َشا ْب بُاَاَ ا ََ ُُن  نَ  اَ  ذ لبَثُ ا    هَاَ

ِن ُذاب   َُُل  َه ُ  َُب  َِ ُُ َت َََف ن َبَتاذ بَُ ُك ْب َيكبَ مب   تَُإن    ُذاي  َُُل  َذُا ننبثَا ْب تَاَ  بَس ُذاي  َثَذاب ََ  (2)." ... َلذ ُذااب  
 

 ينول   ،الكفاية والضرورةالغن  والتراء، واآلخرين حد ويمتل الممدوح 
اااااااااااااااااابِ ل    اه أقوامااااااااااااااااااا  فكااااااااااااااااااانواو  ِساااااااااااااااااا تُ س 
 

ااااااااااااا مُ م  ي    الت ااااااااااااان اااااااااااااكماااااااااااااا أ      (3)عيدِ بالص 
ِن َذااَ وهااو ماان قولااأ تعااال    "   اا ْب س ااَ ََر  َاث اان تَا بَ م  ااث  َِ َث َناب َ ااََل ِن نَ ََب اا ِن ََل تَاةب يَااَ  َيااَ ااَ نَ ااُنيَا َِذا اا

َِن َثََل ج ا لذااَ َُُل  َقااَبُ  َِ اا ٍَ َ ثب َجااََء َ َاااٌك تَاة  َبَضاان َ ثب َق َاان َسااَف ْب َذ ِن َثُُنب ا ابااث  اا   َُ ٍْ َاث اان تَالبَث َُي َسااُل 
ِ ج ا ِن ُب اح  ََ ن طَ يلذاَ تََذب ِن َصاُ  كذ ا ْب َتُجاك ثن َذاَءذ تَاثَاَ م م  اََء تَا َا ََ ْ  نَاي اث  َب ْب ُذَا نَبلَاَُُِط َ ثب ََلَذ ْب ُذاب      ُِ

ْب ُُن  نَ  َ  َاَ ِرذنَث َيبُكي   ًِّن َنف   (4)".َن َقف 
 ومندمات أبي تمام الطللية ال تخلو من ألفا  قرآنية تعكس حالة الحزن واأللم فينول  

ااااااااااادِ   ت  ق اااااااااااالفااااااااااا اِد ومز   يااااااااااازم   ت  و  ل ااااااااااا ن  م 
 

 (5)فيهااااااااااا دمااااااااااوُع العاااااااااايِن كاااااااااال  ممااااااااااز    
ماان قولااأ  يأخااذ هااذا التعبياار فحالااة األلاام لفاارا  المحبوبااة ومااا تركااأ الطلاال فااي نفااس الشاااير جعلااأ 

ْب ََُفا  َخ باا  "تعاال  اا ْ  ذ َماز ٍف ُُن    ا ْب ا  ث  َْن ذ اازيهاب ْب ُُ ٍْ يا َالياو    ا ْب َق َاان رَج  َا   ْب نَاك  َ ثن َ ا ََ نَ اُنيَا َاَفاا ٍق َثهَاَ
 (6)" َجُكيك

لتسانيها  ؛لاديار المحبوباة يساتمطر ساحابة   وذلاك حاين أ،وينلا وطي  األحبة با   في قل  أباي تماام
   بكرة  وأصي،

اااااااااااااذ   ااااااااااااا مُ كُ ت  ر  ك   مكُ بعِضااااااااااااا ىكااااااااااااار  ذِ  واءُ األن 
 

ااااااااااااااب  ف    اااااااااااااايلاااااااااااااايكم بُ  ت  ك   (7)ي،ة  وأِصاااااااااااااار  ك 
  

وربماا  ،وذكار المحبوباة ،فاي موضا  الغازل الكاريم وال يجاد أباو تماام حرجاا  فاي التاأتر بألفاا  النارآن 
 (8) .أيانأ يل  ذلك تلك العذرية التي ميزت شعره بعيدا  ين الحسية المباشرة 
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فحاين يمادح الواتا  ويباين أحنيتاأ فاي نيال  ،النارآن الكاريم فاي شاعره ورسماء ساأبو تمام أوربما أورد 
   ، ينولالخ،فة
 أِ يراِتااااااااااااااااااألنفااااااااااااااااااِل فاااااااااااااااااي مِ  ورةُ ُسااااااااااااااااالِ ف  
 

اااااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااااا ولِ آتارُ    (1)األنعاااااااااااااااااااااااااامِ  ورةُ س 
  

َ ثن َثَجََ ااك ثن  فماان سااورة األنفااال أراد قولااأ تعااال    " ِن ُذاااب بَا بااك  َثَ ااََج َوُااََل َثنَ ااُنيَا َِذا اا ْب تَأ َث اا َذَ   
 ٌْ ٍء َقُ   ْي َش ب ََن بُلَا بٍض ُت  ُاَثَُ  نَ  ُ  ُُن  نَ  َ  ُب   ْب َ ثب َربَاَُم بَا بض    ْب َث  ثَِ  نْلب  (2)"ُذاب  

 

لمادح مان النارآن الكاريم ويو فهاا ألداء معااني ا كتيرة اوقد يحشد أبو تمام في النصيدة الواحدة ألفا 
 بن شها   ماييل ومن ذلك ما مدح بأ إس

اااااااا  اماااااااان ياااااااادها ساااااااام   امُ ني األي اااااااات  ن  قااااااااد س 
 

اااااااااااااااااااابِ ي لااااااااااااااااااااأ دِ ن ااااااااااااااااااااف  لِ    ا ِ ه اااااااااااااااااااادِ  أس  ك 
اااااااااااااال  ط  لااااااااااااااو ت     اف اااااااااااااا ا  إذ يفااااااااااااااي وداد ت  ع 

 
اااااااااا  اااااااااابااااااااااين الح   اك  ج   اقااااااااااير  وبااااااااااين الت   اش 

اااااااااااااا م  ُهاااااااااااااا   ت  ف ااااااااااااااة  حااااااااااااااين لُ ر  ت ااااااااااااااون   يل  لِ ش 
 

 (3)بساااااااااا ِ  اِج ساااااااااا   الهيااااااااا داةفاااااااااي  ااااااااا 
سا   بساِ  ( و يرها من األلفا  حت  تكاد تطغ   –التراقي  – حي  ذكر أبو تمام ) الكأس الدها  

 هذه األلفا  يل  مع م أبيات النصيدة .
 

ممااا مكنااأ ماان اسااتدياء ألفا ااأ دون تكلاا  أو  ،هااذا يلاا  تمكاان أبااي تمااام ماان الناارآن الكااريمياادل و 
 بل بما يناس  الموضوع . ،صنعة

 
 . الحديث الشريف.1
ي تمااام، حياا  وقاا  أبااو تمااام بااادر التناااص الااديني فااي شااعر أوهااو المصاادر التاااني ماان مصاا     

وبحكاام تنافتااأ اإلساا،مية ينااد أحادياا  النبااي صاال  اهلل يليااأ وساالم، ويماال يلاا  تو يفهااا بمااا يخاادم 
 أ راض شعره، تحديدا قصيدة المدح.

 مدح الخليفة المعتصم  ينول أبو تمام في
 إلااااااا  بلاااااااد   هاااااااد  ن  ولااااااام ي   لااااااام يغاااااااُز قوماااااااا  

 
 (4) ِ ُيااااااااااااماااااااااااان الر   مااااااااااااأ جاااااااااااايش  د  ن  إال ت   
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و اِماا   وهااذا مااأخوذ ماان حاادي  النبااي صاال  اهلل يليااأ وساالم  "  ل اا  ال ع ااُدو  و ُأوِتيااُت ج  ااِ  ي  ُت ِبالر ي  ُنِصاار 
ِض، ف ُوِضع ت  ِفي ي د ي   ز اِئِن األ  ر  ب ي ن م ا أ ن ا ن اِئم  ُأِتيُت ِبم ف اِتيِ  خ   .(1)"ال ك ِلِم، و 

 

باالنبي صال  اهلل يلياأ وسالم  أن اأ ينتاديهر مدى قاوة ممدوحاأ ورهباة النااس مناأ، و بذلك أن ي  داوأر 
في إيناع الخو  في قلو  األيداء، فهو نصر من يند اهلل، وهاو تأيياد لاأ بناذ  الريا  فاي قلاو  

 .األيداء
 

 ِإن  ين شعره يجعلاأ فاي مكاناة الحكماة التاي قاال فيهاا النباي صال  اهلل يلياأ وسالم  "  وحين يتحد 
 حي  ينول (2)"ِمن  الش ع ِر ِحك م ة  

 ة  كاه اااااااامااااااااا فيااااااااأ وهااااااااو فُ  ى حكمااااااااة  ر  ُياااااااا
 

 (3)ي فياااأ وهاااو  اااالمُ ِضااان  ماااا ي  بضاااي ن  ويُ  
  

 ويص  خل  ممدوحأ الحسن بن وه ، ويمدحأ بأنأ يتوسط ما بين الجد والهزل، فينول 
 وقااااااااااااااد أحيانااااااااااااااا   د  الِجاااااااااااااا م  ِجاااااااااااااايُ  أ  ِكااااااااااااااف  
 

اااا   (4)لِ زِ ماااان لاااام يهاااا ياااايُش    وُيه ااااز لُ ُين ض 
و ُحوا ال ُنُلو   ت ِعي الذ ك ر  "وهذا تأتر واض  بحدي  النبي صل  اهلل يليأ وسلم       (5)"ر 

 
 ثانيًا : التناص التاريخي :

، وذلااك ألن ااأ ين اار إليااأ يلاا  أن ااأ مصاادر والتاااريخ مكااون  أصاايل ماان مكونااات تنافااة أبااي تمااام     
وربماا ساايده فاي ذلاك كتارة  ،أحادا  ومعاارك وأنساا  فهو مطل   يل  تااريخ العار  مان ايتزاز لأ،

ذي قار ويو فها  لموقعة مت، يأخذه ايتزازه العربي بترديده، فهاد واط،يأ يل  تاريخسفره بين الب،
 في مديحأ ألبي دل  العجلي 

ااااااااااااإذا اف    هاِسااااااااااااو  ن  بِ  تماااااااااااايم   ا  يوماااااااااااا ت  ر  تخ 
 

  ِ اِقاااااان  ماااااان م   وط ااااااّدت  وزادت يلاااااا  مااااااا  
 م  كُ وفُ يُ ُساااااااااا أمالاااااااااات   ار  ي قااااااااااذِ نتم ِبااااااااااأفاااااااااا 

 
 (6)وا قااوس  حاجاا ِ هنُ ر  يااروش  الااذين اساات   

 حي  يذكر أبو تمام ممدوحأ بمرتر قومأ السابنين الذين أمالت وأطاحت سيوفهم العروش. 
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فاي شاعره ولما كانت موقعاة ذي قاار تمتال فخارا  للعار  وموطناا  مان ماواطن ال فار و فهاا أباو تماام 
  بن يزيد الشيبانييمدح خالد  فنال لنيمة األصالة األخ،قية للممدوح، ، وذلك تعزيزا  أكتر من مرة  
ااااام   ذي قاااااار ياااااومُ  لهااااام  رد  ف ااااا  وهاااااو مُ ض 
 

اااااا  اااااا اهِ ب  وحياااااد  مااااان األش    ُ ح  لااااايس لاااااأ ص 
 أن ااااااااااأ مِ األياااااااااااجِ   ُ ه  ُصاااااااااا بااااااااااأ يلماااااااااات   

 
  ُ ر  الُعاااااا هاِسااااااأنفُ  باااااات ياااااان ذاتِ ر  ي  بااااااأ أ   

اااالف   هاااو المشاااهدُ    جاااا  باااأالاااذي ماااا ن   لُ ص 
 

 (1) ُ ل  ام  وال ُصان  رى مان كسارى ال س الكس 
حياا  جعاال هااذا  ،أيااام باال بااذكر قبيلتااأ وماا كااان لهااا ماان ،فحساا  فالشااير ال يكتفااي بااذكر المماادوح 

 في الفخر والعزة واالنتصار. ال شبيأ لأاليوم مفردا  
 

المادح  يتعزياز معاانفيعاود لتاريخهاا محااوال  تو يا  ذلاك فاي  ءتمام بنبيلتأ طي وأبويادة  ما يفخر 
 بن أبي دواد ويعتذر إليأ  حمد أحين يمدح 

 والُعل اااااااااااااااا المكااااااااااااااااارم  ُقل اااااااااااااااال ميااااااااااااااااك  ن  ت  
 

اااااااااااااااااااازُ   اااااااااااااااااااار  لزُ ه   ودِ دُ وة  وُجااااااااااااااااااااُبااااااااااااااااااااِر أُ ه 
ااااااااااااااااااكُ  إن    اااااااااااااااااا مُ تُ ن  ااااااااااااااااااالن   اك  ذ   ادي  ي   إن    ِ ب 

 
 ودِ ُمااااااااااااااااال  ذلاااااااااااااااااك الجُ  ة  ن اااااااااااااااااوا وفل  نسااااااااااااااااابُ  

اااااااااااااااااااااااا   نااااااااااااااااااااااااتما ف ناااااااااااااااااااااااادون م  موهُ تُ ك  رِ وش 
 

 م فااااااااااي الجااااااااااودِ ِهاااااااااانا ماااااااااان دونِ  ُ ركاُشاااااااااا 
ااااااااااااااااا كعااااااااااااااااا      ماس ااااااااااااااااان  ت   ذانِ الل ااااااااااااااااا اتم  وح 

 
 (2)وتلياااااااادِ  ار ِ ماااااااان ط اااااااا  ل ااااااااالعُ  ط  ط ااااااااخُ  

كناتم تشاتركون ما   يرناا فاي  إنفيناول   ،(رُ ه ازُ )وقبيلاة الممادوح  ،(طيء)فالشاير يوحد بين قبيلتأ  
 ا فاااااااااااااااااااااااااي الكااااااااااااااااااااااااارم والجاااااااااااااااااااااااااود.ناااااااااااااااااااااااااالنسااااااااااااااااااااااااا  والنراباااااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااااا نكم تشاااااااااااااااااااااااااتركون مع

 ي ويطاء حاتم الطائي ينول ويربط أبو تمام بين يطاء ممدوحأ محمد التغر 
اااااااا اااااااااه يِ د  ي اااااااا ت  اء  أس   ىد  بالن اااااااا المااااااااالِ  رة  ش 
 

اااااااااااااااوأح     (3)حااااااااااااااااتمِ  ا فياااااااااااااااأ خ،فاااااااااااااااة  ت  ن  س 
 فالممدوح هو خليفة حاتم في الكرم والجود. 

 

باأ  ىءوحين يحاول الوشاة الوقيعة بين أبي تمام وممدوحأ يتخذ أبو تماام مان شاواهد التااريخ ماا يبار 
ويااذكره بااالحر  بااين بنااي الجاا،ح وبنااي  ،ن يتتباات ماان أقااوال الوشاااةأ فيطلاا  ماان ممدوحااأ ؛ساااحتأ

 المصاد وبني بدر فينول  
 ورا  ال  كااااااااااااااااااااااااااان زُ و  ق اااااااااااااااااااااااااا أن   ت  ب اااااااااااااااااااااااااات  ت  
 

 قبلااااااااااااك ياااااااااااان زيااااااااااااادِ  مااااااااااااان  ع  أتاااااااااااا  الن   
 حِ ،  ُجاااااااااااااااابنااااااااااااااااي  ي  بااااااااااااااااين ّحاااااااااااااااا    ر  وأ   

 
ااااااااااا  ااااااااااا ان  س  ااااااااااابناااااااااااي م      حااااااااااار   وح   دِ اص 
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 لاااااااا ت  ق   هرِ الااااااااد   و ِ ر فااااااااي ُصاااااااا ر  و اااااااااد  
 

ااااااااااااإلاِر يلاااااااااااا  ذات د  ي ب اااااااااااابناااااااااااا   (1)ادِ ص 
  

فيسمي  ،فهو يل  يلم بنبائل العر  ومرترهم وأسمائهم ،تمام م رخا  في كتير من قصائده أبوويبدو 
ك فاي قصايدتأ التاي مادح وذلا ،اآلخار الاذي يرفات باأ يناد العار  فاي الجاهلياة اقبيلة قريش باسمه

  بن طو  التغلبيفيها مالك 
 فااااااااي الااااااااا ين  لب ااااااااي المُ ذِ  يااااااااتِ بالب   تُ ف ااااااااحل  
 

اااااااااااااااق   والحااااااااااااااال   إسااااااااااااااا،مِ  م    سِ ُماااااااااااااااوالحُ  لُ ب 
 ك  ِلااااااااااام   ك  ابااااااااااان ماِلااااااااااا  ِ و  ابااااااااااان ط ااااااااااا ن  أ 

 
ااااااااااااا أمااااااااااااارِ  مالاااااااااااااكُ    (2)سِ مُ الش ااااااااااااا مِ ارِ المك 

لماااا بلغاااأ  إشااارةتماااام  أباااوبهااا  فاااأت مااان الحماسااة وهاااو الناااوة والشاادة   كماااا ينااول التبريااازي سوالحماا 
 .(3)الممدوح

 

ياأتي باذكر  ،منابال ماا ينالاأ مناأ مان يطااء وذكار صافاتأ دوحاأوأبو تمام حين يعجاز يان شاكر مم
 ؛لعلاأ يساتطي  باذلك أن يوفياأ شاكره وما تتمياز باأ مان كاريم الصافات واألفعاال، قبائل العر بعض 
 فينول  

 ين اااااااااااي   ام  لن ااااااااااا تُ طع  ي اسااااااااااات  ولاااااااااااو أن ااااااااااا
 

ااااااااااماااااااااان م   ك  رِ ك  ُشاااااااااابِ    ا ِ ر  الت اااااااااا    و    ف ااااااااااش 
 
 

اااااااااااا اااااااااااا ك  ت  ر  ك  إذا  ش   نااااااااااااتحياااااااااااا  كا جُ حِ ذ  م 
 

اااااااااااااااااا وبناااااااااااااااااو اله اااااااااااااااااانِ ي  بناااااااااااااااااو د     ا ِ ب  ض 
اااااااااافااااااااااي قُ  ك  تُاااااااااائ  وجِ    ت  اف ااااااااااقااااااااااد أط   ة  اي  ض 

 
 ا ِ ن اااااااااااااااايااااااااااااااااامر  وبنااااااااااااااااي ج   ي  ن ااااااااااااااااك  رُ بِ  

اااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااة  وي     ن  ح   تُ والسااااااااااااااااااااااتنجد     را  م 
 

اااااااااااااااااا  اااااااااااااااااابِ  ل  دِ ولاااااااااااااااااام أي   بااااااااااااااااااا ِ د  والر  ع  س 
اااااااااااااااا   ااه اااااااااااااااار  يس  ذُ ماااااااااااااااان ق اااااااااااااااا تُ د  ف  ر  ت  والس 

 
  ِ ،  بنااااااااااااي ِكاااااااااااا يد  ِصاااااااااااار  و د  بنااااااااااااي ب اااااااااااا 

 لااااااااااااااااي جميعااااااااااااااااا   ةُ يع اااااااااااااااابِ ر   ت  فل ااااااااااااااااوالحت   
 

  ِ ،  الُكااااااااااااااااااااااااااااااا امِ ام  كأي ااااااااااااااااااااااااااااااابأي ااااااااااااااااااااااااااااااا 
اااااااافأ    اااااااافِ ش   ساااااااايف  كر ن  يم الش اااااااامِ ي ماااااااان ص 

 
 (4)ا ِ ق ااااااااااااااللر   أتناااااااااااااالُ  كرِ الش اااااااااااااا كُ ر  وت اااااااااااااا 

وال شاااك أن حشاااد هاااذا النااادر الهائااال مااان النبائااال فاااي قصااايدة واحااادة يعكاااس مااادى تنافاااة أباااي تماااام  
 التاريخية ويلمأ بنبائل العر  .

 

بعااض الشخصاايات التاريخيااة التااي كاناات ومااا زالاات حاضاارة  فااي أذهااان العاار   ويااذكر أبااو تمااام   
 لم تكن يربية .إن   حت  و
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 ،ف ن كانت يمورية قد امتنعت  بما يتير االيتزاز والتنة العربية، يمورية حين فت المعتصم  ويمدح
 ينول  ،المعتصم استطاع أن يفعل ذلك ف ن   ،سكندر وكسرىواستحكم فتحها يل  اإل

 

اااااااااي  رِ  ت  ي اااااااااقاااااااااد أي   الوجاااااااااأِ  ةُ ز  ر  وب ااااااااا  هاتُ اض 
 

ااكِ   اار  س    ِ رِ ك ااودا  ياان أبااي دُ ُصاا ت  د  ى وص 
ااااااااااابِ    حادتاااااااااااة   ا كااااااااااا   ه ااااااااااات  ي  ر  ت  ر  فماااااااااااا اف  ك 

 
اااااااااااااااإليهاااااااااااااااا هِ  ت  ق ااااااااااااااار  وال ت      ِ و  ُة الن ااااااااااااااام 

ااااااسااااااكندر  أو ق  ِد اه ااااااماااااان ي     ذلااااااك قااااااد ل  ب 
 

اااا    ِ ِشاااالاااام ت   نواصااااي الليااااالي وهااااي   ت  اب  ش 
    

اااااااااام   إذا حتاااااااااا  اااااااااا ض  خ   ين لهااااااااااانِ اهلل الس 
 

اااام    اااازُ كاناااات  بخيلااااةِ ال ض  خ   (1) ِ ن ااااالحِ  دة  ب 
والشاااير فااي هااذه األبيااات يو اا  لف ااة )بكاار فمااا افتريتهااا( ليعماا  المعناا  المااراد ماان أن ممدوحااأ  

 .، وتأكيدا يل  روح المبادرة يند الممدوححدأفي ذلك المعتصم هو أول من فعل ذلك ولم يسبنأ 
 

الااذي كااان مضااربا للمتاال فااي الجااود والكاارم فينااول فااي ماادح  ،(نهاارم باان سااناة ) شخصااي ويسااتديي
 بن إبراهيم إسحا  

اااااااااااال  و  لااااااااااااو ت اااااااااااا مواهاااااااااااا     رمُ ها ه ااااااااااااد    ي 
 

اااااى ه  ر    ُياااااحت ااااا م  رِ ها ه اااااِصاااااح  لااااام يُ    (2)ارم 
 الممادوحاألخيار أراد أن يحصاي مارتر  حتا  لاو أن   ،فاي الجاود نتمام فا  هرم بن سانا أبيفممدوح  

 .ا استطاع ذلكلم وصفاتأ
 

ذا كانت األط،ل تمتل    فاأبو  ؛وأترا  بعد ياين ،بعد حاضر يا  جزءا  من التاريخ الذي أصب  ماض وا 
ومن ذلك ما كاان مان   ،تمام يعود للتاريخ ليجد ما يعزي بأ نفسأ ويعينأ يل  الوقو  بهذه األط،ل

  تهما الطويلةما  يند العر  بغرببن زهير والحار  بن مضاد حي  يرفا قديالنيس 
 اف ااااااااااامااااااااااان الص   خيااااااااااارا  مماااااااااااا رأياااااااااااتُ  إن  
 

 واإل ماااااااااااااااااااضِ  ينااااااااااااااااااد النائباااااااااااااااااااتِ  حِ  م  
 ي بغرباااااااااااااة قااااااااااااايس باااااااااااااادت ااااااااااااان  ت   ة  ب ااااااااااااار   ُ  

 
ااااااااااااباااااااااان مُ  ن زهياااااااااار والحاااااااااااار ِ  م    (3)ادِ ض 

يرى أن يطيل اإلنسان ا ترابأ يند نزول المصاائ  الكبيارة؛ ألن هاا تنساي اإلنساان أحزاناأ بو تمام أف  
 .اده، كا ترا  النيس والحار ؛ ألن  الغربة تعلم اإلنسان الصبرأو همومأ وأحن

 

مادح فحاين  ،معركاة صافين ند استدي ف ،شعر أبي تمام فيالتاريخ اإلس،مي  حضور وال يغي    
 بن يزيد الشيباني ينول  د خال

                                                 

 .09-1/02الديوان  (1)
 .3/120الديوان  (2)
 .314-2/349الديوان  (3)
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ااااااااااوقااااااااااد ح   مياااااااااانه ة  اوي ااااااااااع    مُ ل ااااااااااو    تكم 
 

ااااااااااواأل   ارُ د  ن اااااااااا  المِ ب  ا فااااااااااأ  ن اااااااااافيااااااااااأ الن     دُ م 
اااان    اااا عِ و  فااااي الاااار   اك  ج  اااا  مااااا نج   فااااي ك  ي  مِ س 

 
اااااااااوالخ   ين  ف  ِصااااااااا  ااااااااار  بالفُ  لُ ي  ااااااااا انِ س   (1)دُ رِ تنج 

  

باان ياادي  د  ن ااحياا  ف   ،يااذكره بمااا كااان يااوم صاافين ،باان طااو  ويعزيااأ بوفاااة الناسااممالااك  حااين يماادحو 
  فينولن يفعل ذلك أوالممدوح أحرى بأ  ،ولم يجزع ،حاتم ت،تة من الولد في المعركة فحسن صبره

اااااااااااااااأت   اااااااااااااااو  ل اااااااااااااااللب   رُ بِ ص  اااااااااااااااوحِ  اء  ز  ى ي   ة  ب  س 
 

ااااااااااااااأم ت   ر  ج   ُ تُااااااااااااااف     البهااااااااااااااائمِ  و  لُ و ُساااااااااااااالُ س 
    

 لاااااااااام يماااااااااات صاااااااااافين   يااااااااااوم   اتِ ف اااااااااار  وللط  
 

 (2)باااااااان حاااااااااتمِ  ي  د  زنااااااااا  ُياااااااااتااااااااا  وال حُ ف  خُ  
  

فادتأ من التااريخ وتو يا  ذلاك فايتمما سب    تعميا  معااني تض  سعة تنافة أبي تمام التاريخية وا 
 .والر ية النصيدة بما يناس  الموق  والممدوح

 
 .ثالثًا : التناص األدبي

حااوت ماان آتااار ايتاازازه بالعروبااة وتنافتهااا؛ لااذا فنااد  أتاارا  بااالترا  األدبااي  تمااام يأباا يعااد اتصااال     
ماا فاتاأ كبيار  "  بل سجل وجم  الكتير منها حتا  قاال فياأ اآلمادي ،من أشعار العر  كتيراذاكرتأ 

 (3)." ال وقرأه وطال  فيأإوال محد   شعر جاهلي وال إس،ميشيء من 
كاان ذلاك يلا  أساواء  ،وأفاد أباو تماام مان هاذا التارا  حيا  كاان التنااص األدباي حاضارا  فاي شاعره

 الصورة . مالمعن  أ ممستوى اللف  أ
التاي ( ة  ي ايساتديي أطا،ل )م   ،لياأ مان خارا  ودماارإوماا آلات  فحين يص  أبو تمام حاال يمورياة 

بكاهاااا ذو الرماااة كتيااارا، وذلاااك ليشاااكل حالاااة مااان الياااأس والكرباااة تحااايط بعمورياااة، وأن  صاااورة البهااااء 
ة فحسا ، بال هااي الناوة ليسات صافة نفسااي والروياة ينهاا قاد ام حاات، وذلاك ليبارز قاوة المماادوح؛ ألن  

 فنال  ل وسلوك وتغيير؛ فع
اااااااامااااااااا ر    بهااااااااا ياااااااا ُ طِ ورا  يُ ُمااااااااع  ة  م  ي اااااااام    ُ ب 

 
اااا  اااا باااا   أبهاااا  رُ  نُ ،  ي      ر ِ ماااان ربعهااااا الخ 

اااااااا ين  دِمااااااااأُ وقااااااااد  ودُ وال الخاااااااادُ    ل  ماااااااان خج 
 

 (4) ِ رِ ها الت اااأشاااه  يلااا  ناااا ر  مااان خاااد   
 

                                                 

 .12-2/10الديوان  (1)
 .3/229الديوان  (2)
 .3/29الموازنة  (3)
 .1/21الديوان  (4)
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دم اإلكتااار ماان البكاااء آخااذا  التصاابر والتجلااد ويااب أخااذ نفسااأين يناا  أبااو تمااام يلاا  األطاا،ل يوحاا
 لبيد ابن أبي ربيعة فينول   ةبوصي

ااااااااااااااااااا  هاااااااااااااااااااودع  م   مُ مااااااااااااااااااانهُ  بااااااااااااااااااا   ر  ي بِ الِ م 
 

ااااااااااااااااااااإال األ    اااااااااااااااااااازِ   وي  س   ودِ لُااااااااااااااااااااج  الم   ةُ يم 
ااااااااااااإن كااااااااااااان م    ااااااااااااعُ س   مهاااااااااااا  أط،ل  ن  ود  س 

 
اااااااا  اااااااا  ون فلسااااااااتُ الش اااااااا ل  ب  س   ودِ عُ ماااااااان مس 

اااااااااا كاااااااااااي  وا فكااااااااااان بُ ُنااااااااااع        مال  بعاااااااااادهُ و  ح 
 

ااااااااااااحُ  اك  وذ   يااااااااااااتُ و  تاااااااااااام اري     (1)لبياااااااااااادِ  مُ ك 
  

  ولني ،أ البنتيأحددها لبيد في وصيت فهو يبكي ديار المحبوبة ياما  كام،  وهي المدة التي
ااااااااااااأبوهُ  يعاااااااااااايش     ابنتاااااااااااااي أن  تمن اااااااااااا  ام 

 
 مضاااااااار ة أووهاااااااال أنااااااااا إال ماااااااان ربيعاااااااا 

 فنوماااااااااااا فناااااااااااوال بالاااااااااااذي قاااااااااااد يلمتماااااااااااا 
 

ااااااااااع ر   وال تخمشااااااااااا وجهااااااااااا وال تحلنااااااااااا ش 
 إلاااااا  الحااااااول تاااااام اساااااام الساااااا،م يليكمااااااا 

 
 (2)حاااااوال  كاااااام،  فناااااد ايتاااااذر ومااااان يباااااكِ  

  

يستديي الع،قة العاطفية التي كان ينيمها وصافها بي تمام ين جمال محبوبتأ وذكر أأوفي حدي  
 امر  النيس م  محبوبتأ أم جند  من خ،ل هذا التناص  

اااااااااالحُ  يااااااااااتِ ط  ع  مااااااااان المُ   أياِتااااااااات     والمُ  نِ س 
 

  ِ ب اااااااااااااال  ج  ة  أو فاضاااااااااااااا،  لااااااااااااام تُ ب اااااااااااااب  ل  ج  مُ  
اااايس باااان حُ الناااا أاماااار  ن  الااااو    ر  باااادت لااااأج 

 
اااااام جُ أبااااااي يلاااااا   ار  لمااااااا قااااااال ُماااااا   (3) ِ دُ ن 

 وهذا تناص واض   م  قول امر  النيس   
 (4)نااااااااااااات الفاااااااااااا اد المعااااااااااااذ اننااااااااااااض  لب  بي يل  أم جند    اّ خليلّي مر  

 بمااا يعاازز ر يتااأ األخ،قيااة، المعاااني بعااض وقااد يسااتديي أبااو تمااام ماان شااعر الشااعراء السااابنين      
 فحين يمدح المعتصم ويذكر ما اشتهر بأ من الجود والكرم ينول  

 حتااااااااا  لاااااااااو اناااااااااأ الكااااااااا    بساااااااااط   د  تعااااااااو  
 

ااااااااااجِ تناهااااااااااا لناااااااااابض  لاااااااااام تُ    (5)أُ لُااااااااااامِ أ أن  ب 
 وهذا معن  مأخوذ  من قول مسلم بن الوليد   

 أِ يزيااااااااااااااد  ماااااااااااااان طبيعِتاااااااااااااا ال يسااااااااااااااتطي ُ 
 

اااااااااج  إح   والمعااااااااارو ِ  يااااااااان المنياااااااااةِ    (6)اام 
 

                                                 

 .312-1/311الديوان  (1)
 .0/304خزانة األد  ول  لبا  العر   (2)
 .1/109الديوان (3)
 .3/210د  ول  لبا  العر  خزنة األ (4)
 .3/29الديوان  (5)
 .1/13الموازنة  (6)
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 حيااا  و ااا  التنااااص لتعميااا  السااالوك الكاااريم يناااد الممااادوح بأن اااأ إرادة نفساااية قبااال أن يكاااون فعااا،  
 .وكيا  سل

والممدوح يتساوى ينده الماوت والحيااة فاي سابيل تحنيا  األهادا  النبيلاة حيا  يبارز أباو تماام إقادام 
 الممدوح وشجايتأ واستخفافأ بالموت فينول  

ااااااااااا وقاااااااااااد قاااااااااااال    بعااااااااااادها ر  ا أن أ اااااااااااادِ إم 
 

ماااااااااا أن   ِ ي    ااااااااا يماااااااااا  وا  ااااااااا ُ أي   ر  ادِ أ    (1)ام 
 س  فأبو تمام يستوحي هذه المعن  من قول امر  الني 

 يينااااااااااااك إنمااااااااااااا تبااااااااااااك هااااااااااااا الفنلاااااااااااات ل
 

 (2)نحااااااااااااول ملكاااااااااااا  أو نماااااااااااوت فنعاااااااااااذرا 
  

الراحاة والدياة يسابنها  وليس بعيادا  يان هاذا المعنا  يتفا  أباو تماام ما  كعا  بان زهيار فاي كاون أن  
 وأن المجد ال بد لأ من تنديم ما في الوس    ،(3)التع  والكد

 أقاسااااااااااااااها مااااااااااااااانِ ينااااااااااااااي وأهااااااااااااااوال الز  رِ ذ  
 

 (4)أُبااااااااااائِ    ع ماااااااااا  تليهااااااااااا ر  أ الفأهوالُاااااااااا 
  حيأ أبو تمام من قول كع  بن زهيروهذا ما يستو  

 ولااااااايس لمااااااان لااااااام يركااااااا  الهاااااااول بغياااااااة  
 

 (5)ولااااااااااايس لرحااااااااااال  حطاااااااااااأ اهلل حامااااااااااالُ  
  

 ميدان الحر  يستديي ما يند النابغة الذبياني فينول   وحين يص 
 ت  ل ااااااااماااااااان ذا وقااااااااد أف   طالعااااااااة   فالشاااااااامُس 

 
 (6) ِ ِجاااااات   ماااااان ذا ولاااااام واجبااااااة   مُس والش اااااا 

   يتناص م  النابغة الذبياني في قولأ 
 تباااااااااااااادو كواكبااااااااااااااأ والشاااااااااااااامس طالعااااااااااااااة  

 
 (7)ال الناااااااور ناااااااور  وال اإل ااااااا،م إ ااااااا،م 

  

   بما تتطلبأ من روية وتفكير ينول ممدوحأ بالحكمة والتعامل م  المواق  واألحدا  وحين يص 
 أِ فاااااااااااااي قوِمااااااااااااا بسااااااااااااايد   لااااااااااااايس الغباااااااااااااي  

 
 (8)بياغ ااااااااااااااات  المُ  أِ قوِمااااااااااااااا لكااااااااااااااان سااااااااااااااايد   

 وهذا قري  من قول ديبل  

                                                 

 .3/204الديوان  (1)
 .1/200خزانة األد  ول  البا  العر   (2)
 . 2/330العند الفريد،  (3)
 .1/219الديوان  (4)
 .1/332ييون األخبار  (5)
 .1/20الديوان  (6)
 .1/121، الشعر والشعراء (7)
 .1/12الديوان  (8)
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 تخاااااااااااااااااااااال أحيانااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااأ  فلااااااااااااااااااااااة  
 

 (1)مااااااااااان كااااااااااارم الااااااااااانفس وماااااااااااا أيلماااااااااااأ 
  

حمد أدح فحين يم تمتل حياة الشعراء وأخبارهم مادة خصبة ألبي تمام في إتراء معانيأ الشعرية،و    
شااة أن أباا إذ كاان ي ان الو  ،اد بأنأ فوت الفرصة يل  الوشاة الذين أردوا الوقيعاة بينهماا  د أبي ابن
 فنال   ؛بن األبرص من جزاء وهو النتلسي،قي ما القاه يبيد  تمام

 ت  ح  ك أصاااااااااااااب  ماُماااااااااااااناااااااااااااي    ت  ل  لماااااااااااااا أ   
 

 يودهُ يلااااااااّي وهااااااااي ُشاااااااا ودُ هُ تلااااااااك الش اااااااا 
 ساااااايكون لااااااي ن  أوا بااااااماااااان بعااااااد أن  ن اااااا 

 
اااااااااااااااااابب   يااااااااااااااااااوم    ااااااااااااااااااك   يهمِ غ   (2)يبياااااااااااااااااادِ  ومِ ي 

  

ماان الشااعراء ومااوقفهم حياا  يناا  يلاا   نماااذجتمااام يحشااد فااي النصاايدة الواحاادة  اأباا تياارا مااا ناارىوك
 األط،ل سيرا  يل  ما سار يليأ الشعراء األوائل فينول  

 رزُ ى لاااااااااام ت ااااااااااوِ ط ااااااااااالفتيااااااااااان ت   اقاااااااااا   و  أم  
 

ااااااااااا   صاااااااااااعيدا لهااااااااااان      نااااااااااادُ فا  ولااااااااااام ت  ر  ش 
اااااااالمُ  ك  ِلاااااااأذكرتناااااااا الم     فاااااااي الهاااااااوى ل  ل  ض 

 
اااااااااااااااااااااااي  واأل   ة  ولبياااااااااااااااااااااااداف ااااااااااااااااااااااار  وط   نِ ي  ي  ش 

 وان ُماااااااااام  ون   سااااااااااي ِ لن  د  ان ااااااااااوا بهااااااااااا يُ ل ااااااااااح   
 

ااااااااامااااااااان و     (3)،  لهاااااااااا وقصااااااااايدال ااااااااايها حُ ش 
ومن التناص األدبي يودة أبي تمام ل متاال العربياة الساائرة المشاهورة التاي طاارت باين العار ،      

فتعارفوا يليها وتناقلوها جي، بعد جيل، وتنوم األمتال يل  اختزال مواق  معينة في جمال ويباارات 
 و النصة.تلخص هذا الموق  أ

وسع  أبو تمام لتو ي  هذه األمتال تو يفا يتناس  و رضأ الشعري، تحديادا معااني المادح. ومان 
 هذه األمتلة في شعر أبي تمام 

 ي  ِلااااااااااااامااااااااااااان الخ   الش اااااااااااااجي   أياااااااااااااا ويااااااااااااال  
 

ااااااااااوبااااااااااالي الر     (4)ماااااااااان إحاااااااااادى ب لااااااااااي  ِ ب 
 .(5)وهو مأخوذ من قول العر   " ويل الشجي من الخلي" 

بالمتل لي كد يل  أن الاذين يلوموناأ فاي وقوفاأ يلا  األطا،ل  كمندمة طللية، وأت لبيت جاء هذا او 
 ال يعانون ما يعاني وال يشعرون بما ي،قي من شدة الفرا .

 

ويشااايد ببطولتاااأ وحكمتاااأ فاااي  ،المعتصااامحيااا  يمااادح  (1)المتااال النائااال  "آخااار الاااداء الكاااي" ويو ااا 
 التعامل م  األمور 

                                                 

 .1/142الموازنة  (1)
 .1/391الديوان  (2)
 .041-1/042الديوان  (3)
 .3/321الديوان  (4)
 .2/312بيروت،  -مجم  األمتال، أبو الفضل النيسابوري، ت محمد يبد الحميد، دار المعرفة (5)
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ااااااااااااااا اهُ الق ااااااااااااااا  أاِئاااااااااااااااد  بِ  يااااااااااااااا ِ نِ اوي الع  بالك 
 

 (2)بالّطااااااااااااااااالي لمااااااااااااااااا رآه لاااااااااااااااام ُيِفاااااااااااااااا    
نأ قرر في نهاية المطا  أن كل المحاوالت في تسوية األمور، ألحي  أن المعتصم كان قد استنفذ  

 يلجأ إل  الكي، ف، خيار سوى النتال.
 

ن كااان أجاادع" تمااام ياان  حياا  حاادي  أبااي (3)وهنااا تو ياا  جمياال للمتاال المشااهور  " منااك أنفااك وا 
لكن وقعأ في النفس  ير ذلك، تم إّنأ ما،زم للمارء  ،أبيض الذي  زا الرأس فهو في  اهرهمشي  ال

وال حيلااة أمامااأ سااوى قبولااأ والرضااا بااأ، كماان كااان أنفااأ أجاادع وال خيااار  ،أم ساااخطا ،أكااان راضاايا
 أمامأ إال الرضا بأ، ينول 

    ناِصاااااا فااااااي العااااااين أباااااايُض  ر    اااااان  لااااااأ م  
 

ااااااااااا دُ أساااااااااااو    ِ ل اااااااااااولكناااااااااااأ فاااااااااااي الن     ف ُ أس 
يااااااااأِ ونحاااااااان نُ    ضاااااااااوالر   هِ ر  يلاااااااا  الُكاااااااا ز ج 

 
اااا  اااا أِ الفتاااا  ماااان وجِهاااا  ُ وأن   (4)عُ د  وهااااو أج 

  

 ويو   أبو تمام المتل في فت  يمورية فينول 
 ت  ب ااااااارِ ا بااااااااألمس قاااااااد خ  ه اااااااأخت   لماااااااا رأت  

 
ااا لهاااا كاااان الخااارا ُ   اااد  أي   (5) ِ ر  ى مااان الج 

  

يااة سااّهل يليااأ فتحهااا، وكااأن العاادوى أصااابتها فاات  المعتصاام إلحاادى الماادن المجاااورة لعمور  ن  ينااول إ
 من جارتها، فانتنل إليها الخرا  والدمار.

 . (6)وهذا المعن  وجده أبو تمام مات، في المتل "أيدى من الجر "
 

 ينول  (7)ال تذه  مذاه  األمتال، كامنولة "ضربة الزم"اوقد يو   أبو تمام أحيانا أقو  
ااااا ضاااااي     وهااااال مااااان حكااااايم    دمابعااااا بر  الص 

 
ااااااااك  رأى الحُ    (8)الزمِ  ضااااااااربة   الصاااااااابر   اءُ م 

  

 ممدوحأ يل  الصبر لفند أخيأ، وهذا خيار الحكيم الذي يطل  األجر.  وهنا يح 
 

 
                                                                                                                                                         

 .1/192 بيروت، -جمهرة األمتال، أبو ه،ل العسكري، دار الفكر (1)
 .3/132الديوان  (2)
 .2/291مجم  األمتال  (3)
 .2/320الديوان  (4)
 .1/22الديوان  (5)
 . 2/02مجم  األمتال  (6)
 . 2449إيداد الطالبة نداء الحرباوي، جامعة الخليل،  -رسالة ماجستير-حركة الترا  في شعر أبي تمام والمتنبي (7)
 .3/229الديوان  (8)
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 سلوباأل

 
"الساطر مان النخال،   األسالو  ؛ فعند صااح  اللساان أن  متناربة ورد األسلو  يند اللغويين بمعان         

لو  الطري  والوجأ والماذه ، واألسالو  بالضام الفان، يناال أخاذ فا،ن وكل طري  ممتد هو أسلو ، واألس
 . (1)في أسالي  من النول أي أفانين من النول" 

أمااا المعنااا  االصااط،حي ل سااالو  فهاااو "فاان لغاااوي أدباااي، يسااتمد قواماااأ مااان العناصاار النحوياااة التنعيدياااة 
(2)ية"والجمالية، كما يستمدها من اإلمكانات التركيبية للمفردات اللغو 

  
 طرائ فاألسلوبية "وص  للنص األدبي حس  يدة ل سلوبية ين اللسانيين،  ويورد المسدي تعريفات  

(3)."ستناة من اللسانياتم  
 

أو ايتادت يليأ الحاف ة، لكن هناك من يرى أن  ،واألسلو  في الشعر ال ُيعن  بما درج يل  األلسنة   
أ  البا ما تتعارض اللغة الشعرية وتخل  قوايد خاصة بها، وأن   ،اللغة الشعرية تتميز بكسر النوايد النحوية

األسلو  انحرا  ين لغة المواضعة بايتباره نمطا  م  قوايد المواضعة التي تحدد اللغة المعيارية، تم إن  
(4) متميزا ينها، والدراسة اللغوية ل سلو  تبح  ين كيفية هذا االنحرا .

  

ين  بات نا، وما أفرزتأ الدراسات اللغوية التي يرفت باللسانية األدبية، واألسلو  وف  معطيات يصر    
ملنيا ال ،ل يل  أهم ال واهر اللغوية والب، ية فيأ للخروج بأهم السمات  ،يند دراسة النص األدبي

 المميزة للعمل األدبي.
م، والتي تمتل الطاقة وفي دراستنا هذه سنن  أمام أهم ال واهر األسلوبية التي  هرت في شعر أبي تما

وأهم يناصر التشكيل الجمالي للنص. ،التعييرية  
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1/023لسان العر  ( 1)
 . 02مجلة فصول، المجلد التال ، العدد التاني، الهيئة المصرية العامة للكت ، ص( 2)
األسلو  واألسلوبية نحو بديل ألسني في النند األدبي، د. يبد الس،م مسدي، الدار العربية للكتا ، ليبيااا تونس، ( 3)

 .01ص، 1912
اربة أسلوبية لشعر يز الدين المناصرة ديوان جفرا، د. مجلة الجامعة اإلس،مية، المجلد العاشر، العدد التاني، من( 4)

 .330يوس  رزقة، ص
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 التضاد وقيمته األسلوبية. أوال:
 

 الطبا  طري  للتعبير ين الع،قات التي تحكم األشياء، و وسيلة لتوليد المعاني المختلفة.        
"   ا وجوهرهااا، ففااي لسااان العاار ينااد أهاال اللغااة يلاا  تعريفااات مختلفااة، لكنهااا تتفاا  فااي معناهاا يطلاا  وهااو

د  كل شيء ضاد  شيئا ليغلبأ، وضد  الشيء وضديده وضديتأ خ،فأ"  . (1)الض 
" هاو ذكار الشايء ما  ماا يعادم أما يند أهل الب، ة فالطبا  يند تعل  والذي سام اه باااا "مجااورة األضاداد  

 (3)."(2)وجوده؛ كنولأ تبارك وتعال   " ال يموت فيها وال يحي 
أن يأتل  في معناه ما يضاد في فحواه المطابنة يند جمي  النااس  جمعاك باين الضادين فاي وفي العمدة " 

 .(4)"الك،م أو بيت الشعر
وهاذه الع،قاات  ،وال منفكا ين ياالم الوجاود الاذي يناوم يلا  التشاابأ والتبااين ،والعمل األدبي ليس بعيدا   

ذا ماا كاان الطباا  ضاد االنساجام فهاو ال يعناي  ،(5)وقت واحد تهيئ المعرفة ببواطن و واهر األشياء في وا 
إذ يكون في الكا،م ماا ينكار بعضاأ بعضاا، فاي حاين أن الطباا   ،التناقض الذي يحمل في مضمونأ الهدم

 ينوم يل  إدراك معاني األشياء من خ،ل إدراك ما بينهما من ي،قة التباين واالخت، .
ذا ما كان الطبا  أداة فنية  ين فاي سابيل جمالية، فهو فاي أصالأ مبادأ ينلاي يناوم يلا  الجما  باين الضادوا 

للمعن ، فالتضاد في الشعر يتحول من مبدأ وجودي فكري إل  قيمة جمالياة مرتبطاة بو يفاة  زيادة توضي 
 .(6)كشفية قوامها الكش  ين المعن  الذي تنهض بأ اللغة الشعرية

"أولهمااا التعبياار ياان الكليااات والتانيااة إبااراز الفاارو    اتنتااين وأهميااة الطبااا  هااذه والتااي تتمتاال فااي و يفتااين
فرضت يل  الشعراء جعلأ األداة األبرز في التوصل للمعااني الشاعرية إذ  ،(7)والدقائ  التي يجلوها التنابل"

 إنأ أداة طيعة تمكن الشاير من إيصال الفكرة وتعمي  المعن .
حتا   ادا  ااهرة أسالوبية تمياز بهاا  ،يلا  هاذا األسالو  تكا ااحاد مان ها الء الشاعراء الاذين اوأبو تماام و    

 فنأ، وير  بها يند النناد قديمهم وحديتهم، فهو وسيلة رئيسة من وسائل توليد المعاني.
و  ،وأبااو تمااام فااي شااعره تجاااوز مجاارد الجماا  بااين الشاايء وضااده إلاا  إدراك الع،قااات بااين هااذه األضااداد

  (8) إذ بضدها تتض  األشياء. ،ريبة من ذهن المتلنيوجعلها ق ،و يفتها في إبراز المعاني
                                                 

 .3/213لسان العر   (1)
 .13األيل ،  (2)
، 2د. رمضان يبد التوا ، مكتبة الخانجي، الناهرة، ط   قوايد الشعر، أحمد بن يحي  الشيباني المعرو  بتعل ، ت (3)

 .1/21ص 
 .2/2، 2دار الجيل، ط محمد محي الدين يبد الحميد،  ت  نده، ابن رشي ،العمدة في محاسن الشعر وآدابأ ون (4)
 . 122جماليات األسلو  في رسائل الصابئ، أحمد محمد يلي، النادي األدبي التنافي، جدة، ص (5)
 .141شعرية أبي تمام،  (6)
 .22اللغة الشعر في ديوان أبي تمام،  (7)
 .141شعرية أبي تمام،  (8)
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ساااادت الماااذاه  الفكرياااة، وفااار  الكااا،م، واألحااازا   ، فناااد(1)ومماااا ساااايد أباااا تماااام فاااي ذلاااك فلسااافة يصاااره
قامة الحجة. ،السياسية، التي اتخذت من الطبا  وسيلة في إتبات الديوى  وا 

 

بما يخدم الموقا ، ويعما  معااني المادح، ففاي  في تو ي  أسلو  الطبا  في قصيدة المدح ولند سع    
 إتباتأ لحبأ و والئأ لممدوحأ أبي الحسن محمد بن الهيتم بن شبانة ينول 

 يااااااان ِقلااااااا    ياااااااك  امِ يناااااااد ر   بغااااااايض   حبيااااااا   
 

اااااا وسااااااي     اااااايك لاااااايس لااااااأ  ِ انِ يلاااااا  ش   (2)دُ م 
معااااني الماااودة فالشااااير ينصاااد بنولاااأ )حبيااا ( نفساااأ، وأتااا  بماااا ينابااال ذلاااك )بغااايض(، فاااأبو تماااام يعمااا   

والمحبة، فهو حبي  ودود لمن يح  الممدوح، وفي منابل ذلك هو يدو بغيض لمن يعاادي ممدوحاأ، وهاو 
 بذلك يحصر معاني المحبة بين متنابلين ليستتني في ي،قتأ م  الممدوح كل ما هو يكس هذه المحبة.   

 

 وحين يمدح إسحا  بن إبراهيم ينول 
اااااااااااااااااااااااا  را  وجهاااااااااااااااااااااااا ا  ر  بهااااااااااااااااااااااااا ِساااااااااااااااااااااااا مُ كُ تُ ر  ك  ش 

 
اااااااااااااااااااوأن    ااااااااااااااااااا مُ فااااااااااااااااااايكُ  د  ج  اااااااااااااااااااحِ د  م  اار  ي و  

(3) 
الشااير يساتغر   ، أي أن  وجهارا   فذكر الشاير لمرتر الممدوح، وشكره إي اه يل  ما أواله من نعم، يكون سارا   

كمااا اسااتغر  مدحااأ كاال حااال ماان ساار وي،نيااة، ويلاا   ،وقتااأ فااي شااكر ممدوحااأ، فهااو شااكر فااي كاال وقاات
 وما  ار منها.  ،ضالمكان، فكان في ما ي، من األر 

 

يساتخدم الطباا  إليجااد االئات،  باين االخت،فاات الاذي  ،في مدحتأ المشهورة للمعتصم في فت  يمورياةو  
وهاذا يعطاي الصاورة حيوياة ونوياا مان الجادل  يار المساموع، والتلاوي  فاي  ،ينوم يل  التناافر باين اللف اين

الحركااة ب التااي تتميااز ،(4)وطبيعااة المعركااة حركااة ذهنيااة إلاا  الشاايء وننيضااأ، حياا  تتناساا  هااذه ال اااهرة
الصاخبة، والكر والفر، والنصر والهزيمة، ففي مطل  النصيدة يجعل أبو تمام السي  هو المخلص الوحيد، 

 وسبيل االنتصار 
 ماااااااااااان الكتاااااااااااا  إنباااااااااااااء   أصااااااااااااد ُ  السااااااااااااي ُ 

 
اااااااااا  اااااااااا الحااااااااااد   هِ د  فااااااااااي ح    ِ واللِعاااااااااا د  بااااااااااين الج 

  ِ ال ساااااااااااود الصاااااااااااحائِ   ِ الصااااااااااافائِ  بااااااااااايُض  
 

 (5) ِ ي اااااااااوالر   كِ الش ااااااااا جااااااااا،ءُ  هن  ي متاااااااااون  فااااااااا 
 ن  إ  فأبو تمام ينيم المعن  بين متناقضين ت هر فيأ جدوى السي  في حسم األمور، وفي منابل ذلك ينول 

 كت  المنجمين ما هي إال مجرد زي  ولهو، وكذلك الطبا  بين )سود( و )بيض(.
 

                                                 

 .242قضية التجديد، أبو تمام و  (1)
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 ر من المعاني المتنافرة للوصول إل  المعن  المراد ويستمر أبو تمام في النصيدة نفسها في حشد أكبر قد
اااااا  ح   الليااااااال وهااااااو ُضااااااا فيهاااااااا بهاااااايم   ت  ر  اد    
 

ااااااااااااشاااااااااااال أ و  ي      ِ ه ااااااااااااماااااااااااان الل      ب  ا ُصااااااااااااه  ط  س 
   ر ِ ب اااااااااات  الااااااااااد ج   ،بياااااااااا   ج   حتاااااااااا  كااااااااااأن   

 
ااااااااه اااااااانِ و  ياااااااان ل      ِ ِغاااااااالاااااااام ت   الشاااااااامس   ن  أ  ا وك 

ااااااااااا   ياكفاااااااااااة   مااااااااااااءُ ل  مااااااااااان الناااااااااااار وال    ء  و  ض 
 

اااااادُ ماااااان و لمااااااة     ااااااح  ِ خ   ان فااااااي ضااااااح   ش 
 ت  ل اااااااااااف  ماااااااااان ذا وقاااااااااااد أ   طالعاااااااااااة   مُس فالش اااااااااا 

 
 (1) ِ ِجااااااااماااااااان ذا ولاااااااام ت   واجبااااااااة   والشاااااااامُس  

فااي هااذه األبيااات يحاااول أبااو تمااام أن يصااور مااا كاناات يليااأ المعركااة ماان شاادة وشراسااة فااي النتااال، فضااوء  
ون الادور األساساي فاي إحادا  النار التي أتت يل  المكان يطرد  لمة الليال، وفاي البيات األول "يلعا  اللا

ويعلاا  التبرياازي يلاا  ذلااك  "وجماا  بااين التاارك والطاارد، وبااين  لمااة اللياال والصااب ، فطاااب  فااي  (2)المنابلااة"
فالنار شمس طالعاة والادخان  (3)موضعين، إال أن حنينة المطابنة أن ينول الليل والنهار، والصب  والمساء"

.  ليل داج 
 

 تمام مرالتها وأترها يل  كل من الطرفين  وبعد انتهاء المعركة يصور أبو
اااااااا جااااااااد  بنااااااااي اإلساااااااا،مِ  أبنياااااااات    دِ ع  فااااااااي ص 

 
ااااااا والمشاااااااركين ودار    ااااااا ركِ الش   (4) ِ بِ فاااااااي ص 

والصعد كما هو معلوم المكان الذي ُيصعد إليأ، والصب  الذي ينحدر منأ، "وهذه الموازنة في التنابال باين  
هااي موازنااة ينليااة أيضااا بااين صااعود ح ااو  اإلساا،م  اإلساا،م وبااين الشاارك وبااين الصااعود وبااين الصااب ،

وبنيأ من جهة، وبين هبوط الشرك، والمشركين من جهة أخرى.. وال يخف  جمال دالالت البيت مان حيا  
 . (5)اإلحساس باألبعاد والمفارقات"

 

دح والعيش يطي  قر  الممدوح وفي كنفأ إذ يتبدل الحال من الخفض والجزر إل  الماد، وذلاك جاين يما   
 أبا سعيد نصر بن منصور 

ااااااااااااااي  ِ  ُلنااااااااااااااا بس   أبااااااااااااااي العباااااااااااااااس ُبااااااااااااااد ل أز 
 

اااااا ا بعااااااد  ن  ر  وِصاااااا بخفااااااض     (6)إلاااااا  مااااااد   ر  ز  ج 
و )الجزر(، يشبأ حال البحار فاي تغيار حالاأ مان  ،فتغير حال الشاير بين حالتين متناقضتين وهما )المد( 

 )الجزر( إل  )المد(.
 ن حواد  الزمن ونوازلأ ويستعين أبو تمام بأسلو  التضاد للشكاية م

                                                 

 .20-1/23الديوان  (1)
في التذو  األدبي واألسلوبي لنصيدة أبي تمام الطائي في فت  يمورية، د. محمد يلي أبو حمدة، دار يمار، يمان،  (2)
 . 01،ص1ط
 .1/23الديوان  (3)
 .1/02الديوان  (4)
 .32في التذو  األدبي واألسلوبي لنصيدة أبي تمام الطائي في فت  يمورية، (5)
 .2/10الديوان  (6)
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ااااااااااااا اااااااااااااا الح   شااااااااااااايبا   ري أن  غِ فأص   تا  د  باااااااااااااي ح 
 

 (1) ِ لاااااااام أِشاااااااا ري أننااااااااي فااااااااي المهااااااادِ بِاااااااك  وأ   
وهنا يطل  الشاير ممن يلومأ أن يستصغر أمر الشي  الذي دهم رأسأ، فحواد  الزمان كتيارة، ومصاائبأ  

فحالاااة الطباااا  باااين  متعاقباااة، وفاااي منابااال ذلاااك لااايكن العجااا  مااان أناااأ لااام يشااا  وهاااو صاااغير فاااي مهاااده،
)أصااغري( و )أكبااري( وبااين )الشاابا ( و )المهااد(، كفيلااة ب يصااال فكاارة الشاااير ياان الاازمن ومااا يحملااأ ماان 

 مصائ .
 

بااذلك تاارتبط  غيار والجماا  بااين المتنااب،ت، فهااي اااهرة أسالوبية قائمااة يلاا  التحااول والتوالتضااد بوصاافأ    
ي  ياان األطاا،ل بمعاازل ياان أساالو  الطبااا ، فالااديار ارتباطااا وتينااا بفكاارة الطلاال، فلاايس ماان الممكاان الحااد

 التي كانت باألمس يامرة بأهلها، أصبحت اليوم بفعل الزمن أط،ال تمتل أتر المحبوبة.
 ينول أبو تمام في مطل  قصيدتأ المدحية في محمد بن يوس  التغري 

اااااااااااااااااالُ أط،   اه اااااااااااااااااا بت  ل  هاااااااااااااااااام س   ايف ااااااااااااااااااا الهِ ُدم 
 

 اوف اااااااااااااااااااااااااااااااااكُ بهااااااااااااااااااااااااااااااااان  يُ  واسااااااااااااااااااااااااااااااااتبدلت   
 اه ااااااااااام  ك  حُ  أيطااااااااااا  الحاااااااااااواد    زال  ياااااااااااا منااااااااااا 

 
اااااااااااااااوال ت   ة  د  فاااااااااااااااي ِيااااااااااااااا ال مطااااااااااااااال     (2)ويفاس 

فصورة الطلل هنا التي رسامها الشااير تناوم يلا  تبادل حاال الاديار، وذلاك مان خا،ل المنابلاة باين حاالتين  
 األول  ما قبل خلو الديار من أهلها والتانية ما بعد ذلك.

دراسة وتخريبا، دون أن يسو  أو يماطل، فحكم الزمان نافذ  تم إن الدهر ينفذ ويده وحكمأ في هذه الديار
ي كااده المعناا  المتولااد ماان تناباال )أيطاا ( و )مطاال وتسااوي (، وال شااك فااي أن هااذا التناباال "ي هاار ماادى 

 . (3)فايلية الزمن وقدرتأ يل  التغيير والتحويل"
 

، وزمن والطلل يجم  ب  ينهما والشاير يتننل ب ،حاضرين زمنين اتنين  زمن ماض 
اااااااااااااااااااااار  أي  م    سااااااااااااااااااااااي ِ ووادي ن   ن  ي  ياااااااااااااااااااااا  ي 

 
 و ِ ُحاااااااااااااااااااااال  فاااااااااااااااااااااي م   امُ أ األي ااااااااااااااااااااات اااااااااااااااااااااب  ح  ل   

اااااااااااااااااااااا  ل ك ت ااااااااااااااااااااااأ الص   اااااااااااااااااااااااااااال  أ  با الولااااااااااااااااااااااوع ف  م 
 

 (4)و ِ طُااااااااالخُ  ر       وُساااااااال ااااااااالبِ  ود  ُعااااااااأ ق  ت  ااااااااااااف   م  
 فالطلل كان يستريي العين بكل ما هو جميل، تم هو اآلن أصب  مسرحا لحواد  الدهر. 

 يعكس حالة الشاير النفسية الموزية ما بين زمنين متنابلين. وهذا الطبا 
 

والطبااا  يتحااول ينااد أبااي تمااام إلاا  صااورة تخااال  مااا يعرفااأ الناادماء ماان طاار  اسااتخدامأ، بمااا فيااأ ماان    
مبالغاااة ويمااا  وتعنياااد، فهاااو ال يساااتخدم الطباااا  اساااتخداما سااااذجا، وال يجعااال التضااااد فياااأ تضاااادا لف ياااا 

                                                 

 .1/114الديوان  (1)
 .2/321الديوان  (2)
 .112شعرية أبي تمام،  (3)
 .1/111الديوان  (4)
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نما يستخدمأ استخداما معندا بما يلونأ بأ من ألوان ينلياة مختلفاة يلا  نحاو ماا نارى فاي أبياتاأ  فحس ، وا 
 التي يص  فيها الربي  يل  مستوى  اهرة "تنافر األضداد"، ينول في مشهد الربي   

اااااااااااا مطاااااااااااار    منااااااااااااأ وبعااااااااااااده وُ ح  يااااااااااااذو  الص 
 

ااااااااااا  ااااااااااامااااااااااان الغ   يكاااااااااااادُ  و  ح  ص  ِطااااااااااارُ  ارةِ ض   ُيم 
اااااااااااااااااا    واءُ فاااااااااااااااااااألن يتااااااااااااااااااان    ر   اااااااااااااااااااهِ     ي 

 
ااااااا أُ هُاااااااوج   لاااااااك  اااااااو    حُ والص  ااااااام رُ     ي   (1)ُمض 

يلاا  تنااافر األضااداد؛  يناايم بااين ألفا ااأ ومعانيااأ معتماادا   جدياادا   ، لكنااأ يناايم طباقااا  تنليااديا   هنااا ال يناايم طباقااا  و  
التأماال والتفكياار لاادى النااار ، فااالمطر  تياارتو   ياار مألوفااة فااي الشااعر العربااي، ياان الربياا  ليخاارج لنااا صااورا  

وينابلاااأ الغيااا   ،الصاااحو يوشاااك أن يمطااار، تااام الغيااا  ال ااااهر الاااذي تدركاااأ الحاااواسياااذو  مناااأ الصاااحو و 
  (2) المضمر الذي ال يدركأ سوى العنل.

 

، يذه  الباح  إل  ما ذه  التي وردت في ديوان الشاير وبعد هذا االستعراض السري  لبعض األمتلة   
رية يناد أباي تماام التاي تبحا  يان التماتال أسلو  الطبا  من " أهم السمات الشع أن   من النناد بعضإليأ 

 . (3)واالنسجام يبر التنافر واألضداد"
 
 وقيمته األسلوبية. التكرار .1
 

لشااعراء لتنويااة المعناا  التكاارار  اااهرة لغويااة أصاايلة فااي الشااعر العربااي قديمااأ وحديتااأ، اسااتعملها ا        
 نفس المستم  أو المتلني.كيده في وتأ
  وفاي لساان العار  (4)" الرجاوع يلا  الشايء ومناأ التكارار"  اللغاة مان الكار وهاووجاء التكرار في تهاذي   

 .(5)وكركرتأ إذا رددتأ يليأ" ،، وينال  كررت يليأ الحدي وتكرارا   وكرورا   "الكر مصدر كّر يليأ كرا  
يكارر  "التكارار هاو أن  وقد ورد التكرار يند أهال الب، اة بتعريفاات وتفصاي،ت مختلفاة، ففاي خزاناة األد 

الماااتكلم اللف اااة الواحااادة بااااللف  والمعنااا ، والماااراد باااذلك تأكياااد المااادح أو الاااذم أو التهويااال.. أو الغااارض مااان 
 . (6)األ راض"

وهاي إيصاال معنا  معاين ال لمجارد التكارار، ومناأ  ،وهو أسلو  ورد في كتا  اهلل يز وجل لغاياة معلوماة
 .(7)قولأ تعال   "الحاقة ما الحاقة"

                                                 

 .2/192الديوان  (1)
 .141في الشعر العباسي نحو منهج جديد  (2)
 .201شعر أبي تمام بين النند النديم ور ية النند الجديد،  (3)
 .9/322تهذي  اللغة  (4)
 .2/132لسان العر   (5)
 .1/311خزانة األد  و اية األر ، ابن حجة الحموي، دار ومكتبة اله،ل، بيروت،  (6)
 . 2-1الحاقة  (7)
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ناوم يلاا  إياادة تشاكيل اللفاا  فاي ساابيل تولياد معنا  جديااد، وتعميا  ر ياة أو فكاارة معيناة فهااو والتكارار ي   
"يحتوي يل  كل ما يتضمنأ أي أسلو  آخر من إمكانيات تعبيرية.. يستطي  أن يغني المعن  ويرفعأ إل  

 .(1)درجة األصالة"
فاا، بااد أن ياارد التكاارار  ياار أن ماان تحااد  ياان التكاارار أشااار إلاا  ضاارورة تمكاان الشاااير ماان ناصاايتأ ، 

المناس  في الموض  المناس ، وأن يص  هذا التكرار في خدمة المعن  العام للانص، والبعاد يان التكلا  
ال "فليس أيسر من أن يتحول التكرار نفسأ بالشعر إل  اللف ة المبتذلة التاي يمكان أن ينا  فيهاا  والصنعة وا 

، هاذا يلا  مساتوى اللف اة وداللتهاا، أماا (2)باة واألصاالة"أولئك الشعراء الذين يننصهم الحاس اللغاوي والموه
كماا تميال  للنصيدة، ويميل بالعبارة الشاعرية يل  مستوى العبارة وبنيتها فند يخل التكرار بالتوازن الهندسي 

 .(3)حصاة صغيرة بكفة ميزان
 

ماان  منهاا، مساتفيدا  الشاعراء،  يار أن أباا تماام أكتار  مانهاذه ال ااهرة فاي شاعر أباي تماام كغيااره  وقاد بارزت
 دالالتها في توسي  المعاني وتوليدها.

 فهو يكرر اسم ممدوحأ حبيش بن المعاف  فينول 
   الاااااااذي باااااااأاف  ع ااااااابااااااان المُ  ُش ي  ب اااااااُحب اااااااي ُش حُ 

 
اااااااا ينِ حبااااااااال الااااااااد   ر ت  ُأِماااااااا  تِ ر  م  ت  حتاااااااا  اس 

(4) 
قادام، وال فالشاير هنا يلجأ للتكرار ليعبر يم ا في نفسأ من إيجا  بممدوحأ مان يادل وح  كماة وشاجاية وا 

 إيناااع خاااص يجعلااأ يتنبااأ ألماار هااام؛ وذلااك بمااا يحدتااأ ماان ،فااي نفااس السااام  ا  شااك أن لهااذا التكاارار وقعاا
 .وأن أ الرجل الجام  لخصال النوة والذود ين حياض الدين ليدرك ي يم مكانة الممدوح وي يم فعالأ

لأ قيمتأ الموسينية التي ُتغ ني  معاني المدح، ف ن  والتكرار كما ي هر إل  جان  قيمتأ األسلوبية في تعمي  
 .(5)إيناع النص

 

 وقال يمدح أحمد بن يبد الكريم الطائي   
ااااااااااااامااااااااااااان كاااااااااااااان أح   اااااااااااااأو ذ   ا  ع ااااااااااااات  ر  ا م  د  م   أم 

 
اااااااااااااا تاااااااااااااام أحماااااااااااااادُ  فاااااااااااااااهلل أحماااااااااااااادُ    (6)اد  أحم 

كذلك ما أورده مان و  ،وذلك بتكراره السم ممدوحأ )أحمد( ،وهذا التكرار من قبيل رد األيجاز يل  الصدور 
أ، "وتكريار اسام الممادوح ههناا ممدوحأ حمدا  كتيرا  يل  ي يم يطائا فالشاير يحمد ،تكرار لمشتنات االسم

شارة بذكره، وتفخيم لأ في النلو  واألسماع"  .(7)تنويأ بأ، وا 
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 صفة الممدوح، فحين يمدح أبا العباس يبد اهلل بن طاهر، ينول  وقد يكرر  
اااااااااااال  ك   ل اااااااااااا ِ لاااااااااااام يُ  ك  ِلااااااااااااإلاااااااااااا  م    أِ بأِساااااااااااا ل  ك 

 
 أُباااااااااااااااااااجانِ  لِ ذ  ِلاااااااااااااااااااإال ول ك  ِلااااااااااااااااااايلااااااااااااااااااا  م   

اااااااااااااي  ب   ارِ الجب ااااااااااااا إلاااااااااااا  ساااااااااااااال ِ    أِ ِكااااااااااااال  مُ  ة  ض 
 

ااااااااااااااااااااوآمِ   اااااااااااااااااااااد يليااااااااااااااااااااأ ف  لُااااااااااااااااااااُأ     (1)أبُ الِ س 
فهو ذو بأس شديد، وتكرار كلمة )ملك( جاءت لتدل يل  أن ممدوح  ،)ملك( تذل أمامأ )الملوك( أفممدوح 

، أي ماان يوازيااأ مكانااة وقااوة، فاا، يناازل فااي يداوتااأ لماان هااو أقاال منااأ، أبااي تمااام إنمااا يتحاادى الملااوك متلااأ
 ويكرر كلمة )السل ( لي كد يل  فتكأ بأيدائأ فهو يسلبهم، الحكم وينزع منهم الملك.

 

رادة قوية، يبتعد ين صغار األمور ويأتي كبارها ممدوحأ بأن   ويص   أ ذو همة يالية وا 
 مررباااااااااااااااااااااااا   م نصاااااااااااااااااااااااونُ إن اااااااااااااااااااااااا أتينااااااااااااااااااااااااكُ 

 
اااااااات  س  ي    اااااااا رُ غِ ص   (2)هااااااااايمُ  ِ ي   الع اااااااايم      د  الح 

  

 وينول يمدح محمد بن يوس  التغري  
اااااااااغ  مُ   ِ ومااااااااان كاااااااااان باااااااااالبيض الكواِيااااااااا  ا  رم 

 
 (3)مغرماااااااا  ِ واِضااااااافمااااااا زلااااااات  باااااااالبيض الن   

تعميناا لخلا  الشاجاية،  ؛لينيم ي،قة ياطفياة قوياة ماا باين الممادوح والساي  ؛حي  يكرر الشاير )مغرما( 
أو يرضاية، بال هاي صافة م،زماة  ،النسااء الحساان، فم،زماة الممادوح للساي  ليسات ياابرةب الرجال كغرام

 تنب  من ر بة، ويزيمة صادقة.
 

باااراهيم بااان وهااا   ،والفضاال بااان محماااد بااان منصاااور ،ويماادح أباااو تماااام الت،تاااة )يباااد الحمياااد بااان  الااا    وا 
 الكات ( فيكرر لف  الت،تة كناية ين الممدوحين يل  النحو التالي 

 اسااااااااااااااااااااتوى الااااااااااااااااااااراحِ  ت،تااااااااااااااااااااة  كت،تااااااااااااااااااااةِ ب
 

ااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااك لونُ    يُمهامِ هاااااااااااااااااااا وماااااااااااااااااااذاُقها وش 
 ت  ي  تكافاااااااااااااااااأ  نِااااااااااااااااار الج  ج  الش ااااااااااااااااا ت،تاااااااااااااااااةِ و  

 
 وُمهاااااااااااااااااااااااااااااااماُرهااااااااااااااااااااااااااااااا وأرُ أفناُنهااااااااااااااااااااااااااااااا وتِ  

 لماااااااااااااااااااات    جيد  الاااااااااااااااااااد لو اساااااااااااااااااااتُ  وت،تاااااااااااااااااااةِ  
 

 ديُمهاااااااااااااااااااااااااااااها وأ  ا ُ ُشاااااااااااااااااااااااااااااُدهااااااااااااااااااااااااااااا ورِ أيو   
 ت  ل  الِنااااااااااااااااااد ر اللااااااااااااااااااواتي أشااااااااااااااااااك   وت،تااااااااااااااااااةِ  

 
 (4)هاودُ قيااااااااااااااااادُ  ء أم ُيرهاااااااااااااااااا ذو الِعاااااااااااااااااأأخِ  

إنمااا جاااء بااأ الشاااير ليساااوي بااين المماادوحين الت،تااة فااي صاافات الماادح ماان ساا دد  ،فتكاارار كلمااة )ت،تااة( 
وال يفضاال بعضااهم بعضااا ماان جاناا   ،وكاارم وحساان وي مااة، فهاام يتفنااون فااي الصاافات السااابنة ماان جاناا 

 آخر، فالتكرار جاء بداللة االشتراك والتماتل في الصفات بين الممدوحين.
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 ويمدح محمد بن الهيتم بن شبانة   
اااااااااا  حااااااااااِ  الّصاااااااااادع  ر  ر  أرو  ِخل عااااااااااة  ماااااااااان أ  

 
اااااااااااااااار   رِ  م   اااااااااااااااار   ادِ    ِ  الفُااااااااااااااااح   (1)راعِ الااااااااااااااااذ    ِ ح 

فالممدوح  اية في الشجاية )رح  الصدر(، و اية في التسام  )رح  الف اد(، و اياة فاي العطااء ) رحا   
، وتعميااا  األخااا،  والصااافات بالتوسااا  لمااادح الساااابنةالاااذراع(، فجااااء تكااارار كلماااة )رحااا ( لتوكياااد معااااني ا

 .والتنوع والكمال
  

 ويأتي التكرار لتوكيد صفة الوفاء يند الممدوح 
ااااق   جاباااات   إذا الخياااالُ   الحاااار  صااااد يوا طل  س 

 
 (2)الكتائاااااا ِ  ورِ دُ العاااااوالي فااااااي ُصااااا صااااادور   

ألن  التحاادي فيااأ مكاشاافة  لي كااد يلاا  معناااه الماادحي وهااو تحاادي األيااداء؛ ؛فااالتكرار جاااء لكلمااة )صاادور( 
براز معالم النوة ومعانيها، وا  صدور الرماح بصادور األياداء. لبعد ين الغدر والخيانة، فتت،ق الصدور، وا 

 مما يفيد شر  النتال وقوتأ.
 

وقوفأ يل  األط،ل، حي  يذكر إدمانأ الوقو  بها، فينول في مطل  قصيدة يمدح  ونجد التكرار ينده في
 ن يلي بن مر بها أبا الحس

اااااااااااااا ت  ر  أكب اااااااااااااا اك  أر    نم  ي يلاااااااااااااا  الااااااااااااااد  انِ إدم 
 

اااااااااااومُ  اد  مااااااااااان ب ااااااااااا و   الش ااااااااااا ي  ِلااااااااااام  وح     نِ مِ ت  ك 
 يلاااااااااااا  فااااااااااااتُ ك  ي إن ي  ،ِماااااااااااام   رن  تِااااااااااااك  ال تُ  

 
ااااار    ااااا    فلااااام أيُكااااا الحبيااااا ِ   ِ ب   (3)مِ ن  يلااااا  ص 

، فيااأتي ففااي البياات األول يااذكر الشاااير موقفااأ ماان الوقااو  يلاا  األطاا،ل وكياا  أنااأ أدماان الوقااو  بهااا 
حياتاأ ال يساتطي   لي كد أن هاذا الوقاو  إنماا هاو جازء مان ؛بتكرار )إدمان( و)الدمن( يل  سبيل  الجناس

المعباار يان اسااتمرارية الوقاو  بااديار المحبوبااة،  ،أن يتخلا  ينااأ، وفاي البياات التااني يكاارر لفاا  )العكاو (
 والمعبر ين أصالة الح ، وحرارة الشو . 

 

 ى وكذلك ينول في مندمة أخر 
 دىالن اااااااااااااااا امُ ه اااااااااااااااايااااااااااااااااا داُر دار  يليااااااااااااااااك إر  

 
 (4)اى فتاااااااااارأد  ر  فااااااااااي الت اااااااااا كِ وُضاااااااااار   ز  واهت اااااااااا 

وتكرار )دار( بما فيها من جناس  تمتل للشااير الشايء الكتيار  ،فالشاير هنا يديو لديار المحبوبة بالسنيا 
 .(5)ة"وذلك لما فيها من ارتباطات نفسية، تجعل الشاير يتعل  بالمكان الذي تسكنأ المحبوب
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وفااي ذات الساايا  يكاارر أبااو تمااام كلمااة )نجااد( فااي صااورة ماان صااور الجناااس، حياا  رحياال المحبوبااة ماان 
 تهامة إل  نجد 
ااااااااااااااماااااااااااااان ب   مُ تُ وأنجااااااااااااااد    م  ُكااااااااااااااارِ د   امِ ه ااااااااااااااإت   دِ ع 

 
اااااافيااااااا د    ااااااني ن  ي يلاااااا  ساااااااكِ نِ أنجااااااد    ُ م   (1)دِ ج 

  جانا  داللاة التكارار وفائدتاأ وال يخف  ما أضفاه التكرار في البيت الساب  مان إينااع وجارس موسايني، إلا 
تعل  الشاير بديار المحبوبة األصلية وهي نجد، في حين لم ياذكر ديارهاا الجديادة  يشير إل  للمعن  حي 

 )تهامة( سوى مرة واحدة.
ولعاال الجناااس فااي المشااهد الساااب  يمتاال شااك، ماان أشااكال التكاارار الصااوتي الااذي يتصاال بنضااية المشااترك 

  (2) من المماتلة ينهض فيأ دال واحد بأكتر من و يفة إحالية.اللف ي، فنكون أمام ضر  
 

يماادح فيهااا يلاا  باان  نجااد أبااا تمااام يكاارر بعااض الحاارو  واألدوات، ففااي قصاايدة   ذاتهااا لمعاااني والاادالالتول
وا ،مر  يكرر أداة الشرط  ير الجازم )إذا( فينول  ،ويطل  منأ ويستهديأ ف ر 

 

اااااااااااااااااااء ت    ألُااااااااااااااااااو  ن  ف   ا ِ ي ااااااااااااااااااالت  ب إذا مااااااااااااااااااا أس 
 

اااااااااااااال  لهااااااااااااااا كُ   اااااااااااااا أُ ت ااااااااااااااا الق  م  ح    ُ أهاااااااااااااال  وم ر 
اااااأمسااااا  وهاااااو     إذا الياااااومُ    ن  ُكاااااالااااام ي   بانُ ض 

 
ااااااااااغ  ي   ين  بااااااااااأ ِحاااااااااا مباااااااااااالة   ل  ويِااااااااااط     (3) ُ ض 

هي توكيد روح االستعداد للفعل السالوكي الحسان يناد الممادوح،  ،وفائدة هذا التكرار كما ي هر من األبيات 
 المتمتل في تلبية الممدوح. يتحن  جوابأ ،فبمجرد وقوع فعل الشرط

 

 وهو يكرر اسم اإلشارة )هذا( وذلك حين يمدح أبا سعيد التغري 
    ِصااااااااااااااات  ن  ذي لااااااااااااااام أ  ال ااااااااااااااا هاااااااااااااااذا محماااااااااااااااد  

 
اااااااااااااااااااااز   بااااااااااااااااااااااتِ إال باااااااااااااااااااااأ مااااااااااااااااااااان نائِ    يانِ م 

 يتِ ياااااااااااااداه سااااااااااااااح   ت  ف ااااااااااااار  هاااااااااااااذا الاااااااااااااذي ي   
 

ااااااام   البخيااااااالُ  ل  ِهاااااااج   ماااااااا مااااااان بعاااااااد   (4)يانِ ك 
 وهذا في حنينتأ تكرير السم وصفة الممدوح. ،بيتين متتاليينحي  جاء تكرار اسم اإلشارة في بداية  

 

وبعد هذا العرض ل اهرة أسلو  التكرار في شعر أبي تمام نستطي  النول إن  أبا تمام وكغيره من الشعراء، 
نما يأتي ليحمال  اتخذ من هذا األسلو  أداة أصيلة للتعبير ين المعاني، فالتكرار ليس مجرد تكرير لف ، وا 

أو خل  لدى الممدوح، "فهو يسلط الضوء يل  ننطة حساسة في العبارة  ،ة معينة تسهم في إبراز صفةدالل
 .(5)ويكش  ين اهتمام المتكلم بها"
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 األساليب اإلنشائية والخبرية. 4

  في شعر أبي تمام التي كتر ورودها ومن أهم األسالي  اإلنشائية
 . أسلوب االستفهام.أ
 .(1)غة  طل  الفهمواالستفهام ل     

 .(2)من قبل بواسطِة واحدة من أدواتأ" "طل  العلم بشيء لم يكن معلوما    أما يند أهل الب، ة فهو
ومن أ راض االستفهام ومعانيأ الب، ية في شعر أبي تمام، التهكم والسخرية، وذلك حاين يمادح المعتصام 

 في مدح يمورية 
 وماااااااااااااا جاااااااااااااومُ أم أيااااااااااااان الن   واياااااااااااااةُ الر   أيااااااااااااان  

 
اااااوه مااااان زُ صاااااا ُ    (3)فيهاااااا ومااااان كاااااذ ِ  ر   خ 

 وقد وق  ما ال يتوقعون من هزيمة؟ وأين ذهبت أقوال المنجمين قائ،  أين ذهبت تلك الكت ؟ حي  يستفهم 
ويكرر أبو تمام أداة االستفهام نفسها )أين( لذات الغرض، والتأكيد يل  استخفافأ بأقوال المنجمين التاي ال 

 قيمة لها.
ياان ذلااك  و يجااد فاي ذلااك راحتااأ، ويعباارام ال يبااالي ببااذل المكرماات مهمااا تبلااغ وتع اام، فهااوممادوح أبااي تماا

 بأسلو  االستفهام 
 وهاااااااااااااااال يبااااااااااااااااالي إقضاااااااااااااااااض مضااااااااااااااااجعأ

 
ااااااااااان  راحاااااااااااة المكرماااااااااااات فاااااااااااي تعباااااااااااأ  م 

(4) 
حي  ينفي أبو تمام ين ممدوحأ التع  نتيجة قيامأ يل  حوائج الناس، إذ  ،واالستفهام هنا لغرض اإلنكار 

 في الحياة. ، وهو الذي يحن  سعادتأذلك األمر وهو بغيتأ ومطلبأكي  يشكو 
 

 ويمدح أبو تمام الوات  ويهنئأ بالخ،فة 
ااااااااااااِسااااااااااااا   هاااااااااااال  يااااااااااااُر بُ  ااااااااااااات ها اية  ي س   ألب س 

 
اااااااااااات  ماااااااااااان اإلن     (5)امِ ع ااااااااااااِبن ااااااااااااد اك  مااااااااااااا ل ِبس 

ألن خليفتأ  ؛مصا ليخف  من وق  مصيبة موت المعتصم، فينلل من هذا الحزن وال هنا باالستفهام ويأتي 
 الوات  سد  مسد ه في يدلأ وكرمأ وسياستأ.

 

                                                 

، 1بيروت، ط-، ت خليل جفال، دار إحياء الترا  العربيأبو الحسن يلي بن إسماييل بن سيده المرسيالمخصص،  (1)
1991، 1/222. 

-جواهر الب، ة في المعاني والبيان والبدي ، أحمد بن إبراهيم الهاشمي، ت د. يوس  الصميلي، المكتبة العصرية (2)
 .22ص بيروت،
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الجود والكرم يل  ممدوحأ أحمد بن أبي د اد، فهو وحده وال ساواه مان يجاد يناده كفايتاأ و نااه،  ويوق    
 فينول 
 رب اااااااااااااااااااااااي الماااااااااااااااااااااااالِ  اء  ر  ني ت ااااااااااااااااااااااابُ سااااااااااااااااااااااالُ أي  
 

ااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااا ُ وأطُ   ااااااااااااااااااا   ج  ذاك مااااااااااااااااااان ك   ادِ م 
ااااااااااااااااااي  ز    ااااااااااااااااااأم   بااااااااااااااااااأن  الجااااااااااااااااااود   إذا   تُ م    س 

 
 (1)ادِ    وى اباااااااااااااااان أباااااااااااااااااي دُ لااااااااااااااااأ ر   ِسااااااااااااااااا 

ذاإذن فالشاير هنا ال يطل  المال من  ير ممدوحأ، إذ إنأ الوحيد الاذي ال يضان  بمالاأ، و   طلا  العطااء  ا 
 أي التي ال مطر فيها. ،كمن طل  الُسنيا في السنة الجماد فهو من  يره،

 كرم للممدوح ونفيها ين  يره.االستفهام  بالهمزة لغاية وداللة وهي إتبات صفة القد جاء و 
 

بم هر المتحسر يل  ما فاتأ من أيام  في هرأما في مطل  قصيدتأ التي يمدح فيها سلمان بن وه ، 
 مضت، حي  يستذكر الديار وكي  أحالتها األيام، فينول  

ااااااااااااااااااااااار  م   أي   اااااااااااااااااااااااي   ي ِ ِسااااااااااااااااااااااان   ووداد   ن  ي    ي 
 

ب ت ااااااااااااااااااأ األي ااااااااااااااااااا  ل ُحاااااااااااااااااااو ِ  امُ ل ح  ماااااااااااااااااان م 
(2) 

إذ تبدلت الديار بفعل الدهر، وهذه  ،يعاني الحسرة واأللم ي هر في مندمة النصيدة ضعيفا  والشاير كما  
 . فجاء االستفهام لفت  با  الحسرة ال اهرة تبدو بوضوح في مندمات الشعر النديم

 

 وينول في مطل  قصيدة أخرى   
اااااااااااااااا ن  أُهاااااااااااااااا  أبُ وصااااااااااااااااواحِ  ادي يوساااااااااااااااا   و  ي 

 
 (3)أُباااااااااااالِ ط ل     أدرك الس ااااااااااا ما  د  نُاااااااااااف   ماااااااااااا  ز  ع  ف   

واالسااتفهام هنااا خاارج ياان معناااه الحنينااي لمعناا  ب، ااي وهااو التنرياار، حياا  يكشاا  ياان قنايااة تابتااة لاادى  
اان اماارأة العزيااز فااي حبهااا  أن  ماان يلومااأ فااي شااعره متاال صااويحبات يوساا  ، وهاايالشاااير ال،تااي كاان  ي ُلم 

 ليوس  يليأ الس،م.
 

 اة ي هاار فيهااا محاساان تلااك المحبوبااة؛االسااتفهام أدوفااي الحاادي  ياان وصاا  المحبوبااة يجااد أبااو تمااام فااي 
 فينول  
اااااااااااااااااااااااااااااأ  ر  أ   ااااااااااااااااااااااااااااا أي   ت  ي   وخااااااااااااااااااااااااااااادودِ  ال   و  س 
 

 (4)ودِ رُ ز  ى ف ااااااااااااااالل ااااااااااااااو   لنااااااااااااااا باااااااااااااين   ن ااااااااااااات  ي   
 واالستفهام هنا لغرض التعج  من جمال المحبوبة. 

دراك واإلحساس فاالستفهام هنا قد حن  و يفتأ األسلوبية والتعبيرية في التنبيأ، وفت  منافذ الويي واإل
 بالنيم واألشياء والصفات.
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 . أسلوب النداء.ب
"وأكتااار ماااا يجاااري هاااذا األسااالو  فاااي الموضاااويات التاااي  ،الناااداء مااان األساااالي  اإلنشاااائية الخطابياااة       

 .(1)وانتباه وتين " ،تحتاج إل  لفت ن ر
  ماا  موقاا  الماادح بمااا يتناساا وذلااك كااان لااأ حضااور فااي شااعر أبااي تمااام، ،والنااداء كغيااره ماان األسااالي 

 الحسن بن سهل  انيأ، ومن ذلك ما مدح بأومع
اااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا كُ ن ااااااااااااااااااااام  ي  أ  أ    إال مواهباااااااااااااااااااااا   تِ ن 
 

 (2)اب ااااااااااااااحبائِ  الحبياااااااااااااا ِ  وكناااااااااااااات ب سااااااااااااااعادِ  
نربهااا للي كااد يلا  ساعادتأ بهااذه األياام  ؛حيا  يساتخدم أبااو تماام أساالو  الناداء وتحديادا أداة النااداء )الهمازة( 

هاا كانات ساببا فاي إساعاد ممدوحاأ وبالتاالي ألن   ؛هاا العطااءويجازل في ،ماوالاأل فيهاا من الممادوح الاذي يها 
 سعادتأ هو.

 

 ويمدح مالك بن طو  ويعزيأ بأخيأ  
اااااااااااااااااا أحااااااااااااااااا،مُ  ن  ز  إن  الُحاااااااااااااااااا كُ اِلاااااااااااااااااأم    م  الِ ح 
 

 لااااااااااااايس بساااااااااااااالمِ  ومهماااااااااااااا ي اااااااااااااُدم فالنلااااااااااااا ُ  
 تااااااااااااااااااااارك   ةِ الصااااااااااااااااااااباب   اطُ إفاااااااااااااااااااار   كُ اِلااااااااااااااااااااأم   

 
ناااااااااا  وايوِ   ااااااااااالم   نااااااااااةِ فااااااااااي ق   جاجاااااااااا  ج   (3)رمِ اك 

أداة النداء الهمزة، فهي لنداء النري ، ذلك أن ممدوحأ يمر بحالة حزن وألام بفناد أخياأ،  وهنا أيضا يستخدم 
وهو في هذا الموق  يحتاج لمن ين  بجانبأ في محنتأ، فيجعل أباو تماام مان نفساأ ذلاك الشاخص النريا  

فااي  النااداء بااالهمزة أدى و يفااة دالليااةف ،ليواساايأ ويااذكره بااأن هااذا الحاازن زائاال وال طائاال منااأ ؛ماان المماادوح
 .التعبير ين النر 

 

 ويمدح إسحا  بن إبراهيم   
 الُمع ل ااااااااااااااااااااااااااااااااا  كُ ِلاااااااااااااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااااااااااااا الم  أال أي  

 
اااااااااااااا وكِ لُااااااااااااااالمُ  إذا بعااااااااااااااُض   ِنيحاااااااااااااااد     ا م 

(4) 
 "ألن فيها أوجها من التأكيد، وأسبابا من الب، ة، ومنها  ؛وجاء النداء في البيت الساب  باااا) يا أيها( 

فاي ) ياا ( مان التأكياد والتنبياأ، ومنهاا ماا فااي ) هاا ( مان التنبياأ، ومنهاا التادرج مان اإلبهاام فااي ) أي ( ماا 
 والمني  من ال ح   لأ. .(5)إل  التوضي "

فالمنام هنا منام تع يم للممدوح، وجعلأ في منزلة تفو  سواه من النااس، فهاو كاالُمع ل  ، و ياره مان الملاوك 
 .، كما أن  االستفتاح بأال فت  النداء والتنبيأ بأوس  األبوا ت  بالنداء بيا أيهامنحط المنزلة، لذلك أ

 

                                                 

 .004ص ،مفهوم األخ،  في الشعر العربي في العصر العباسي األول (1)
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 .1/303الديوان  (4)
 .203ص الدار الشامية بيروت، -، دار النلم دمش 1 ة العربية، يبد الرحمن الدمشني، طالب، (5)
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 وفي أوج الفرحة بع مة االنتصار في فت  يمورية، ينول 
 انصااااااااااااارفت ورياااااااااااااة  يم   وقعاااااااااااااة   ياااااااااااااا ياااااااااااااوم  

 
 (1) ِ ل ااااااااالح   معسااااااااولة     حف اااااااا،  ن اااااااامنااااااااك المُ  

اتسعوا فيأ حت  خاطبوا الاديار و يرهاا مان الجواماد، قال التبريزي  "أصل النداء أن يكون لمن تخاطبأ، تم  
  (2).، فند أدى النداء باا "يا" و يفية تعبيرية وهي التع يمفكأنأ خاط  يوم وقعة يمورية لج،لأ ينده

 

 وقد يحذ  أبو تمام أداة النداء لغرض ما، فحين يمدح المعتصم في فت  يمورية ينول  
اااااااااااااار  لنااااااااااااااد ت    بهااااااااااااااا الماااااااااااااا منين   أمياااااااااااااار   ت  ك 

 
ااااااا ذليااااااال   للناااااااار يوماااااااا    اااااااوالخ   رِ خ  الص   (3) ِ ش 

وداللة ذلك "أن المنادى هو في أقر  منازل النر  من المنادي، حت  لم يحتج إل  ذكره أداة نداء لأ لشدة  
 .(4)قربأ"

 

ويستعمل أسلو  النداء لغرض االلتماس، وذلك تعمينا لإلحساس الجمالي بالطبيعة من خ،ل ديوة 
 ذا اإلحساس  صاحبيأ لمشاركتأ ه

 

ااااااااااااااااااايااااااااااااااااااا صااااااااااااااااااااحبي  ت    مااااااااااااااااااااكُ ي  ر     يا ن  نص 
 

اااااااااااااااألرض كياااااااااااااا  تُ  ا وجااااااااااااااوه  ي اااااااااااااار  ت     رُ و  ص 
 قااااااااااااااااد شااااااااااااااااابأ مشمسااااااااااااااااا   تريااااااااااااااااا نهااااااااااااااااارا   

 
اااااااااااااز     (5)رُ ماااااااااااااا هاااااااااااااو منِماااااااااااااا فكأن  ب اااااااااااااالر   رُ ه 

يتخذ من وص  الطبيعة وسيلة لتشكيل إحساس جمالي بدال من الوقو  يل  األط،ل، وهذا  ون،ح  أن أ 
 ي تمام.من تجديد أب

  
 ومن األسالي  الخبرية في ديوان أبي تمام  

 كم الخبرية. ج.
 
الفعاال قااد  وأهااذا الخلاا  أو الساالوك  كيااد يلاا  معاااني الماادح، وأن  وردت فااي ديااوان أبااي تمااام للتأوقااد       

ولايس مجارد سالوك  ،أ فطاري وأصايل يناد الشاايرن اوح بسجية وطب  دون يناء وتكلا ، وأجرى يند الممد
 أو موق  يابر ينتهي بانتهاء الفعل. يرضي،

ومن أمتلة ذلك في شعر أبي تماام، ماا مادح باأ المعتصام مان أناأ بلاغ شاأوا ي يماا بفضال كرماأ ويطائاأ، 
 ينول 

 
                                                 

 .1/01الديوان  (1)
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 يناااااااااااااااااااااااده هلل كانااااااااااااااااااااااات   كااااااااااااااااااااااام نعماااااااااااااااااااااااة  
 

اااااااااااااااااااا بااااااااااااااااااااة  ر  هااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااي  ُ فكأن    س   (1)ارِ وا 
 باألداة كم للداللة يل  كترة يطاء الممدوح. حي  أت  

 

  من مالأ شيئا   لأ ب ِ يان كترة كرم الممدوح وجوده والتي لم تُ وكذلك قولأ في ب
 فخمااااااااااة   لااااااااااك فااااااااااي المكااااااااااارمِ  ة  ع ااااااااااق  كاااااااااام و  

 
ت  فيهااااااااااااا مااااااااااااا م    اااااااااااال   اااااااااااااد ر   (2)فتااااااااااااي، ت  ك 

  

  ءيلة كالعند في ين  المرأة الحسناوهذه النعم الكتيرة قد الزمتني وزينتني؛ فكانت جم
 هاوطِ مُ ُسااااااااااااااااااااي بِ نِاااااااااااااااااااات  ن  ي  ز   كاااااااااااااااااااام نعمااااااااااااااااااااة  

 
 (3)دِ اِهااااااااااالن   ا ِ الكع ااااااااا  ِ ُنااااااااافاااااااااي يُ  دِ ن اااااااااكالعِ  

  

  باإلقدام والتبات واالنتصار ي تشهد لأ فيها ساحات النتال،وكتيرة هي أيام الممدوح الت
اااااااااكااااااااام جِ   أبااااااااايض فاااااااااي الهيجاااااااااا بياااااااااوم   ت  ئ 

 
 (4)أساااااااااااودِ  قاااااااااااد جااااااااااااءت بياااااااااااوم   والحااااااااااار ُ  

  

ذا كان الجود بالمال فيأ مكرمة، ف ن الجود بالنفس فيأ أي م المكرما ا، مت، بل ال مجال للمنارنة بينهوا 
 فالفر  بينهما كبير 

 مهُ اتُ ن ااااااااااااااااااف  مااااااااااااااااااا ن  إن   كاااااااااااااااااام بااااااااااااااااااين قااااااااااااااااااوم  
 

اااااااااااااااااااا وقااااااااااااااااااااوم   ماااااااااااااااااااال     (5)اينفناااااااااااااااااااون نفوس 
  

، قاال وكتيرا ما كان يطاء الممدوح تفريجا  للكر ، ودفعا للمصائ  الع يمة وشاجايتأ كشافا  للمحان والفاتن
 يمدح أبا الحسن يلي بن مر 

 ة  ل  ِضاااااااااع  ياااااااااوم مُ  اهُ د  ن ااااااااا ُض ي  ف ااااااااا كااااااااام حاااااااااال  
 

ااااااااااابااااااااااين مااااااااااان يرجااااااااااوه والمِ  أُ وبأُساااااااااا   (6)نِ ح 
أ حن  الجمال ألن   ؛ويطا ه هذا وكتير كرمأ ينابلأ شكر وتناء كتير من الناس، وهذا دليل كمالأ وجمالأ 

  ، حين ارتضوا فعالأ؛ فناليندهم
 مااااااااااااااان شااااااااااااااااكر   محماااااااااااااااد   كااااااااااااااام ل ميااااااااااااااارِ 

 
 (7)فااااااااي العااااااااالمين وكاااااااام لااااااااأ ماااااااان حاماااااااادِ  

  

كماا الريااض،  تتجل  هممك العالية، وتحن  فياك درجاة الرضاا فاي المكاارم، بحيا  صارت جماي،   وكتيرا ما
 ، بنول   ونموذجا   وتحد  بك الشعر فصرت مت،  
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  ل اااااااااااج    قاااااااااااد ت  ل اااااااااااالعُ  يااااااااااان كااااااااااام  ااااااااااا،م  
 

ااااااااااااااااااااارُ ك  باااااااااااااااااااااك والم    و اضِ  اتِ م   يناااااااااااااااااااااادك ر 
 اااااااااااااااها فياااااااااااك وقاااااااااااد أم  تُ ي  وش ااااااااااا كااااااااااام معاااااااااااان   

 
 اضِ ي اااااااااااااللر   ا  ر وأصااااااااااااابحت ضااااااااااااارائِ  ت  اااااااااااااااس   م  

ااااااااااااابناااااااااااااوا   هاااااااااااااي الباااااااااااااواقي يلااااااااااااا  الد     اه 
 

 (1) ماااااااااااااااااااااااواضِ  ن  هُ ولكااااااااااااااااااااااان أتماااااااااااااااااااااااانُ ر  
فلمااا كاناات مكرمااات المماادوح كتياارة ال تننضااي، جاااءت قصااائد الشاااير مااواض  وباقيااة يلاا  ماار الاادهر،   

 فسلوك الممدوح ينابلأ مدح الشاير.
 

ن   فا ن  يطاياا الممادوح كفيلاة باالتخفي  كتيرة، كانت نكبات الدهر وحوادتأ  ويد الممدوح سبنت يد الدهر، وا 
 هذه المصائ   من

ت اااااااااااااااوكااااااااااااااام أم    تااااااااااااااام ُفر جااااااااااااااات   ة  ب اااااااااااااااك  ن   أُ ط ر 
 

 هااااااااااااااااااا ولااااااااااااااااااك الحماااااااااااااااااادُ وهلل فااااااااااااااااااي تفريجِ  
ااااااااااااللحااااااااااااواد  مُ  وكاااااااااااام كااااااااااااان دهاااااااااااارا     ة  غ  ض 

 
دُ  ياااان ميعااااا وهاااايت ج  فأضااااح    ِمااااأ ُدر  ل ح 

(2) 
  

 يم حين يحيي الموت  ممدوحأ لكترة مواقفأ في وجأ الزمان كعيس  بن مر  بل ويجعل
 ت  ل ااااااااااااز  ن   ة  روه ااااااااااااك  لااااااااااااي إذا م   كاااااااااااام ديااااااااااااوة  

 
ط اااُ  ياااا يي ااااش ياااا يِ   اااواساااتفحل الخ   (3) يس 

وال شك أن  أبا تمام قد بالغ كتيرا  في هذه الصورة والتي ماتل فيها ممدوحأ بنبي من األنبياء،  وهو ييس   
 يليأ الس،م.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .312-2/310الديوان (1)
 .2/92الديوان  (2)
 .2/222الديوان  (3)
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 بية.رمزية اللون وقيمته األسلو . 4 
 

اهااتم الشااعراء باااللون، وتفاااوتوا فااي درجااة اهتمااامهم بااأ، كمااا تفاااوتوا فااي مناادرتهم يلاا  تو يفااأ فااي        
 .(1)الشعر

نماااا فاااي داللاااة هاااذا اللاااون وماااا يضااافيأ مااان قيماااة فنياااة  وأهمياااة اللاااون ال تتمتااال فاااي ذكااار اللاااون لذاتاااأ، وا 
 وموضويية لغرض النص.

وسايلة مان وساائل إتاراء المعناا  الشاعري وبياناأ. وتناوم رمزياة اللااون وأيطا  أباو تماام للاون أهمياة بايتباااره 
دالالت  يناده يلا  يودتاأ للتارا  والماورو  األدباي النااديم، حيا  تعاار  الشاعراء يلا  ألاوان معيناة تحماال

 المختلفة. وأ راضأ معينة ترتبط بمعاني الشعر
 
 األبيض واألسود. ان. اللونأ

تمااام يلاا  صااورتين، األولاا  أن ياارد البياااض والسااواد معااا فااي صااورة وياارد هااذان اللونااان فااي شااعر أبااي    
والعاااوارض المانعاااة، وتحليتاااأ بالمعااااني  ،متنابلاااة، لتوكياااد المعنااا  وتجميلاااأ بتخليتاااأ مااان المفاااردات الساااالبة

 والصفات الجليلة، وهو لذلك يو   أسلو  التضاد لتحني  ذلك؛ فنال  ،الجميلة
ااااااااااا بااااااااااايُض   الصاااااااااااحائ    ال ساااااااااااودُ ائِ ف  الص 

 
ااااااااا هن  فاااااااااي متاااااااااونِ    (2)والريااااااااا ِ  كِ ء الش ااااااااا،  ج 

ال يختااره  ،فاللون األبيض جاء وصفا للسي  الذي يوحي بالنصر، وبذلك فهو رماز للنصار والفاوز وال فار 
إال األقويااااء وأصاااحا  المباااادرات الحااارة واإلرادة النوياااة، وفاااي منابااال ذلاااك جااااء اللاااون األساااود رمااازا للخيباااة 

 ِني  بها المنجمون.والخسران والهزيمة التي مُ 
 

 ومن ذلك قولأ 
ااااااااا س  ي  ول ااااااااا وكانااااااااات    فيهاااااااااا باااااااااأبيض  ُ ب  الص 

 
 (3)فيهاااااااااا بأساااااااااودِ  فأمسااااااااات ولااااااااايس الليااااااااالُ  

فاللون جاء رمزا للمغاايرة بمعنا  أن اللاون جااء رمازا للتغيار والتحاول، فالصاب  األبايض لام يعاد كاذلك لشادة  
لمعايير واألحوال؛ فجعلت الصب  يل   ير حالأ النتال، والليل لم يعد أسودا؛ ألن شجاية الممدوح قلبت ا

 وكذلك الليل.  
 

وفاااي وصااا  المحبوباااة يعمااا  صااافة الجماااال فيهاااا مااان خااا،ل تعميااا  اللاااون األبااايض، فهاااي بيضااااء شاااديدة 
 البياض حت  إنأ ليبدد ال ،م بل يجعل الضياء  ،ما، ينول 

                                                 

 .01ص الصورة الشعرية والرمز اللوني، يوس  نوفل، دار المعار ، (1)
 .1/04الديوان  (2)
 .2/29الديوان  (3)
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ااااااااات   بيضااااااااااءُ   يِساااااااااكت  في   ،مِ ري فاااااااااي ال  اااااااااس 
 

اااااااااوت   ورا  ُنااااااااا  ااااااااافاااااااااي   ُ رُ س   (1)مُ فااااااااااي لِ  ياءِ الض 
  

 ويجم  بين اللونين أيضا حينما يمدح يلي بن الجهم 
 نعماااااااااااة   ك  مجااااااااااادِ  ُألبسااااااااااات  فاااااااااااو  بيااااااااااااضِ 

 
 (2)الحاساااااااااادِ  فااااااااااي سااااااااااوادِ  حل اااااااااات بيضاااااااااااءُ  

فاااللون األباايض رمااز لمجااد المماادوح ومكارمااأ، والسااواد رمااز للحسااد، وتباارز النيمااة األساالوبية لرمزيااة اللااون   
وهااو يعباار ياان نفساااية  ،فهااو أسااود كماارض خطيااار يفتااك بااالمجتم  ماان ناحياااة ،فااي تعمياا  صااورة الحساااد

ل مكاارم الاذي يمتاو  ،الغلبة في نهاية المطا  تكون للون األبيض ،الحاسد و ي أ من ناحية أخرى، إال أن  
بياااض المجااد كااان ماان السااطوع بحياا  أزال فن ااأ ينتشاار ويساارع فااي هااذا السااواد، المماادوح كمااا قلنااا، حياا  إ

 حاسد، وهذا إبراز لع م هذا المجد وجمال الفعل. لمة ال
 

وقااد يااأتي لونااا األسااود واألباايض مفااردين، بااأن ياارد أحااد اللااونين مفااردا دون اآلخاار، فاااللون األباايض يااأتي   
 رمزا لكرم الممدوح وسماحة وجهأ 

اااااااج   مااااااان الناااااااومِ  ااااااا أبااااااايُض  د  ع   دىوالن ااااااا أِ الوج 
 

ااااااااامناااااااااأ بالج   ىد  جت ااااااااايُ  ولااااااااايس بناااااااااان     (3)دِ ع 
 تم نفاه ين ممدوحأ. ،أي سيئا   جواد كريم، وجعل البخل جعدا  أي  

 

واللااون األباايض رمااز لكاال جمياال، فهااو رمااز لبياااض السااي  الناااط  الااذي يغاارم بااأ الشااجاع، ورمااز للماارأة 
 الحسناء التي يعج  بها ينول 

 رماااااااااا  غ  مُ  الكوايااااااااا ِ  مااااااااان كاااااااااان باااااااااالبيضِ و 
 

 (4)مغرماااااااا  ِ النواِضااااااا باااااااالبيضِ  فمااااااا زلااااااات   
  

 سود فهو رمز للخو  والنل ، والمصائ  والنوازل، وقد ياأتي رمزا لسوء الخل  أما األ
اااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااارى ق   اااااااااااااااااااااااا ت  ن  ماتُ س   فيهاااااااااااااااااااااااا ود  س 

 
 (5)ودِ ُساااااااااااااااااااااا فيهاااااااااااااااااااااا بِ ن اااااااااااااااااااااوماااااااااااااااااااااا أخ،قُ  

 والشاير هنا ينفي ين ممدوحأ سواد الخل ، بل هو معرو  بخلنأ.  
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 زرق.. اللون األخضر واأل ب
بيعة، فهو لون يبع  يل  الراحة واالستنرار النفسي، ومنأ قولأ يمدح أما اللون األخضر فهو لون الط   

 يمر بن يبد العزيز الطائي 
ااااا اااااافاااااي خُ  ن  ج  ر  خ   لااااايس لهااااااا ضِ و  كاااااالر   رة  ض 
 

 (1)رُ ه اااااااااااااااهااااااااااااااا ز  اقِ إال الُحِلااااااااااااااي  يلاااااااااااااا  أين   
  

والحافز يل  وقد يرد رمزا لكرم الممدوح، الذي يرتدي اللون األخضر، الذي يرمز إل  الكترة، والخصوبة، 
 (2) فعل الخير.

ذا أناااااااااااااااااااا ممناااااااااااااااااااون  يلاااااااااااااااااااي  وُمااااااااااااااااااان ع م    وا 
 

 (3)فأصااااابحت مااااان خضاااااراء ُنع مااااااك ُمن ِعماااااا 
 فخضراء نعماك توحي بكترة واتصال يطايا الممدوح، أال ترى أن  النبات يكون أشد ما يكون وهو أخضر. 

 يل  مر الليالي واأليام  ، والباقيوهو رمز للجمال المستديم
ااااااااااااااسااااااااااااام     اااااااااااااع  ياااااااااااااارك نِ فاااااااااااااي دِ  ت  أقام   ة  م 

 
 (4)ايف ااااااااااااااااافِ ر   ر   ت ااااااااااااااااا ة  ر  خضاااااااااااااااااراء ناِضااااااااااااااااا 

 أي أن تلك النعم منيمة في دارك، تر  في سعادة وسرور. 
 

 والخل  الجميل أخضر، فهو يشب أ خل  ممدوحأ بخضار الرياض والمشترك بينهما هو الجمال 
 وال ت ب ُعااااااااااااااااااااد فمااااااااااااااااااااا ال ت ب ع ااااااااااااااااااااد ن  أباااااااااااااااااااادا  

 
ااااااااااااااالخُ  ك  أخ،قُاااااااااااااا   (5)ا بأباياااااااااااااادِ ب اااااااااااااالر  ا رُ ض 

وهاااو جماااال الخلااا ،   ،وتتمتااال النيماااة األسااالوبية لرمزياااة هاااذا اللاااون فاااي تعميااا  معنااا  مااان معااااني المااادح 
 وكذلك خل  الممدوح. ،فالطبيعة إنما جمالها في لونها األخضر الذي سحر العيون

 

و يااره، فهااو رمااز  ومااا ارتاابط بااذلك ماان قتااال وساا،ح ،أمااا اللااون األزر  فهااو فااي األ لاا  رمااز للنصاار   
 للطبيعة التي فندت زرقتها وجمالها بفعل الخرا  الذي حل  بها 

ااااااااااااااااااا ات  ف ااااااااااااااااااان  ت  مُ   هاااااااااااااااااااات  ق  ر  زُ  وم  الااااااااااااااااااار   ن  ب  ل  س 
 

ااااااااااها والعاشاااااااااا  الن  رت  م  والُعاااااااااار   ُساااااااااا   (6)اف  ض 
واللاااون األزر  هناااا يشااا  تحااات ريشاااة أباااي تماااام، وكأن اااأ وماااز للطبيعاااة الفطرياااة التاااي يتفنااادها المحااااربون  

 (7)بيزنطيون تحت طعنات الرماح. ال
 

 وقد يأتي اللون األزر  رمزا للنصر والغلبة 
                                                 

 .1/110الديوان  (1)
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 . 124، ص2دمش ، سوريا، ط–ش،ل الشعر قراءة في شعر خل  الحديتي، ط،ل الحديتي، دار العر   (7)
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 رِ   اااااااااااااابااااااااااااا، ن   ن  ااااااااااااااار      أزر   مااااااااااااان كااااااااااااال  
 

دُ  أِ نِاااااااااااات  مااااااااااااا فااااااااااااي م   لِ ناتِااااااااااااإلاااااااااااا  المُ   أ و 
(1) 

  

 الذي يرمز للنصر  ،تأتي الزرقة رمزا للسي  ،وليس بعيدا ين ذلك
ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا ل ااااااااااااااااات  ج   ج  ه ااااااااااااااااا ر  ،  إذا ي   هامُ وارِ ص 

 
ااااااااااه  منهااااااااااا ذلااااااااااك الر    ُ ر  الااااااااااز   ب لُ والااااااااااذ     (2)اج 

  
 . اللون األصفر.ج
وتتمتل رمزية اللون األصفر فاي الداللاة يلا  الضاع  والمارض، فلناد و ا  أباو تماام هاذه الرمزياة فاي    

 التعبير ين حالة الضع  والهزيمة التي حل ت بعمورية بعدما نالها الخرا  والدمار يل  يد ممدوحأ 
ااااااالمِ  رِ ألصااااااف  بنااااااي ا ت  ن ااااااأب    هممِ كاِساااااا اضِ ر  م 
 

 ِ ر  أ الع ااااااااأوُجاااااااا ل اااااااات  وه وج  الوُجاااااااا ر  ف  ُصاااااااا 
(3)      

فالصفرة األول  رمز للروم ُيرفوا بأ قديما، وهذه الصافرة إنماا هاي يان مارض وضاع ، وهام صافر الوجاوه  
 لما لحنهم من هزيمة.

 وجوه العر  وهي ُمبيضة. وجاء تكرار هذا اللون لتعمي  هذا المعن ، كما جاءت المنابلة بذكر حال
 

 واللون األصفر جزء من الطبيعة، حي  األزهار الجميلة 
اااااااااااااااااااااااااااااااااامُ  ااااااااااااااااااااااااااااااااااح  مُ  ة  ر  ف  ص   فكأن هااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة  ر  م 
 

اااااااايُ   ااااااااام   اااااااااا وت  فاااااااااي الو   ن  م  ي  ت ااااااااا    ص   (4)رُ ض 
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 المبحث الثالث/ الصورة الفنية.

 

وياطفتااأ التااي يعاايش، وهااذه  ،أ، وتجربتااألوساايلة ينناال بهااا فن ااالشااعر فاان جمياال، والشاااير فنااان يحتاااج    
الوساايلة هااي الصااورة التااي تنباا  ماان الخيااال؛ فالخيااال يعب اار ياان "الناادرة يلاا  تكااوين صااور ذهنيااة ألشااياء 

 . (1) ابت ين متناول الحس، يدف  المتلني إل  إيادة التأمل في واقعأ من خ،ل ر ية شعرية"
ن مشاير وأحاسايس  يار معيارياة، ف ن اأ يلجاأ إلا  إمكاناات داخال اللغاة وخارجهاا، وبما أن  الشعر تعبير ي

واالساااتفهام والتعجااا ، و يرهاااا مااان ال اااواهر  ،فمااات، يساااتعمل خصاااائص أسااالوبية معيناااة كالتناااديم والتاااأخير
 ،والرماااز ،األسااالوبية، كماااا يعتماااد يلااا  تشاااكي،ت مختلفاااة للصاااورة، مااان حيااا  اإلفاااراد والتركيااا ، واإليمااااء

 الشخصيات ونحو ذلك.استدياء و  ،ألسطورةوا
 .ونحوها أما خارج اللغة فيستعمل بعضا من ي،مات الترقيم كالحذ  وي،مات التأتر

اااا يرياااده مااان معاااان  وأحاسااايس  ولاااذلك وجاااد الشااااير فاااي الصاااورة إمكانياااة كبيااارة وطاقاااة هائلاااة للتعبيااار يم 
 وانفعاالت.

حسااس مان األحاسايس، يعتماد يلا  تشاكيل الواقا  تشاكي، فالصورة تشكيل تخيلي لمعن  من المعاني، أو إ
 .جديدا أسم  من الواق 

فالصورة هي األداة التي يتكئ يليها الشاير في ننل تجربتأ للمتلني، ولذلك ت هر فيها مندرتأ اإلبدايية،  
الصاورة  أما األلفا  العادية فهي قاصرة ين إيصال معاني الشاعر، فمادلوالتها محاددة ومتعاار  يليهاا، أماا

ال أصب  الشعر ك،ما ياديا. ،فهي تمتل األداة التي تمكن الشاير من التعبير ين فن أ  وا 
ن  ،مناذ النادم يرفاوا الصاورة الشاعريةوالشاعراء  (2)وبناء يل  ذلك ف ن  "الشعر ال يكون شعرا إال بالصاورة" وا 

لصاانعة أو التكلااا ، وكااذا كانااات كاناات قائمااة فاااي بااداياتها يلاا  العفوياااة واالسااتدياء الفطااري، بعيااادا ياان ا
حاضرة في الدرس النندي قديما، فهاذا الجااح  ينا  يناد الصاورة فاي الشاعر"إن ما الشاعر صاناية، وضار  

  (3)من النسيج، وجنس من التصوير"
وللصورة أهميتها وو يفتها في العمل األدبي، التي تتمتل في إيادة إنتااج الواقا  يان طريا  تجسايد، ماا    

فاالواق  واحاد والطبيعاة واحادة، لكان  التماايز واالخات،  يكاون بمادى منادرة الشااير يلا  ننال هاو تجريادي، 
لخياال كاان شاعره أجاود وأكتار اهذا الواق  بأبلغ صورة خيالية، وكلما ابتعد الشاير ين الحسية واقتر  مان 

 وقعا في النفس.
 .(4)أ؛ ألنها حالة إبدايية وهي ميدان يتمايز فيها الشعراء، بل هي تميز الشعر قديمأ من حديت

                                                 

 .11-12، ص1920الناهرة، -الصورة الفنية في الترا  النندي والب، ي، جابر يصفور، دار التنافة للطباية والنشر (1)
 .2الساب ، ص (2)
 .3/21 ،2الحيوان، الجاح ، دار الكت  العلمية، بيروت، ط (3)
 .1993، 234ص ،2الشعر، إحسان يباس، دار التنافة للطباية والنشر والتوزي ، طفن  (4)
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وتمة و يفة أخرى للصورة تكمن في تنري  المعاني المجردة فاي أذهانناا يان طريا  ننال ذهان المتلناي مان 
فات  هاذا الباا  أماام الشااير آفاقاا ماا كاان لايلج إليهاا لاوال هاذا وت، اقا  تخيلايإلا  و  ،الواق  العادي المن اور

 الخيال.
األدبي تعين يل  كش  المعاني العميناة التاي تزياد مان تاذو  هاذا العمال  كما أن  دراسة الصورة في العمل

و"دراسااة الصااور مجتمعااة قااد تعااين يلاا  كشاا  معناا  أيماا  ماان المعناا  ال اااهري للنصاايدة، فاالتجاااه إلاا  
 .(1)دراستها يعني االتجاه لروح الشعر"

فياأ، فيصاب  الانص منتجاا  وأهم ماا ،ومن خ،لها يستطي  الشاير أن يستعيد تجربة النص التي هي روحأ
ولااايس مساااتهلكا، ألن  المتلناااي يعياااد إنتااااج التجرباااة مااان خااا،ل ماااا تتياااره الصاااورة مااان تخاااي،ت وأحاسااايس 

 وانفعاالت.
ذا كانت الصورة نتاج تخيل إبدايي ف ن ها ُتحد  فاي المتلناي تخياي، يتشاكل فياأ المعنا  الشاعري، بمعنا   وا 

 أن  الصورة نتاج تخيل ووسيلة تخييل.
 

 يار أن  الصااورة كااأداة فنياة قاصاارة ياان تشااكيل  جمالياة العماال األدبااي بمفردهااا، فهاي تحتاااج إلاا  يناصاار 
فنياااة أخااارى كموقااا  الشااااير الفكاااري والنفساااي وطاقتاااأ فاااي التخيااال، ووساااائلأ فاااي اساااتخدام الرماااز وطبيعاااة 

ب يحاءاتهاا و ،لهاا ، ويناصار تصاويرية تزخار م،ئماا   موساينيا   العاطفاة ونويهاا، وكال ذلاك يساتديي نمطاا  
تعكااس يناصاار التصااوير الااذي ال يفلاات منااأ شاايء ممااا يناااه الشاااير فااي وييااأ وال وييااأ، وبااذلك يصااب  

 . (2)التعبير الفني أرق  تعبير وأدقأ في سياقأ المنصود
 

حرص أباو تماام يلا  اساتدياء وتشاكيل هاذه  فند ولما كان للصورة الفنية هذه األهمية في العمل األدبي   
ال ايتادال فياأ وال قصاد، وأقصاد بالصاورة كال محاولاة مان محاوالتاأ  رة، بال "ويغار  فاي طلبهاا إ راقاا  الصو 

 أكااان ذلااك ياان طرياا  االسااتعارة أم التشاابيأ، أم الحاادي  المطااال، أمإبااراز معناا  أو كااائن أو حااد ، سااواء 
 .(3) ير ذلك من وسائل اإلبانة ين أمر من األمور يل  وجأ من وجوه النول

 

المعااني، فهاو يبحا  يان المعنا ، لاذلك باذل كال ماا لدياأ مان أدوات فنياة  مام من أربا ما كان أبو تول   
في سبيل الوصول إل  دقة التعبير، وقمة التصوير، فهو ال ينن  بما يند الشعراء، بل يتجاوزهم "فند كانت 

كاااان يرضااا  بالماااادة  كااال األدوات الفنياااة للعملياااة الشاااعرية؛ فتحاااول يلااا  يدياااأ إلاااي شااايء جدياااد، ألناااأ ماااا
األصلية المتعار  يليها، لند كان يعطي الجوان  النصوى من العملية الشاعرية، حتا  ولاو أن ات مان تحتاأ 

                                                 

 .231فن الشعر،  (1)
 .330مفهوم األخ،  في الشعر العربي في العصر العباسي األول،  (2)
 .221أبو تمام حياتأ وحياة شعره،  (3)
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الكلمااات، وصاارخت المعاااني، وتمزقاات األدوات، لنااد كااان يحااول الصاانعة إلاا  جمااال، فالجمااال والناااف  ال 
 .(1)يفترقان"

 
 مصادر الصورة في شعر أبي تمام. 
 

 بيعة.الط أوال/
للصورة الفنية في شعر أبي تمام، حي  أبدع أبو تمام فاي وصا  م ااهر  متلت الطبيعة المنب  الرئيس   

مان نساج ر يتاأ وفكااره  ومعنويااا   لف ياا   بهاا، و"أضاا  إلا  جمالهااا األصالي جمااال   الطبيعاة التاي كاان مولعااا  
ن كااان شااعره فيهااا يااأتي دائمااا ماان خاا،ل  اارض أصاالي حساسااأ وتنافتااأ، وا  للنصاايدة، وهااو الماادح، فاا ن  وا 

 .(2)الغرض العام الذي جاءت في إطاره" المتلني يشعر بجمال الصورة الطبيعية، ناسيا  
 

وحياااة أبااي تمااام وتننلااأ فااي الااب،د، مااا باااين الشااام ومصاار وبغااداد والجزياارة و يرهااا، جعلتااأ يعاايش مااا     
 .(3)ألرض بنباتها وأشجارها، وينابيعها"الطبيعة كل حاالتها حي  "الجو بشتائأ وربيعأ وخريفأ وصيفأ، وا

وماان م ااااهر الطبيعاااة فاااي شاااعر أباااي تماااام مشااهد الفصاااول األربعاااة، فلكااال فصااال جماليتاااأ ومشااااهده التاااي 
   معاني المدح.ييستعيرها أبو تمام لتعم

  
 . الربيع.2
ي مدح بها يرسم أبو تمام للربي  صورة جميلة، وتتض  م،م  هذه الصورة في قصيدتأ المشهورة الت    

 المعتصم 
ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااان  بي  ت  احِ يااااااااااااااااااا ص  اااااااااااااااااااكُ ي  ر     يا ن  ص   ام 

 
اااااااااااااااألرض كياااااااااااااا  تُ  يااااااااااااااا وجااااااااااااااوه  ر  ت     رُ و  ص 

اااااااااااااااا مشمسااااااااااااااااا   تريااااااااااااااااا نهااااااااااااااااارا     أاب  قااااااااااااااااد ش 
 

اااااااااااااااز     رُ ِمااااااااااااااان  ماااااااااااااااا هاااااااااااااااو مُ ا فكأن  ب اااااااااااااااالر   رُ ه 
 دىبالن ااااااااااااااا  ُ ر  ق ااااااااااااااار  ت   مااااااااااااااان كااااااااااااااال زاهااااااااااااااارة   

 
اااااااااااااااااااااايليااااااااااااااااااااااأ ت   هااااااااااااااااااااااا يااااااااااااااااااااااين  فكأن     رُ د  ح 

 هاااااااااااااااااااأن  ك يمُ ِمااااااااااااااااااهااااااااااااااااااا الج  بُ و ويحجُ تباااااااااااااااااادُ  
 

ااااااااااااااااااااااا   رُ ف اااااااااااااااااااااااخ  وت   و تاااااااااااااااااااااااارة  تبااااااااااااااااااااااادُ  اءُ ر  ذ  ي 
 هااااااااااااااااااادُ ج  ها ونِ اتُ د  حتااااااااااااااااا   ااااااااااااااااادت وه ااااااااااااااااا 

 
 رُ ت ااااااااااااخ  ب  ت   ياااااااااااااضِ الر    ِ ل ااااااااااااماااااااااااان خِ  نِ ئتااااااااااااي  فِ  

اااااااااااااااااااااااااااااااااامُ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااح  مُ  ة  ر  ف  ص   فكأن هااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة  ر  م 
 

اااااااااارُ   اااااااااا   ت ااااااااااي م ُن فااااااااااي الااااااااااو   وت م ض   ُيص 
 أكأن ااااااااااااااا النبااااااااااااااااتِ  مااااااااااااااان فااااااااااااااااق    اااااااااااااااض   

 
ف اااااااااااااااااااااارُ   اااااااااااااااااااااان ُ  قباااااااااااااااااااااال تاااااااااااااااااااااام ُيز ي   ُدر  ُيش 

اااااااااااااارة   أو ساااااااااااااااط      فكااااااااااااااأن  مااااااااااااااا ماااااااااااااان ُحم 
 

اااااااااااااف رُ  و إلياااااااااااااأ مااااااااااااان الهاااااااااااااواءِ نُ د  ي ااااااااااااا   ُمع ص 
                                                  

 .129أبو تمام وقضية التجديد  (1)
 .02التجديد في وص  الطبيعة  (2)
 .129أبو تمام وقضية التجديد  (3)
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 أكأن اااااااااااااااا ماااااااااااااااان الربياااااااااااااااا ِ  ل  ُخلُاااااااااااااااا   أط اااااااااااااااا
 

اااااااااااااااارُ  أُ وهدُياااااااااااااااا ُخلُااااااااااااااااُ  اإلمااااااااااااااااامِ    (1)الُمت ي س 
مشاامس الااذي تباادأ صااورة الربياا  ينااد أبااي تمااام بااديوة صاااحبيأ للتمتاا  بهااذا المشااهد، حياا  جعاال النهااار ال 

هو ليلة منمرة، تام مشاهد الزهار تعلاوه قطارات الن ادى والتاي يشابهها باالعين التاي  كأن ما اختلط بطبيعة جميلة
 تحدرت منها الدموع.

وهاو النباات الكتيا   ،تام يحجبهاا ويغطيهاا الجمايم ،ويبدع أبو تمام في رسم صاورة هاذه الزهارة حيا  ت هار
يشبأ ذلاك بالفتااة التاي ت هار لنااس تام ، و الذي تحركأ الري  لت هر هذه األزهار، تم تتحرك لتغطيها مجددا  

 تختفي تم ت هر مرة أخرى.
باااأللوان الجميلااة، حياا  الصاافرة والحماارة، فهااي )صاافراء( كصاافار رايااات  ل هااذه الصااورة حااين يزينهاااوتكتماا

كحمرة رايات )مضر(، ويمزج هذه األلوان باللون الفااق ، تام يشابأ األزهاار بالاُدر  قبال  ،و )حمراء( ،)اليمن(
 .(2)تم انش  فخرج نوره األصفر كالزيفران ير بالبياض،التنو 

هااذه الصااورة بالتشاابيأ المنلااو ، حااين يجعاال خلاا  الربياا  كخلاا  المماادوح، حياا  يو اا  أبااو تمااام  تاام يخااتم
 وص  الطبيعة لغرضأ الرئيسي وهو المدح.

الصاورة فاأكتر  اساتخدم فيهاا أباو تماام أدوات حيا  يندها الانفس، هذه صورة متكاملة تعج  العين وترتاحو 
ومشاهد تمتيلية، فهي صورة  ،الذي ينوم يل  تألي  طرفي التشبيأ من صور متعددة ،من التشبيأ التمتيلي

وأتااره فااي تغيياار وجااأ األرض أوال تاام أتااره فااي النفااوس  ،باال صااور مركبااة، فالحاادي  هنااا ياان الربياا  وجمالااأ
 تانيا.

 

 وفي صورة ربيعية أخرى ينول أبو تمام   
 مااااااااااااااااااافكأن   بروضااااااااااااااااااة   ربياااااااااااااااااا ُ ُينِااااااااااااااااااي   ال

 
ااااااااااأهاااااااااادى إليااااااااااأ الو     (3)ماااااااااان صاااااااااانعاءِ  ي  ش 

يهاادي للطبيعاة جمالااأ ماان زهار ورياااض، تاام يريا  هااذه الرياااض، ويزينهااا  فالشااير هنااا يجعاال الربيا  رجاا،   
 كما يزين الصان  الذي يشي التيا  باأللوان الزاهية.

تماما كممدوحأ الاذي يعتناي بمان حولاأ، كماا  ،وصانعا   فاي،   وفي هذه الصورة يجعل أبو تمام الربي  رج،  
 يعتني الربي  بالرياض.

 أحمد بن أبي د اد ويعتذر إليأ  ويمدح
ااااااااااااااااااااااااااااأم   بياااااااااااااااااااااااااااا   الر   كناااااااااااااااااااااااااااات    هُ اء  ر  أ وو  ام 

 
 باااااااااااااااان يزياااااااااااااااادِ  خالاااااااااااااااادُ  النبائاااااااااااااااالِ  قماااااااااااااااارُ  

اااااااااااااافالغ    ااااااااااااااماااااااااااااان زُ   ُ ي  اااااااااااااا ر  ه   رأفااااااااااااااة   ةُ اب  ح  س 
 

اااااااااااي ب ان  ك  والااااااااااار    ُد حديااااااااااادِ  ن مااااااااااان ش  ط اااااااااااو 
(4) 

 
                                                 

 .191-192-190/ 2الديوان  (1)
 .1/192الساب   (2)
 .1/22الديوان  (3)
 .1/390الديوان  (4)
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أ يجد الممدوح أمامأ في هذه األبي ات يمدح أبو تمام ممدوحأ ويعتذر إليأ، فيصفأ بالربي  والشاير أن   وج 
 وخلفأ، كالربي  الذي يستغر  األرض ف، يزور مكانا دون آخر بل يعم  العالمين. 

 

فاالربي  يحجا  جمالاأ يان أطاا،ل  ، يار أن صاورة الربيا  هاذه التاي تساعد النفاوس، قاد تتغيار يناد الشااير
 المحبوبة، ينول أبو تمام في مندمة إحدى قصائده الغزلية 

اااااااااااااااُ  الربيااااااااااااااا ُ  وارُس د    هااااااااااااااااوي  بُ رُ  لااااااااااااااام ي ج 
 

اااااااااا   (1)لُ هااااااااااا وهااااااااااو  اِفااااااااااالِ ر  فااااااااااي أ ف  وال م 
وهذه الصورة تجسد نفساية أباي تماام النلناة التاي تعااني ألام الفارا  وتناساي البعاد، فاالربي  ياتجهم يلا   يار  

  يا  المحبوبة استدي   يا  الربي . ، وكأن  يادتأ ويغفل ين ديار المحبوبة
 
 . الشتاء.1
كما أن  للشتاء حضوره في شعر أبي تمام، السيما وأن  الشتاء هو فصل الغي  وسحائ  الخير، ينول    

 أبو تمام 
ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا تاء  إن  الش   أِ ة وجِهاااااااااااااااااام  ت  يلااااااااااااااااا  ش 

 
اااااااااااااالمُ  قاااااااااااااة  ،  ط   لهاااااااااااااو المفيااااااااااااادُ    (2)ا ِ ط  ص 

ن ماا أصالها فااي وجاأ اإلنساان، وهااذا  ،جهاأ(وفاي رواياة )يلا  جهامااة و   فاساتعار الشااير الجهامااة للشاتاء، وا 
يلاا  ساابيل االسااتعارة المكنيااة، فالشااتاء بمااا فيااأ ماان باار  وريااد، إال أن ااأ يحماال الخياار، وهااذا الخياار ينابلااأ 

 يطاء وكرم الممدوح.
 

 نحو أيدائأ  وجأ الشتاء بما يحملأ من شدة حينما يصور ويص  مسير الممدوح كما يستعير
ااااااااااااااع ت  والشااااااااااااااتاءُ   لااااااااااااااأ وجاااااااااااااااااا لنااااااااااااااد انص 

 
ه ماااااااااااااااا   ياااااااااااااااراه الُكمااااااااااااااااةُ   اااااااااااااااااأ     اوب اااااااااااااااطُ ق   ج 

اااااااااااااااااار  الشاااااااااااااااااامال ُمِتيحااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااا  ايِ ط    ن ح   م 
 

 (3)االعاااااااااااااااااااادو موتااااااااااااااااااااا جنوب اااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااااب،دِ  
في وجاأ األياداء، فهاو يحمال لهام الماوت الاذي ياأتيهم  يبوسا   في هذه الصورة يجعل أبو تمام للشتاء وجها   

 لجنو  كري  ياصفة.من ناحية ا
 

دهااي األرض بحل تهااا الربيعيااة النشاايبة، ي أن تز وفااي صااورة منابلااة يجعاال أبااو تمااام للشااتاء اليااد الُفضاال  فاا
 فلوالها لكان حكم الصي  يل  األرض أن تصب  قاحلة موحشة، قال يمدح المعتصم 

 ة  ياااااااااااااااااد  مِ ح   ي ِ ِصاااااااااااااااااالم   مندماااااااااااااااااةُ  لااااااااااااااااات  ز  ن  
 

 رُ ف ااااااااااااااااااااك  ال تُ  جدياااااااااااااااااااادة   الشااااااااااااااااااااتاءِ  دُ ي ااااااااااااااااااااو   
اااااااااااااا   أِ بكف اااااااااااااا السااااااااااااااماء   س  ر  لااااااااااااااوال الااااااااااااااذي   

 
 رُ ِماااااااااااااات  ال تُ  القااااااااااااا  المصاااااااااااااايُ  هشااااااااااااااائما   

 
                                                 

 .3/113الديوان  (1)
 .2/392الديوان  (2)
 .1/112الديوان  (3)



 046 

اااااااااااااااا كاااااااااااااااام ليلااااااااااااااااة    أِ   الااااااااااااااااب،د بنفِسااااااااااااااااآس 
 

لُااااااااااااااااااااااُأ مُ    رُ ِجااااااااااااااااااااااان  ع  ت  فيهااااااااااااااااااااااا وياااااااااااااااااااااااوم وب 
اااااااااااا يااااااااااااذو ُ  مطاااااااااااار     منااااااااااااأ وبعااااااااااااده حوُ الص 

 
ااااااااا   (1)يمطااااااااارُ  مااااااااان الغضاااااااااارةِ  يكاااااااااادُ  و  ح  ص 

  
 . الصيف.4
ولم يو فأ تو يفا  تعبيريا  كما فعل في الشتاء، بل جاء ليعبر  ولم يرد الصي  في شعر أبي تمام كتيرا،   

 مدح بأ الهيتم بن شبانة، ويذكر ِخل ع ة خلعها يليأ  ين معاناة الزمن متلما
اااااااا ااااااااوةِ ان  قااااااااد كس  اااااااا ا ماااااااان ِكس   ِخاااااااار      ِ ي  الص 

 
 ومساااااااااااااااااااااعِ  ُمكاااااااااااااااااااات س  ماااااااااااااااااااان مكااااااااااااااااااااارم   

 اء  ورد   ة  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابري   ُحل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة   
 

ا الن اااااااااااااااااااي ضِ   اااااااااااااااااااح   لشاااااااااااااااااااجاعِ ا اءِ د  أو رِ  ك س 
 إال عاااااااااااااااتِ فاااااااااااااااي الن   را ِ ق اااااااااااااااالر   ا ِ ر  كالس ااااااااااااااا 

 
     (2)اعِ د  أ فااااااااااااااي الِخاااااااااااااال اااااااااااااات  أن ااااااااااااااأ لاااااااااااااايس مِ  

هنااا تلااك الخلعااة التااي أهااداه إي اهااا المماادوح، وهااذه الهديااة تمتاال لااأ مكااارم المماادوح، تاام يصاا  هااذه  فيصاا  
فعطاء الممدوح وق   ،في الحنينة في الشفافية والرقة، م  أن هما مختلفان بينهما الحلة بالسرا ، ووجأ الشبأ

 وليس كالسرا  الذي يخدع العين، فعطاء الممدوح حنينة واقعة. ،فع،  
 
 .المطر والسحاب.4
 المطر والسحا  من مصادر الماء الذي هو رمز الحياة والعطاء والخص ؛ لهذا جعل أبو تمام ك      

 الخي اط منها الخير، قال يمدح جعفر  رالممدوح سحابة تمطر، فينهم
اااااااا اااااااافااااااااي الح   جا  ش  د اُدُه لاااااااايس ي  ش   رُ تُااااااااف    ت اااااااار 
 

ن اااااااااااااي لُمف ِطااااااااااااارُ   ن  آماااااااااااااالي وا   باااااااااااااأ ُضااااااااااااام 
ااااااااااااااااات ن  المُ   ل ف اااااااااااااااااُت ِبُمس  ت رش اااااااااااااااااأن اااااااااااااااااح     ت س 

 
اااااااااااااا   (3)تمطاااااااااااااارُ   ائاااااااااااااا ِ ة كاااااااااااااا   بالر  اب  ح  س 

 يمااوملكاا   المماادوح بالسااحابة فااي  فالشاااير هنااا يسااتمطر كاا   المماادوح التااي جعلهااا سااحابة، وهنااا تشاابيأ 
 يطائأ.
د هااا لتسااني دياار المحبوبااة، حياا  وردت هااذه ويساتح  جُ  ،صااورة أخاارى للساحابة حينمااا يسااتغيتها ويصاو  و 

 الصورة في مندمة قصيدتأ الطللية التي مدح بها محمد بن الهيتم بن شبانة 
 أجاااااااااااااااااااااش  هااااااااااااااااااااازيمُ  مُ هُ ول  لُاااااااااااااااااااااأسااااااااااااااااااااان  طُ 

 
ااااااااااااااااااا   ونعااااااااااااااااااايمُ  يلااااااااااااااااااايهم نضااااااااااااااااااارة   ت  د  و  

اااااااااااااااا  اااااااااااااااا يهااااااااااااااااادُ  م  هُ دُ ت معاِهاااااااااااااااااد  ج   ة  اب  ح  س 
 

 (4)مااااااااااااايمُ ذ   يارِ ماااااااااااااا ي ه اااااااااااااُدها يناااااااااااااد الاااااااااااااد   
 قطعة من الر ياض تسر  النا رين.وكي  أن ها أحالت الطلل البالي فالشاير هنا يشكل صورة هذه الغمامة،  

                                                 

 .192-2/191الديوان  (1)
 .2/301الديوان  (2)
 .2/210الديوان  (3)
 .3/219الديوان  (4)



 047 

واللاون، الاذي يضا  المتلناي فاي  ا الصاوتوالصورة فيهاا مان الحركاة ماا يناسا  الموقا ، حيا  الرياد وفيها
 ة التي يحياها الشاير.جو التجربة والحال

وربما كتر هذا النوع من الصور في مندمات أبي تمام التنليدية التي سار فيها يل  نهج الندماء، فكتيرا ما 
 يستمطر السحابة لديار المحبوبة.

فهو يخاط  البر  ويطل  منأ أن يسو  السحا  نحو أط،ل الديار، وذلاك فاي قصايدة يمادح بهاا الحسان 
 بن وه  

  ِ ر  ب  باااااااااااااااااأل   مناااااااااااااااازال      طااااااااااااااااالِ  ياااااااااااااااا باااااااااااااااار ُ 
 

ااااااااااااُد السااااااااااااحا       ِ ُياااااااااااالااااااااااااأ ُحااااااااااااداء األن   واح 
ااااااااااااااو  ِدماااااااااااااان  ل اااااااااااااا  ق اااااااااااااا الفاااااااااااااا ادِ  م  ز  ت ي   ت  ومز 

 
اااااااااااااالعاااااااااااااين كااااااااااااال  مُ  وع  ُمااااااااااااافيهاااااااااااااا دُ    (1) ِ ز  م 

 فالبر  حاد  والسحا  ناقة كريمة تطر  لحداء الحاد. 
 
 .والكواكب واألجرام . صورة السماء1
را وكاناات حاضاارة فااي شااعره وصااوره الفنيااة، فهااي  نيااة بم اااهر الجمااال، إذ تغن اا  أبااو تمااام بالسااماء كتياا   

 فيها النجوم والكواك  والشمس والنمر.
 فالسماء فرحة تفت  أبوابها لتتلن  خبر النصر 

 السااااااااااااااااماء لااااااااااااااااأ ت ف اااااااااااااااات ُ  أبااااااااااااااااوا ُ  فاااااااااااااااات   
 

 (2) ِ ُشاااااااااا النُ ه اااااااااوتبااااااااارز األرض فاااااااااي أتوابِ  
ة ين فرحتها بع مة النصر، وتكتمال الصاورة بماا ينابال الساماء، فالسماء في هذه الصورة تفت  أبوابها كناي 

، فند كانت الفرحاة ي يماة إلن  النصار حي  األرض التي تشارك السماء فرحتها وتلبس لذلك جميل التيا 
 .ي يم

 

 ُيكن ي بأ ين المطر  وفي صورة أخرى يجعل السماء خيطا     
ااااااااااا ااااااااااابا الطااااااااااال  كاااااااااااافورُ  اه مساااااااااااكُ ن  فس   الص 

 
ااااااااااااا وانحااااااااااااال     (3)كااااااااااااال  ساااااااااااااماءِ  طُ ي  فياااااااااااااأ خ 

وفااي هااذه الصااورة ت،تااة أشااياء مسااتعارات، المسااك والكااافور " ينااول التبرياازي فااي تعلينااأ يلاا  هااذا البياات  
 (4)."والخيط، فالطل  وهو خفي  المطر مسك، والصبا كافور، وخيط السماء أراد بأ مطر السماء
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 والممدوح يمتل يمد السماء بكرمأ وجوده 
 ت  ع اااااااافِ للن اااااااادى رُ  فمااااااااا ماااااااان سااااااااماء   ر  خ  فاااااااااف  
 

ااااااااااااااالحُ  ك  إال وأفعالُاااااااااااااا  اااااااااااااادُ ن  س    لهااااااااااااااا ي م 
(1) 

 .وجودا   فأفعال الممدوح إن ما هي يمد ترف  سماء الندى، والممدوح في هذه الصورة يفو   يره كرما   
  قائ، يمدح أبا دل  العجليف ،في السمو والعلوتنافس كواك  السماء و  ،ومكارم الممدوح ومحاسنأ تطاول

 وا بهااااااااااُنااااااااامتااااااااا  تنرُ  مااااااااان مجاااااااااد   نُ اِساااااااااح  م  
 

  ِ كالمعايِااااااااااااااااا ن  ُكااااااااااااااااات   أقاااااااااااااااااوام   ن  اِساااااااااااااااااح  م   
اااااااااااااااات   مُ كاااااااااااااااارِ م     هاااااااااااااااااكأن   و  لُاااااااااااااااافااااااااااااااااي يُ  لج 

 
 (2)الكواكااااااااا ِ  يناااااااااد بعاااااااااضِ  تحااااااااااول تاااااااااأرا   

فالمكارم رجل يحاول أن يأخذ بتأره يند الكواك  التي سبنتأ. وتعكاس هاذه الصاورة كارم الممادوح الاذي بلاغ  
 . الكواك 

 

  ويصور سرية الممدوح في تلبية أفعال الكرم، بسرية الكوك  السري ؛ فينولبل 
ذا كااااااااااااااااااااااااااااااااا   را ااااااااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااااااا وا   أت  ب  ل  س 

 
اااااااااااااااااا كالكوكاااااااااااااااااا ِ  نااااااااااااااااااا  ل  راح ط     (3)و ِ بُ المش 

  

  في الناس، بأشعة الشمس التي تتوزع في الناس؛ فينولقصيدتأ  سيرورة ويصور أبو تمام
 فااااااااااااي كاااااااااااال  بلاااااااااااادة   الشاااااااااااامسِ  تااااااااااااذر  ذرور  

 
ُموحااااااا    اااااار  ُ  مااااااا ياااااارد   وتمضااااااي ج  لهااااااا   

(4) 
فالشاااير هنااا يشاابأ قصاايدتأ بالشاامس ووجااأ الشاابأ بينهمااا هااو االنتشااار الواساا ، فالشاامس تغطااي بأشااعتها  

األرض كلها، وكذلك قصايدتأ تطاو  بالعاالمين، وال يساتطي  أحاد مان النااس أن يصاد مرورهاا، أو يحجا  
 أشعتها.

 وممدوحأ كالنجم 
اااااااااااااااااا  أكأن اااااااااااااااااا ماااااااااااااااااومُ الهُ  رتِ يساااااااااااااااااري إذا س 

 
 (5)حاااااااااااين ُيغ اااااااااااارُ  الاااااااااااد ج  ويغيااااااااااارُ  نجااااااااااامُ  

 حي  يشبأ ممدوحأ إذا أصابتأ الهموم بالنجم العالي الذي يسير في السماء دون أن يلتفت لما هو دونأ. 
 

فيكاون رأياأ حكماة  ،وت هار األوهاام ،وتتاداخل األهاواء ،والخليفة الواتا  كالبادر ليلاة الاتم  حاين تخاتلط اآلراء
 هذه الر ى وتلك األوهام، بل هو أيل  منأ وأضوأ تبدد 

 إذا باااااااااااادا المنياااااااااااار   مااااااااااااا أحِسااااااااااااُ  النماااااااااااار  
 

 (6)بأضااااااااااااوأ منااااااااااااك فااااااااااااي األوهااااااااااااامِ  باااااااااااادرا   
 وبها ه. لمعن  الشعري الذي يريده، وهو سناء الممدوح لفند و   النمر  
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 . صورة البحر.6
وفياااأ العطااااء الواسااا ، وفياااأ الجماااال ورد البحااار فاااي مااادائ  أباااي تماااام، فاااالبحر واسااا  يااادل يلااا  الكتااارة،    

 المطل  واالنشراح يجم  بين كمال الصفة وجمالها.
 مدح محمد بن الهيتم بن شبانأ  يففيمين الممدوح بحر زاخر بالعطاء، يصل جوده بعضا ببعض، فينول 

اااااااااااااااااااااااخِ  بحااااااااااااااااااااااار   محماااااااااااااااااااااااد   يماااااااااااااااااااااااينُ   م  ض 
 

 ا ِ ب اااااااااااااااااالعُ  مجناااااااااااااااااونُ  الماااااااااااااااااوجِ  وحُ ُماااااااااااااااااط 
ااااااااااااااااااامُ  نُ ز  والُمااااااااااااااااااا تفااااااااااااااااااايض ساااااااااااااااااااماحة     د  ك 

 
اااااااااااااُ  ناااااااااااااا ِ  وتنطااااااااااااا  والحساااااااااااااامُ    (1)الع ض 

ويحشاد الشااير  بال كرماأ، م يكت  بوص  ممدوحاأ باالبحر، إشاارة إلا والصورة هنا زاخرة بمعاني الكرم فل 
من األوصاا  ماا يعازز المعنا  ويعما  الفكارة، فهاو بحار خضام أي واسا ، ي ايم الماوج، بال مجنوناأ، وال 

حر من معن  ما كان ليدركأ النار  إال بها، فالممدوح ال يكاد استعارة صفة الجنون للب من يخف  ما أضفاه
 يبين وال يهتدي، ألن يداه تنف  دون حسا  ودون يد .

 والممدوح سحابة زاخرة، بل أكرم إذ قد تكون السحابة خالية من المطر، وهو سي  قاط  بتار.
 

 يمدح المعتصم  وفي صورة مركبة للبحر،
 أُ أتيت ااااااااااااامااااااااااااان أي  الناااااااااااااواحي  م  هاااااااااااااو الاااااااااااااي  

 
اااااااااااا والجااااااااااااودُ  أ المعاااااااااااارو ُ تُاااااااااااافلج     (2)ألُ احِ س 

فالممدوح بحر يغر  الناس بعطائأ وجوده، ويجعل أبو تمام في هذه الصورة الكرم م،زماا للممادوح كماا أن  
 الممدوح يجم  بين األخ،  والسلوك. أي أن ،الساحل جزء من البحر

 

حاطتأ بخصمأ وجعلهم في بحر من  الدماء. هذا في الكرم، أما في الشجاية فالممدوح بحر في قوتأ  وا 
 مدح األفشين  يفينول 

 يهفاااااااااااااااو ما لاااااااااااااااأُ  مااااااااااااااان الهيجااااااااااااااااءِ  بحااااااااااااااارا  
 

اااااااااااااااااااا ن  اجِ ن ااااااااااااااااااااإال الج     (3)ساااااااااااااااااااافينُ  وع  لُ والض 
الجماااجم وي ااام الصاادور التااي  الجناااجن، وهااي تعلااوه وفااي هااذه الصااورة يجعاال الشاااير دماااء األيااداء بحاارا   

 كبها الممدوح.  هي بمتابة السفن التي يستنلها وير 
 
 . صورة الصحراء واألطالل.7

للصورة والخيال، وهي ينصر  ومنبعا   وكان للصحراء حضور واس  في شعر أبي تمام، إذ شكلت رافدا      
 األط،ل والناقة والخيل والطير والط،ء.. اأصيل في الشعر العربي فيه
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األطاا،ل التااي تحماال ذكريااات جميلااة صااورة  ،مندمااة قصاايدتأ ماان هااذه الصااور التااي رساامها ل طاا،ل فاايو 
تسااتح  أن تجاادد تانيااة، فالع،قااة بااين المكااان وأصااحابأ ي،قااة حميمااة، والفاارا  بينهمااا كفنااد األم لولياادها، 

 لذلك فهو يطل  من األحبة أن يطيلوا الوقو  يليها، ينول في مدح محمد بن الهيتم بن شبانة 
ااااااااااافُاااااااااااقِ   دِ كم بالمعاِهاااااااااااوا مااااااااااان يهااااااااااادِ د دُ وا ج 
 

ن   اااااااااااهاااااااااااي لااااااااااام تسااااااااااام  لنِ وا   ناشااااااااااادِ  انِ د  ش 
 مهِ دِ ن ااااااااااااف  لِ  ياااااااااااالُ حِ الرباااااااااااا  المُ     ر  ط اااااااااااالنااااااااااااد أ   

 
ااااااااااااااااااوب    ااااااااااااااااااا   ت  م إطاااااااااااااااااار  هِ نِ ي   (1)دِ ،ن فاِقااااااااااااااااااك 

ففي مندمة قصيدتأ الطللية التي يمدح فيها محمد بن يوس  التغري ينول  والمنازل تخض  لفعل األيام؛ 
 أبو تمام 
ااااااااااااااااااهُاااااااااااااااااا،لُ أط    ايف اااااااااااااااااااهااااااااااااااااااا الهِ م  دُ  ت  ب  ل  م س 
 

اااااااااااااااااح  تبدلت و  واسااااااااااااااااا   اوف ااااااااااااااااااكُ ا بهااااااااااااااااان  يُ ش 
ااااااااااا ياااااااااااا منااااااااااازال     اه ااااااااااام  ك  حُ     وادِ أيطااااااااااا  الح 

 
اااااااااااااااوال ت   ة  د  فاااااااااااااااي ِيااااااااااااااا ل  ط اااااااااااااااال م     (2)اويف  س 

ف ذا كانت المنازل استجابت لفعل الزمن، فكذلك الممدوح يستجي  لس ال السائلين، ف، تسوي  وال مطل،  
 خ،قي.حي  نجد أن  الشاير يو   األط،ل للتعبير ين الموق  األ

 

 وحين يمدح المعتصم يجعلأ وقبيلتأ جباال راسية في تبات مواقفهم، وأنهم مستنر آمن لدين اهلل    
 أل  اهلل أساااااااااااااااااااااك ن  دين اااااااااااااااااااااالناااااااااااااااااااااوم ِ ااااااااااااااااااااا

 
 (3)فاااااااااايهم وهاااااااااام جبااااااااااُل الملااااااااااوك الر اسااااااااااي 

  

يعبر وقد تأتي صورة الجبل بمعن  التحدي الكبير أو المصيبة الع يمة التي يدفعها الممدوح وذلك ل    
 ين شجاية الممدوح وي يم فعالأ، ينول في مدح أبي سعيد التغري 

 أت اااااااااااااااد  ذ  مااااااااااااااانهم هد  بالب ااااااااااااااا وكااااااااااااااام جبااااااااااااااال  
 

اااااااااااا  ت ااااااااااااأ لااااااااااااو ت  ى ح  و  و اااااااااااااو      (4)ل ماااااااااااااح  ل م 
  

وفي صورة أخرى يجم  أبو تمام بين صفات الجمال وصفات البأس، فيشبأ ممدوحأ بالبدر بهاء  وسناء ، 
 وباألسد قوة وشكيمة 

ااااااااااااااااااااااحُ  رِ د  كالب اااااااااااااااااااااا  هُ نا وقااااااااااااااااااااااد يعاااااااااااااااااااااااودُ س 
 

ب اااااااااااِده العااااااااااارينِ  ُيُباااااااااااوُس ليااااااااااا ِ    (5)فاااااااااااي ي 
 والجم  بين الضدين في صورة الممدوح لتأكيد كمال األخ،  والسلوك. 

 

أ ليس من جنس الليو  المعروفة؛ ألن أي م الليو  وهي ولكن   لي ، فهو أما ممدوحأ يي اش بن لهيعة
  التي تتص  بصفات إنسانية يركبها، ينول
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 ليااااااااااا  تااااااااااارى كااااااااااال ياااااااااااوم تحااااااااااات كلكلاااااااااااأ
 

 (1)مااااان اإلناااااس جهااااام الوجاااااأ مفروساااااا ليتاااااا   
 ، وذلك لينف ر من خصلة ذميمة وهي ال لم جملالصحراء صورة ال عير أبو تمام منويست 

 ال تجعلاااااااااااوا البغاااااااااااي  هااااااااااارا إن اااااااااااأ جمااااااااااال
 

 (2)مااااااااااااان النطيعاااااااااااااة يريااااااااااااا  وادي الاااااااااااااننم 
 بل في وادي الننم والغل والحسد. فال لم جمل لكن أ ال يري  في مرات  العش  والك  

 

 ويمدح مالك بن طو  فيشبهأ بالصنر الذي يننض يل  فرائسأ في جو السماء 
 بالخياااااااااااااااااال فااااااااااااااااااو  متااااااااااااااااااونهن  فااااااااااااااااااوارس  

 
ااااااااااااااانور إذا لناااااااااااااااين ُبغ اتاااااااااااااااا   (3)متاااااااااااااااُل الص 

  
و  اا  صااورة الطبيعااة بمااا يعاازز معااااني الماادح، فهااي وساايلة السااتتارة اإلحساااس الجمااالي تجااااه  فالشاااير

 لممدوح، من خ،ل إبراز معاني الج،ل والكمال.ا
 

 الحياة االجتماعية والعالقات اإلنسانية. ثانيا:
 

وهو المصادر التااني الاذي اساتمد مناأ أباو تماام الصاور واألخيلاة، وأتارى باأ قصايدة المادح، إذ إن هاذه     
  ألذهان. ومن هذه الصوراا من الحياة اليومية التي يحياها الناس، فهي أقر  إل  الع،قات تمتل جزء  

 
 

 .البكارة والعذرية.2
فهاي  ،وقد استعمل أبو تمام صورها يند وصفأ لشعره، وأراد  بها أن يتبت أوليتاأ وسابنأ لمعااني الشاعر   

 بكر لم تفتضض بكارتها.
، ألنهااا كاناات تشاا  ر يااذراء لاام يصاال إليهااا أحااد قباال ممدوحااأفحااين يصاا  فاات  يموريااة يصاافها بأنهااا بكاا 

 غزاة، فالممدوح لأ قص  السب  في هذا الصني  يل  ال
اااااااااااااابِ   هااااااااااااااا كاااااااااااااا   حادتااااااااااااااة  ت  ي  ر  فمااااااااااااااا افت   ر  ك 
 

اااااااااااااااااإليهاااااااااااااااااا هِ  ت  ق ااااااااااااااااار  وال ت     ِ و  الن ااااااااااااااااا ةُ م 
(4) 

  
 وقصيدة أبي تمام بكر يذراء جديدة المعاني لم يصل إليها أحد قبلأ 

اااااااااااااااا إليااااااااااااااااك    هاااااااااااااااااكأن   ت  ُزف اااااااااااااااا اء  ذر  بهااااااااااااااااا ي 
 

 (5)رُ كس ااااااااااااااات  هاااااااااااااااا ي  يُ ل  يليهاااااااااااااااا ح   ياااااااااااااااروس   
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يزيدها حليها جماال  ونعومة، ووص  النصيدة بالعذرية  فالنصيدة يذراء جميلة ُتز  للممدوح كعروس
 .لإلشارة إل  المبادرة والسب  السلوكي في الكرم واألخ،  النبيلة يند الممدوح

 

 ومن ذلك ما جاء في قصيدتأ التي مدح بها مالك بن طو   
اااااااااااااابِ   ناااااااااااااايت  ن  وت   فااااااااااااااي الحياااااااااااااااةِ  ر  ُ و  تُاااااااااااااا را  ك 
 

اااااااااا  اااااااااا وهااااااااااي كتياااااااااارةُ  مِ ل  فااااااااااي الس   (1) ِ ،  األس 
  

 . عالقة األبوة والنسب.1
ويستتمر أبو تمام هذه الع،قة في رسم صورة للع،قة الحميماة بيناأ وباين صااح  لاأ فاي ميادان الشاعر    

واحااد كأنهمااا ماان أ  واألد ، يختلاا  معااأ فااي النساا ، لكاان تجمعهاام ي،قتااان فااي األد ، ي،قااة األخااوة، 
 هو األد ، ينول  

ااااااااااااااااااإن يُ   ف ن نااااااااااااااااااا اإلخاااااااااااااااااااءِ   ُ ط اااااااااااااااااار  د مُ ك 
 

 تالااااااااااااااادِ  و ونساااااااااااااااري فاااااااااااااااي إخااااااااااااااااء  نغااااااااااااااادُ  
ااااااااااااااااااان      فتااااااااااااااااااارِ أو ي     بينناااااااااااااااااااا ي لااااااااااااااااااا ُ     س 

 
 (2)الوالاااااااااااااااااااااااااااادِ  ام  ن ااااااااااااااااااااااااااااأقمناااااااااااااااااااااااااااااه مُ  أد    

  

 ،قة اإلنسان بأمأ وأبيأ؛ فينول وتعمينا وتأكيدا يل  مسئولية الممدوح تجاه الكرم والفضائل يستديي ي
ااااااااااااااا ن ااااااااااااااات  يُ  مُ إذا المكاااااااااااااااار   بهاااااااااااااااا    خِ تُ واس 

 
ااااااأضااااااح  الن اااااادى والس ااااااد     (3)اا لااااااأ وأب ااااااى أم 

  

وفي صورة أخرى ُيّنس م أبو تمام الناس إل  يالم وجاهل، فالجاهل ور  هذه الجهالة أبا ين أ ، وأما ين 
 أم، ينول 

 أم هااااااااااااااااااااا إن  الجهالااااااااااااااااااااة   أبااااااااااااااااااااا جعفاااااااااااااااااااار  
 

اااااااااااااااااااا العلاااااااااااااااااااامِ  ود  وأم  ولُااااااااااااااااااا   حائاااااااااااااااااااالُ  د اء  ج 
ااااااااااأرى الح     مهُ أضااااااااااحو كااااااااااأن   اء  م  ه  والااااااااااد   و  ش 

 
 دوننااااااااااااااااااا وقبائاااااااااااااااااالُ  ت،قاااااااااااااااااات   و   عُ ُشاااااااااااااااااا 

ااااااااااااا   م باااااااااااااأهُااااااااااااايجمعُ  كاااااااااااااأن  الجهااااااااااااال  ا و و  د    
 

 (4)أ   وذوو اآلدا  فاااااااااااااااااااااااااااايهم نواقاااااااااااااااااااااااااااالُ  
فالجهل أم  ولود كتيرة الولد، ومنابل ذلك ف ن  العلم أم حائل أي ليست ذات حمل، ويريد أبو تمام بذلك كترة  

 اء لوالد يتناقلون الجهل جي، بعد جيل.الُجه ال فهم أبن
 

 . عالقات المحبة والمودة.4
وينيم أبو تمام ي،قة  رامية ياطفية بين الممدوح ومعاني المدح، فع،قتأ بالشجاية  كع،قة مان يغارم    

 بالنساء الحسان.
                                                 

 .1/94الديوان  (1)
 .1/042الديوان  (2)
 . 1/230الديوان  (3)
 .3/112الديوان  (4)
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 م بالِحسان يل  ي،قة  رامية م  السي ، وهي صورة يل   ير ما تعار  يليأ الناس من  را فممدوحأ
 رماااااااااا  غ  مُ  الكوايااااااااا ِ  ومااااااااان كاااااااااان باااااااااالبيضِ 

 
 (1)ماااااااار  غ  مُ   ِ اِضاااااااو  الن   باااااااالبيضِ  ت  ل ااااااافمااااااا زِ  

حال كره  يجمعأ وقد يستعمل ي،قات ضدية لتعمي  صفات الكرم يند الممدوح، فهو حين يجم  المال  
 ح  لأ وحاجتأ إليأ، ينول  لأ، وحين ينفنأ إنما ينفنأ في

 يُض ِغااااااااااااااب   وهااااااااااااااو ن  للمااااااااااااااالِ د  فهااااااااااااااو ُماااااااااااااا
 

 (2)يااااااااااا ُ بِ وهاااااااااااو ح   ص  للماااااااااااالِ ن اااااااااااوهاااااااااااو مُ  
  

و ضادية تجما  باين الشايء وننيضاأ، فها وتصويرا لكمال األخ،  وشامولها فاي الممادوح يساتعمل صاورا     
 في مواجهة الخصم، ينول  يضحك لإليطاء وهو متجهم كاللي 

 يضااااااحك والن اااااادى فتاااااا   بااااااين يديااااااأ الجااااااودُ 
 

ااااااااا  ااااااااا    وليااااااااا    أ بااااااااادر  جِ ر  وفاااااااااي س   (3)رُ فن  ض 
  

الجود بأنأ حاكم ووصي  يل  مال الممدوح،  حينما يصور بل وتصل هذه الع،قات إل   ايتها وأي،ها   
 يتصر  فيأ 

   أمياااااااااااااااااااااااااارا  أال إن  الن اااااااااااااااااااااااااادى أضااااااااااااااااااااااااااح  
 

 (4)أباااااااااااي حساااااااااااينِ  األميااااااااااارِ  يلااااااااااا  ماااااااااااالِ  
   

  يارمة يستلذ  بالعطاء، كما لو كان ينضي شهوة الممدوح وفي صورة أخرى نجد   
 كااااااام لاااااااك فاااااااي الن ااااااادى ون  افُ الع ااااااا مُ عل اااااااي   لاااااااو
 

اااااااااااااااح  مااااااااااااااان لاااااااااااااااذة  وقريحاااااااااااااااة  لااااااااااااااام تُ    (5)دِ م 
  

 التراث. :ثالثا
يحاتف  التارا  الناديم بأنمااط ونمااذج كتيارة فااي األخا، ، والصافات، والمواقا  اإلنساانية، يمكان أن يعتمااد  

الااذي  ام بااالترا  النااديماحتفاا  أبااو تماا فنااد الشاااير يليهااا حااين اسااتديائها فااي تعمياا  معانيااأ الشااعرية؛ لااذا
من التاريخ الرموز المشهورة التي متلت قمة السالوك  استلهممنها، م يزخر بالنماذج العربية؛ فاستدي  كتيرا  

األخ،قي، وهذا يدل يل  قوة انتماء الشاير للترا  العربي النديم؛ فحين يمدح أحمد بان المعتصام يساتعير 
 يربية فينول  لأ من الترا  رموزا  

اااااااااااااي   مُ إقااااااااااااادا  حااااااااااااااتمِ  فاااااااااااااي ساااااااااااااماحةِ  رو  م 
 

اااااااافااااااااي ذ      أحن اااااااا مِ ل اااااااافااااااااي حِ    (6)اسِ إي اااااااا اء  ك 
 

                                                 

 .3/231الديوان (1)
 .1/292الديوان  (2)
 .2/212الديوان  (3)
 .3/342الديوان  (4)
 .2/22الديوان  (5)
 .2/209الديوان  (6)
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ياااس ينااوان للفطنااة  تم ُياار  بااالجو والكاارم، وأحناا  رماازفعماارو ُياار  بالشااجاية، و وحااا للحلاام والعفااو، وا 
 والذكاء.

 

ي الكارم لمعارك فاصلة في التاريخ العربي؛ وذلك لتعزيز صفة األصالة يند الممادوح فا وقد يستديي صورا  
 والشجاية، متل معركة ذي قار بين العر  والفرس  

 رد  ف اااااااامضاااااااا  وهااااااااو مُ  ي قااااااااار  ذِ لهاااااااام يااااااااوُم 
 

اااااااا وحيااااااااد    اااااااا اهِ ب  ماااااااان األش    ُ ح  لاااااااايس لااااااااأ ص 
ااااااااااااالِ باااااااااااااأ ي     األيااااااااااااااجم أّناااااااااااااأ  ُ ه  ُصااااااااااااا ت  م 

 
 ُ ر  ها الُعااااااِسااااااياااااان ذات أنفُ  ت  بااااااأ أيرب اااااا 

(1) 
خل  الحاضر ين الماضي، وبذلك حي  وصل بين حاضر الممدوح وماضي أجداده في الشجاية فلم يت 

أخذ الموق  األخ،قي يند الممدوح بعدا  زمانيا ، ويم   معن  الشجاية، فهي ليست يارضة بل صفة 
 تابتة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/112الديوان  (1)
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 أدوات الصورة الفنية عند أبي تمام. ثانيا/

 

وقيمتهاا الفنياة المتمتلاة  ،تماامالصورة الفنية بمصادرها المختلفاة فاي شاعر أباي  البح  اولبعد أن تن       
في إي،ء النيمة الجمالياة للعمال األدباي، وقيمتهاا األخ،قياة المتمتلاة فاي تعميا  معااني المادح التاي يراهاا، 

 و يح  أن يراها الشاير في ممدوحأ، ف ننا سنتطر  في هذا العنوان ألدوات هذه الصورة.أ
ذا كانت الصورة الفنية من أهم منومات العمل ال شعري، ف ّنأ مان المهام التعار  يلا  أدوات هاذه الصاورة وا 

 التي أسهمت في تشكيل م،محها.
 ز.و في التشبيهات واالستعارات والكنايات والرم وتنحصر هذه األدوات  البا  

 

 . التشبيه.2
 ايتمد أبو تمام يل  التشبيأ في رسم صوره الفنية، وبيان معانيأ الشعرية.   

 بأداة الكا  أو  ،أو أشياء شاركت  يرها في صفة أو أكتر تأ هو بيان أن  شيئا  والتشبيأ في أبسط تعريفا
صفة الشيء بماا قارباأ وشااكلأ،  في ، ملفو ة أو مندرة للتنري  بين المشبأ والمشبأ بأ ووجأ الشبأ،بدائلها

 (1).لو ناسبأ مناسبة كلية لكان إياه ومن جهة واحدة أو جهات كتيرة ال من جمي  جهاتأ؛ ألنأ
 

حارا  ففي بيان شجاية المعتصام وماا  يمورياة، يساتعمل التشابيأ لبياان ذلاك، فعلاأ مان هزيماة جناد الاروم وا 
 وضياء، ينول  فالليل كره لونأ األسود؛ ألن إحرا  المدينة بدل سواد ليلها نارا  

 ت  ب اااااااااا ِ ر   الاااااااااادج  بياااااااااا   ،  حت اااااااااا  كااااااااااأن  ج  
 

 (2) ِ ِغااااالااااام ت   ا أو كاااااأن  الشااااامس  ِهااااايااااان لونِ  
  

م الصااورة فيشاابأ المحسااوس بمحسااوس آخاار، لتاات،ءعتمااد أبااو تمااام فااي هااذه الصااورة بالمشاااهد الحسااية، وي
 .وطبيعة الموق  وهو النتال واشتداد المعركة وما فيها من صوت وحركة

 ومن قبيل ذلك قولأ 
اااااا نساااااا  كااااااأن  يليااااااأ ماااااان شاااااامسِ    ح  الض 

 
اااااااااا  ِ ل ااااااااااوماااااااااان ف   نااااااااااورا     (3)يماااااااااااودا احِ ب  الص 

باأ  مان الشامس يعلاوه، فاختاار أباو تماام لرفعاة النسا  المشابأ كاأن  ناورا   ،علوه أصالة وننااءفنس  الممدوح ت 
فااي هااذه الصااورة يااوائم بااين المشاابأ والمشاابأ بااأ، فيجماا  أكباار قاادر بينهمااا ماان  المرتفاا  وهااو الشاامس، وهااو

إلا  أكبار قاادر الصافات المشاتركة "وكاي يانج  التشابيأ فاي إينااع االئات،  باين المختلفاات، الباد أن يساتند 
 (4)من االشتراك في الصفة.

                                                 

 . 2/211العمدة،  (1)
 .1/23الديوان  (2)
 .2/301الديوان  (3)
 .32ص لناهرة، دار التنافة للنشر والتوزي ، الناهرة،الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، يبد اهلل التطاوي، جامعة ا (4)
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 محسوسة  رفي صورة معنوية  ي بأ بالمشبأ والمشبأ وقد يأتي
 منااااااااااااااااااااااااأ هرُ كأن ااااااااااااااااااااااااأ الااااااااااااااااااااااااد   فانااااااااااااااااااااااااا  ج  ر  
 

ااااااااااااااا  بِاااااااااااااااُد الص  ااااااااااااااا   أو ح  ك   (1)اعِ ت ااااااااااااااار  ا المُ ش 
  

 في صورة بليغة من أداة التشبيأ  وقد يتحرر
اااااااااااااااااااااااخِ  بحااااااااااااااااااااااار   محماااااااااااااااااااااااد   يماااااااااااااااااااااااينُ   م  ض 

 
 (2)العباااااااااااااااا ِ مجنااااااااااااااون  المااااااااااااااوجِ  طمااااااااااااااوحُ  

فالشاااير هنااا يسااتغني ياان أداة التشاابيأ، إذ إن ااأ يناايم المشاابأ مكااان المشاابأ بااأ، فالمماادوح بحاار فااي سااعتأ  
ويطائاااأ، ويعمااا  التشااابيأ بتعاااداد صااافات المشااابأ باااأ وصااافات الممااادوح بمعاااان أخااارى متااال  روح المباااادرة 

 .حسا  وتفكيرواإلنفا  الكتير دون 
 

ماان الصااورة دون الحاجااة إلبااراز  أ الضاامني، حياا  ُيلماا  التشاابيأ ضاامنا  ويكتاار فااي شااعر أبااي تمااام التشاابي
 طرفي التشبيأ من مشبأ ومشبأ بأ.

 ينول أبو تمام 
  ن ااااااااااماااااااااان الغِ  الكااااااااااريمِ  ل  ط ااااااااااري ي  ِكاااااااااان  ال تُ 
 

ااااااااااااااا لُ ي  فالس ااااااااااااااا   (3)العاااااااااااااااالي للمكاااااااااااااااانِ     ر  ح 
أ إنفا  كل ما يملك، ولكي ينر  حنينة أن  الكريم الجواد ليس بغني، فكرمأ يحت م يلي ففي هذه الصورة ينر 

أبو تماام ذلاك ل ذهاان ياأتي بصاورة تنريبياة محسوساة مان الواقا ، حيا  تاأتي يلا  سابيل الادليل والبرهاان، 
مكاان األقال يلاو ا، المااء، لتدفناأ مان المكاان العاالي لل الي من جبال و ياره ال يساتنر  فياأوهي أن  المكان الع

 مدوح لوقويأ في يد  يره.ال يستنر في يد الم وكذلك المال
 ف مكانية تحن  الحكم في المشبأ ممكن، لتحننأ في المشبأ بأ.

 

 وحين يص  خل  ممدوحأ، وتوسطأ ما بين الحلم والغض  ينول 
 منااااااااااااااااااااااأ ِخاااااااااااااااااااااايم   ةُ ي  اااااااااااااااااااااافِ والح   يم  ِلااااااااااااااااااااااح  
 

 (4)وأي  النااااااااااااااااااار لاااااااااااااااااايس لهااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااارارُ  
يحر ، وكذلك الممدوح لأ خل  جميل وهو الحلم،  ا  أي أن النار يل  ما فيها من فائدة ونف ، ف ن  لها شرار  

 .لكن  هذا ال يمن  أن يكون لأ  ضبة تحف  لأ حلمأ لئ، يكون ضعيفا  
 

 ومن التشبيأ الضمني قولأ 
اااااااااااااااااااااا أل الء   ود  جعلاااااااااااااااااااااات  الُجاااااااااااااااااااااا  اييالمس 

 
 (5)اعِ ع  تكااااااااااااون باااااااااااا، ُشاااااااااااا وهاااااااااااال شاااااااااااامس   

 
                                                 

 .2/301الديوان  (1)
 .1/213الديوان  (2)
 .3/22الديوان  (3)
 .122/ 2الديوان  (4)
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بها لمن يسألك، وهاذا طبا  أصايل فياك،  أي أن ك أيها الممدوح جعلت من يطاياك للناس أشعة دافئة ترسل
 .، فهو ي،مة دالة يليهاتماما، كما أن الشعاع جزء ال تكون الشمس بدونأ

 

 ينول أبو تمام  ،وفي صورة ضمن المندمة التنليدية يند أبي تمام المتمتلة في وص  الديار والمحبوبة
اااااااااااااااااا تعاااااااااااااااااااااااااد  ن اااااااااااااااااف   الباااااااااااااااااينُ  باااااااااااااااااي ن    ها ق ل م 

 
 (1)اشااااااااااااااامس حتااااااااااااااا  تغيبااااااااااااااارُ  فنااااااااااااااادا  لل   

 ال يشعر اإلنسان بأهميتها إال حين تغي . ،ففرا  المحبوبة أ هر أهميتها وأن فندها ي يم كالشمس 
 
 . االستعارة.1

ولعال أول مان فطان  وتنوم االستعارة يل  إضفاء صفة يل  شيء لم تكن موجودة فيأ قبال االساتعارة،    
  (2)ين  " تسمية الشيء باسم  يره إذا قام منامأ ".لذلك هو الجاح  حينما قال في البيان والتبي

  وهي في أصلها تشبيأ حذ  أحد ركنيأ.
فهاااي تنطلااا  بالخياااال بعيااادا لتفجااار الطاقاااة  مااال األدباااي مرتباااة أيلااا  مااان التشااابيأ؛تمتااال فاااي الع واالساااتعارة

 نها تتحرر من أحد طرفي التشبيأ.إ اإلبدايية لدى الشاير دون أن تحدها حدود، إذ
مان الننااد مان يارى يكاس ذلاك؛ فالشااير فاي التشابيأ يحااف  يلا  الحادود المتماايزة باين األشاياء،  ن   ير أ

أ ي ل محكوما باألداة وبتجاور المشبأ م  المشبأ بأ. وهناك من جم  ومهما أت  بالمستطر  والنادر، ف ن  
التشابيأ يكاون أكتار شايويا مان لكل من التشبيأ واالستعارة ميدانأ الخااص، ف بين هذين النولين وتوسط بأن  

التااي يكااون فيهااا الشااعراء أقاال حاادة فااي الخيااال، بينمااا تكااون االسااتعارة  ،االسااتعارة فااي العصااور الك،ساايكية
  (3) الذين يتحرر خيالهم، وال يستسلم لنوايد العنل والمنط . ،أكتر شيويا لدى الرومانسيين

 

إلاا  األفااا  البعياادة، أ ودمااأ وحاملتااأ ُمااح  هااا ل  بااي؛ ألن  تخاارج ياان كونهااا زخرفااة شااكلية للعماال األد واالسااتعارة
وتحاااد  نويااا ماان التاازاوج والتفاياال باااين  ،واأل ااوار العمينااة، وهااي فااي الوقااات نفسااأ تاان م العماال الشااعري

    (4) المشبأ والمشبأ بأ.
مان باين ربماا كاان لهاا الحضاور األكبار فاي شاعره يلا  هاذه األداة، بال  أوأبو تماام كغياره مان الشاعراء  اتكا

 أدوات الصورة األخرى، حت  أصبحت مميزة لأ.
 

                                                 

 .1/121الديوان  (1)
 .1/102البيان والتبيين  (2)
 .204-239الصورة الفنية  (3)
 .190أبو تمام وقضية التجديد في الشعر،  (4)
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النناد فلناد أ ار  فاي الصاورة وخارج يان ماذه   بعض شكال، وتهمة رماه بهالإل إال أنها كانت أيضا متارا  
وانفصاال  ،وأن استعاراتأ كانت تعب  بصفة الوضوح، وتخال بمطلا  التماايز ،(1) ،الشعر يل  حد وصفهم

    (2) الحدود بين األشياء.
، المعتاادة لبسيط الاذي يناوم يلا  التشابيهاتول ننل االستعارات من مفهومها ااأبا تمام ح وحنينة األمر أن  
والتغلغاااال إلاااا  صااااميم التجربااااة  ،تنااااوم يلاااا  التعاماااال ماااا  الصااااور المكتفااااة ،أكتاااار جماليااااة إلاااا  اسااااتعارات

  (3)الشعرية.
 

  تعارات التي وردت في شعر أبي تمامومن االس
اااااااااااااِدينهات ااااااااااااارُد ال     ناااااااااااااوُن باااااااااااااأ يلااااااااااااا  ت ص 

 
اااااااااااااااااو الِ     اااااااااااااااااُم اآلماااااااااااااااااال فاااااااااااااااااي األم  ك  وُيح 

(4)  
 فيلجأ هنا للتشخيص حينما ينيم اآلمال حاكما، ف، يرد وال يخي  من رجاه. 

 

 وفي مشهد تشخيصي آخر يص  ممدوحأ بالحياء 
و ُع يوماااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااف ك  الحيااااااااااااااااااااء  الااااااااااااااااااار   إذا س 

 
ِرياااااااااااااااااادِ     ِهااااااااااااااااااِأ بِااااااااااااااااااد ِم الو  ق اااااااااااااااااا  د م  و ج  و 

(5) 
  

شيئا ماديا ُينط ، وأتت هذه الصورة في معرض بيان  و تمام لتشخيص الكفر حينما يجعلأكما يلجأ أب
 فضل الممدوح 

ااااااااااااذ   ي م  اااااااااااات  ب ن ااااااااااااان  الكفااااااااااااِر ماااااااااااانهم بم   ق ط ع 
 

اااااااااااااااما    وِم كف اااااااااااااااا وِمع ص   (6)أتب ع ت هاااااااااااااااا باااااااااااااااالر 
  

األجال المعناويين فاي صاورة يلجاأ لتشاخيص الماوت و  ،ي هر فيها أباو تماام قاوة ممدوحاأ ،وفي صورة أخرى
   واألجل يتفرين ،، فالموت يبديمحسوسة
اااااااااااال  ج   ااااااااااااف حِتأِ  ت  ي   المااااااااااااوُت مبااااااااااااد  حاااااااااااار  ص 
 

اااااااااا     (7)لُ وقااااااااااد ت ف اااااااااار ي ن  فااااااااااي أوصاااااااااااِلِأ األج 
  

ويل  سبيل االستعارة المكنية، يمدح أبو تمام خالد بن يزيد الشيباني، وذلك حين يأتي بصورة يشبأ فيها 
 ي فينول المعنوي  بشيء ماد
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اااااااااااااااااِئلي ياااااااااااااااان خالااااااااااااااااد  وفعاِلااااااااااااااااأِ   يااااااااااااااااا س 
 

ت ِر   ِيل مااااااااااااااا  بغياااااااااااااار ِرشاااااااااااااااءِ      (1)ِرد  فااااااااااااااا  
 بغير دالء وال مشنة.وينهلون منها،  ،يردها الناس ،م يينا صافيةل  ففي هذا البيت يجعل الشاير العِ  

بااين المسااتعار  وذلااك بمااا تحننااأ ماان تناساا  وتنااار  ،هااا الئنااة ومناساابةوهااذه الصااور يلاا  بساااطتها إال أن  
   (3)ل،ستعارة كما يرى اآلمدي حدا  تصل  فيأ ف ذا تجاوزتأ فسدت وقبحت. ن  إ، إذ (2)والمستعار منأ

 

  ويجعلأ إنسانا   ،ويخاط  أبو تمام الزمان
اااااااااااااااااياااااااااااااااااا د   ااااااااااااااااا م  و  قّااااااااااااااااا رُ ه   فناااااااااااااااااد ك  ي  ي  د  أخ 

 
  (4)ك  ِقااااااااارُ مااااااااان خُ  ناااااااااام  هاااااااااذا األ   ت  ج  أضاااااااااج     

أنكااار يلياااأ إياااراد كلماااة ضااامن قباااي  االساااتعارات يناااد أباااي تماااام، حيااا   أن اآلمااادي ياااد  هاااذا البيااات يااار  
 أي ضرورة  ديتأ إل  األخديين؟ وكان يمكنأ أن ينول " من ايوجاجك " أو " قوم ما تعوج "(، )أخدييك

   (5)".من صنعك " أي  يا دهر أحسن بنا الصني ؛ ألن األخر  هو الذي ال يحسن العمل، وضده الصن 
 

يان اساتعارة أباي تماام التاي يابهاا يلياأ الابعض،  ين  اآلمدي مادافعا   ،وفي موض  آخر ،وفي منابل ذلك
 وهي في قولأ 

اااااااااااااااااااال ت    ينِ فااااااااااااااااااا ن   المااااااااااااااااااا،مِ  ني مااااااااااااااااااااء  نِ س 
 

   (6)يكااااااااااائِ بُ  ماااااااااااء   قااااااااااد اسااااااااااتعذبتُ  صاااااااااا      
"   يناول أ لماا أراد أنألن افناد ييا ، ولايس بعيا  ينادي؛ فجعل للم،م ماء  مستعارا ، ويل  اآلمدي بنولأ  " 

ن لم يكن للم،م ماء يل  الحنينة، كما قال  ،ت ماء بكائي "باستعذ قد جعل للم،م ماء؛ لينابل ماء بماء  وا 
نما هي جزاء السيئة ،اهلل يز وجل  " وجزاء سيئة  سيئة  متلها "   (7)."ومعلوم أن التانية ليست بسيئة، وا 

 
 الرمز. .4

 الشااير صبحت صورة تابتة لمعن  أو موق  أخ،قي، وقد استعملهاالرمز أداة فنية شكلها الخيال تم أ    
 التأ.اليعبر بها ين معانيأ الشعرية، وتجاربأ وانفع

 ،أو النالا  المعتااد ،والرمز ينطل  بالنار  خارج فضاء النص الشعري، فالشاير يتحرر من الن اام اللغاوي
  ير المعن  ال اهر. ىخر أ ةاللف  إل  داللإل  طرينة جديدة للتعبير، تنوم يل  إحالة 
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وهذا يحتاج إلا  ملكاة ذوقياة وفنياة، وحصايلة تنافياة وتراتياة تمك ان الشااير مان اساتدياء الرماز الاذي يخادم 
 المعن  الشعري المراد، الذي يدور في ذهن الشاير، ويعب ر ين أتر األشياء في نفسأ.

ء المادية يل  أن يتجاوزها الشاير ليعبر ين أترها تبدأ من األشياليأ ف ن  فكرة الرمزية الشعرية وبناء ي   
العمي  في النفس فاي البعياد مان المنااط  ال،شاعورية، وهاي المنااط  الغائماة الغاائرة فاي الانفس، وال ترقا  

  .اللغة إل  التعبير ينها إال ين طري  اإليحاء بالرمز المنوط بالحس
  الناار  لتارك قاراءة العمال الشاعري والنفاور مناأ، يل  أن الرمز ال يعني اإل را  فاي الغماوض بحيا  يادف

 بل هو أداة تعبر ين حالة إبدايية تحس ن مستويات التلني.
ذا مااا كاااان الرمااز سااامة فنيااة ميااازت األد  وتحدياادا الشاااعر الحاادي ، إال أن الشااااير النااديم قاااد يااار      وا 

ة والنند، ومن ذلك ما أشاار إلياأ ابان الرمز، كرمزية الليل والصحراء والنجوم و يرها، كما يرفأ أهل الب، 
ن وتلااوي  ُيعاار  مجماا، ومعناااه بعيااد ماا رشااي  بنولااأ  "وهااي فااي كاال نااوع ماان الكاا،م لمحااة دالااة، واختصااار

 . (1) اهر لف أ"
 

 وسنن  هنا يند أهم الرموز ودالالتها في شعر أبي تمام.
 فمن رمزيتأ صورة المطر والماء، ينول أبو تمام 

ااااااااا  الااااااااااذي المااااااااااءِ  ةِ د  ل ااااااااالاااااااااي ياااااااااان جِ  يت  د  أب 
 

ااااااااااقااااااااااد كُ    (2) ِ لُاااااااااااح  الط   كتياااااااااار   هُ أيهاااااااااادُ  تُ ن 
لمكاادرات  ا  فالماااء رمااز الكاارم، وتواصاالأ يعنااي تواصاال المماادوح فااي العطاااء، ومناباال ذلااك جاااء الطحلاا  رمااز  

، فعطاء الممدوح يطااء جميال خاال  مان العاوارض الساالبة، ومان التساوي  الجود من بخل ومطل وتسوي 
 .والمطل

 د آخر تأتي يمليتا الوالدة والعنم كرموز لها دالالتها، حي  ينول وفي مشه
 إن  الجهالااااااااااااااااااااة  أم هااااااااااااااااااااا أبااااااااااااااااااااا جعفاااااااااااااااااااار  

 
اااااااااااااااااد اُء حائااااااااااااااااالُ    (3)ولاااااااااااااااااود  وأم  العلااااااااااااااااام ج 

 حي  جاءت الوالدة رمز لكترة الجه ال، وفي المنابل يأتي العنم رمزا لنلة العلماء. 
 

 ة، وذلك حين يمدح المعتصم من م اهر الطبيع وجوده وداللتأ الرمز ويستمد
ااااااات  بااااااال لِ  اااااااش ِرس  اااااااان  بااااااال ق   ت  ن   باااااااذا ذاك   ت  ي 

 
 (4)والجباااااااالُ  لُ ه  فيااااااااك الس اااااااا فأناااااااات ال شااااااااك   

لسااهولة واللااين والسااعة، حياا  أراد أبااو تمااام ات، والسااهل رماازا  لللشاادة والتباا حياا  ورد الجباال فااي البياات رماازا   
   ما بين الشدة واللين.بهذه الصورة إتبات الحكمة لممدوحأ والتي تنتضي الجم
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 ي تشير إل  البهاء والنصر والعزة أما الشمس فه
 ُحط ااااااااااات إلااااااااااا  يمااااااااااادة اإلسااااااااااا،م أرجلُاااااااااااأُ 

 
ااف  والشاامس قااد ن     (1)يلاا  األصاالِ  ا  س ااور   ت  ض 

  

 لكل مكرمة وخل  حميد  والمعتصم ممدوح الشاير أصب  رمزا  
 ملجااااااااااااااااااااأ   باااااااااااااااااااااهلل أصااااااااااااااااااااب    م  بمعتِصاااااااااااااااااااا

 
ااااااااااااااااعت  ومُ    (2)لِ ائِااااااااااااااااو  لكاااااااااااااااال م   زا  ر  ِحاااااااااااااااا ا  م  ص 

 فالمعتصم رمز لحماية حم  اإلس،م، والوقاية من شرور الدهر، وحواد  الزمن. 
 

 وهو أيضا رمز للعزيمة النوية، والهمة الوتّابة 
 ة  معتصاااااااااااااااااامي   عِ و  فااااااااااااااااااي الاااااااااااااااااار   ماااااااااااااااااا  ائِ ز  وي  
 

 (3)الِ واإلقب اااااااااااااااااااااااااا ارِ اإلدب اااااااااااااااااااااااااا ة  ون ااااااااااااااااااااااااااميمُ  
                

، فينتني منأ شخصية قس بن سايدة ليطب  ممدوحأ بصفة األصالة ويعود أبو تمام للترا  العربي النديم
 في الب، ة والخطا ، ينول 
 أت  ن  ط  ن  إذا اساااااااااااااااااات   س  وأجاااااااااااااااااال  ماااااااااااااااااان قُاااااااااااااااااا

 
 (4)لِ فااااااااااي األمااااااااااور وأجااااااااااز      وألط اااااااااا رأيااااااااااا   

  

أما أحن  بن قيس فهو رمز للحلم والعفو، حي  يص  أبو تمام ناقتأ في ذهابها للممدوح والعودة من 
 ينده 

 ل هااااااااااااااااااا ِ  يرهاااااااااااااااااا ُ  والشاااااااااااااااااايطانُ  تااااااااااااااااااك  أم  
 

 (5)األحناااااااااا ِ  م  ل ااااااااااحِ  و ُ فُااااااااااوهااااااااااي ت   ك  ت اااااااااافأت   
الشاايطان فااي اضااطرابها و ضاابها ماان حااواد  الاازمن ومااا آلاات إليااأ ماان  فناقااة المماادوح سااريعة نشاايطة كمااا 

الفاقة، لكنها حين يادت من يند الممدوح سارت بهدوء واتزان يفوقان حلم أحن ، وذلك لما تحصلت يليأ 
 العطاء والرضا والكرامة.من 
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 أنواع الصورة الفنية. :ثالثا

 

 وتأتي الصورة في الشعر يل  شكلين، هما الصورة الجزئية والصورة الكلية.   
أو الكناياااة  ،أو االساااتعارة بنوييهاااا ،أماااا الصاااورة الجزئياااة فهاااي الصاااورة التاااي تضااام مشاااهدا واحااادا كالتشااابيأ

 والرمز.
لصااورة التااي تتشااكل ماان ماازيج ماان صااور جزئيااة ومركبااة، فهااي تحتااوي أكتاار ماان أمااا الصااورة الكليااة فهااي ا

، كمااا وتااذوقها مشااهد، ويليااأ فاا ن  الصااورة الكليااة تحتاااج إلاا  جهاادي الشاااير والمتلنااي فااي تشااكيل الصااورة
 يلزمها اتسا  الصور الجزئية المشكلة لها.

أن الحدي  قد انص  يل  الصاور  وسنحاول الوقو  يند الصورة المركبة في شعر أبي تمام يل  ايتبار
 .الجزئية في موضوع مصادر الصورة، تم إن  الصور الكلية تتكون من مجموع صور جزئية

 أبي تمام  ينول
ااااااااااا ااااااااااامااااااااااان الناااااااااااار وال    ء  و  ض   ياكفاااااااااااة   اءُ لم 

 
اااااال  و ُ   ااااااماااااان دُ  ة  م  اااااافااااااي ُضاااااا ان  خ    ِ حِ ح   ش 

 ت  ل اااااااااااِماااااااااان  ذا وقاااااااااااد أف   طالعاااااااااااة   فالشاااااااااامُس  
 

 (1)ا ولاااااااام تجاااااااا ِ ِماااااااان  ذ والشاااااااامس واجبااااااااة   
، شاااحبا   ، و لمااة الغبااار والاادخان يجعاال الضااح  لااي،  فيصااور الشاااير ضااوء النااار وهااو يحياال اللياال نهااارا   

حي  يجم  الشاير بين صورتين في بيت واحاد، تام يساتكمل الصاورة فاي البيات التااني، فيجعال الناار هاي 
 لشمس من االنتشار.مصدر طلوع الشمس، وفي المنابل ف ن  الدخان هو الذي من  ضوء ا

وي هر في هذه الصورة أن  أبا تمام قد برع في مزج أدوات الصورة الكلية، كاللون والحركة والرائحة حاضرة 
 في الصورة، يمتل ذلك الشمس والنار.

 

 وفي صورة مركبة أخرى يمدح أبو تمام أبا المستهل محمد بن شفي  الطائي 
اااااااا كعااااااا ُ  نااااااااك  و  ل  ب   ِضاااااااك  فاااااااي الُعااااااا أم   ،  ِير 
 

اااااااااااااع اااااااااااااف     (2)لُ مالاااااااااااااك أساااااااااااااف   د  ال  ولكااااااااااااان  خ 
فالبيت صورة مركبة، تكونت من استعارتين، فالصورة األول  )كع  يرضك فاي العا،(، واالساتعارة التانياة  

)خااد مالااك أساافل(، ويريااد الشاااير بااذلك أن يعباار ياان المعناا  بالمنابلااة بااين صااورتين، فالمماادوح ال ين اار 
نما يجاود بهاذا الماال وينرباأ لمان يساألأ، للمال كغيره من الناس ن رة  ويهيناأ محبة وتنري  تدفعأ للبخل، وا 

 .في اإلنفا ، فينف  منأ كرائمأ، التي هي في كرمها كوجأ اإلنسان
 

أيان الشاير يل  تشكيل الصورة المركبة، ففي لوحة طبيعية بديعة، وجميلة  قويا   وقد متلت الطبيعة بايتا  
 بجمال مشهد الربي  

                                                 

 .1/20الديوان  (1)
 .3/23الديوان  (2)
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ااااااااااااف    دىالن اااااااااااا ورُ كااااااااااااافُ  ل  مسااااااااااااك الط اااااااااااا اهُ ن  س 
 

ااااااااااااا   (1)ل  فياااااااااااااأ خااااااااااااايط كااااااااااااال ساااااااااااااماءِ وانح 
                 

وتمتال الصااورة األولا  الطاال المطار الخفياا ، ويجعال الشاااير لاأ رائحااة المساك العبنااة، أماا الصااورة التانيااة 
 ور.فهي صورة الّندى  وهو الرشاش الذي تحط  قطراتأ البيضاء يل  الرياض، ويجعلأ كالكاف

 

 وينول في صورة أخرى     
ااااااااااابِ ل  أُ  ااااااااااا ت  س   ة  فاااااااااااو  بيااااااااااااض مجااااااااااادك نعم 
 

 (2)فااااااااااي سااااااااااواد الحاساااااااااادِ  حل اااااااااات   بيضاااااااااااء   
 فبياض المجد الذي يمتلأ مكارم الممدوح، تتداخل في هذه الصورة وتنتشر في سواد الحس اد. 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .1/22الديوان  (1)
 .1/043الديوان  (2)
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 الخاتمة

ي تمااام أن يتوصاال لر يااة أبااي تمااام فااي الحياااة بااأ هجااي لشااعرالباحاا  ماان خاا،ل التتباا  المن حاااول      

، حياا  شااكلت هااذه الدراسااة وخاصااة فااي قصاايدة الماادح التااي متلاات الجاناا  األكباار ماان ديوانااأ واألحياااء،

لتشكيل ر ية متكاملة حول قصيدة المدح يند أبي تمام، وذلك إلتبات أن أبا تمام كاان ينطلا  مان  محاولة

كانت أخ،قية أم تنافية أم أدبية؛ فر ية أبي تمام للممدوح ال تن  يند أمنطلنات تابتة نحو ممدوحأ، سواء 

متكاملاة  تنافياة حد المدح أو اإلطراء بجميل الفعال واألقاوال، بال يتجااوز ذلاك ليعبار يان من وماة أخ،قياة

غي أن يراها في الممدوح، فالممدوح يند أبي تمام يمتل النموذج العربي المتحلي بالخل  اإلس،مي الذي ينب

 تحتذيأ األجيال التالية.

 وتراوحت ن رة النناد في شعر أبي تمام ما بين مداف  ينأ مستحسن لشعره، وما بين مهاجم لأ.   

بخروجأ ين يمود الشعر العربي وتنكبأ لطري  األقادمين،  النناد بعضكما اختل  الحكم يل  شعره فنال 

يلاا   فااي مناباال ذلااك رأى الاابعض أنااأ كااان محاف ااا  وذلااك بسااب  إ راقااأ فااي الباادي  والغرياا  و ياار ذلااك، و 

ياان يمااود الشااعر. كمااا  المااورو  العربااي النااديم، بجاناا  تجديااده فااي بعااض النضااايا والتااي ال تعااد خروجااا  

 وجديدها، فهو يفتت  قصيدتأ بالمندمة الطللية والغزلية. استطاع أن يزاوج بين الموضويات الشعرية قديمها

باااين جانااا  الر ياااة والفااان فاااي قصااايدة المااادح، حيااا  اساااتغل أباااو تماااام اللغاااة الباحااا  أن ياااراوح ماااا  وحااااول

 واألسلو  والصورة لتعمي  صفات المدح يند ممدوحأ.
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 النتائج والتوصيات
 

لاا   تناولاات شااايرا   تااأتي أهميااة هااذه الدراسااة فااي أن هااا        لااأ مكانتااأ الع يمااة بااين شااعراء يصااره، باال وا 

أكتار يصاور األد  رقياا  يعاد ياأ الشااير وهاو العصار العباساي،لالاذي انتما  إالعصار  يومنا هذا، كما أن  

 وتراء.

 أما ين النتائج التي خرجت بها الدراسة فكان أهمها 

، حيا  متال أباو واضاحا   ، وأتارا  أدبياا   يعد أبو تمام من الشعراء المبديين الذين استطايوا أن يتركوا نتاجاا   -

من ت،ه من الشعراء، إذ توفرت لأ الشايرية، والتنافة، وسرية البديهة، تمام مدرسة أدبية سار يل  نهجها 

 و يرها من الصفات التي تعد متطلبات للشاير المبدع.

ه، مماا ذج العربياة التاي كاان يليهاا ممادوحو األخ،  اإلس،مية، والنماا من سجل شعر أبي تمام من ومة -

 .يا  أدب فنا   إل  جان  كونأ ،تربويا   يجعل شعره درسا  

 يكابد المشا ، ،في الحياة مكافحا   ها شعره، إنسانا  ن  ي هر أبو تمام من خ،ل محطات حياتأ، والتي ضم   -

 .الكريمة الحياة تحني  في سبيل فهو يخوض صرايأ م  الزمن

بعروبتااأ، ويبااار ياان ذلااك ماان خاا،ل التعبيااارات  لدينااأ، ومعتاازا    هاار أبااو تمااام ماان خاا،ل شاااعره منتميااا   -

 اإلس،مية التي امت  بها ديوانأ، ومن خ،ل استدياء مرتر العر  وانتصاراتهم. والمعاني

تسال  أباو تمااام بتنافاة  زياارة، كاان أباارز م،محهاا اإللماام بتنافااات يصاره، وي هاار ذلاك ماان خا،ل تااأتره  -

 والمتكلمين، إل  جان  إتراء شعره بالمصطلحات العلمية. ،والمناطنة ،بمصطلحات الف،سفة

مكاناتهاااا فاااي  اللغاااة فاااي اساااتغ،ل طاقاااات أباااو تماااام إلااا  حاااد كبيااار أجااااد -  ،تشاااكيل األساااالي  المختلفاااةوا 

 وتو يفها في الشعر.
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فهااو بحاجااة مسااتمرة  ل ماان التاارا  األدبااي النااديم،الشااعر العباسااي ومنااأ شااعر أبااي تمااام أصاا ن  أل هااذا و   

، لاائ، ينفصاالوا ياان تاااريخهم األدبااي ؛النااديمل جيااال المتعاقبااة بتراتهااا العربااي  ربااطذلااك ، و للدراسااة والبحاا 

 .وليحاف وا يل  هويتهم العربية واإلس،مية

حاول موضاويات شاعر أباي  ونندياة دراساات أدبياة أن المجال ما زال متسعا أماام إجاراءكما يرى الباح    

اك الكتيار مان هنا تمام الذي يعد مدرسة شعرية، ويل  الر م من قيام الكتير من الدراسات فاي شاعره إال أن  

دون  البحاا  والدراسااة، وأن ال يكااون الناادم حااائ،   ماان بعااد، فهااي تحتاااج إلاا  المزيااد طاار   النضااايا التااي لاام تُ 

 ذلك.

؛ ففاي ذلاك تال بحتاا  شعر أبي تمام و يره من الترا  األدبي النديم قاد قُ  وال ينبغي النول بالمنولة الجائرة أن   

 من أصول الترا  العربي.  لشعراء األوائل والتي تمتل أص،  قتل للترا ، ومحاولة لتجاوز إبدايات ا
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Abstract 
 

This study presents the eulogy in the poems of Abi Tammam. The study is divided 

into two chapters preceded by an introduction and followed by a conclusion.  

 

The introduction is about the life of Abu Tammam, his poetry and the most important 

general pathetic of his poetry. Then, a rapid follow for the subject matter of eulogy in 

Arabic poetry starting from pre-Islamic era and ending in Abbasid era is introduced.  

 

The first chapter presents the vision of eulogy in Abu Tammam’s poetry. This vision 

was represented in four categories that introduced the view of Abu Tammam in life 

and creatures.  

 

The first section is about the view of Abu Tammam in morals. The speech is mainly 

about the roots of morals such as bravery, generosity, patience, coyness and wisdom.  

 

The second section is about the view of Abu Tammam for time: past, present and 

future. The third section is about the view of Abu Tammam for religion and finally 

his view for poetry in general and eulogy in particular.  

 

The second chapter is about the artistic field in eulogy of Abu Tammam. This is 

presented in three sections: structure of the poem, language and style and images and 

fancy. Then, there is an attempt of connecting both art and view.  

 


