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  .أحمد المولى عّز وجل وأشكره على توفيقنا في إنجاز وإتمام هذا البحث

  

عظيم منّه وعطائه  وامتثاالً لقوله صّلى اللّه عليه وسلّم فـإنّنا نشكر اللّه على  

  .وتوفيقه

لألستاذ المشـرف  إلى    العلمية الشاقة  أتوجه في نهاية هذه الرحلة

الشكر والعرفـان على  وجزيل  بأسمى التقدير واالمتنان  " سليم كرام"الدكتور  

كل ما قـام به من جهد، فقد كان خير معين وأفضل مرشد وموجه في هذا  

البحث، بأن أنار لنا طريق الدراسة، وأعاننا بخبرته الواسعة ونظرته الصائبة،  

ا بنصائحه وآرائه النقدية، ونسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يجزيه  حيث لم يبخل علين

  .كل الخير

ثم إلى كّل من قدم لنا يد العون والمساندة من قريب أو من بعيد،  

  .جعل اهللا كل تلك األعمال الحسنة في ميزان حسانتهم
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 أ 
 

  

  .الة والسالم على المصطفىو�فى والص الحمد �

عرفت البیئة في العصر الع�اسي األول طفرة حضار�ة �بیرة لم تعهدها العصور 

ال�ائدة من قبل، ومن بین أهم العوامل واألس�اب التي ساهمت في حدوث هذا التطور 

وازدهار ظاهر المجتمع، والفتوحات اإلسالم�ة التي قام بها العرب، وذلك أد� انفتاح 

العادات والتقالید وثقافة اآلخر�ن وسبب ثاني هو تغلغل العنصر الفارسي في واحتكاك 

عم� المجتمع الع�اسي، حیث مست جم�ع المجاالت والم�ادین سواء �انت االقتصاد�ة 

  .واالجتماع�ة والس�اس�ة و�اقي العلوم األخر� و�الخصوص األدب 

قد شمل التغییر �ل مناحي ولم ��ن الشعر �منأ� عن التأثر بواقع الح�اة الجدیدة، ف

 األغراضالفني إلى مظهر الترف المعاش، فأصاب  اإلبداعالح�اة، وخاصة في تطی�ع 

 أنتصور مختلف �م�ن  إلىالفن�ة تحو�ر في في المضمون والتعامل، ما حول �عضها 

�انت في غابر الزمن ال تتقاطع في الحضور،  أغراضُ�طل� عل�ه اسم آخر، واندمجت 

 وٕابداعاللفن  إنتاجا األعاجیبالع�اسي وخاصة في شقه الثاني فعال عصر ف�ان العصر 

  .ف�ه

في معرفة الحالة االجتماع�ة في العصر الع�اسي األول،  وتكمن أهم�ة الموضوع

ومحاولة الكشف عن ابرز العوامل التي ساهمت في التطور الحاصل في العصر الع�اسي 

  .ى األدب خاصةاألول، و�یف ساهم هذا التطور وانع�اسه عل

  :أس�اب ودوافع ذات�ة أبرزها ومن أس�اب التي دفعتني الخت�ار هذا الموضوع

بني الع�اس واكتشاف شعر عصر ل�حث في الشغف والمیول لو الرغ�ة الشخص�ة، 

  .االجتماع�ة العرب من عناصر التطور وتأثیره في ح�اة أصا�هحق�قة ما 

  :وأس�اب ودوافع فن�ة أبرزها



 مقدمة
 

 ب 
 

العر�ي  األدبالجامعي في تخصص  األكاد�ميزاما �طب�عة التكو�ن س�ون أولها الت

��شف طب�عة ، العصر الع�اسي في االجتماع�ة الح�اة فاشتكامحاولة إلى  إضافةالقد�م، 

 ةح�اة االجتماع�ة الجدیدالتأثیر بر��  تواتر التطور الف�ر� حینها والتعرف على أس�ا�ه

  .على األدب 

  :�األتي وهناك إش�ال�ة رئ�س�ة وهي

ما هي صورة الح�اة االجتماع�ة في العصر الع�اسي؟ ومد� تأثر األدب بتلك 

  الظواهر الجدیدة؟

  الشعر�ة؟ وال�حث عن مستو�ات التغییر الحاصلة فیها؟ األغراض�یف �انت صورة 

وس�ماتها الفن�ة من خالل شاعر�ن فحلین من شعراء  األغراضإبراز صورة تلك 

  .تمام العصر هما المتنبي وأبو

 الح�اة صورة "ف�رة ال�حث ف�انت  تات تبلور اإلش�ال�لتحقی� ال�حث وطرح تلك و 

  ."تمام وأبي المتنبي بین الع�اسي العصر في االجتماع�ة

 وفصلیننظر� مشتمال على مدخل  �حثجاء ال اإلش�ال�اتولإلجا�ة على هذه 

  .وخاتمة  تطب�قیین

حاولت أن اعرض " والماه�ة مفهومال الفن�ة بین الصورة "وقد عنون بـففي المدخل 

أما الم�حث الثاني فتطرقنا ، وماهیته غر��ا وعر��ا مفهوم الصورة األولفي م�حثها 

  .، إبرازا ل�عض مالمح التغییرمظاهر الح�اة االجتماع�ة في العصر الع�اسي األولل

من صورة  المعایشة االجتماعیة العباسیة  "فعنوانه الفصل األول  ما یخصأما ف�

عند  ،تطرقت إلى مظاهر الح�اة االجتماع�ة في العصر الع�اسي" خالل أغراض الشعر

وقد تم تحدید أغراض قد�مة تحق� لها التغییر واعتبرت ال�حث  عند المتنبيو أبي تمام، 



 مقدمة
 

 ج 
 

فیها مظهرا لصورة التغییر الموجب الحاصل في االجتماع�ة �المدح والرثاء والهجاء 

  .والتصوف

اآلل�ات الفن�ة والمعنو�ة في تجسید الح�اة  "فعنونته بـ ثاني أما في الفصل ال

في دیوان أبي  الجمال�ة وآل�ات التعبیرالصور الفن�ة ف�ه  تناولت" االجتماع�ة الع�اس�ة

  .تمام والمتنبي

�عد ذلك الخاتمة التي �انت �مثا�ة الحوصلة والناتج الذ� توصلنا إل�ه من خالل هذه 

  .ضوعات ال�حثالدراسة ومن ثم فهرس مو 

مع االستعانة الوصفي التحلیلي وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج 

ساعدتنا في ، وهذه المناهج واآلل�ات في جانب منها المنهج التار�خيو األسلو�ي �المنهج 

  .األغراضعن طب�عة التطور في تناول تلك  والكشف قصائد أبي تمام والمتنبي

دیوان أبي : ثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع منهاوقد استعنا في �ح 

  .تمام، ودیوان المتنبي، تار�خ األدب العر�ي، تار�خ األدب العر�ي األعصر الع�اس�ة

  :ومن المعروف أن لكل �حث صعو�ات فقد واجهتني و�ان أبرزها

وع، صعو�ة اإللمام �الموضو ، الخاص والعام صعو�ة الذات�ة والمتمثلة في المرض

  .األغراضتحقی� التصور المحدد في خطة الموضوع لتحقی� حالة الغموض وصعو�ة 

 المشرف �وجه �الش�ر الجز�ل واالمتنان الكبیر ألستاذأتوفي األخیر ال �فوتنا أن 

لم حین ، يدعما علم�ا رصینا، ف�ان نبراسا أنار در� يقدم ل سل�م �رام، الذ�الد�تور 

أسمى  يه الق�مة في �ل مراحل إنجاز هذا ال�حث، فله منیبخل علي بتوجیهاته وٕارشادات

  .السداد والتوفی�له ولي رجو من المولى عز وجل أع�ارات الش�ر والتقدیر واالحترام، و 

.  
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  والماه�ة مفهومالفن�ة بین الالصورة 

  :تمهید

  مفهوم الصورة: الم�حث األول

 تعر�ف الصورة: المطلب األول

 : لغة.1

 :اصطالحا. 2

  الصورة اه�ةم: المطلب الثاني

  عند الغربـ 1

   ـ عند العرب2

  :في العصر الع�اسي والخاصة الح�اة العامة: الم�حث الثاني

  :متحول مجتمع :المطلب األول 

  :والظلم والترف الثراء: المطلب الثاني

  والغناء والجوار�  الرقی�3 :المطلب الثالث

  :المجون  :المطلب الرا�ع
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  :تمهید

على أنها في مجموع دراساتهم للصورة الفن�ة، العرب منذ القد�م ن �الغیو لا تن�هلقد 

نقل الشاعر  �فضلها �ستط�ع ،النفسيجمالي و ال هتش�یل وحجرأساس الخل� الشعر�، 

إلى  ه ونقلهاوأحاس�س هعواطف تجر�ته الشعر�ة الخاصة وذلك من خالل تصو�ر ورسم

هناك منهم من اإلبداعي، بل و للعمل الفني  ا في البناءة دورههم�، وتنبهوا أ�ضا ألخراآل

�معزل عن وجودها، اإلبداع شعرا ونثرا اعتبرها ضرورة من ضروراته، ال �ستو� قوام 

عنصرا فعاال في بناء وحیو�ة اإلنتاج الشعر� على مر العصور الدراسات ها رأت فیولذلك 

  .مسار تار�خ األدب العر�ي قد�مه وحدیثه وعبراألدب�ة، 

  

  : مفهوم الصورة: األولالم�حث 

 :تعر�ف الصورة: المطلب األول

 : لغة.1

حق�قة الشيء  هااعت�ار في  تتقاطعتحدید مفهوم الصورة و في تعددت جهود اللغو�ین 

القوام�س ومعاجم اللغة، فلن نجد في  في متون  �حثاجتهدنا في ال لووهیئته وصفته، و 

أ� توهمت ) فتصورت الشيء( «ابن منظور  ه، على ما َذَ�ر اختالفا )ص و ر(مادة 

ابن األثیر الصورة َتِرد في �الم العرب  ، �قول)تصور لي على هیئة صورته(صورته، و

صورة الفعل : على ظاهرها، وعلى معنى حق�قة الشيء وهیئته، وعلى معنى صفته، �قال

  .)1(»�ذا و�ذا أ� هیئته، وصورة �ذا و�ذا أ� صفته

                                                                 

 . 304ص ،2004 ،3 � لبنان، بیروت، صادر، دار ،8 م العرب، لسان: منظور ابن).1(
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الصورة تعني الش�ل والنوع والصفة  أنرهما، الفیروز�اد� والزمخشر� وغی �عتبرو 

أن الصورة في �الم العرب تح�م ، أ� )1(»توهمت صورته فتصور لي«�معنى  والحق�قة،

  .على الظاهرة سواء �ان الشيء على صفته أو هیئته

مادة الصورة �معنى الش�ل، فصورة الشجرة ش�لها وصورة المعنى «�قول علي ص�ح 

�معنى أن الصورة هي إبداع اللغة وٕانتاج الخ�ال ، )2(»تهالفظه، وصورة الف�رة ص�اغ

فتعتمد صورة المعنى في لفظه، وصورة الف�رة في ص�اغتها و�نائیتها العامة، المحض، و 

على الخ�ال والوهم والخروج عن الواقع والعالم إلى العالم الالمحسوس، �ما أنها تعارض 

مالي، أ� أنها تحث على خروج اللغة المجازات التي ال تخرج اللغة عن دورها االستع

عن معناها الحق�قي إلى معنى مجاز� تخیلي �حت، والتصور هو النزوح عن الواقع إلى 

  .الخ�ال، هو الوهم ورسم الصورة في الخ�ال �عیدا عن الواقع

َ�َك ﴿: في قوله تعالى: أما في القرآن فوردت   .)3( ﴾)٨(ِفي َأ�ِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َر�َّ

ش�ه األب أو األم أو الخال أو العم وٕان شاء  ش�ل خلقك وصورك فجعلك في أ��معنى 

  .جعلك في صورة �لب أو خنز�ر أو حمار أو �شر

َرُ�ْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُ�ْم ﴿: قوله تعالىو  َماَء ِبَناًء َوَصوَّ �َُّ الَِّذ� َجَعَل َلُكُم األْرَض َقَراًرا َوالسَّ

یِّ�َ 
  .)4(﴾)٦٤(اِت َذِلُكُم �َُّ َر�ُُّ�ْم َفَتَ�اَرَك �َُّ َربُّ اْلَعاَلِمیَن َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

أ� جعلكم في أحسن األش�ال ومنح�م أكمل الصور في أحسن تقو�م ورزقكم من الطی�ات 

  .من المآكل والمشارب فهو الخال� الرازق 

  

                                                                 

 بیروت، للمالیین، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد:تحقی� ،)العر��ة الصحاح اللغة تاج( الصحاح الجوهر�،).1(

 .717ص ،2ج لبنان،

 .3ص ت،.د مصر، القاهرة، ة،العر�� الكتب إح�اء دار نقد، و تار�خ األدب�ة الصورة: ص�ح علي).2(

 ) .8( اآل�ة االنفطار، سورة).3(

 . )64(سورة غافر، اآل�ة).4(
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  :اصطالحا. 2

، موقف العاجز الفن�ةللصورة  موحدمفهوم  بلورةالدارسون في أمر  قفو لقد 

ولعل هذه « تعر�ف، �م�نهم من توحید التقاطع عناصر في مدلولها  هم بذلك إیجادضناأف

، �ما �ان اختالفهم في قض�ة )1(»الصعو�ة �امنة في �ثیر من المصطلحات األدب�ة

أخر� أ�ضا، فمنهم من دافع عن أصالتها في مجهودنا ال�الغي العر�ي القد�م، ومنهم من 

اتجه إلى الحداثة وال یر� أ� امتداد تراثي ف�ه، وٕاذا تت�عنا أثرها في تراثنا النقد� تعصب و 

وال�الغي والفلسفي نجد أن هذا المصطلح موجود في نصوصهم ال�الغ�ة والفلسف�ة 

  .القد�مة

أن أ�ا عمرو الشی�اني استحسن «  من بلغهقد  قولفي برز مظهرها، یر� أفالجاح� 

ذهب الشیخ إلى استحسان المعنى : ما مع سوء ع�ارتهما، قالبیتین من الشعر لمعناه

�عرفهما العجمي والعر�ي والبدو� والقرو�، وٕانما الشأن في  والمعاني مطروحة في الطر��،

إقامة الوزن وفي تخیر اللف� وسهولة المخرج و�ثرة الماء، وفي صحة الط�ع وجودة 

هو �صورة غیر م�اشرة تخر�ج و ، )2(»الس�ك، فإنما الشعر صناعة وضرب من التصو�ر

ه الجاح� نقصا عتبر فاستحسان الشیخ للمعنى دون اللف�، � مدلول الصورة الفن�ة،لتحدید 

اإلبداع في مزاوجة و  في إدراك الصورة التامة، فالمعاني �ما ذ�ر ملقاة على حافة الطر��،

تتطلب اتحاد  قدرة الشاعر �صانع على التأثیر في اآلخر�نف ،ل�اتاآلالمعنى �غیره من 

  .المبنى �المعنى

إن محاولة الجاح� وٕان لم �قدم لنا مفهوما متماس�ا وم�تمال عن ف�رة التصو�ر 

النشغاله بثنائ�ة اللف� والمعنى، إال أنه أشار لل�الغیین عن أمرها، ما جعلهم �ضر�ون في 

                                                                 

 ،2000 ،�1 مصر، القاهرة، للط�اعة، ق�اء دار الجارم، علي شعر في الفن�ة الصورة: الزرزموني أمین إبراه�م).1(

 .91ص

 131 ص ص ،1969 ،�3 ،3ج لبنان، وت،بیر  العر�ي، الكتاب دار هارون، السالم عبد: تح الحیوان، الجاح�،)2(

 .132. 
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 ،)1(»القلوب األلفا� أجساد والمعاني أرواح، وٕانما نراها �عیون «یر� أحدهم أن ف�ل وجهة، 

، وقدرتها على بلوغ ذهنه توص�فها المتلقي وتؤثر ف�ه �حسب قوة  صورتها و�تم�ن من

فاعلم أن الصورة إنما « َ�ْصُدق فیها قول القائل ف�ه، �مامستو� الجمال التعبیر�  وٕاح�اء

اللف� ال تجبر  نصاعة وت�قى، )2(»هو تمثیل ق�اس نعلمه �عقولنا، على الذ� نراه �أ�صارنا

 ولكن اللف�، مجرد الع�ارة �حسن �عنون  ال« همف �سر الداللة إذا ساءت أو ضعفت،

 دون  العقلُ  الجملة على معرفته طر��ُ  وشیئا المعنى، في َتْحُدث وخصوص�ة وصفةٍ  صورة

اللف� األكثر نجاحا ما ف وٕا�حائه، همق�اس براعة المبدع قوة تأثیر لفظلذلك ف، )3(» السمع

   .لقدم المعنى إلى العق

إن «: هذا اللف� عند تكمله عن الصناعة الشعر�ة ف�قول" قدامة بن جعفر"و�ذ�ر 

المعاني �لها معروضة للشاعر، وله أن تكلم ف�ما أحب واثر من غیر أن �حضر عل�ه 

معنى یروم الكالم ف�ه، وٕاذا �انت المعاني للشعر �منزلة المادة الموضوع�ة، والشعر 

ن أنه البد فیها من شيء موضوع �قبل تأثیر الصورة �الصورة، �ما یوجد �ل صناعة م

فالصورة وسیلة لتش�ل المادة وصوغها  ،)4(»الخشب للنجارة والفضة للص�اغة: فیها مثل

مثلها مثل غیرها من الصناعات، �ما أنها نقل حرفي للمادة الموضوع�ة، المعنى �حسنها 

المادة أو تجاوز صالته أو و�جملها مما تؤ�د براعة صانعها من دون أن �غیر في هذه 

  .عالئقها الوضع�ة المألوفة 

المعاني «�أن مصطلح الصورة في معرض تناوله تعر�ف  "يالقرطاجن حازم"�ذ�ر و 

ف�ل شيء له وجود  هي الصورة الحاصلة في األذهان عن األش�اء الموجودة في األع�ان،

                                                                 

 ص ،1984 ،�2 لبنان، بیروت، العلم�ة، الكتب دار قم�حة، مفید تحقی� الصناعتین، �تاب: العس�ر�  هالل أبو).1(

167. 

 المط�ع�ة، للفنون  الوطن�ة المؤسسة للنشر موفم األدب�ة، األن�س سلسلة اإلعجاز، دالئل: الجرجاني القاهر عبد).2(

 .320 ص ،1991 الجزائر، ا�ة،الرغ

 .428 ص ،المرجع نفسه).3(

 .19ص ،�3 القاهرة، الخانجي، م�ت�ة مصطفى، �مال: تح الشعر، نقد جعفر، بن قدامة). 4(
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، وهذا )1(»ا أدرك منهخارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له الصورة في الذهن تطاب� لم

أقرب ما قدمه مجهود األقدمین في تعر�ف الصورة فن�ا، معتبر�ن أن الكالم وعاء ال تظهر 

  .طالوته إال إذا تل�س اللف� والمعنى، فال غنى عن استقالل أحدهما عن اآلخر

بتحقی� التمیز  صاح�هو هذا التواف� بین اإلنتاج األدبي  �الغییناقد استرعى انت�اه ل

قوة إنتاجه وحضوره داخل وفي رحلة سع�ه لذلك �ان یرفع من وتیرة ، أثیر في المتلقيوالت

وا أبرع المبدعین من استطاع أن �أتي �أقو� الصور التعبیر�ة  ذلك اإلنتاج الشعر�، وعدُّ

 ،اللوحات الفن�ةالكامن في ل اجمال ةاستثار  أحسن من وأجودهم وأذ�ى الُنُسج التصو�ر�ة،

  .خذ حیزا من انشغال المتلقي واهتمامه�ح� له أن �أما 

وتأتي الصورة الشعر�ة عندهم على أساس التطاب� بین المش�ه والمش�ه �ه، وان 

جاءت تفر�عات أو تولیدات تكون عقل�ة لها ون�عها من المعنى األول، فهم �عودون على 

  .ر�� القر�نة المنطق�ة بین المش�ه والمش�ه �ه إلخراجها في قالب حسي جمیل

قد شهدت الصورة الشعر�ة تطورا �بیرة وخاصة في البد�ع و �ان زع�مها أبو تمام و 

حبیب بن أوس الطائي، الذ� نسب إل�ه البد�ع،  فقد �ان مولعا �ه، وال ننسى أ�ضا 

  .المتنبي الذ� أبدع و�رز انع�اسه على األدب

  

  :ماه�ة الصورة: المطلب الثاني

  : عند الغرب./أ

الغرب منذ القدم و�الض�� في الحضارة الیونان�ة عرف مصطلح الصورة عند 

أن الصورة هي أ�ضا استعارة، إذ أنها ال تختلف عنها إال قل�ال « أرسطوالقد�مة، فیر� 

                                                                 

دمحم الحبیب بن خوجة، دار الغرب اإلسالمي، : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األد�اء، تحقی�). 1(

 .18، ص1986، �3
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ن�ون أمام ) وثب األسد: (ن�ون أمام صورة، ولكن عندما �قال) وثب �األسد: (فعندما �قال

  .)1(»لنقل أسدااستعارة، فلكون االثنین جسور�ن سمي آخیل، على سبیل ا

�طاب� ما �عرف عندنا  "أرسطو"نجد من خالل هذا النص أن مصطلح الصورة عند 

الیوم �التشب�ه المرسل، ولكنه لم �قطع في ذلك إذ �سلم أن الصورة هي أ�ضا استعارة مما 

  .)2(�ضفي على المصطلحین �عض التعم�م

أن التشبیهات «" joel tamin" جوئیل تامینو"  jean moulinجان مولینو�قول 

واالستعارات والرموز أ� �ل ما �ان في التراث الكالس��ي الجدید مجرد محسنات تنقلت 

من بین ید� ال�الغة لكي تص�ح صورة، إن وعي الشعراء یواف� تف�یر النقاد، فمن یذ�ر 

، فالصورة أص�حت مقتصرة )3(»الیوم المجاز المرسل عندما یدور الكالم على الشاعر؟

ه والرمز واالستعارة، وقد تم االستغناء إلى المجاز المرسل، وقد نوه الناقدان على التشب�

على أن التراث الكالس��ي مجرد محسنات أص�حت صورة، ووعي الشعراء بهاته الصورة 

  .یواف� رأ� النقاد وتف�یرهم

أنها حالة جدیدة وغیر «: �قوله" addusstine" "أدوستین"و�وجد تعر�ف آخر لد� 

  .)4(»استخدام اللغةعاد�ة من 

فالصورة حالة جدیدة تت�این وتختلف عن االستخدام العاد� للغة، وعادة ما تكون 

  .جمیلة وراق�ة ومنمقة تتمیز عن االستعماالت العاد�ة األخر� للغة

  

  

                                                                 

 ،1990 ،�1 لبنان، بیروت، العر�ي، الثقافي المر�ز والنقد�، ال�الغي الخطاب في الشعر�ة الصورة: الولي دمحم).1(

 .15ص

 .16ص ،نفسه المرجع: ینظر). 2(

 .17ص ،نفسه المرجع). 3(

 .108، ص1979مقدمة الشعر العر�ي، دار العودة، بیروت، لبنان،  ،أدون�س). 4(
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  :ربععند ال./أ

ف�غیرها من المصطلحات الفن�ة، عرف مصطلح  التصور العر�ي حدیثفي أما 

جدال في تحدید المفهوم ، )1(»الع�ارة الخارج�ة للحالة الداخل�ة«�ه ما اصطلح علأو الصورة 

وتوسعا في رؤ�ة الداللة، حتى �اتت بنفسها تش�ل موضوعا �بیرا �ان مثار نقاش 

عمل�ة إنتاج عقل�ة وٕابداع�ة تكمن في خل� إبداع وٕاعادة «: أنها" ال�افي"فیر�  واختالف،

في �ونها جوهر الشعر ومادته، وأن الشعر بناء رسم للواقع في صورة جدیدة تت�ع أهمیتها 

، وعمل�ة محضة تتش�ل في عقل الشاعر ومخیلته وعالمه الوهمي المثالي، )2(»صور� 

فهو �قوم بإعادة رسم الواقع رسما  ،)3(»أن الشعر ال ��ون إال شعرا �الصورة  « ومادام

ة لجوهر الشعر، وٕان دق�قا ومبدعا في صورة جدیدة تتش�ل من األلفا� والمعاني الم�ون

  .الشعر هو مجموعة من الصور اإلبداع�ة، فالشعر بناء صور� 

من بین العوامل التي جعلت مفهوم الصورة �أخذ هذا التشعب والتنوع، أنها ُر�طت 

�العامل النفسي وملمحها مقترن �مد� ما تثیره من مشاعر وتأثیر إحساسي على ال�اعث 

في األثر النفسي الم�اشر الذ� تحدثه «ورة، تكمن حق�قة الصوالمتلقي على حد سواء، ف

الصورة الشعر�ة من خالل حر�تها، وزمنها النفسیین اللذین ال �حد من امتدادهما حاجز 

رسم «وهي �ذلك  ،)5(»خل� عالم جدید نحلم �ه وُنِحله محل العالم القد�م«، وهي )4(»حسي

، فال مناص بذلك من )6(»ع�قر� لف�رة مضخمة �العاطفة داخل نفس الفنان المبتكر

                                                                 

 .250 ص ،1994 ،10 � مصر، القاهرة، المصر�ة، النهضة م�ت�ة األدبي، قدالن أصول ،الشایب أحمد).1(

 .435ص ،1978 دمش�، الثقافة، وزارة منشورات الفن�ة، الصورة لدراسة مقدمة ال�افي، نع�م). 2(

 ت،.د مصر، القاهرة، والتوز�ع، والنشر للط�اعة مصر نهضة ونقده، الشعر مذهب في دراسات ،هالل غن�مي دمحم).3(

 .73ص

 منشورات أنموذجا، العقاد نقد في الشعر�ة الصورة س��لوج�ة النفسي النقد نظر�ة إلى المدخل: المختار�  الدین ز�ن).4(

 .66ص ،1998 سور�ا، دمش�، العرب، الكتاب إتحاد

 ة،القاهر  العر�ي، الف�ر دار مقارنة، و تفسیر و عرض العر�ي النقد في الجمال�ة األسس ،إسماعیل الدین عز).5(

 .129 ص ،1992 � مصر،

 .57 ص ،1982 ،55 عدد الجزائر، الثقافة، و االتصال وزارة تصدرها آمال، مجلة ،مرتاض المالك عبد).6(
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 تفرق  داخل�ة قو�  من ـ الشعراء عند ـیتألف الممتاز، الذ� الشعر�  للخ�ال بنةا«اعت�ارها 

 خل� تر�د حین خاص قالب في لتصبها وتر�یبها، ترتیبها تعید ثم المواد وتنشر العناصر،

وح�ة الصورة إنما هي طاقة ر ف، )1(»والجمال الخیر في متمثل منسجم، متحد جدید فن

تعمل �قوة الخل� على إیجاد صور نفس�ة متمیزة، �م�ن وصفها خالل ذلك �أنها من�ع روح 

  .)2(»ال یوصف المشاهد المحسوسة بوصف الحر�ات النفس�ة، « ىعنتالشعر، 

الصفة الفن�ة في التراث النقد� وال�الغي عند "في �تا�ه  "جابر عصفور" ها�عرفو 

 .ووجه من أوجه الداللة ،رة من طرق التعبیالصورة الفن�ة طر�قة خاص« :"العرب

  )3(»فتنحصر أهمیتها ف�ما تحدثه في المعنى من المعاني الخصوص�ة وتأثیره

أ� أن الصورة من طرق التعبیر ووجه من أوجه الداللة الكثیرة التي لها أهم�ة �بیرة، 

ن تكمن أهمیتها من خالل التأثیر في المعاني، وما تحدثه من خصوص�ة لمعنى م

  .المعاني

فالصورة «": لسعید علوش" �ما وردت في معجم المصطلحات األدب�ة المعاصرة 

وهي بذلك تبدع اللغة، وتعارض المجاز الذ� ال یخرج اللغة إنتاج من الخ�ال المحض 

  .)4(»عن دورها االستعمالي

  

  

  

                                                                 

 ،�2 لبنان، بیروت، النشر، و للدراسات العر��ة المؤسسة تمام، أبي شعر في الفن�ة الصورة ،الر�اعي القادر عبد).1(

 . 15 ص ،1999

 .411ص ،1929 مصر، القاهرة، والمقطم، المقتطف مط�عة الكتب، ینب ساعات ،العقاد).2(

، 3جابر عصفور، الصورة الفن�ة في التراث النقد� وال�الغي عند العرب، مر�ز الثقافي العر�ي، بیروت، لبنان، �).3(

 .223، ص1992

 .136، ص1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات األدب�ة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، �). 4(
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  :الح�اة العامة والخاصة في العصر الع�اسي: الم�حث الثاني

  :متحول معمجت :األولالمطلب  

العصر الع�اسي هو عصر االنتقال والتحول في صیرورة الح�اة االجتماع�ة لد� 

فمست من  الفرد، وهذا التحول نتیجة لما عرفوه من احتكاكهم �الشعوب واألمم األخر�،

خاللها مجموعة من الجوانب االجتماع�ة، وفي هذا الزمن انتقل اإلنسان الع�اسي من 

ح�اة والتف�یر إلى الحضارة والتطور، و�ل ما هو جدید وما هو ال�ساطة والبداوة في ال

ومن الفطرة وجبلة اإلنسان الخالصة  ساذج وعفو� قابله ف�ما هو معقد على طول الخ�،

وقد �ان هذا االمتزاج �األمم المختلفة والشعوب المت�اینة في  إلى الفلسفة والغموض،

ر� المتقدم والمتطور و�ین الجاهل والعالم العادات والتقالید، و�ین البدو� ال�س�� والحض

ومن الغني والفقیر، وهذا ما أحدث ثورة في ح�اة الناس في عصر الم�اشفة الحضر� في 

  .)1(ذاك الزمان

لما فتح العرب العراق وٕایران والشام ومصر، ورثوا ما في األولى والثان�ة من 

لثة والرا�عة من حضارات بیزنط�ة الحضارات الساسان�ة والكلدان�ة واآلرام�ة، وما في الثا

حتى إذا « وسام�ة قد�مة ومصر�ة، وأخذوا ��ونون من ذلك ومن تراثهم العر�ي الخالص

نقل الع�اسیون حاضرة الخالفة إلى العراق غلبت علیهم الحضارة الساسان�ة، وغلبت على 

قامها ما �ان �ه من عناصر �لدان�ة وآرام�ة، وهي تبدو واضحة في بناء �غداد، إذ أ

المنصور مستدیرة على شاكلة ط�س�فون المعروفة �اسم المدائن حاضرة الساسانیین، 

  . )2(»وابتنى فیها قصره المعروف �قصر الذهب، على طراز قصورهم ذات األواو�ن الفخمة

موضة لد� العرب وخاصة لد�  أص�حتالتي  «الل�اس واألز�اء الجدیدة  أما

ه في الساب� وهذه ما هي إال نتیجة لتقلید الفرس السلطة الحاكمة ع�س ما �انوا عل�

                                                                 

 .393، ص�2012،.طه حسین، حدیث األر�عاء، هنداو� للتعل�م والثقافة القاهرة، مصر، د:ینظر). 1(
   .44ص ،)ت.د( ،�16 مصر، القاهرة، المعارف، دار األول، الع�اسي العصر العر�ي، األدب تار�خ ضیف، شوقي) 2
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 الذ� �میزها عن �اقي الفئات األخر�، حتى أص�ح لكل فئة ل�اسها الخاص والساسان،

�حیث نجد أن للخل�فة ل�اس خاص �ه والخدم ل�اس خاص بهم و�ذلك لد� الوزراء والوالة 

لة على مستو� الح�اة دخی وهذا تأن� في الل�اس ما هو إال عادة والمغنین والشعراء،

الخاصة للخلفاء ومستوردة من عند الفرس والساسان ونتیجة الترف الكبیر الذ� تعرفه 

  .)1(»الدولة الع�اس�ة

 هارون  �ان فقد العصر، هذا مساحة في نور لحظات هناك �انت األنان�ة تلك وأمام

 بنى الداخل�ة ات�اإلصالح اهتم فحین العطاء وافر الخالل عظ�م النفس �بیر رجال الرشید

 مرة ألول القنادیل استعملت عهده وفي الفخمة الضخمة والقصور الفارهة المساجد �بر�ات

. المائ�ة �الساعة االختراعات وابتكرت العلوم، وتطورت والمساجد، الطرقات إضاءة في

 الجداول وحفرت الكبیرة والقناطر الجسور ح�ومته و�نت �الزراعة أ�ًضا عنایته توجهت

 اإلصالح�ة، األعمال تلك تنفیذ على لإلشراف خاًصا دیواًنا وأسس األنهار، بین صلةالمو 

 المدن، بین التجارة طرق  وحراسة الوال�ات بین التجار�  الت�ادل تشج�ع أ�ًضا أعماله ومن

 وقد لح�مه، ص�فً�ا مقًرا لتكون  الفرات ضفاف على الرقة مدینة قرب الواقفة مدینة شّید وقد

  .ر�عة مائة الیوم في �صلي و�ان مّرات تسع حجّ  قد الرشید أن نخلكا ابن نقل

شیوع الترف والبذخ الذ� انع�س على  �وجانب آخر من ح�اة الخلفاء الع�اسین ومد

نجد أن مجلس المهد� �ان یجلس ف�ه على فرش موردة وعل�ه « ح�اتهم االجتماع�ة،

وهذه الحالة نجدها عند  ،ث�اب موردة وعلى رأسه جار�ة تل�س هي األخر� ث�اب موردة

و�قال إن  خل�فة الرشید الذ� �ان مجلسه �عب� �الطیب والزعفران واالفاو�ة في �ل شي،ال

غرب القصص أ فقد انف� ف�ه  ."الحسن بن سهل"بنت وز�ره  "ببوران" "المأمون "في زواج 

اع و�درا إذ قیل إن أ�اها فرق على حاش�ة المأمون رقاعا �أسماء �ثیرة من الض� الخ�ال�ة،

ألف �اقوت وارفد لها  "بوران" "المأمون "وأعطى  من الدنانیر والدراهم �ل بذرة عشرة أالف،

                                                                 

 .229ص األول، الع�اسي العصر العرب تار�خ في دراسات سالم، العز�ز عبد السید: ینظر). 1(
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ونثرت جدتها علیها  �الذهب م�لال �الدر وال�اقوت، اشموع العنبر و�س� لها حسیرا منسوج

  .)1(»لف درةأحین جلس إلیها المأمون 

ما وخاصة في العادات والتقالید  مست ��انه من تغیراتومما عرفته الدولة الع�اس�ة 

في الكم  مثال في العراق شاعت وانتشرت أط�اق من األطعمة ال تعد وال تحصى هنجد

نه أص�ح اإلسراف والتبذیر في المأكل أ ىوذلك نتیجة تأثرهم �الفرس حت ،والنوع�ة

 نها �انت تطهى أنواع متعددة ومتنوعة منأوخیر مثال على ذلك  .والمشرب واضح للع�ان

من األطعمة  ا�انت تحمل ألوان "هارون الرشید"األطعمة واألشر�ة وغیرها و�قال إن مائدة 

وهذا ما یدل على  من األطعمة واألشر�ة على مائدة واحدة، انوع 30حتى قیل أنها بلغت 

وحالة البذخ واإلسراف ما هو إال نتیجة لما أص�حت  ،مد� تأثر وتأثیر الخلفاء �الفرس

  . )2(�اس�ةعل�ه الدولة الع

  

  : والظلم والترف الثراء :المطلب الثاني

اقتصر وانحصر لد� ط�قة واحدة  ،إن ما عرفته الدولة الع�اس�ة من ترف و�ذخ �بیر

وهي الط�قة الحاكمة والحاش�ة، ف�انت هناك ازدواج�ة في المعاملة، فقد استغل هؤالء بیت 

ثالثمائة ألف ألف درهم «صوا مال المسلمین وتصرفوا في أموال الرع�ة برعونة فقد خص

في �ل عام احتجزها الخلفاء والوزراء ألنفسهم، وأنفقوها على مالهیهم وحواشیهم، و�ان 

نصیب أبناء البیت الع�اسي منها موفورا؛ إذ �قال إن المنصور فرض لكل واحد من 

صاهم أعمامه ألف ألف درهم في �ل سنة، ولم ��ن أبناء البیت الع�اسي قلة قلیلة، فقد أح

المأمون فبلغوا ثالثة وثالثین ألفا، ومضى الخلفاء �عد المنصور یخصون أهلهم �األموال 

الطائلة، حتى لقد فرق الرشید سنة س�عین ومائة في أعمامه وأهله أمواال لم �فرقها أحد من 

الخلفاء قبله، و�قال إن دخل الخیزران أم الهاد� والرشید وزوج المهد� �انت في السنة 

                                                                 

 .48ص شوقي ضیف، تار�خ األدب العر�ي،).1(

 .227ص األول، الع�اسي العصر العرب تار�خ في دراسات سالم، العز�ز عبد السید: ینظر). 2(
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ف وستین ألف ألف درهم، أما دمحم بن سل�مان الع�اسي والي ال�صرة ف�ان دخله ستة آال

في الیوم مائة ألف درهم، و�انت تر�ته من المال والمتاع عظ�مة، حتى لقد �ان ما أخذه 

الرشید منها ستین ألف ألف درهم، وهي م�الغ وٕان ش��نا فیها فإنها تحمل شیئا من 

ح�اة خ�ال�ة حتى أنفقوا �ل ما �ان یرد إلى بیت المال من  فقد �انوا �حیون «، )1(»الحق�قة

األموال، إذ �قال إن المنصور خلف في بیت المال ستمائة ألف ألف درهم، وأر�عة عشر 

  )2(»ألف ألف دینار فأنفقها المهد� جم�عا، سو� ما ج�اه من األموال في عهده

في �غداد والعراق من ولقد ه�أ هذا الترف في المع�شة والفحش لنشوء ط�قة وسطى 

حتى أنهم استعملوا الذهب «، تجار وصناع الذین �انوا �قومون على مطالب الترف وأدواته

والفضة ألوانیهم ومأكلهم ومشر�هم، وهذا دلیل واضح على تأثیر الحضارة الفارس�ة على 

ال�حر ، أما ال�حارة ف�انت سفنهم وقوافلهم غاد�ة رائحة فالبر و )3(»عادات وتقالید العرب

تجلب الطرق النف�سة من جم�ع أنحاء العالم وأما الصناع ف�انوا یتفننون في صوغ التحف 

 هو أما النع�م، �أس�اب جم�عا هؤالء ح�اة ل�مأل ��دح أن الشعب �تب على«، و)4(الثمینة

 ال وما �طاق ما الح�اة أع�اء من یتحمل وأن والشقاء البؤس غصص یتجرع أن فعل�ه

 .)5(»�طاق

إلى جانب العمران الذ� نجد ف�ه تفنن المعمار�ون في تصام�م القصور  ونعرج

إال نتیجة لتأثر الخلفاء �الحضارة الساسان�ة  لكذ وماساحرة  ش�ال�أزخرفاتها و  والد�ار

وخیر دلیل على ذلك هي حفائر سمراء عن  وحالة الترف التي تمیز الدولة الع�اس�ة،

 فتكثر« �حدائقها وقصورها وطرقاتها وأقب�اته،طر�� الدور والقصور و�یف �انت �غداد 

 األبواب مصار�ع و�انت والبرك، النافورات و�عض ال�ساتین �عض بها وتلح� الشرفات

                                                                 
   .28ص ،1997 ،�4 لبنان، بیروت، الجیل، دار األول، الع�اسي العصر في الصعال�ك الشعراء عطوان، حسین) 1
   .28ص ،نفسه المرجع) 2

 .319، ص1986، 1حنا الفاخور�، الجامع في تار�خ األدب العر�ي، دار الجیل، بیروت، لبنان، �). 3(

 .209ص األول، الع�اسي العصر العر�ي، األدب تار�خ ضیف، شوقي).4(
   .45ص ،نفسه المرجع) 5
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 الح�طان وتزخرف الملون، �الزجاج النوافذ وتتأل� �النقوش المحلى الخشب من تصنع

 واألبواب السقف بُیذهّ  وقد واألزهار، واألشجار والحیوان الطیر من المستوحاة �النقوش

 �عض الح�طان على تحفر وقد المزر�شة، الحر�ر ستائر وهناك هنا وتعل� والح�طان

 والطنافس واألرمین�ة، اإلیران�ة �ال�س� تموج ف�انت الدار أرض أما �العنقاء، الصور

 المرصعة واألواني المذه�ة والجامات العق�ان وتماثیل الثمینة، والتحف اآلبنوس ومناضد

  .)1(»اهر�الجو 

و�هذا أص�حت الدولة الع�اس�ة تع�ش على ثالث ط�قات األولى الط�قة الحاكمة 

وتأتي �عدها الط�قة الوسطى أما الط�قة الثالثة فهي الط�قة الكادحة والمحرومة والشق�ة 

هذه «تع�ش حالة الفقر وض�اع جراء هذا الشقاء والبؤس الشدید الذ� �انوا �ع�شونه، 

ظلم الناس و�خسهم حقوقهم واالستئثار من دونهم �طی�ات الح�اة مع  الس�اسة الجائرة من

�ثرة ما �ان یرد إلى بیت المال من األموال مما �ان یهيء للناس جم�عا حظا من الح�اة 

 �حتكرون  و�طاناتهم هم مضوا وقد الشدید، والعنف �االستع�اد فطوقوه«، )2(»الكر�مة

  .)3(»الضخمة وموارده أمواله ألنفسهم

  

  :الرقی� والجوار� والغناء :لمطلب الثالثا

 إن من مظاهر انفتاح العرب �األجانب هو حدوث احتكاك �بیر مما ولد ذلك 

مصاهرتهم وتزاوج العرب �غیر العر��ات، و�ذلك تبدلت البن�ة الداخل�ة للمجتمع الع�اسي 

جة الزواج وتغیرت المظاهر سواء �انت في المل�س أو المطعم أو السلوك والمعاملة ونتی

�غیر العر��ات نشأ جیل جدید لد�ه عمومة عر��ة بینما أخواله سواء �انوا من الفرس أو 

الروم أو األتراك، ف�ما �انت في الساب� عر��ة خالصة أب عن جد وهذا ما سبب وولد 

تعدد األجناس داخل المجتمع الع�اسي، وأص�ح هذا الجیل من المولدین الجدد یتعصب 
                                                                 

   .45ص ،األول الع�اسي العصر العر�ي، األدب تار�خ ضیف، شوقي) 1
   .27ص األول، الع�اسي العصر في الصعال�ك الشعراء وان،عط حسین) 2
   .45ص ،األول الع�اسي العصر العر�ي، األدب تار�خ ضیف، شوقي) 3



 الماه�ةو  مفهومالفن�ة بین الالصورة                                       مدخل                   

20 
 

 و�ثیرا«، بل )1(ن أنفسهم متساو�ن مع العرب وال یوجد تفاوت ف�ما بینهمإلى أخواله و�رو 

 والرشید المنصور هؤالء من لك نعد الحرائر، أبناء من واقدر أشهر الجوار�  أبناء �ان ما

  .)2(»والمعتصم والمأمون 

إن االحتكاك الذ� حدث سواء �ان في المعامالت أو في زواج العرب �سواهم من 

ما أد� إلى االنصهار التام ف�ما بینهم، فأنتج �ثرة التعّرب؛ أ� التش�ه الفرس والروم م

�العرب بین الموالي وذلك نتیجة إلعجابهم بهم، فقد وصل بهم األمر إلى أن لقبوا أنفسهم 

حبیب بن أوس بن "الذ� أص�ح اسمه " أبو تمام الرومي"«�أسماء عر��ة خالصة فـ 

هذا االحتكاك واالنصهار الحادث حینها، فانفتح  ، وهذا من أهم شواهد)3(»"حارث بن قس

  .المجتمع الع�اسي �مصراع�ه على غیر العرب

ومن المظاهر الجدیدة التي ظهرت في المجتمع العر�ي والتي تعد دخیلة عل�ه هي 

الجوار� �مختلف أصنافها إلى جانب الزوجات الحرائر، ف�انت الجوار� توزع على 

�اع ف�ه وتنافسنهن األعراب وقل التودد للحرائر، وتحولن الفاتحین و�ات لهن سوق خاص ت

، وأص�ح هذا التهاد� عادة )4(إلى هدا�ا َلَطاِئف ثمینة ال یتهاداها إال األصدقاء األعزاء

وت�اع في أسواق النحاسین، وتهد� �ما تهد� . جدیدة ضر�ت عم� المجتمع الع�اسي

قن اختراق القاعدة فتزوجن من �ان اللط�فة، �ما استطاعت �عضهن من إغراء الرجال فحق

   في مناصب الدولة، حتى بلغ األمر الخلفاء ووالة األمور،

وهذا ما جعل الفرس واألتراك والروم �عتبرون أنفسهم جزءا من حضارة العرب 

وعامال من عوامل وجودها، فاللغة العر��ة أص�حت لغتهم والتار�خ العر�ي تار�خهم والح�اة 

ى إن الذین لم یدخلوا في اإلسالم بل ظلوا من أهل الكتاب من العر��ة ح�اتهم، حت

                                                                 

 .37، ص1968، 1عمر فروخ، تار�خ األدب العر�ي األعصر الع�اس�ة، دار العلم للمالین، بیروت، لبنان، �:ینظر)1(

 . 38ص ،المرجع نفسه).2(

 .38، صالمرجع نفسه).3(

 .27، ص1997، 7، �1أحمد أمین، ضحى اإلسالم، مهرجان القراءة للجم�ع، القاهرة، مصر، نج). 4(
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النصار� والیهود �انوا ال یختلفون في شعورهم الظاهر عن المسلمین في شيء، ور�ما 

تسموا �األسماء اإلسالم�ة وتكنوا �الكنى العر��ة، ونتج من خالل هذا أن الفرس واألتراك 

زأ من م�ونات المجتمع الع�اسي قبل ح�ومته، والروم أص�حوا �عتبرون أنفسهم جزءا ال یتج

سواء �انت متعلقة �اللغة أو التار�خ وح�اتهم العر��ة هي ح�اتهم، حتى أن غیر المسلمون 

  .)1(ال یختلفون في شعورهم عن المسلمین في شيء

وقد حفل العصر الع�اسي األول �عدد هائل من الشعراء الك�ار نظموا في شعرهم 

الشعر العر�ي فأدت إلى ظهور أغراض جدیدة من المعاني  موضوعات وتحدثوا في

الشاعر الخل�ع �ع�س شعره صورة المجتمع  "أبي نواس"ومن أشهرهم «والموضوعات 

أكثر من شعر الغزل وأش�ه �النساء  "�شار بن برد"الخاصة والعامة على حد سواء، و

على «واألمراء والوالة ، وقد نثر الح�ام )2(»عرف شعره �الزهد والوع� "أبو العتاه�ة"و

الشعراء الذین �انوا �مدحونهم و�نتصرون لهم، مؤ�دین حقهم في الخالفة أموال �صعب 

حصرها، فقد أعطى المهد� مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على مدحٍة و�ان رسم 

الخلفاء الع�اسیین له ألف درهم لكل بیت، بل لقد وصله الهاد� على مدحٍة �مائة وثالثین 

لف درهم، و�قال إنه نثر على سلم الخاسر مرة ثالثمائة ألف درهم، و�قال إن مجموع ما أ

  )3(»ساقه الرشید من الجوائز إلى سلم الخاسر بلغ عشر�ن ألف دینار

ومن مظاهر االنبهار بثقافة الفرس ومجاراتها في �بیر أمرها وصغیره زاد المسلمون 

اد الفرس �ح�م االختال� ومن بین هذه األع�اد احتفاالتهم المناس�ات�ة احتفاالت أع� إلى

عید النیروز والمهرجان وألزم بها الرع�ة من �اب ترق�ة وتطو�ر الذوق، فعید االحتفال 

�النیروز في بدا�ة �ل ر��ع من السنة، ولم ��ن هذا االحتفال مقصورا على الفرس فحسب 

دل الناس ف�ه الهدا�ا ف�ما بل أص�ح عیدا شعب�ا عاما و�شارك ف�ه أ�ضا الخلفاء، و�ت�ا

                                                                 

 .38عمر فروخ، تار�خ األدب العر�ي األعصر الع�اس�ة، ص: ینظر). 1(

 .69شوقي ضیف، تار�خ األدب العر�ي، ص). 2(
   .30ص األول، الع�اسي العصر في الصعال�ك الشعراء عطوان حسین)  3
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بینهم فأص�ح جزء من األع�اد التي �حتفل بها المسلمون مع الفرس �ل سنة وهذا یدل 

  .)1(على التأثر �عادات وتقالید اآلخر�ن

فمنها عید الفصح وعید دیر الثعالب في « و�انت أع�اد النصار� �ثیرة أ�ضا،

عید الشعانین و�ان عیدا قد�ما ومنها  الجانب الغر�ي ل�غداد وعید أشموني �قطر�ل،

لألشجار وخاصة أشجار الز�تون و�انت الجوار� النصران�ات �حتفلن داخل قصر 

فرأ�  نه دخل على المأمون في هذا العید،أالمغني  "حمد بن صدقةأ"إذ یرو�  الخالفة،

بین ید�ه عشر�ن وص�فة روم�ة ادرن الزنار حول أوساطهن وتز�ن �الدی�اج وعلقن في 

  .)2(»هن صل�ان الذهب وامس�ن في أیدیهن �الخوص والز�تون أعناق

 ،مهد لهم الطر�� لمعرفة فنون جدیدة ،و�هذا �عد ذو�ان العرب �عادات وتقالید الفرس

من ومن أبرز هذه الفنون هو الغناء الذ� لقي اهتماما ورواجا �بیرا و�عد فنا جدیدا علیهم 

سمي �العود الكامل وأدخل زر�اب  ماأدخل أنواع جدیدة من آالت النغم فقد  ةعرفم خالل

وترا خامسا في العود واتخذ آالت جدیدة �انت معروفة عند الفرس �الكرج والخ�ك والنا� 

وهذا ما فتح ال�اب أمام الشعب ، والكوس فظهرت تخصصات في الطائفة وموس�قى الغناء

اء منفقین عل�ه وشغل معظم الخلفاء الع�اسیین �الغن«.من أجل اللهو والمجون والطرب

أمواال ال تحصى �ثیرة، وال تخفى شهرة، إذ �ان أبو الع�اس السفاح �طرب للغناء 

والندماء، وال ینصرف عنه أحد من ندمائه وال من مطر��ه إال �صلة من مال أو �سوة، أما 

المهد� فاستهتر �اللهو واللعب وسماع األغاني، و�قال إن المهد� وصل إسحاق 

�انت مجالس الرشید تف�ض «، و)3(»أطر�ه بخمسین ألف دینار الموصلي على غناء

كل واحدة منها میزة لنه اتخذ ألفي جار�ة أ���ار المغنین والمغن�ات والموس�ق�ات ورو� 

تص�حن ثالثمائة للغناء والموس�قى مابین جن��ة وعود�ة ودف�ة  تمیزها عن األخر�،

                                                                 

 .229-228السید عبد العز�ز سالم، دراسات في تار�خ العرب العصر الع�اسي األول، ص ص: ینظر. )1(

 .70، صالمرجع نفسه).2(
   .29ص األول، الع�اسي العصر في الصعال�ك الشعراء عطوان حسین) 3
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هن حضرن یوما بین ید�ه فغنته ر�ة وذ�روا أنطوقانون�ة وزامرة وراقصة ومغن�ة وم

و�ان �مقدار ما حطته �ل مغن�ة في ذلك  المغن�ات منهن فطرب جدا وأمر �مال علیهن،

  .)1(»الیوم ثالثة ألف درهم

  :المجون  :المطلب الرا�ع

 التي تصرفاتهم من �ثیرا ،وشعراء جوار�  من العر��ة غیر العناصر أشاعت لقد

 ،العر��ة الجز�رة ش�ه في اإلسالمي الدین تعال�م تزامال علیهم �فرض أن قبل ،علیها درجوا

 خلفاء من أنصارهم م�ن ما ،الع�اسین الح�ام قصور في یدهم الفرس مد أن و�عد

 ؛الدین ضوا�� من التخلص أمر استسهال إلى ،الشعب من العامة وحتى وس�اسیین

 والقینات وار� الج ومعاشرة والزنا الفاحش والغزل ،اتمغن�ال غناء وسماع الخمر �شرب

 دخلت أن ممارستها و�لغت شائعة أماكن، الممارسات لهذه و�ات ،)2(والغلمان الغزل وحتى

فالمعروف أن الهاد� أول خل�فة ع�اسي أغر� « ،الخمر �ثیرهم فأدمن ،الخلفاء نفوس

وت�عه الرشید ومن جاءوا �عده، وأغلب الظن أنهم لم ��ونوا یتجاوزون األنواع  ،�الخمر

 ،ما �ان من األمین الذ� �ان �ع�ش للخمر المس�رة إالاألنواع المحرمة،  إلى المحللة

، وجعلوا لها أ�ضا قصورا )3(»�شر�ها أرطاال حتى ل�صل أح�انا مساءه فیها �ص�احه

وفرشوها �فاخر الفرش و�سوا «هذه القصور  داخل قاعات ،منزو�ة وندماء وصح�ة خاصة

وفي هذه القاعات أق�مت  والتنس�قات، الصور وائعأرض�اتها بنف�س الطنافس وجدرانها بر 

مجالس اللهو والطرب والشراب و�ان السفاح برغم قسوته وعنفه �طرب ما وراء الستار أ� 

  .)4(»ینیق�دون أن �ظهر للمغنین والموس

                                                                 

 .305- 304حنا الفاخور�، جامع في تار�خ األدب العر�ي، ص).1(

 .427اء، صطه حسین، حدیث األر�ع: ینظر). 2(
   .66ص األول، الع�اسي العصر العر�ي، األدب تار�خ ضیف، شوقي) 3

 .301السید عبد العز�ز سالم، دراسات في تار�خ األدب العر�ي العصر الع�اسي األول، ص). 4(
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وٕانما أ�ضا  ولم تكن مجالس اللهو والطرب والمجون مقصورة على الخلفاء فحسب،

جعفر بن �حي "ف�ان  ،وشعراء وغیرهم وزراء و�تابل�فة من حاش�ة الخ�انت شائعة لد� 

و�انوا إذا جلسوا  لطرب والخلوة مع ندمائه الذین �أنس بهم،في مجالس ایجلس  "البرم�ي

تدار علیهم الكؤوس  ،خضراءو  صفراءو  ا حمراءالشراب واللهو ل�سوا ث�ا�� لالستمتاع

  .)1(وتخف� العیدان

ن ما هي إال محصلة ناتجة عن یفاء الع�اسیشرب الخمر عند الخل رةتعد ظاهو 

سهل علیهم االنغماس واالنصهار داخل الدولة  وهذا ما ،الفرسالتام �عادات وتقالید تأثرهم 

أص�ح ل�س  بدوره الذ�و  اللهو والمجون وشرب الخمر ساهم ذلك في انتشارالع�اس�ة و 

 "الهاد�"خمر �الخل�فة �ع عنهم أنهم �انوا �حتسون الشِ و  �منأ� عن الخلفاء الع�اسین،

شدیدة لى األنواع الإ قلیلة االس�ارغلب الظن أنهم �انوا ال یتجاوزن األنواع أ و  ،"الرشید"و

 ،بنهم و�م�ات �بیرةة �شر�ها ر الذ� �ان �ع�ش للخمر الم�ر  "األمین"إال ما �ان من  منه،

 الخمر شراب �إال ،من الغرام ال سبیل إلى إطفائهاونارا ملته�ة و�أنما في قل�ه جذوة 

  .)2(صاح�هلفیها إلى اإلساءة حتى �صل أح�انا  متتا�عا

الصید �البزاة والشواهین والصقور «ومن أس�اب اللهو والمجون التي فتن بها الخلفاء 

ومن الملوك الذین اشتهروا بها  والصید القد�م عند العرب والفرس جم�عا، والكالب والفهود،

�ه المهد� ف�ان یخرج إل�ه مواكب �بیرة ومعه الحرس  وأولع عند اآلخر�ن بهرام جورج،

خرج معه یوما  "علي بن سل�مان الع�اسي"ن أ � و�رو  والصفاء و�عض من حاشیته،

فأصا�ه �ل�ا  "بن سل�مان يعل"فرماها هو والمهد� فأصا�ه وأما  فعرض له ظبي سانح،

  .)3(»و �ان قد أرسل عل�ه وقالهما جم�عا

                                                                 

 .308السید عبد العز�ز سالم، دراسات في تار�خ األدب العر�ي العصر الع�اسي األول ، ص : ینظر). 1(
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بل وأمام  ،ت في ح� الدین اإلسالمي من متعودات األفعال�اتت هذه التجاوزا وه�ذا

ف�م �انت قصائد �شار بن برد  ،تساهل والة األمور أص�ح التماد� فیها تجدیدا وتحسینا

 ،الطاعنة في األخالق ومقومات السلوك اإلنساني السل�م ،نواس الغزل�ة والخمر�ة أبيأو 

  .وتهلل طل�ا للمز�د األسماعي لها قبل فرائض الدین ومقوماته تطرب السامعین وتنتش

ثر ذلك �ش�ل م�اشر على األدب أإن تنوع الثقافات والعادات في المجتمع الع�اسي 

ظهرت مجموعة من المواض�ع األدب�ة المتنوعة والمتشع�ة والدلیل على ذلك ما ف ،العر�ي

الخمر في األدب العر�ي من خالل تصو�ره لنا  االذ� �عد مجدد "أبي نواس"نجده عند 

بو أ"أما الشاعر الثالث  ،وهو الغزل اخر آ االذ� سلك اتجاه "�شار بن برد"والمجون وأ�ضا 

  .الذ� اتجه إلى الوع� والزهد "العتاه�ة

 فضاءً  ،بل وحتى بلدة رسول هللا ومسجده ،فقد �اتت �غداد وغیرها من مدن الخالفة

الت الصاخ�ة المن�رة �أع�اد واالحتفا ،لتعاطي المو�قات وٕاشاعة المجون والخمر والغناء

والغا�ة من تحقی� ذلك  ،إقامتهایجهل القائمون بها حق�قة  ،ومناس�ات غر��ة عن مجتمعنا

حضارة وضع�ة قائمة على الطاعة  أماموانبهارهم  ،حینها األمر أوليالرت�ا�  إال

  . والخضوع

راطور�ة إلمبلصلح إن ش�ل الدولة والح�ومة الذ� �ان للعرب قبل اإلسالم لم �َ 

�ستفیدوا  أنو�ان لل�الد المفتوحة ح�ومات فلم �ستكنف العرب  .الجدیدة وللمجتمع الجدید

فاستعانوا �األنظمة القد�مة برجال  من اخت�ار من نزل في تلك ال�الد قبلهم من الدول،

لم ��ن «و�ما أن الفرس من الذین ساعدوا الع�اسین على نیل الخالفة  .الدول القد�مة

حتى أص�حت الدولة الع�اس�ة  أن یلقي الع�اسیون دولتهم إلى الفرس جملة،مستغر�ا 

الدولة فأثر  خاصة یدعون أبناء والخراسانیون وحتى أص�ح الفرس  ،ءفارس�ة في �ل شي

  .)1(»ذلك نقمة العرب والش�عة خاصة على الع�اسین

                                                                 

 .39حنا الفاخور�، الجامع في تار�خ األدب العر�ي ، ص).1(
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   :تمهید

 أنها أدر�ت لها، المتاخمة الحضارات على الع�اسي العهد في العرب أمة انفتاح �عد

 �م�نها وال �ائدة، عهود من موروثة وآل�ات �أف�ار وسل�مة قو�ة دولة بناء تستط�ع ال

 أ�عد مداها في تتجاوز ال التي وتصوراته الضی�، �مفهومه المجتمع صورة على إل�قاءا

 لم« التطور، في �س�قونها أمم على العس�ر�ة س�ادتها وأمام المجردة، العین موقع من

 الدول، من قبلهم ال�الد تلك في نزل من اخت�ار من �ستفیدوا أن من العرب �ستن�ف

 ساعدوا الذین هم الفرس أن و�ما القد�مة، الدولة و�رجال القد�مة �األنظمة فاستعانوا

 الفرس إلى دولتهم ق�اد الع�اسیون  یلقي أن مستغر�ا ��ن لم الخالفة، نیل على الع�اسیین

  . )1(»شيء �ل في فارس�ة الع�اس�ة الدولة أص�حت حتى جملة،

 بل  تصاد�ةاالق الدولة أمور تسییر وتدابیر الس�اسي الجانب عند التأثیر �قف ولم

 والتف�یر والممارسات األخالق�ات على وأشده االجتماعي الجانب على مظاهره أكبر �ان

 التحول عمل�ة راف� الذ� الصور�  الحضار�  االنبهار هذا وأمام واألصیل، الحر العر�ي

 تر��ة حتى أو روم�ة أو فارس�ة اجتماع�ة طب�عة من �صدر ما �ل العر�ي تمثل الس�اسي

 في ل��ون  العر�ي على الواج�ة الشخص�ة تش�یل اكتمال في هاما جزءا دتع �عد ف�ما

  .حینها الناس عالم في �شغلها �ات التي الس�اس�ة الم�انة لتلك أهال مظهره

 فرضت التي الشخص�ة وتلك بنائها، في اإلسالم اجتهد التي الق�م تلك بدأت وه�ذا

 بدأت الثابتة الجاهل�ة ق�م وحتى لب وتضمحل، تغیب الموالین قبل األعداء على احترامها

 فإن ولإلنصاف الجدد، الحضارة حملة ومقای�س لق�م الهادر المد أمام وتذوب تتراجع

 ذلك من وأكثر بل جلودهم، من واالنسالخ التغییر لهذا الكامل االستعداد لها �ان العرب

 بها تصافاال في المنط� حدود وتجاوزوا فأوغلوا الظاهر في الحضارة أن رأوا حینا

                                                                 

  .39ص ،2ج الع�اس�ة عمر فروخ، األعصر )1(
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 أحد سأل ولده بختان االحتفال على یوسف بن الحجاج عزم فحینما« بذلك، والت�اهي

 من یصیبون ما یصیب حتى فعلھم لیقلد فارس في االحتفال ومظاھر صورة عن الدھاقین

 �أكل �ان غناه لفر� الفرات بن الوز�ر أن« �ذلك ، و�قال)1(»االحتفال في وسمو بھرجة

 أمامه توضع ف�انت وحیدة، لقمة إال الواحدة �الملعقة �أكل وال نة،الثمی البلور �مالع�

  .)2(»فاخرة بلور�ة ملعقة ثالثین من أز�د الطعام طاولة على

 الح�اة مجال في التحول هذا طب�عة إبراز ،دراسة من س�أتي ما خالل من وسنحاول

 ،الفن�ة هوأغراض الشعر أصاب الذ� والتغیر التحول من �عض خالل من ،االجتماع�ة

 الم�ادین جم�ع في ،العر�ي وتف�یر ح�اة في �التطور �سمى �ان مما حادث هو ما �فعل

  . الع�اسي العصر خالل

  

  :المدح: الم�حث األول

في  واإلسرافبین ط�قة تع�ش الفحش  ،أمام هذا التناقض في التر�ی�ة االجتماع�ة

و�ین ط�قة ترجو  ،وتكلفا وتطلب مز�دا من مصارف األموال م�اهاة ،واإلنفاقالمع�شة 

تختل�  أنوتسأل �عضا من حقها المغصوب والمهدور، رأت الكفاف، المع�شة وح�اة 

رغ�ة هؤالء في  وأماماألقوال واألوصاف وتسحر �الكلمة عقول أولئك الم�طر�ن للنعم، 

مد�حهم وسماع من یثني علیهم، وحاجة أولئك في الح�اة الكر�مة التي تدفعهم إلى قول 

لم ��ن  دت أسماءً تخلیدا لصفات �علمون انعدامها في جل المخاَطبین، وأقوال خلّ  ،�حالمد

في ملذات خاصة  ،لها من حضور في ح�اة الناس إال لتبذیر أموال بیت المسلمین

وساذجة، و�ین رغ�ة هؤالء وأمن�ات أولئك فاض �یل المد�ح وطال مداه عنان الم�الغة 

ء لدرء الملل والتكرار وخل� الجدید لنیل األمن�ات إلى والكذب، بل وقد تعمد ف�ه الشعرا

وقد ُذ�ر أن المتو�ل أعطى الحسین بن «اإلبداع وٕات�ان الغر�ب ال�عید الخارق فقد 

                                                                 

  7ص  ،7ج الطبري، )1

 .26ص ،9ج الطبري).2
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الضحاك ألف دینار عن �ل بیت قاله في مدحه وأن المعتصم إذا أطر�ه قول الشاعر مأل 

ه لمدائحه ف�ه �عشر�ن ألف أما الرشید فوصل الشاعر سلم الخاسر وحد،)1(»فمه �الدر

 إلىدینار وأقطع لمغن�ه مخارق ض�عة ودارا ووصله بثالثة آالف دینار، و�قال أنه صیر 

  .)2(طبی�ه جبرائیل بن بخت�شوع ما یز�د عن أر�عة مالیین من الدراهم

حین �ان  ،ه�ذا اتخذ شعر المد�ح �ا�ا مختلفا عما �ان عنه في العصر�ن قبل ذلك

وهو �علم توفرها ف�ه جم�عها أو على األقل  ،موع الصفات في ممدوحهالشاعر یتوسم مج

أما في عصر الع�اسیین وما  ،ف�ان یجمعها في لف� المروءة لعلمه أنها ال تتجزأ ،أغلبها

 وأصالة األصل وشرف والكرم �الشجاعة المد�ح اتسع«فقد  ،درجوا عل�ه قبل ذلك

 �علم وهو ونصرته، وحفظه الدین �حما�ة المرت�طة الصفات عظائم من وغیرها ،)3(»الرأ�

  .�الدین أصال المبتورة وصلته أعماله وشن�ع المعلنة، أو الخف�ة الممدوح حق�قة

  

  :المتنبي مدح من نماذج  :ولالمطلب األ 

 المتنبي عند القول رحلة بدأت المد�ح مجال في السا�قین خطى وعلى الصورة و�هذه

 تحقی� غا�ة الى له خططا الذ� االجتماع�ة لح�اةا سلم ارتقائهما طر�� في تمام وأبي

 المروءة صفات بتوز�ع فقاما ینفد ال الذ� والعطاء المال منا�ع ومجاورة النع�م ح�اة من�ة

اب حتى مدح لقد بل وأمیر وال بین ما وهناك هنا  حتى األقال�م، على والعاملین الُحجَّ

 الذ� المتنبي مد�ح ومن المرتضى، المقام في االستقرار وتحقی� األرب بلوغ لهما تحق�

  :مصر أمیر اإلخشید� �افور في قاله ما منه براءته ذلك �عد اعلن

ُتَهّنــــــا  أنْ  َمَحّلــــــةً  أعلــــــى أْنــــــتَ 

َ�ْســــ  َوَمـــا َوالـــِ�الدُ  الّنـــاُس  َوَلـــكَ 

َتْحـــــــ  َوَمــــــا الِج�ــــــادُ  َوَ�ســــــاتیُنكَ 

الّسـماِء  في أوْ  األْرضِ  في �َم�انٍ   

ـــــــــَرحُ      َوالَخضـــــــــَراءِ  الَغبـــــــــراءِ  َبـــــــــینَ  ـ

ــــــــــــِملُ           َســــــــــــْمَراِء  َســــــــــــْمَهِرّ�ةٍ  ِمــــــــــــنْ  ـ
                                                                 

 537ص ،6ج الطبري )1

  ت،.د ،16ط مصر، القاھرة، المعارف، دار ،األول العباسي عصرال ، العربي االدب تاریخ ضیف، شوقي: ینظر )2
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الِمْســــ  أُبـــو الَكـــر�مُ  َ�ْفَخـــرُ  إّنَمـــا

َعْنــــــ  َخْت انَســـــلَ  التـــــي َو�أّ�اِمــــهِ 

ــــــا ــــــَرْت  َوِ�َم ـــــــ  َصــــــَواِرُمهُ  أّث الِبی

  �الِمْسـ َل�َس  �هِ  ُ�ْ�نى َو�مْسكٍ 

          الَعْل�ـــــــــاءِ  ِمـــــــــنَ  َیْبَتنـــــــــي ِ�َمـــــــــا ــــــــــكِ 

ــــــــــهُ          الَهیجــــــــــاءِ  ِســــــــــَو�  اُرهُ د َوَمــــــــــا ـ

ــــــُض  ــــــهُ  ـ     األْعــــــداءِ  َجَمــــــاِجمِ  فــــــي َل

  )1(الّثَناءِ  أِر�جُ  َوَلِكّنهُ  ـكِ 

 الشاعر روائع بین من النقاد عدها" أغَلبُ  َوالشْوقُ  الّشْوقَ  ف�كَ  أُغاِلبُ " فقصیدة

 في مثلةم للشاعر �افور بهد�ة عرفانا الجمالي تعبیره طاقة �ل الشاعر ضمنها اإلبداع�ة

 �افور فتحول األوصاف جمیل من �ه احتفلت �ما المد�ح مق�اس فیها مغیرا جمیل بیت

 هي وه�ذا األعداء، جماجم وضر�ه �شجاعته منوها الثناء أر�ج هو بل المسك أبي إلى

  .الع�س ول�س الهدا�ا یثیرها المتنبي شاعر�ة أن إال الشعراء مدائح

 انقال�ه قبل قصائد  بثمان�ة المصادر تذ�ر �ما اإلخشید� �افور المتنبي مدح لقد

 هدفه تحقی� ففي فشله �عد مناقض قول من �ه جاء �ما مسحها في القو�ة ومحاولته علیها

 واحدة حمص أمیر مدح في" داء �ك �فى" قصیدته وت�قى ذلك �عد مصر من وهرو�ه

 على تحسره امم أكثر نظمها على تحسر انه واألكید المد�ح في المتنبي روائع من أخر� 

  :فیها �قول مرحلته، قبل أو الدولة سیف في سواء غیرها

تاِئقـًا  �نـتُ  الذ� الَوْجهُ  ذا الِمسكِ  أ�ا

َوحــــَده  الِمْســـكِ  أَ�ـــا ال ِطیـــبٍ  ُ�ـــلّ  أَ�ـــا

ـــــــــِدلّ    ُی
ً
ـــــــــاِخٍر  ُ�ـــــــــلُّ  َواِحـــــــــدٍ  �َمعنـــــــــى        َف

  الّنـــــاُس  َ�َســـــبَ  إذا
َ
�الّنـــــَد�  الَمَعـــــالي

  َراِجلٌ  َیُزوَركَ  أنْ  َ�ِثیرٍ  َوَغیرُ 

َراِجَ�ــا  �نــتُ  الــذ� الَیــْومُ  َوذا إَلْ�ــهِ   

الَغَواِدَ�ــا  أُخــّص  ال َســحابٍ  َو�ــلَّ 

الَمَعاِنَ�ــا  ف�ــكَ  الــّرْحمنُ  َجَمــعَ  َوقــد

الَمَعاِلَ�ـــا  َنـــداكَ  فـــي ُتعطـــي فإّنـــكَ 

  )2(َواِلَ�ا للِعَراَقینِ  َمْلكاً  َفَیْرجعَ 

                                                                 

  .446، ص1983، بیروت، لبنان، �بیروت للط�اعة والنشر، دار دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي)1(

  .441، صالمصدر نفسه)2(
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 رضا رأسه تحرك للحاكم یثال�ةم صورة خل� في وتتسارع الشعراء عزائم تتوالى وه�ذا

 �أمواله نحت وقد والثناء �المدح وأخصهم أسعدهم الجالسین بین تجعله عطاًء، و�د�ه

 الصورة تلكك ز�ف �علم وهو �اق األرض على �قي ما التار�خ سیذ�ره ومجدا صورة لنفسه

 من غیرهم أو قبله  �رس�ه على یجلسون  رآهم من عل�ه درج ما هذا ولكن راسمها و�ذب

 وشهود الحق�قة �ه یجمل ما خ�اله من یؤلف زور وشاهد الدراهم من �حفنة المجد طالبي

  .األكاذیب لسماع هللوا زور

  

  :تمام أبي مدح من نماذج :ثانيالمطلب ال

 لتحقی� مسعاه س�اق في مدح فقد أنملة قید الطر�� ذات عن �حد فلم تمام أبو أما

: الخلفاء بین االجتماع�ة الهیئة في ینتثرون  العرب، من أكثرهم ستین« بلغ ما أهدافه

 ،)1(»طاهر بن هللا لعبد �ات�ا �ان ز�د أبو اسمه �رجل: الكتاب و�ین والمعتصم، �المأمون 

 �ستط�عون  ممن القوم ووجهاء وقادة وأمراء والة عصره مقامات من بینهما وما ،)1(»طاهر

  .شاعرنا إرضاء

  :د البزنطینتغنى ب�طوالته  وحرو�ه ض�قال �مدح المأمون و فقد 

مسترســــلون إلــــى الحتــــوف �أنمــــا 

   أســـــــــاد مـــــــــوت مخـــــــــدرات مالهـــــــــا

حتـــى نقضـــت الـــروم منـــك بوقعـــة 

  وفصمت عروة جمعهم فیها وقد

ـــــــنهم أرحـــــــام   ـــــــوف و�ی         بـــــــین الحت

ـــــــــــــا آجـــــــــــــام   إال الصـــــــــــــوارم والقن

ــــــــرام  ــــــــ�س لنقضــــــــها أب شــــــــنعاء ل

  )2(جعلت تفهم عن عراها ألهام

  حرو�ه مع البزنطین �صدر عن شعور عمی�  وهنا الشاعر �شیر إلى المأمون في

                                                                 

 ،1978 �،.د لبنان، بیروت، والنشر، للط�اعة لبنان دار �ا�، عتصمالم دمحم الخل�فة شاعر تمام أبو فروخ، عمر )1(

  .121ص

  281.ص، تمام أبي دیوان شرح ،التبر�ز�  الخطیب)2(
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بنصرة الدین الحنیف ضد أعدائه وما �مأل نفوسهم منا استعالء والشراسة والوحدة، و�قول 

انه �قود ج�شا �ث�فا، موقنا بدینه ونصره مقدما ال یلو� على اإلحجام، وأن �ل شخص في 

ا أساد غا�اتها الج�ش ل�حس �أنه بینه و�ین ضروب أرحاما، متواصلة �أنهم جم�ع

وآجامها السیوف والرماح، وقد ظلوا �طلعون حتى �أنها لم �عد من المم�ن أن ینقصوا هذا 

  .النصر المبین الذ� قسم ظهورهم ونثر رؤوسهم وسحقهم سحقا

  1:وقال أ�ضا في مدح الحسن بن وهب

  الحسن بن وهب      �الغیث في انس�ا�ه

  في الشرح من حجاه      والشرخ في ش�ا�ه

من خالل مدح الشاعر للحسن بن وهب حیث قارن الحسن و�ین الغیث، في العطاء 

والجود و�ذ�ر أن الحسن شیئان لعملة واحدة وهي الجود والكرم والعطا�ا واالنس�اب 

الوفیر، وأن الحسن متزن وواعي في عقله، والشرخ �عني العنفوان الش�اب والحجي هو 

  .العقل

  2:وقال أ�ضا �مدح مالك بن طوق 

  .للجود �اب في األنام ولم تزل      �مناك مفتاحا لذالك ال�اب

الشاعر هنا ش�ه مالك بن طوق �المفتاح، وانه �عتبر من خالل هذه األب�ات  أننجد 

انه ال وجود للكرم والعطا�ا الكثیرة والوفیرة �اال �حضور مالك، فهو �المفتاح في الجود 

  .والكرم

  3:اني وانتصار قومه في یوم ذ� قاروقال في مدح خالد بن یز�د الشی�

                                                                 
   .37ص، تمام أبي دیوان شرح، شاهین عط�ة1

   .19ص، تمام أبي دیوان شرح ،التبر�ز�  الخطیب 2
   .113ص، المصدر نفسه 3
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  لهم یوم ذ� قار مضى وهو مفرد     وحید من األش�اه ل�س له صحب 

  �ه علمت صهب األعاجم انه        �ه أعر�ب عن ذات أنفسها العرب

  هو الشهد الفصل الذ� مانجا �ه      لكسر� بن �سر� السنام وال صلب

ها جدب شدید، فأراود إن یرعوا في ارض حیث قیل إن قبیلة تم�م قبل هذا الیوم أصاب

العراق، و�اتب والي الحیرة �سر� هل �أذن لهم �الرعي   فاشتر� علیهم أن �قدموا له 

ل�س معي إال س�في :رهائن ل�سمح لهم �الرعي، فقدم رئ�سهم حاجب بن زرارة وقال له

  .ي تم�مفاسترهنوها منه، ووفى لهم �ما وافقهم عل�ه، فصارت من مناقب معدودة لبن

أكثر من غیره من غرض المدح خبر تمام قد  أن أ�اومن خالل هذا نستنتج 

�ما ��شف ذلك من شرح  ،وال �قر�ه إال الرثاء وقد �ان أغل�ه س�اس�ا مناسبت�ا ،األغراض

   .� واعتنى بإبداعه ف�هشعر دیوانه ال

یدتي وذلك ما شهدناه في قص ،ها ملحم�ا�ن توجُ شاعر ونلمح في غرض المدح لد� ال

و�ائ�ة " على قدر أهل العزم"مخصوصتین �الحدث و�تسمیته وهما م�م�ة المتنبي اللرجلین ا

واللتین ظهرت فیهما نوا�ا أخر� مخالفة لكثیر " السیف أصدق أن�اًء من الكتب: ابي تمام 

من قصائد الشاعر�ن وعرفا مسحة دین�ة أكبرت مقام الرجلین والممدوحین وما قاما �ه من 

  .لدهما التار�خ �أحسن وأصدق وأكثر وقعا مما قیل من شعر�طولة فخ

فم�م�ة المتنبي قصیدة مدح في �طولة وعمل عظ�م قام �ه سیف الدولة ضد الروم 

وقتل ف�ه خل� �ثیر ال �عد وال �حصى وقد أضرمت " حصن الحدث"�فتح أقو� حصونهم 

  :ل المتنبينار مهولة في الم�ان حولت لیله نهارا وظالمه إص�احا ساطعا �قو 

لْوَنهــــا  َتعــــِرفُ  الَحمــــراءُ  الَحــــَدثُ  َهــــلِ 

ـــــــرُّ  الَغَمـــــــامُ  َســـــــَقْتها ـــــــلَ  الُغ ـــــــهِ  َقْب    ُنُزوِل

ــــــــا فــــــــأْعلى َبَناَهــــــــا ــــــــا  َ�ْقــــــــَرعُ  َوالَقَن    الَقَن

ـــــــــــمُ    ـــــــــــاِئُم الغَ  الّســـــــــــاِقَیْینِ  أ�ُّ  َوَتْعَل       َم

الَجمـــــاِجُم  َســـــَقتها ِمنهـــــا َدَنـــــا َفَلّمـــــا

ـــــــْوجُ  ـــــــا َوَم  ُمـــــــَتالِطُم  َحْوَلهـــــــا الَمَناَ�
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 خمــ�ٌس  َ�أّنَمــا  الَحدیــدَ  َیُجــّرونَ  أَتــْوكَ 

  َزْحُفهُ  َوالغْربِ  األْرضِ  �شْرقِ 

ــــــــادٍ  َســــــــَرْوا ــــــــنّ  مــــــــا ِبِجَ� ــــــــَواِئُم  َلُه     َق

  )1(َزَماِزمُ  منهُ  الَجْوَزاءِ  ُأُذنِ  َوفي

 شارك لحال تجسیدا إال ذلك وما الوصف اخت�ار وحسن القول صدق ف�ه و�ظهر

  المعر�ة وقائد الدولة سیف ب�طوالت مهلال �االنتصار مبتهجا بنفسه ارهاأطو  الشاعر

 على  �االنتصار وتسعد حینها المجتمع حساس�ة تثیر �صورة مآثره مخلدا صن�عه معظما

  :الشاعر قال �ما أنه

ـــٍة  َعـــنْ  ال أْعطـــاكَ  �َمـــا ُ�َســـرّ  َجَهاَل

 ِلَنِظیـــــــــِرِه  هاِزمـــــــــاً  َمل��ـــــــــاً  َوَلْســـــــــتَ 

    َر��َعـــــــــٌة  ال �ـــــــــهِ  نٌ َعـــــــــْدنا َتَشـــــــــّرفُ 

رّ  في الَحمدُ  َلكَ    الذ� الدُّ
َ
  َلفُظهُ  لي

غــــاِنُم  منــــكَ  َنَجــــا َمْغُنومــــاً  َولِكــــنّ   

َهــــــاِزُم  للّشــــــْركِ  الّتْوحیــــــدُ  َوَلِكّنــــــكَ 

ــــّدْن�ا َوَتْفَتِخــــرُ  ــــهِ  ال  الَعَواِصــــمُ  ال �

  ُمْعط�هِ  فإّنكَ 
َ
  )2(َناِظمُ  َوٕاّني

 حقی� جهاد إلى وخصومه الدولة سیف ینب الحر�ي الصراع المتنبي بذ�اء تحول لقد

 ،)3(»الع�اسي المدح عناصر من والعدل واإلدارة الحرب في اإلسالم خدمة وأص�حت«

 ذلك و�عد عصره في والصغیر الكبیر بها یتغنى تار�خ�ة أسطورة إلى القصیدة فحول

  .والتا�عین الصحا�ة من الفاتحین طر�� على إسالمي فاتح إلى األمیر وتحول

 األلسن رددتها وعظمة فخر أغن�ة �اتت حینما أشهر ف�انت تمام أبي �ائ�ة أما

 امرأة من استغاثة نداء قصة في  وتلخصها وعزته العر�ي نخوة فیها تذ�ر والزالت طو�ال

 وا: "فقالت براعیها تستنجد صوتها �مجموع نادت المعتصم المؤمنین أمیر رعا�ا من مسلمة

 في خالدا تار�خا و�تب الحائ� عرض التحذیرات �ل ضار�ا ج�شه في فخرج" معتصماه

  :قال عمور�ة معر�ة

                                                                 

  .385، ص1983، بیروت، لبنان، �بیروت للط�اعة والنشر، دار دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي)1(

  .387، صالمصدر نفسه)2(

 . 44ص ،2ج الع�اس�ة عمر فروخ، األعصر).3(
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  َأِســــنَُّتهُ  َتْكَهــــمْ  َلــــمْ  النَّصــــرِ  وُمطَعــــمِ 

 َبَلــدٍ  إَلــى َیْنَهــدْ  وَلــمْ  َقْومــًا، َ�ْغــزُ  َلــمْ 

لغـدا  الـوغى یـومَ  جحفالً  �قدْ  لمْ  لوْ 

ـــــــكَ  رمـــــــى مها  ُبْرَجْیهـــــــا هللاُ  �   فهـــــــدَّ

َصـــــَدٌد  عٌ َمْرَتـــــ ال َأْمـــــِرِهمْ  ُذو وقـــــال

  هاجسها نجحَ  سلبتهمْ  أمان�اً 

    محتجـــــــبِ  روحِ  عـــــــنْ  ُحجبـــــــْت  والَ  یومـــــــاً   

مـــــــــــــــهُ  إالَّ              الرَّعـــــــــــــــبِ  مـــــــــــــــن جـــــــــــــــ�ٌش  تقدَّ

       لجـــــِب  جحفـــــلٍ  فـــــي وحـــــدها، نفســـــهِ  مـــــنْ 

�صـــــــِب  لـــــــمْ  هللاِ  غیـــــــرُ  �ـــــــكَ  رمـــــــى ولـــــــوْ 

ــــــــ�َس  للســــــــارحینَ  ــــــــوردُ  ول ــــــــِب  مــــــــنْ  ال       �ث

ُلبِ  القنا وأطراف السیوفِ  ُظَبى   )1(السُّ

 الصورة نقل الى أقرب هذه في وهو �قهر ال الذ� الفاتح صورة تمام أبو یرسم ه�ذا

 هو بل ،بتارا س�فا شخصه من جعل وقد المعر�ة هذه في �ا� المعتصم الخل�فة عن الحقة

 األسماع مأل ما األلفا� من« �حب عنه قیل �ما ههنا فهو أعداءه یرعب �أكمله ج�ش

 الطب�عة قو�  من �ستعیرها وآراء أقواال حولها �ح�ك ثم الف�ر شغل ما التراكیب ومن

  .)2(»اخترعها أو عرفها �ح�مة �ح��ها و�عدئذ... المختلفة

 أعظم إلى شبها أقرب بل غزوة إلى شاعرنا حولها فقد للمعر�ة المعنو�ة الق�مة أما

  : الفاتح أمیره صن�ع عظ�م في ف�قول بدر غزوة اإلسالم ترسیخ غزوات

ـــــــماءِ  أبـــــــوابُ  تفـــــــتَّحُ  فـــــــتحٌ         لـــــــُه  السَّ

اْنَصــــَرَفْت  َعمُّور�َّــــةَ  َوْقَعــــةِ  َیــــْومَ  َ�ــــا

صـعٍد  فـي اإلسالمِ  بني جدَّ  أ�قْیتَ 

      ُمْنــــــــــَتِقِم  ِ�ــــــــــا�َِّ  ُمْعَتِصــــــــــمٍ  تَــــــــــْدبیرُ 

  ِبَها ُنِصْرتَ  الالَّتي أ�َّاِمكَ  فَبْینَ 

الُقُشـــِب  أثوابهـــا فـــي األرُض  وتبـــرزُ   

ـــالً  الُمنـــى منـــكَ  الحلـــِب  ولةَ معســـ ُحفَّ

َصـَبِب  في الشْركِ  وَدارَ  والُمْشِر�ینَ 

        ُمرتغـــــــــــــــبِ  هللا فـــــــــــــــي مرتقـــــــــــــــبٍ  �ِ 

  )3(النََّسبِ  َأْقَربُ  َبْدر أ�َّامِ  وَ�ْینَ 

                                                                 

  .7ص، تمام أبي دیوان شرح ،التبر�ز�  الخطیب)1(
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 مالمحها �طمر بدأ عز�زة ذاكرة واستعاد مجیدة صورة العر�ي لح�اة المد�ح أعاد لقد

 أصول في الراسخ �موروثها العر��ة وهو�ته أمجاده استعادة من �م�نه وه�ذا غر�ب، واقع

 أهله مدح عن �عرفه �ما النقي والصافي العام �محموله الجاهلي العصر وهو أال شخصیته

 المد�ح یذ�ر �ما الصفات، تلك من فعال یتمثلونه �ما الزعماء أولئك صفات وتعداد

 موصول لها والأق من ینثرونه �ما أحداثه وخالد وعظ�م و�راماته ومعجزاته التار�خ �عظائم

 أحضان في واالرتماء و�رامتها دینها عن غص�ا إ�عادها على محروقة قلوب في مودة

 والدین العر��ة �القوم�ة اإلشادة« �م�نه ومتى �یف �عرف تمام وأبو وغیرهم والروم الفرس

 من استطاع وقد مدائحه، في ینثرها وشهامة وعظمة تار�خا منها �ستمد فهو اإلسالمي

  .)1(»البیت آل �حب احتفاظه مع الع�اس بني بإعجاب �فوز نأ ذلك اجل

  

  :الرثاء: الم�حث الثاني

الجاهلین ��اؤهم وعو�لهم في شعرهم عن  نفقد أوثر ع ،رض شعر� قد�مغالرثاء 

�عد  ،ستتراجع فقد وخاللٍ ن ذاك النحیب ��اء صفات ستُ وتضمّ  ،موتاهم من األهل والخالن

  .ومشمول تلك الصفات ما تمثله المروءة ،أن �ان الفقید أساسها بینهم

ال من �ل ز�ف في خ عم� اإلنسان،في حي و�ان الرثاء �صدر من موضع 

فقد وصفه القدماء  ،بین جم�ع الجوارح حینها �أعالي مراتب الصدق وصفو� ،المشاعر

ن �ان ف�ه إ و  -و�رتكز ،لكونه ال ینطل� ال من عقیدة صح�حة ،�أصدق أغراض الشعر

فغال�ا ما ��ون الر�ا� بینهما  ،مد� ارت�ا� القائل �المرثي إبرازعلى  –�الغة جانب من الم

اإلفصاح الحق�قي عن  إلىوأقرب  إ�الما،لذلك ��ون ال��اء والعو�ل والندب أشد  ،قو�ا

غیر أنه و�توالي تطور الح�اة االجتماع�ة  ،الكامنة في الفؤاد واألحاس�سالعواطف 

                                                                 

 ،1978 �،.د لبنان، بیروت، والنشر، للط�اعة لبنان دار �ا�، المعتصم دمحم الخل�فة شاعر تمام أبو فروخ، عمر).1(

 . 115ص



 صورة  المعایشة االجتماعیة العباسیة من خالل أغراض الشعر                       الفصل األول         

 

37 
 

عرفت عدید الفنون  ،ر� األكبر في العصر الع�اسيالحاصلة نتاج االختال� الحضا

مع محافظتها على التسم�ة العامة والروح  ،واألغراض نوعا من التطور واالختالف

  .الشاملة للفن

تفننا لم �عرفه الشعر «فمثال عرف الرثاء صورة جدیدة حین تفنن شعراء بني الع�اس 

خاص، إلى آفاق معنو�ة أو من قبل، واتجهوا وجهات جدیدة فخرجوا عن دائرة األش

تعداد إلى تدفع الراثي  ،عواطف اجتماع�ة وروا�� خاصة إل�هفلما �عد الدافع  ،)1(»حس�ة

بل �ات  ،)القبیلة –الرحم  –الدم(الروا�� الخاصة  إحد�انطالقا من  أقر�ائهصفات أحد 

ات و� ،ه نار النواح والعو�لنوقد خبت م ،�صور درجة عال�ة من اإلحساس اإلنساني

النفس �مز�د من فتیل  إشعال�عد أن �انت غایته  �،إشاعة التصبر والسلو  إلىاقرب 

  .الفقیدلألخذ �الثأر  دفعا ،الحرقة واأللم

تعبر عن استحداث روا�� مختلفة بین  ،صورة اجتماع�ة إلىالرثاء  تحوله�ذا 

ته في التجرد سعت منطلقاو بل ت ،فلم �عد الراثي ینطل� من تلك النوازع واألس�اب ،الناس

فدوافع  ،طب�عة إنسان�ة إلىلتحولها  ،تعر� الذات في صورتها الهمج�ة ،من فرض�ات ذات�ة

مناس�اته  تتعددف ،الرثاء في العصر الع�اسي �اتت أغلبها إنسان�ة في منطلقاتها المعلنة

ض أغرا إلىرثاء تصوفي قد �سلمنا  إلىرثاء األح�ة ورثاء النشطاء الس�اسیین، (فیهم بین 

   .)أخر� �ما سنر� 

  :تمام أبي رثاء من نماذج :ولالمطلب األ 

 في خاصة طقوسا األمو�، العصر  في �ان لما وامتدادا الع�اسي العصر عرف

وهو بروتو�ول اجتماعي �ات من  عهده، ولي تنصیب وعمل�ة الراحل الخل�فة تأبین

شعراء على رأس �حضره خاصة القوم و�تا�عه العامة بوقوف ال ،الفعال�ات الممارسة

 من من فاتهم ما على والتحسر ،على سمع أهله والحضور الفقید برثاء و�قومون ، المجلس

                                                                 
)1(

  . 441ص الھجري،،، الثاني القرن في العربي الشعر اتجاھات ھدارة، مصطفى  محمد 
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 تتأسف الموقف مها�ة في ید�ه بین والمأل �رمه، سا�غات من لكثیر وفقدهم صفاته، أمر

  .وخل�فتهم �ق�ادتهم حل ما على

 ،أ� تدف� شعور� قد ال �ظهر ف�ه  ممارسة اعت�اد�ة،قصائد التأبین التي �اتت و 

�فقد ، الجموع ما فقدوه من مناقب وخالل إلى بوقع ما �حدث من هول �حمله ف�ه الشاعر

التي تر�� الشاعر �الخل�فة ال تتجاوز  ، فأصل الصلةعالخل�فة و�أنه في مدح لمستمِ 

الحدود الرسم�ة، فال ن�اد نراه �شیر إلى نوع من االرت�ا� الوجداني العمی�، أو نشعر 

دمعات تسیل �عر�ون مودة، بل ��اد یبدو أكثر حزنا على مواهب الخل�فة وعطا�اه، �حرقة 

فهاهو �قف راث�ا �ستدر دموع الكالم �عد أن خانه حضورها الحق�قي في عین�ه، ی��ي 

  :صد�قه المعتصم، فقال

        مــــــــــرامِ  �ــــــــــلَّ  تــــــــــرومُ  للــــــــــدموعِ  مــــــــــا

  مـــــودعٌ  تر�ـــــكِ  المعصـــــومِ  ُحفـــــرةَ  �ـــــا

 علـى نضـدْت  قـد منكِ  الصفائح إنَّ 

ـــــــــ�َ  ـــــــــَداِمعَ  َفَت ـــــــــه َلْحـــــــــَدكِ  َأنَّ  الَم   َحلَّ

 حـائ�ٍ  أرَفـعَ  الَمْوتِ  ُصُروفُ  َهَدَمْت 

 أبهمــــــــْت  قــــــــدْ  مدینــــــــةٍ  �ــــــــل مفتــــــــاحُ 

   حُظوظهـــــــــا أنَّ  الخلفـــــــــاءِ  وُمعـــــــــرِّفُ 

  التي أِسنَِّته َعنْ  الِخالَفةَ  َأَخذَ 

  
ــــــنُ  ــــــامِ  هجعــــــةٍ  ثاكــــــلُ  والجف  ! ومن

ــــــــاةِ  مــــــــاءَ    اإلعــــــــدامِ  وقاتــــــــلُ  الح�

! عظــامِ  علمــتِ  لــوْ  عظــامٍ  قــىمل

 األ�ــــــامِ  وممســــــكُ  الزمــــــان ســــــ�نُ 

 اِإلســـالمِ  علـــى َدَعاِئُمـــه ُضـــرَ�ْت 

ـــــــي غلقـــــــاً  ـــــــامِ  دارِ  �ـــــــلِّ  ومخل   ُمق

ـــــــز فـــــــي  واِإللَجـــــــامِ  اِإلَســـــــراجِ  َحی

)1(واألعَمامِ  اَآل�اءِ  ِحَمى َمَنَعْت 
  

 الحدث بهول الشاعر من الخاص والشعور العمی� �األلم القصیدة أول في نشعر

 الحسرة من صورة في ف�عدد الخل�فة �فقد التامة صورتها في الم�ارم انقطع من �ان ماو 

 ال لغة في ح�اته، في اخترقها قد �ان أن �عد الخل�فة لفضائل الموت اختراق على اللفظ�ة

  .الشعر�ة مراثیهم في الجاهلیون  �مارسه �ان ما أمام تأثیرها �قاس
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 اإلنسان�ة، الق�م من �ثیر فیها ُفقدت التي �ة،االجتماع الح�اة واقع و�اعت�ار ه�ذا

 وصل التفاتة في تمثل جدیدا، أمرا ذلك أمر في فأحدثوا الرثاء سیرة شعرائهم �عض غّیر

 والتأسف والمدح الرثاء بین بذلك فیجمعون  والثناء، �التهنئة المقبل والخل�فة العهد لولي

  .للقادم المصلحة وابتسامة الغاد� الخل�فة على الواج�ة الحزن  دمعة بین واالست�شار،

تأكید والئه ل ،تهنئة لولي العهد إلىمن هذه القصیدة األخیر جزء التحول ی ه�ذا

ابتهاج والشعور  إلىوالحزن  ،مدح إلىفتتحول قصیدة الرثاء  ،والحاضر�ن للخل�فة الجدید

م�ان في  ومحاولة إیجاد ،التواصل أمرتأكیدا على  ،حساس األملإلان�عاث  إلى�األلم 

، فهاهو أن ��مل �ق�ة طر�� سلفه بذات الصور والمعالم ،ت الخلف الذ� یراد لهااهتمام

�علن والءه الخت�ار الخل�فة الراحل من �عوضه، و�ر� الشاعر ذلك االخت�ار مز�دا من 

  :التوفی� للخل�فة الراحل، �قول

  فالهــــــــد� الخل�فــــــــةَ  هــــــــارونُ  دامَ  مــــــــا

  بواثـــــــــــــــــ�ٍ  واثقـــــــــــــــــین رحلنـــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــا

     لنـــــــــــــــــــــا ان�عثـــــــــــــــــــــْت  ح�ـــــــــــــــــــــاةٍ  أ�ُّ  �ِ 

ـــــــر أود� ـــــــهِ  اضـــــــطر�ْت  إمـــــــامٍ  بخی �    

  فَقــــدْ  الهْیَجــــا فــــي النُّــــون  ُذو ٌ�فَتَقــــدْ  أو

 
َ
 َوْســــَطها ُ�ْشــــَرعُ  الرْضــــَوانِ  َبْ�َعــــةُ  ِهــــي

  �هِ  �عدلْ  فمنْ  المنجي والمر�بُ 

    بـــــــــــَداومِ  َمْوَصـــــــــــولةٍ  ِغْ�َطـــــــــــةٍ  فـــــــــــي  

ـــــا� ـــــْمسِ  � ـــــْدرِ  ُضـــــًحى َش ـــــامِ  َوَ�        َتَم

ـــــــْومَ  ! ِحَمـــــــامِ  أ� وَ�ْعـــــــدَ  الَخِمـــــــ�س َی

       إمــــــامِ  خْیــــــرُ  وَقــــــامَ  الرََّجــــــال ُشــــــَعبُ 

ــــــهُ  َدَفــــــعَ  ــــــا اِإلَل مَصــــــامِ  َعــــــن لَن        الصَّ

ــــــــابُ  ــــــــالمةِ  � ــــــــاْدُخلوا السَّ ــــــــالمِ  ف    ِ�َس

  )1(لجامِ  َذاتِ  َغیر َجُموحاً  َیْرَ�ْب 

 و�ین رثيالم على حزنه بین �مزج رأیناه« حین الفرصة استغالل �حسن تمام فأبو

 أن على دلیل وهذا عل�ه، والثناء مدحه إلى لالنتقال تمهیدا الواث� الخل�فة لق�ام فرحه

                                                                 

  .102. 101ص، ص 2ج، تمام أبي دیوان شرح ،التبر�ز�  الخطیب)1(
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، بل وٕانه قد فقد أهل�ة الصدق في زحام عواطف )1(»تقلید� للقصیدة الوجداني الطا�ع

تضارب المصالح وواقع�ة توجیهها ما بین حزن ملزم واست�شار وتهلیل تطلبته طقوس 

  .ة، وذلك �سبب تحول الخالفة إلى وراث�ة مطلقةالمرحلة الجدید

 تطول ال حیرة ولكنها الشاعر، �ه �حس ما حق�قة لمس في حیرة« یجد ذلك أمام والسامع  

 والحزن  البؤس من ساعة إل�ه �النس�ة �عدو ��ن لم �له، األمر �أن یتكشف ما سرعان إذ

 الوجدان�ة الق�مة واحدة دفعة تتحطم وهنا و�رمه، الجدید الخل�فة جود علیها وعفا غسلها

  .)2(»بجالء وجهها عن الحق�ق�ة الغا�ة وتسفر للموقف،

 لبني رثائه في إنه بل رأینا، �ما �ارد مجموعه في تمام أبي رثاء أن نفهم ال وهنا

 والحزن  األلم مستو�  ألن �الساب�، ق�اسه �م�ن ال مختلف وقول آخر فشخص حمید

 ولوعة الفقد مشاعر صدق ف�ه تظهر وأشد، أغزر رقةالحا والدموع وأقو�  أكثر س��ون 

  .ومؤلمة حز�نة مؤثرة قصائد )8( ثمانيب رثاهم فقد الهجران،

 ومختلفة متنوعة صور في تجسدت التي المتنوعة الرثاء صورة نستطلع هنا ومن

 والمراثي التعاز�  �تاب فظهر الع�اسي؛ العصر في والكتاب ال�الغیین بین اهتماما القت

 فعل �ما ؛مصنفاتهم في حوله فصوال �ثیرون  وخصص للمدائني، التعاز�  و�تاب د،للمبر 

  .الفر�د العقد في ر�ه عبد وابن ،األخ�ار عیون  في قتی�ة وابن الكامل في المبرد

  :الزهد :الم�حث الثالث

 الروح�ة، والنزعة الماد�ة النزعة بین محتدم أف�ار صراع العر�ي المجتمع أفراد وعاش

 البیئة شهدته لما الصراع، لهذا المجسدة المجتمعات أكثر من الع�اسي تمعالمج و�عد

 دخل موارد تعدد �فضل الحاصل االقتصاد� الرخاء جراء ماد� ترف من االجتماع�ة
                                                                 

)1(
 ابن البحتري، الخزاعي، دعبل الجن، دیك تمام، أبي: أعالمھ خالل من الھجري الثالث القرن ففي الرثاء اتجاھات المحسد، روضة

  . 82ص ،1983العربیة، اللغة قسم اآلداب كلیة دمشق، جامعة الربداوي، محمود إشراف ماجستیر، رسالة الرومي،

)2(
  . 83ص ،المرجع نفسھ
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 الّلهو إلى میله في تجّلت ماد�ة، وجهة توجیهه في سب�ا ف�ان الفرد انبهر فحینها الدولة،

 سلو��ا التوجه متنوع انحراف أ� وجوار�، وخمر وغناء موس�قى من ف�ه �ما والمجون 

  .دین�ا وحتى واجتماع�ا

ظاهرة طب�ع�ة تكون نتاج �عض الظروف االجتماع�ة حیث ینقطع فیها اإلنسان  إنه

عن طلب الملذات واالنصراف عنها إلى العفاف والكفاف یلتزم فیها هذا المبدأ وتظهر 

 في الناس بین واسعا انتشارا الزهد عرف قدمالمح هذه القناعات في التصرفات واألقوال، ف

 غل�ة من المؤرخون  یراه لما وهذا زهادا الشعراء �ل نر�  لكأننا حتى الع�اسي العصر

 المجتمع في وحضار�  ف�ر�  تغییر من �حدث ما �فعل اإلنسان تف�یر على الروح�ة الح�اة

 في �مسلكهم الزهاد نجح« فقد األفراد، أفهام على الشعر سلطة تواصل مع حینها العر�ي

 والیوم والقبر الموت ف�رة والمح�وم الحاكم في وأثاروا شأنها، وتهو�ن الدن�ا حق�قة �شف

 فط�عوا الذنوب، من الخلو وعدم �الخطیئة الشعور الوقت نفس في فیهم وأثاروا اآلخر،

 رهی�ة وقفة الموت أمام اإلنسان وقفة ألن االنق�اض، من تخلو ال �مسحة العصر شعر

 نجد اإلن�ار ولهذا(...)  الحرمان لحظات أو النعمة لحظات في سواء الخواطر تمثلهات

  .)1(»العصر شعراء من الموت حدیث في قصر شاعرا

 في أفرزت متعددة روافد من انطالقا القناعات إلیها وصلت نتیجة الزهد اعتبروا وقد

 مشار�ة العناصر لكت �ل تكون  وقد الشعر في الروحي الجانب إلى المیل هذا مجموعها

 العصر في ذروته و�لغ بل ازدهاره وجد فالزهد الشعر، من الغرض هذا انتشار في

 الزندقة وت�ارات الدین�ة الفوضى على عالوة وف�ر�ة واجتماع�ة س�اس�ة عوامل« الع�اسي

  . )2(»المختلفة األعجم�ة والد�انات المذاهب و�عث واإللحاد،

                                                                 

  .101ص مصر، القاهرة، المعارف، دار اإلسالمي، التصوف نشأة �سیوني، إبراه�م)1(

قدمة لنیل درجة عبد الستار السید متولي، أدب الزهد في العصر الع�اسي ـ نشأته وتطوره وأشهر رجاله، رسالة م)2(

  .57، ص1972إبراه�م أبو الخشب،جامعة أم القر�، م�ة الم�رمة، المملكة السعود�ة، : الد�توراه في اآلداب، إشراف
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 أفرزتها التي والمجون  اللهو موجة انتشار نع فعل رد هو الزهد �أن یر�  فمن

 والمعتقد الممارسة في الحر�ة وتر�هم تغافلهم في الع�اس بني لح�ام الس�اس�ة الممارسات

  .الذ�ر سب� �ما األفعال تلك �ممارسة ذلك على وشجعوا بل

 موارد فقد �فعل الح�اة عن الناس لعزوف حتم�ة نتیجة الزهد أن یر�  من ومنهم

 في و�ذخهم الح�اة ملذات تعاطي في وغلوهم الح�ام إسراف �سبب وذلك ر�مالك الع�ش

 الحافي بن �شر �قول ذلك، في المسلمین مال بیت واستغالل والمس�ن والمل�س المأكل

 والمتقلب الدقی�، العلم و�ورث الهو�  وُ�میت الفؤاد �صفي الجوع) "ه227 م( الخرساني

 أعج�ك وٕاذا فاصمت، الكالم أعج�ك وٕاذا هللا، سبیل في دمه في �المتشح� جوعه في

  .)1(»"فتكلم الصمت

 الشعو��ة موجة انتشار �فعل حضار�ا واستسالما سلب�ا م�ال الزهد یر�  من ومنهم

 العر�ي الجنس من الح� محاولتها أمام  أصولها في القول عر��ة غیر أجناس رفعت حین

 والس�اس�ة واالجتماع�ة الف�ر�ة اةالح� في تطور من �حدث ما في الفضل ��ل واعتقادهم

 اإلدعاءات تلك على للرد محاولة التصور بهذا العرب شعراء فعل رد ف�انت للعرب

 :تعالى لقوله التزاما والعادات، والدین �الدین المرت�طة أصولهم إلى األمر وتأكید اإلنسان�ة

نَّ  َوَال ﴿ ْعَنا َما إِلَى َعْیَنْیكَ  َتُمدَّ ْنَیا اْلَحَیاةِ  َزْھَرةَ  ِمْنُھمْ  ًجاأَْزَوا ِبھِ  َمتَّ  َربِّكَ  َوِرْزقُ  ِفیھِ  لَِنْفِتَنُھمْ  الدُّ

 الح�اة، طی�ات في للزهد دعوة هي وما« تفسیرها في قطب سید �قول ،(*) ﴾َوأَْبَقى َخْیرٌ 

 تتهاو�  قال �ه والرضى �ا� و�الصلة ال�اق�ة، األصیلة �الق�م االعتزاز إلى دعوة ولكنها

 االستعالء حر�ة تحس دائما وت�قى العل�ا �الق�م اعتزازها تفقد وال الثراء، ز�نة أمام سالنفو 

  .)2(»األنظار تبهر التي ال�اطلة الزخارف على

                                                                 

  . . 86ص األول، الع�اسي العصر ضیف، شوقي)1(
  .131: سورة طه، اآل�ة *)*(

 .47، ص16، ج4، م1986، 12د�ة، �سید قطب، في ظالل القرآن، سورة طه، منبر التوحید والجهاد، جدة، السعو )2(
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 عز�ز حبیب أو لعظ�م رثاء �ل �عد روح�ة تف�یر لحظة نتاج هو الزهد أن یر�  ومن

 للحظة استعدادا نفسال ومحاس�ة المحتوم المصیر أمام والوقوف الذات مراجعة تتطلب

 التأمل إلى اإلنسان یدعو الرثاء ابن فالزهد لذلك الموت أمام فجأة النفس فیها ستكون 

 الدن�ا في الّنظر هو الزهد« :الصوفي الجالل ابن �قول �ما األوان، فوات قبل واالستعداد

 )1(»عنها اإلعراض ف�سهل عینك في فتصغر الزوال �عیـن

 من عامال الفعل�ة وممارساته منتشرة �انت العام وع�ال مجالس أن إلى �اإلضافة

 إلى والحاجة الشدة أوقات في خاصة الناس ح�اة في أسره واستح�ام انتشاره عوامل

 األلم، بتقبل �قضي اعتقاد� سبیل �ل اعتناق أ�ضا �الزْهد یوصف فقد النفس، مراجعة

  .الغرائز قهر أو الذنوب، عن التكفیر سبیل في إل�ه والسعي

  

  : تمام أبي زهد من نماذج :ولالمطلب األ 

الوع� والتذ�یر، والح�مة الدین�ة وقام : قام فن الزهد على غرضین رئ�سیین هما

األول على ف�رة الموت وأن ف�رة اإلنسان الواحدة هي أن �ف�ر في نهایته و�قدم ما 

د لهذا س�صیر إل�ه في أخراه فیجعلها أولى األولو�ات ف�ل ذ� عقل مطالب �االستعدا

تمام نفحات من أقوال تحمل مدلول الزهد  أبي، وقد تضمنت �عض قصائد )2(األمر الجلل

  :�قوله

أجفهــا  قـدْ  التـي الــدن�ا الـرِحم إلـى

مشــــــوقُهْم  أالقِ  لــــــمْ  وأهــــــلٌ  قبیــــــلٌ 

         وقفتــــــــــي لخفــــــــــةِ  �ــــــــــاُنوا �ــــــــــأنَّهم

َتَخلُّفـــــــا  إالَّ  األخـــــــالقَ  أجـــــــدِ  فلـــــــمْ 

ــــــوِقي   ــــــَبلَّال أن َأْســــــَ�اُبها َعَســــــى ُعُق  !َت

َوال  �ـــــــــال ُفَواقـــــــــاً  إالَّ  النَّـــــــــَو�  لوْشـــــــــكِ 

ــــــزال  �ــــــانَ  َمْنــــــزالً  أو لــــــي َمَعــــــاِرفَ    َمْن

ــــــال  إالَّ  األفضــــــالَ  أجــــــدش ولــــــم َتَفضُّ

                                                                 

  . . 50ص ،1989 ،�1 القاهرة، مدبولي، م�ت�ة ومدارسها، الصوف�ة المذاهب قاسم، الغني عبد الح��م عبد)1(

  .57عبد الستار السید متولي، أدب الزهد في العصر الع�اسي ـ نشأته وتطوره وأشهر رجاله، ص: ینظر) 2(
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 بهـا غدا �الدٍ  عن وجهي وأصرفُ 

  فَصادُفوا ِسَواَ�، َقومٌ  بها دَّ وجَ 

  مشـــــــــــ�والً  لســـــــــــاني
َ
ـــــــــــي       ُمقفـــــــــــال  وقلب

  )1(ُمغفال والزمانَ  أعشى الصنعَ  بها

 األخالق، من الخل� أعماق خلو من و�أنف �الكرام، الزمان فعل من یتبرم فالشاعر

 سواء ی�صر ال ف�ه وصن�عهم مغفل، زمان وزمانهم مظلمة قبورا األجسام تلك في و�ر� 

وأخذت معاني الزهد تتردد في مواضع متعددة من شعر أبي تمام وفي أغراض  السبیل،

تلك المناس�ات التي تستدعي فیها النفس الهدوء وت�عث متعددة في استخدامه وما أكثر 

  :على الس�ینة وخاصة في قصائد رثاء األح�ة تقدیرا لق�مة الح�اة �عد مصا�ه فیهم �قوله

زلـــُل  وال دهـــرٍ  مـــن العثـــرُ  نالـــك ال

إذا  �الَمْ�ُرَمـــــــــاتِ  ِإَنمــــــــا َتْعَتِلــــــــلْ  ال

ْت  ُمــذْ  الُجــودُ  َتضــاَءلَ  َیــٌد  إل�ــكَ  ُمــدَّ

  َأَملٌ  َحاَجةٍ  َراِجي َصْدرِ  في َیْب�َ  لم

ــــــــِدكَ  فــــــــي ِللُعــــــــال َ�ُ�ــــــــنْ  وال       الثَُّكــــــــُل  َفْق

ـــــتَ  َأنـــــتَ  ـــــر�  اعتَلْل ـــــُل  األوَجـــــاعُ  ُت   والِعَل

َنى َأید� َ�ْعضِ  ِمنْ   الَبَخـلُ  واستأَسـدَ  الضَّ

  )2(األملُ  َذلكَ  ُسْقماً  َذابَ  وَقدْ  ِإال

د امتالكها محذر�ن من فمثل هذه الس�حات الروح�ة التي تصور ق�مة الدن�ا �ع

 في الزهـد طر�� عـن الخال� لمعرفة األول مصدرها إلى الروح حنین«مغبتها، ما هي إال

  .)3(»علیها اآلخرة نع�م وتفضیل نع�مها عن والرغ�ة ومتاعها الدن�ا

عن محار�ته  ومن أبرز مجاالت التي تعبر عن الزهد الشعر� موضوع الفقر والتعبیر

  :للق�م �قول أبو تمام

  الَفْقرُ  َید�َ  وفي آمالي َغْربَ  َثَنى         الغنى یدهِ  في زال ما الذ� قضاءُ 

  ! اَألْمرُ  له َمنْ  ِرضا ف�هِ  ما األمرِ  ِمنَ       مسخطي �ان إذا أرضى وهل رضیتُ 

                                                                 
   .50، ص2مام، جالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان أبي ت)1(
  .27، ص2، جمصدر نفسهال)2(

 . 08 ص ،1989 ،�2 القاهرة، العر�ي، الشعر في والتصر�ف الزهد دمحم، الدین سراج)3(
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ْبرُ  َعواِقَ�ه         لي حلونَ  �صبرٍ  أ�امي فأشجیتُ    َصْبرُ  اسِمهِ  ِمْثلُ  والصَّ

  )1(النجرُ  �شبههُ  والنجرُ  بها ُأسبُّ            التي أرأمَ  أن الغوثِ  �حرُ  لي أبى

 �عش لم نهأ رغم تمام وأبو ،العام االجتماعي الشعور إلى تدفعه الحاجة ذ�ر�ات إن

 مجالسة م�انة بلوغه قبل قلیل لزمن إال ،الجوع من التضور وص�حات الفقر وخزات

 وقد بل ،الخل� من �ثیر واقع �اتت إنها یدرك صورة ف�ه ط�عت التجر�ة أن إال ،الخلفاء

 أحالم بتحقی� وانشغالهم ،الرع�ة �أمور الح�ام إحساس بون  من �عا�شه ما أمام عددهم زاد

  .والحرمان والفقر الجوع قتلى جثث على والس�ادة المجد

 وصفحات ،مضت قد ذ�ر�ات استعاد حین ،الفقراء زهد صورة یجسد تمام اأ� إن

 تنخر القصور تلك في �شاهده الذ� السلطاني البذخ صورة كنل طو�ت، إنها �عتقد �ان

 هو وها التبل�غ، مسؤول�ة تحمله أمامه الج�اع صور وتتداعى الذ�ر�ات فتشرئب ،الذاكرة

 حضور یوم ستسائله یراها تار�خ�ة، مسؤول�ة من ذمته برأ قد الشعر�ة اللمحات هذه �مثل

  .اجله

  :المتنبي زهد من نماذج :ثانيالمطلب ال

لكون أقوالهم  ،لقد اتهم الشعراء الزهاد في حق�قة شعورهم وخاصة زهد شعراء الح�ام

مصاعب الح�اة  في موضوع الزهد لم تكن منطلقاتها على أسس صح�حة، فحدیثهم عن

  .ممارس في �ال� الخلفاء وٕاسراف ،�ان �عد رفاه�ة معاشة إنماوالرغ�ة عنها 

وحتى في مدحه أوائل عهده �ان  ،لح�مةأما زهد المتنبي فقد عرف في میله إلى ا

ورغبته في الخالص من تلك الوقائع، فقال عن الدن�ا في  ،دائما ما یر�طه �ماضي حاجته

  :قصائده إحد�

  ُمَعــــــذَّبُ  فیَهـــــا مّ الَهــــــ َ�عیـــــدِ  فُ�ـــــلُّ   لراكــبٍ  ُمناخــاً  الــّدْن�ا ذ� هللا لَحــى

                                                                 
   .445، ص2الخطیب التبر�ز�، شرح دیوان أبي تمام، ج)1(
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 َقِصــیَدةً  أقــولُ  َهــلْ  شــعر�  َلْیـتَ  أال

 أَقلُّهُ  عني الّشعرَ  َیذودُ  ما َو�ي

 أَتَعّتـــــــبُ  َوال فیهـــــــا أْشـــــــَتكي َفـــــــال

 )1(ُقلَّبُ  الَقْومِ  ابَنةَ  �ا َقلبي َوَلِكنّ 

 ومقام م�ان فیها للمرء ��ن لم إن تافه شيء أمرها و�لعن المتنبي یراها �ما الدن�ا إن

 و�حوتر  للقلب تسل�ة إال فیها الشعر وما الفناء التذمر قاممو  الش�و�  دار فهي شر�ف،

 وتم�ن ،ق�ادها امتلك قد نفسه إلى ینظر من ومحن وأوجع اآلالم منها ع�أ قد فهو ،للنفس

 : "قوله في معترفا الفؤاد في المشاعر تقلب متقل�ة یراها فالمتنبي ،�شاء ف�ما استعمالها من

  " . ُقلَّبُ  الَقْومِ  ابَنةَ  �ا َقلبي َوَلِكنّ 

 ،والشهامة المروءة معان من لإلنسان�ة قدمه ما ومراجعة نفسه مع وقفاته �عض وفي

 یجد ،والرضا المح�ة عن تعبیرا لآلخر�ن �قدمها ومح�ة جهد من نفسه من سلخه وما

 الم�ادرة العر��ة والط�اع ،السل�مة السل�قة ترتض�ه ما غیر على ذلك في الجمیل رد المتنبي

 بوحشة �شعر فهاهو ،الب�ضاء األ�اد� معروف على والمحافظة ،منها �أفضل المح�ة لرد

  :�قول ال�شر�، نوعه في ذو�ه بین وغر�ة أهله بین

ــــــــــــةَ  �ــــــــــــأْرضِ  ُمقــــــــــــامي َمــــــــــــا        إالّ  َنْخَل

 الّدْهـــــــ مــــــنَ  َقِنْعــــــتُ  إذا َفْضــــــلي أیــــــنَ 

 الـّرْز  َطلـبِ  في وطالَ  َصدر�  ضاقَ 

ــــــــــي ــــــــــلٌ  َوَلَعّل ــــــــــَض  ُمؤّم ــــــــــا َ�ْع ـــــــــــ َم        أْب

ــــــِر�مٌ  َوأنــــــتَ  ُمــــــْت  أوْ  عز�ــــــزاً  ِعــــــْش  �َ 

        الــــــذّ  َوَدعِ  َلَظــــــى فــــــي الِعــــــزّ  فاْطُلــــــبِ 

 الّلـــــــــــــ تَــــــــــــداَرَ�ـــــــَها ُأّمـــــــةٍ  في أَنــــــا

   الَیُهـــــــودِ  َبـــــــینَ  الَمســـــــ�حِ  �ُمقـــــــامِ  

ـــــــــلِ  �َعـــــــــْ�شٍ  ــــــــــرِ    الّتن�یـــــــــدِ  ُمَعجَّ

ـــــلّ  ق�ـــــامي قِ  ـــــوِد� َعنـــــهُ  َوَق   ُقُع

ـــُلغُ   َحمیـــدِ  َعز�ـــزٍ  مـــن �ـــالّلْطفِ  ـ

ـــا نِ َطْعـــ َبـــینَ  ـــ�ِ  الَقَن ـــودِ  َوَخْف   الُبُن

ــوْ  لّ  ــودِ  ِجنــانِ  فــي �ــانَ  َوَل  الُخُل

 )2(َثمودِ  في �َصاِلحٍ  َغر�بٌ  ـهُ 

                                                                 

  .466، صدیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي)1(

  .19، صالمصدر نفسه)2(
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 عن �عبرون  و�جعلهم الناس، دن�ا من التبرم إلى یدفع قد القلب في األلم یولد ما إن

 المحم تعددت لذلك الزهد شعر من اعت�اره إلى النقاد توجه التي الع�ارات أبوجع األلم ذاك

 یروق  الذ� الشعر هو التصوف شعر اعت�ار في النقاد �فصل لم أبدا ولكن عنه التعبیر

 العصر هذا في الزهد �عضهم وضع فقد اإلسالمي الدین برؤ�  ارت�ا� له و��ون  للعامة

زهد إسالمي خالص اعّد للنسك والتصوف، وزهد مانو� مارق، وهو الذ� : لونین« في

  .)1(»بوذ�ة�م�ن أن یوصل بینه و�ین ال

  

  :الهجاء: الم�حث الرا�ع

 التصورات في تحوال الع�اسي العصر في الهجاء عرف الشعر أغراض من �غیره

 اإلنسان، تف�یر في أثرت التي واالجتماع�ة الس�اس�ة المتغیرات لتلك استجا�ة واالستخدام،

  . سالنا مع تعامالته تط�ع بدأت التي الح�ات�ة اللیونة من �مسحة تعبیره وط�عت

ذ إ ،وشهد الهجاء في العصر الع�اسي الثاني تحوال عما �ان عل�ه في العصر األول

�ة في أمالتي أح�اها بنو  ،مفاخر العصب�ةتلك ال�ان من  �قا�ا مالم �عد �تراء� للنقاد أنه 

ما فرض على الح�ام  ،صورة تلك النقائض الفجة المرفوضة في مجتمع متحضر

جلد  هوغیر  وشعو��ة، عصب�ة إح�ائهید ح�س أ�ا نواس �سبب �ر أن الرشفقد ذُ  ،مقاومتها

  .�ل من سار في هذا المسار من شعراء إح�اء الفتنة والعصب�ة

ودوافعه العدوان�ة إلى  ،وشیئا فشیئا بدأ الهجاء یبتعد عن بواعثه ومسب�اته الشخص�ة

 ،على حالها�النفس المتقل�ة  ارت�اطاإذ أنه من أشد األغراض  ،تصورات أخر� في معظمه

نم� من الح�اة ل تعو�ضا ،فرض على أمة العربوتأثرا �صورة الح�اة التي بدأت مالمحها تُ 

  .الزمته لقرون طو�لة 

                                                                 

  . . 88ص األول، �اسيالع العصر ضیف، شوقي)1(
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ه هفرد توجثورة من  ،ساره عما �ان عل�همعطف في انوخالصة القول أن الهجاء 

التعامل  ضوا�� إل�هأسلوب للنقد المتحضر تدفع  إلى ،تح�مه النزاعات والمواقف الذات�ةو 

وة ولحظة نز لم تعد ال إذ ؛وتتح�م في مجال التغبیر ف�ه ،الجدید في المجتمع الجدید

بل �ات  ،تطل� اللسان في تعداد المثالب األخالق�ة الفرد�ة والقبل�ة ،الموقف العدائي

تعداد المثالب  لَ وتحوّ  ،ند إلى رؤ�ة طو�لة وتأمل ألخالق�ات المجتمع�ستالموقف الهجائي 

إلى قراءة  ،زه إلى القبل�ة والنسبو أو قد یتجا ،اءة الوصف�ة للمظهر الفرد� الخاصمن القر 

ل یتراءت �عض �قا�اها القد�مة في التش�التي  ،متفحصة في األمراض األخالق�ة اجتماع�ة

حتى  ،قبل العبور الحضار�  ن عصور مار ها من دتبتنقی ،الحضار� للشخص�ة الجدیدة

  . ان العر�ي ش�ال و�اطنایتحق� التغییر الفعلي لإلنس

 الم ��ن هجاؤه منطلق ،لجنسه مهما �اناالنتصار وحتى من أخذته حم�ة الشعو��ة و 

إنما تحول التحقیر إلى فن  ،الفرد� أو القبلي لإلنسان ،لقيلقي أو الخُ من التحقیر الخَ 

ال المثالب اكتشاف في عم� تلك  إلىمن خالل تحو�ل الهجاء  ،واإلبداعر والخل� �التصو 

تعدادها، وال�حث في تعمی� الصورة وٕاثارة االنت�اه إلى وجودها في الشخص �انط�اع 

بخل� صورة شعر�ة تجعله في صورة مطلقة من الحرج والشعور  إذاللهفي  مختلف، إمعانا

ك �ل ر والعمل على تدا ،لذلك اجتهد �ل مرصود �ه على تجنب تلك الوضع�ة ،�المهانة

 ،ح�د المدئلص� �الفرد من عشرات قصاأالواحد  ءاجاله یتب ألن ،أس�اب مجل�ة الهجاء

لسنة الشعراء �الهدا�ا أر��  إلى�عتمدون  ا�انو  مستهدفین �الهجاءلغلب اأ  أنلذلك قیل 

  .بیر الح�اتيق�طالهم هذا التال حتى  ،والعطاء

  

  :المتنبي هجاء من نماذج :ولالمطلب األ 

�ه یدفع الض�م  ،عدة للكفاح « ا �انفممارسة أبي الطیب المتنبي لغرض الهجاء إنم

، انطو� عل�ه من حقد وضغینة إلظهار ما آلةال اصطنعه ، یهامهام إلى صدر راسو�رد ال
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وهو أرحب من أن ��ون منغلقا على �غضاء  ،فهو أرفع من أن �عتبره منفذا للع�ش

  :لناس أمام ا �الءخ هقال هاج�ا رجال قتل جرذا وأبرز قد ف، )1(»لةیأص

 أبٍ  ِلَغیــــرِ  اْبنــــاً  فُ�ْنــــتَ  ِســــْبتَ نُ  لّمـــا

  ُســـــــّمیتَ 
ّ
 َتْســـــــِمَ�ةً  الَیـــــــْومَ  �الـــــــّذَهبي

  �هِ  َوْ�كَ  ُلّقْبتَ  َما �كَ  ُمَلقَّبٌ 

ــــــمْ  اْخُتِبــــــْرتَ  ثــــــمّ     أَدبِ  إلــــــى َتْرجــــــعْ  َفَل

 الـــّذَهبِ  ال العقـــلِ  ذهـــابِ  مـــن ُمشـــَتّقةً 

  )2(الّلَقبِ  على الُملَقى الّلَقبُ  أّیها �ا

ه الرجل إال ان شاعرنا رأ� من واج�ه ان ین�ه الى ضوا�� فرغم وضاعة ما افتخر �

عظائم األفعال ومفاخر الرجال فیها حتى �عرف الناس مسار الفخر وموضوعه، وحینما 

 اإلخشید� الذ�كافور ل �شروع�ة النقدتصد� لمشروعه األكبر في الهجاء �ما قاله في م

 و�نصب اإلنسان، هیئة لىع �عمل الذ� �الصنم عقله، دون  اإلنسان صورة في وجده«

  :، فقال)3(»واالهانة �الكسر حقی� وهو والتعظ�م للع�ادة

 َعَجـمُ  ُمُلوُ�هـا ُعْربٌ  ُتْفِلحُ 

ـــــودٌ  وال ـــــمْ  ُعُه ـــــمُ  وال لُه  ِذَم

ــــدٍ  ُتْرَعــــى  َغــــَنمُ  �أّنهــــا �َعْب

 الَقَلـــمُ  �ُظْفـــِرهِ  ُیْبـــَر�  و�ـــانَ 

 )4(َلُهمُ  ُعُقوَ�ةٌ  أّني ُأْنِ�رُ 

ــــاُس  وٕاّنمــــا    وَمــــا ُلوكِ �ــــالمُ  الّن

 َحَســــــبٌ  وال ِعنــــــَدُهمْ  أَدبٌ  ال

 ُأَمــــــــمٌ  وِطْئُتهــــــــا أْرضٍ  �ُ�ــــــــلّ 

 َیْلُمُسـهُ  حـینَ  الَخزّ  َ�ْسَتخِشنُ 

 َفَما حاسِد�ّ  ُلْمتُ  وٕانْ  إّني

  وٕانما هجاه ألنه استغله ، �افورا رغبته في نوال ماد� جُ هْ لم یَ « المتنبي أن نجد ه�ذا

                                                                 

، 1983، دار الثقافة، بیروت، لبنان، �8، سلسلة الموسوع في األدب العر�ي، جالمتنبي دراسة عامة ،جورج غر�ب)1(

  .263ص

  .13، صدیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي)2(

  .268، سلسلة الموسوع في األدب العر�ي، صالمتنبي دراسة عامة ،جورج غر�ب)3(

  .93، صدیوان المتنبي ،لمتنبيأبو الطیب ا)4(
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طن نفسه لهذا المشروع بتكسیر الصنم الذ� بنى ، فو )1(»رحه ومناه الوعود الكاذ�ةواطّ 

  .عظمته للناس �مجموعة من عیون قصائد المدح التي قالها سا�قا

تبرم وقد تنوعت موضوعات الهجاء في س�اق مشروع المتنبي التوعو� لمجتمعه، فقد 

  .قائالمن الدهر وعاب صفات الخالئ� ف�ه 

  ِصــــــغارٌ  نــــــاٌس  ناُســــــهُ  وَدْهــــــرٌ 

ـــا ومـــا ـــْنُهمُ  أن ـــالَع�شِ  ِم ـــیهم �  ف

ــــــــبُ  ــــــــرَ  أراِن ــــــــمُ  َغی ــــــــوكٌ  أّنُه  ُمُل

ـــــــلُ  َ�َحـــــــرّ  �أْجســـــــامٍ   فیهـــــــا الَقْت

   ِخّلي ُقلتَ  َمن ال أنتَ  َخلیُلكَ 

 ِضــخامُ  ُجَثــثٌ  لهــمْ  �انــْت  وٕانْ   

 الرَّغــــامُ  الــــّذَهبِ  َمعــــِدنُ  ولكــــنْ 

         ِنَ�ــــــــــــــــامُ  ُعُیــــــــــــــــوُنُهمُ  ُمَفتََّحــــــــــــــــةٌ 

      الّطعـــــــــــامُ  إالّ  أْقراُنهـــــــــــا ومـــــــــــا

   )2(والَكالمُ  الّتَجّملُ  رَ َ�ثُ  وٕانْ 

  .ومن هجائه الح�مي الفلسفي ما قاله في األعور بن �روس 

 أعمـى ِنْصـفَ  �ـا َ�ـَرّوسٍ  ابنَ  ف�ا

               ُلْكـــــــــــــنٍ  َغیـــــــــــــرُ  ألّنـــــــــــــا ُتعادینــــــــــــا

  َهَجْونا ُیْهجى ًؤاامر  �نتَ  فَلوْ 

 الَ�صــــیرِ  ِنْصــــفَ  ف�ــــا َتفَخــــْر  وٕان  

ـــــــــا وُتْ�ِغُضـــــــــنا ـــــــــرُ  ألّن   ُعـــــــــورِ  َغی

  )3(َمسیرِ  َعن ِفْترٌ  ضاقَ  لِكنْ و 

  : )4(وهجا الجهل في الناس قائال

ـــلِ  مـــن أمـــاَتُكمُ  ـــْوِتُكمُ  َقب ـــلُ  َم  الَجْه

ِ  ُوَلْیــدَ 
ّ
 َلُكــم مــا الَكْلــبِ  الّطّیــبِ  ُأبــي

ــــــــّرُ�مُ    ــــــــةٍ  مــــــــن وَج ــــــــمُ  ِخّف ــــــــلُ  �ُ�    الّنْم

ــُتمْ   لُ َعقــ لُكــمُ  ومــا الــدعَو�  إلــى فَطن

                                                                 

  .263، سلسلة الموسوع في األدب العر�ي، صالمتنبي دراسة عامة ،جورج غر�ب)1(

  .101، ص1983، بیروت، لبنان، �بیروت للط�اعة والنشر، دار دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي)2(

  .168، صالمصدر نفسه)3(

  .289، صالمصدر نفسه)4(
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  َنْسلُ  لهُ  ما الذ� َنسلَ  ِصْرُتمُ  لَما  أْمَرهُ  ُیَدبِّرُ  مّمنْ  ُ�ْنُتمُ  ولوْ 

  :وهجا انعدام األخالق والناس لقوله

ــــاُس  مــــا إذا ــــّرَ�ُهمْ  الّن  َلِبیــــبٌ  َج

 ِخــــــــــداعاً  إالّ  ُوّدُهــــــــــمْ  أرَ  َفَلــــــــــمْ 

 �ْحــرٍ  ُ�ــلُّ  َ�میِنــكَ  َعــن ُ�َقّصــرُ 

    ُقْلَنـــــــــا الَخــــــــّالقِ  ُقــــــــْدَرةُ  َوَلــــــــْوال

  َسْرجاً  الَهْیَجاءُ  َلكَ  َحّطْت  َفال

ــــــــــدْ  فــــــــــإّني   ــــــــــا أَكْلــــــــــُتُهمُ  َق   َوذاَق

        ِنَفاَقــــــــــــا إالّ  دیـــــــــــَنُهمْ  أرَ  َولـــــــــــم

         أالَقــــــــا َمــــــــا ُتِلْقــــــــهُ  لــــــــم َوَعّمــــــــا

 ِوَفاَقـــــا أمْ  َخْلُقـــــكَ  �ـــــانَ  أَعْمـــــداً 

  )1(ِفراَقا الّدْنَ�ا َلكَ  ذاَقْت  َوال

یخدم �ه في صورة المتناقضات  آخراؤه جزءا من غرض جوفي الغالب ��ون ه

الحدیث عن یل إلى مف� أنطاك�اال تهنئة الخصیبي بتول�ه قضاء الضد�ة فقد �ان في سج

لض�اع  األمة التي أقام لها هللا شخص  هالهمسإغفال الخل� لق�م الح�م الشرعي واست

  :صورة األضداد �قول  �مدقممدوحه ف��ون نقده االجتماعي �ا�ا �فتحه �لما أراد ت

 الّزَمنِ  َلد� أغراٌض  الّناسِ  أفاِضلُ 

  َسواِسَ�ةٍ  جیلٍ  في نُ َنحْ  وٕاّنما

     ِخَل�ٌ  ِمنُهمُ  م�انٍ  �ُ�لّ  َحْولي

      َغَررٍ  على إالّ  َبَلداً  أْقَتر�  ال

      َمِلكاً  أمالِكِهمْ  من أُعاِشرُ  وال

 أَدبٍ  إلى َقْلبٍ  ِ�ال الَجُهولِ  َفْقرُ 

  َصِحْبُتُهمُ  �ُسْبُروتٍ  وُمْدِقِعینَ 

  الِفَطــــنِ  مــــن أخالهــــم الَهــــمّ  ِمــــنَ  َیخُلــــو  

 بـــَدنِ  علـــى ُســـْقمٍ  مـــن الُحـــرّ  علـــى َشـــرٍّ 

 �َمــنِ  اســِتفهاِمها فــي ِجئــتَ  إذا ُتخطــي

ــــــــــرّ  وال ــــــــــ�ٍ  أُم ــــــــــرِ  بَخْل        ُمْضــــــــــَطِغنِ  غی

   َوَثــــــنِ  مــــــن الــــــّرأسِ  �َضــــــْربِ  أَحــــــ�َّ  إالّ 

 َرَســـــــنِ  إلـــــــى َرأسٍ  �ـــــــال الِحمـــــــارِ  َفْقـــــــرُ 

  )2(َدَرنِ  من �اسینَ  ُحَللٍ  من عاِر�نَ 

                                                                 

  .13، صیوان المتنبيد ،أبو الطیب المتنبي)1(

  .170ص، المصدر نفسه)2(
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هجا أهل زمانه �ما تملكهم من  حین�ة المطلقة، إلى الشمولوانتهى في هجائه 

  :صغائر األخالق والمعامالت وصفات ال تتقبلها الطو�ات السل�مة فقال مذِمما

ـــــــــــى أُذمّ    أَُهْیَلـــــــــــهُ  الّزمـــــــــــانِ  هـــــــــــذا إل

ـــــــــبٌ  وأكـــــــــَرُمُهمْ     عـــــــــمٍ  وأ�صـــــــــُرُهمْ  َ�ْل

 َیـَر�  أنْ  الُحـرّ  على الّدْن�ا َنَ�دِ  ومن

  َمالَلةٌ  منها أْروَ  لم وٕانْ  ِ�َقْلِبي

        َوْغـــــــــــــــدُ  وأحـــــــــــــــَزُمهمْ  َفـــــــــــــــْدمٌ  فـــــــــــــــأْعَلُمُهمْ   

ــــــــــــــْردُ  وأشــــــــــــــَجُعهم َفهــــــــــــــدٌ  وأســــــــــــــَهُدُهمْ           ِق

ــــــــــهُ  َعــــــــــُدّواً            ُبــــــــــدُّ  َصــــــــــداَقِتهِ  مــــــــــن مــــــــــا َل

  )1(َصدُّ  َوَصلْت  وٕان َغوانیها عن و�ي

حب التكسب « منه �قصد لم الهجاء المتنبي فیها مارس التي المجاالت تلك �ل وفي

منها  ،ر عدةاهب سب�ال وقد س�طر على هذا الهجاء مظیطاللم �عرف إلى هجاء أبي و 

ثم  ،ر� الحادخومنها التصو�ر الس واالشمئزازاإلقذاع وفحش األلفا� والمعاني والنقمة 

فاتحا للشعراء �اب  ،عنا في درس المظاهر المصیر�ةمم«، إنما �ان )2(»اللون الح�مي

عندما توجعه اللحظة  ،االت الغزل والح�مةجه هنا شأنه في مولكن شأن ،النقد االجتماعي

  .)3(»ال یتعد� ال�ارقات العابرات

 في �عرف لم الهجاء، �آل�ة المخصوص التوعو�  المتنبي الطیب أبي فمشروع و�هذا

 �الط�ع استثنینا إذا شخصي؛ موقف أو مر�ضة عاطفة على ارتكز أن عموما جزئ�اته

 �افور من موقفه في وحتى ،)الدولة سیف مرحلة( النضج حلةمر  قبل ما مرحلة في هجاءه

 خ�انة صفة محار�ة وأولها وأخالق�ات ق�م صراع ��ون  أن الشاعر له أراد اإلخشید�،

 غیره في أما ذلك، غیر اظهر قد هجائه فحش �ان وٕان إشاعته المتنبي أراد ما هذا الوعد،

  .وزمانهم الخل� نقائص عدید على الناقم موقفه قدم فشاعرنا

                                                                 

  .198، صدیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي)1(

  .264، سلسلة الموسوع في األدب العر�ي، صالمتنبي دراسة عامة ،جورج غر�ب)2(

  .265، صالمرجع نفسه)3(
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  :تمام أبي هجاء من نماذج :ثانيالمطلب ال

ولم و�رع بدع ف�ه كثر وأقد أ ه،لقد �ان للهجاء حیز �بیر في دیوانأما عن أبي تمام ف

ال �طاق، �ما �ان  اه الذعؤ ف�ان هجا ،تطاول عل�هف�ر في الشخص من لسانه  �سلم أ�

التذ�یر �األ�ام الخوالي ئل و الق�االح� من أرحام لنسب و سب ل ثورة قوله منفي  ه�ستعمل

  .وقد بلغ في �عضه حد الفحش وغل�� القول ،الحروبو 

أما عن مشروعه اإلصالحي التوعو� لمجتمعه لم ��ن بذات ق�مة المتنبي إذ ان 

أغلب هجاء أبي تمام ینطل� من موقف شخصي قد ال �م�ننا تعم�مه في �ثیر من 

ثم ) �التحذیر من الخمر( ة فیبدأها عتا�االحاالت ورغم ذلك ات�ع في هجائه طر�قة مرحل�

ثم هجاء وهجوما ) ��ون في ختام المدح تذ�یر �العطاء وتحذیر من نس�انها(تعر�ضا 

  .�بیرا عند استفحال أس�ا�ه

فمثال �قول في قصیدة مدح وتكر�م ألحد األثر�اء، منبها إ�اه �أن المدح إن لم ُیختم 

  :ف�قول ُمَعرِّضا �عطاء، فمن الطب�عي أن یتحول إلى هجاء،

 الَمعـــــالي َتْعَشـــــُقه المـــــْرءُ  وأنـــــتَ 

    َحْمـــــــــدٍ  ِبَیـــــــــْومِ  ُتَســـــــــرُّ  ال فإنَّـــــــــكَ 

  لم ما األقوامِ  في الَمْدحَ  وٕانَّ 

 الرجـــــــاءُ  مواه�ـــــــهِ  فـــــــي و�ح�ـــــــمُ   

 ُ�ســــــاءُ  ال ومالــــــكَ  �ــــــهِ  شــــــهرتَ 

  )1(الِهَجاءُ  هوَ  �الَجزاءِ  ُ�ش�َّعْ 

 و�ؤ�د إعالن، دون  الوجه لماء لحاف�ا والعطاء النوال برغ�ة تمام أبو �عترف وه�ذا

 ومنحه متسول ال �شاعر قدره بإنزاله منهم اعتراف للثناء السعیدة النها�ة أن للممدوحین

  .المتراخین رقاب على مسل� الهجاء فسیف وٕاال الم�افأة

 وقب�ح ،الوصف فاحش من موسى أسماع �ه قرع ما تمام أبي هجاء أل�م ومن

  : قال حین ذلك، جراء وُخلقا خلقا النعوت

                                                                 
  .379 ، ص2الخطیب التبر�ز�، شرح دیوان أبي تمام، ج)1(
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    َبِد�ُعــــــهُ  ف�ــــــكَ  فــــــآبَ  الِهَجــــــاءُ  غــــــابَ 

     فــــــــــــإنني �الحجــــــــــــابِ  تدهشــــــــــــني ال

ـــــــنَّ  ال     َصـــــــْخرةٌ  َوْجهـــــــكَ  وَأْرُض  َتكلَف

      قــــــــدرهِ  فــــــــي آخــــــــر أولَ  �نــــــــتَ  مــــــــا

  ما ِضْعفَ  ِبخْز�كَ  الَجائي َغِد� ِمنْ  ُخذْ 

ــــــــتهنَّ    ــــــــا ف ــــــــدومَ  موســــــــى � ــــــــبِ  ق   !الغائ

   ي�مـــــــــــــوار� عـــــــــــــالمٌ  البدیهـــــــــــــةِ  فطـــــــــــــنُ 

  حاجــــــــبِ  مؤونــــــــةَ  منفعــــــــة غیــــــــرِ  فــــــــي

ـــــــــرَ  أثـــــــــر�   واجـــــــــبِ  حـــــــــ�ٍّ  قـــــــــدرَ  فقصَّ

)1(الّذاهبِ  أمسِ  َصْدرِ  في أعَطیتني
  

 منهم مدحهم، قد �ان أشخاص ستة فیهم شخصا، عشر�ن نحو بهجائه الشاعر تناول«لقد

، و�انت صورة )2(»موته �عد واحدة قال قطعة عشرة �اثنتي اختصه وقد له�عة بن ع�اش

ئه فیهم تنطل� من رؤ�ة ردع�ة تحف� المقامات والحقوق، وٕان �ان التن�ر للمعروف هجا

فأبو تمام یر� ضرورة سل سیف الردع حسب طب�عة وقوة التن�ر، فقد الح� ع�اش ولم 

  :تسلم فصیلته التي تؤو�ه من نیل حصتها في الته�م والس�اب، من مثل قوله

ْنجُ  ومُ  مــــــــــن�مُ  َأْكــــــــــَرمُ  الــــــــــزَّ ــــــــــرُّ    وال

   وٕاننـــــــــــي للئـــــــــــ�مُ  إنـــــــــــكَ  ُش ع�ـــــــــــا

 مطمعــاً  نوالــكَ  مــن أطیــبُ  الســحتُ 

      له ِشَ�مٌ  َأمَره ُتَدبرُ  َنِجٌس 

ــــــــــومُ  ِمــــــــــن�مُ  َأ�َمــــــــــنُ  والَحــــــــــْینُ            والشُّ

 للئــــ�مُ  مطلبـــي موضـــعَ  صـــرتَ  مـــذْ 

ـــــــــــــــومُ  والِغْســـــــــــــــِلینُ  والُمْهـــــــــــــــلُ  قُّ            والزُّ

)3(اللومُ  أمرُهنَّ  یدبرُ  ش�ٌس 
  

  :ولید دمحم بن أحمدأو قوله یهجو أ�ا ال

 ِلســــاني عــــن َقْلبــــي َتْقِلیــــبِ  َوِمــــنْ 

ــــــــتَ  فمــــــــا ــــــــ�مُ  أن  ولكــــــــنْ  إذنْ  اللئ

ـــــــــومٍ  �ـــــــــر�مَ  تعـــــــــدَّ  أنْ  أتطمـــــــــعُ      ق

ـــــــــــــــــــْت  إذا   ـــــــــــــــــــهُ  �اَت          الُهمـــــــــــــــــــومُ  ُتَقلُ�

ــــــــْدتَ  َزمــــــــانٌ  ــــــــهِ  ُس ــــــــ�مُ  هــــــــو ف�         اللَِّئ

  ! �ـــــــــر�ُم؟ �ـــــــــه �طیـــــــــفُ  ال و�اُ�ـــــــــكَ 

                                                                 
  . 384، ص2ان أبي تمام، جالخطیب التبر�ز�، شرح دیو )1(

 ،1978 �،.د لبنان، بیروت، والنشر، للط�اعة لبنان دار �ا�، المعتصم دمحم الخل�فة شاعر تمام أبو فروخ، عمر)2(

  .131ص
  . 368، 2الخطیب التبر�ز�، شرح دیوان أبي تمام، ج)3(
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)1(النُُّجومُ  ِإخَوَته َأنَّ  وَ�زُعمُ   ِمهاداً  له الَحِض�َض  َجَعلَ  َ�َمنْ 
  

 وجعل المهینة، وطأتها نالته من لكل مقذعة الهجاء في تمام أبي صولة �ان ه�ذا

 مستو�  على الناس جموع وتعامالت لح�اة صورة لنا یرسم الغرض هذا ممارسته خالل من

 في وخاصة بینهم ف�ما تواصلهم ومستو�  عالقاتهم یخص ف�ما االجتماع�ة فئاتهم مجموع

 في مر�زة الصراع قاعدة لنا �قدم تمام أبو هو وها القصور، ح�اة مقار�ي مع�شة نم�

  :قوله

 بــدا مــا صــم�مكَ  مــن لــي بــدا لمــا

  قصائدٍ  خیلَ  ذم�كَ  في جردتُ 

 صم�مُ  ـ أصیبَ  ال ـ لكَ  ُ�صْب  لم بل  

ن�ا �كَ  حاَلْت  )2(مق�مُ  وأنتَ  الدُّ
  

 ف�عض �عیدا، أو قر��ا مناال بهجائه نال متما أ�ا أن أعتقد ال« الفني مجاله وفي

 إلى �ه �صل معروفا طر�قا یت�ع لم إنه مرت�ة، أدنى وسائره عاد�، الناح�ة هذه في شعره

 وال الحف�، إلى وأسرع �النفس وألص� �القلب أعل� هجاءه یترك ما إلى �عمد لم فهو غا�ة،

 لذلك ،)3(»�عضه في وأقذع حشأف قد �ان وٕان حقا، یوجع ما والمرارة الحق�قة من �ه بلغ

  .له وخالصة مدحي س�اق في جاء هجائه من �ثیرا نر� 

 واحد غرض في الشعر تناول صور من مختلفین نمطین أو صورتین شهدنا ه�ذا

 العالقات تح�مه االجتماعي للتعامل مشهد أمام وضعتنا الشاعر�ن هذین ملكات تحمله

 مشهدا �قدم هنا ها وهو مجتمع، أ� على علو�  مشهد واضح هو �ما والهجاء والغا�ات،

 ال الع�اسیین، ح�م في العادلة غیر الس�اس�ة األح�ام أقرته الذ� الح�اتي للصراع ح�ا

 .أعتقد ما على آخر غرض أ� �ظهره  أن �م�ن

                                                                 
  . 370، ص 2الخطیب التبر�ز�، شرح دیوان أبي تمام، ج)1(
  .368 ، ص2ج ،مصدر نفسهال)2(

  .131ص �ا�، المعتصم دمحم الخل�فة شاعر تمام أبو فروخ، عمر)3(
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   :تمهید

نا في استخالص صورٍة عن مشار�ة الشعر في تنظ�م مشاهد التعامل �عد حدیث

الت الفرد�ة والجماع�ة، وما �ان من تجسید االجتماعي، وتأر�خ ط�ائع التصور في المعام

تلك المعامالت الجدیدة والمختلفة، �ما ذ�رنا أنها نتاج محاولة التأقلم مع ما �ات مفروضا 

  . في تصور الح�اة الجدیدة

منص�ا حول تثمین أسالیب التواصل تلك، وتقی�م في هذا الفصل  ناس��ون حدیث

غراض الشعر�ة عند الشاعر�ن محور الدراسة، اآلل�ات الفاعلة في تش�یل أ�عاد تلك األ

�استخالص مظاهر الجمال�ات الفن�ة التي تعّود الشاعران التف�یر في تجدید ص�اغتها، 

تطرق ال، وذلك �والتن�ه لفن�ة الصور المقدمة في أشعارهما، بتوجیهها وجهة اجتماع�ة

  .من جهة أخر� �عاد الجمال�ة المعنو�ة لأل�عاد الجمال�ة الفن�ة من جهة، واأل

      : في شعر أبي تمام والمتنبي الجمال�ةاآلل�ات 

ح�اة االجتماع�ة في الشعر �عد من األمور الطب�ع�ة في ح�اة العرب إن تمظهر ال   

شخصیتهم  ع�سالتي ت تهم�ان مرآو ، خاصة، فلطالما �ان الشعر دیوانهم التأر�خي

تحسس مواطن الجمال، و�انت وحضورهم وٕاحساسهم �الجمال، ما �ان یدفعهم ف�ه إلى 

الجمال�ات أولى اهتماماتهم تنصب على الصورة الفن�ة، موطن حسهم الواسع في استخدام 

  .بخ�ا�اها الجذا�ة والمثمرة لمتلقيفي ا على التأثیر مهوقدرت، والتح�م فیها الفن�ة والمعنو�ة

  

  :الصورة الفن�ة: أوال

لمعنى للمتلقي وهي تستهدف ف�ه شد تعد المظهر األول في أ� قراءة تذوق�ة تقدم ا

انت�اهه وٕاثارة فضوله واهتمامه، لذلك �انت ص�اغتها تستوقف الشاعر المبدع، فینفخ فیها 

من روح إبداعه وٕاحساسه ما یجعلها تتدف� رقة وسالسة إلى �ل أشغاف أفئدة المستطلعین 

  .    المنتظر�ن تحسس الجمال
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  : االستعارة/1

 االستعارة�التعر�ف  ما�قدوالب�ان التي تعرض لها �الغیونا من أكثر عناصر ال�الغة 

 القاضي تعر�فها في واخاض الذین أولئك بین ومن قواعدالو  صولاأل لها ووضعوا ففصلوا

 الع�ارة األصل، ونقلت عن المستعار االسم فیها اكتفى ما« تمثل أنها رأ� حین الجرجاني

 وامتزاج له، والمستعار له المستعار �ةومناس التشب�ه، تقر�ب غیرها، م�ان في فجعلت

   .)1(»األخر أعراض عن احدهم في یتبین وال منافرة بینهما یوجد ال حتى �المعنى اللف�

 قبل، من ف�ه تكن لم معین شيء في صفة إل�اس هي الزاو�ة تلك من االستعارةف

 یختلف المعني واختالف بینهم معني في وت�اعد منافرة هناك تكون  أن یجب ال ولكن

  .القار�  والفهم القصد

 سنقف ال�حث، هذا في علیهما المطب� شاعر�نا دیواني من نختار أن نر�د وحینما

 من إال عفو�ا تصدر ال فهي داللتها، وقو�  بنائها وعظ�م عددها �ثرة من المشدوه موقف

 في عظمائه ومن زمانهما، في الشعر مقدمي من هما هاهنا ورجالنا المیدان، متمرسي

 الفن�ة اآلل�ات جم�ع في عفو�ا س��ون  فاالخت�ار وحدیثا، قد�ما العر�ي األدب �ختار 

 . الفحلین هذین شعر في والمعنو�ة

 .منها النماذج ا�عض نذ�ر االستعارة أمثلةو من 

 : تمام أبي �قول

َر�  �آسادِ  َأْلفاً  ِتْسُعونَ    .2والِعَنِب  التینِ  ُنْضجِ  َقْبلَ  ُجُلوُدُهمْ     َنِضَجْت  الشَّ

                                                                 

، 2002، �.د، األردن– عمان ،الثقاف�ة �تب، القدماء المتنبي دیوان شراح عند النقد�ة االتجاهات :عبیدات عدنان)1(

  .404ص
   .11ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان  2
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  وف�ه والعنب التین نضجب وسقوطهم العدو جنود لموت الشاعر رمز هنا حیث

ورمز له  الموت المش�ه حذف الخل�فة أمام الجنود موت وصورة المنجمین من سخر�ة

، وفي الصورة ما �قدم تصورا إنسان�ا على أن �ةتصر�حال االستعارة سبیل على �النضج

  .األخیرة ضج األش�اء تبدأ مرحلتهاح�اة الكائنات متشابهة في صورتها فبن

    :أ�ضا لو قفي موضع آخر من ذات القصیدة �و 

جى جالبیبَ  �أنَّ  حتَّى ْمَس  وَ�َأنَّ  َلْوِنَها َعنْ     رغبْت  الدُّ  .1َتِغِب  َلم الشَّ

 فهنا �اإلنسان متصلة صفة "رغبت" فعل خالل من م�ن�ة استعارة البیت هذا في

 و�أن الحر�� شدة من لونها رفضت قد والظلمة دجىال لهذا إن �یف لنا صور الشاعر

 .الحر�� شدة عن دالة �لها وهي للدجى واستعار جالبیب علیها وأضفى ینجلي لم النهار

   :لو قفي نموذج بد�ع للرسم �الكلمات �و 

 .2اللََّهِب  ِمنَ  ُصْ�حٌ  َوْسَطَها َ�ُشلُّهُ      ◌ً  ُضحى وهوَ  اللَّیلِ  به�مَ  فیها غادرتَ 

 لداللةل "�شله" مضارع الفعل الشاعر استعمل حیث م�ن�ة استعارة بیتال هذا في

 مجال على وتس�طر الصورة في تتح�م �اتت المستعرة فالنار ستمرار�ةقوة واالال على

 وان الظالم تشل فهي أعدائه، �قلوب تفعله ما مقابل وجنده، لألمیر �البهجة تدفع الرؤ�ة

 اإلنسان صفةت سبتاك عمور�ةف الضعفاء، رغ�ة القو�  �حجب �ما قاهرة �قوة أوانه �ان

 دائما تضفي ألنها ذلك على تدل المضارعة األفعال أن و�ما وخضوعها، للنار �انص�اعها

  .الصفة هذه

أما لوحات المتنبي االستعار�ة فهي من اشد األنواع س��ا وأوسعها داللة وأعمقها 

ا إلى أن تصل منتهاها الجمالي، تأثیرا، یجتهد الشاعر في تر�یبها و�ستغرق في إنشائه

                                                                 
   .9ص تمام، أبيان الخطیب التبر�ز�، شرح دیو 1

   .9ص ،مصدر نفسهال 2
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ومن حسن س��ها ووقعها تستقر على مرمى رؤ�ة األعمى واألصم، ولالستئناس نستشهد 

  :قوله االستعارة نذ�ر �عض األمثلة منهاب�عض النماذج، فمن 

  . 1 �أّنما في ُفؤاِدها َوَهلُ     والّطعُن َشْزٌر واألْرُض واجفةٌ 

صفة إنسان�ة حین القتال، فأضاف لألرض الحروب و  هنا �عبر الشاعر عن �ثر

لخوف، واستعار لها القلب، فحذف المش�ه �ه وهو اإلنسان و�قى شيء جعلها تستشعر ا

  .من لوازمه على سبیل االستعارة الم�ن�ة

  :أ�ضا هلو قأ�ضا من نماذجها الفن�ة في شعره و 

  .2 ّدُدَهاـِبّر إلى َمْنِزلي ُترَ      َوَمْ�ُرَماٍت َمَشْت عَلى َقَدِم اْلـ

 فراحت تتبختر ماش�ة برجل البر ،إنسانإلى المتنبي على لسان م�رمات تحولت الهنا 

قاصدة بیت الشاعر متخط�ة في طلبها �ل بیوتات الخالئ�  ،م�رماتواألفضال وال

على مش�ه �ه وا�قي الحذف فجسد المعنو� وأضاف إل�ه صفة إنسان�ة، ثم ، شر�فهم ودنیهم

  .قدم على سبیل االستعارة الم�ن�ة شيء من لوازمه  وهو

  :في موضع آخر وقال

  3َوَصاَر إلى الّلّ�اِت َوالّنصُر َقاِدمُ      �َضْرٍب أَتى الهاماِت َوالّنصُر َغاِئبٌ 

اعتبر الشاعر الرمح سالح الجبناء، واختار السیف على الرمح، الن السیف �طعن 

�اإلنسان الشاتم، فحذف المش�ه �ه من قر�ب أما الرمح �طعن من �عید، و�هذا ش�ه السیف 

  .ورمز �شيء من لوازمه شاتم على سبیل االستعارة الم�ن�ة 

  :وقال

                                                                 
   .137ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي1

   .11ص ،المصدر نفسه 2
   .388ص ،المصدر نفسه 3
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  .1سقتها الغمام الغر قبل نزوله       فلما دنا منها سقتها الجماجم

ن الشاعر المتنبي قد استعار الغمام لسیف الدولة، وقد ش�ه الجماجم �غمام أنجد 

ه ورمز إل�ه �شيء من لوازمه على سبیل االستعارة حامل األمطار فحذف المش�ه �

  .الم�ن�ة

  :وقال

  .2ُنُسوُر الَفال أحداُثها َوالَقشاِعمُ       ُ�َفّد� أَتمُّ الّطیِر ُعْمرًا ِسالَحهُ 

معنى هذا البیت إن الشاعر �فد� أطول الطیر، وهنا شبهه �سیف الدولة، وس�ه 

  .ى سبیل االستعارة الم�ن�ة النسور �الجیوش في الحرب فحذف المش�ه �ه عل

  .التشب�ه/2

� األش�اء ینفرد �ل واحد منها �صفتها وٕاذا �ان األمر أ«وقد عرفه �عض القدماء 

�ذلك فأحسن التشب�ه هو ما وقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادها، 

  .)3(»حتى یؤد� بهما إلى حال االتحاد

  :في مجاله �قول المتنبيو 

  .4ُیراعي ِمْن ُدُجّنِتِه َرِقیَ�ا          ْجَر ِحبٌّ ُمْسَتزارٌ �أّن الفَ 

الفجر �الحبیب، والظالم  هنا الشاعر استعمل أداة التشب�ه، حیث ش�ه المتنبي

  .�الرقیب

                                                                 
   .386ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي1

   .385ص ،المصدر نفسه 2

  .410ص، القدماء المتنبي دیوان شراح عند النقد االتجاهات، عبیدات عدنان)3(
   .194ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي 4
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  :وقال أ�ضا

  .1َخراِئُد سافراٌت في ِحداد      �أّن َبناِت َنْعٍش في ُدَجاَها

اشفات عن وجوههن بهذه الكواكب في ظلمة حیث ش�ه الشاعر المتنبي الجوار� �الك

  .اللیل وهذا قالب وٕابداع جمالي وفني من الشاعر 

  :و�قول أ�ضا

  .�2أّنَك في َجفِن الّرَد� وْهَو ناِئمُ       َوَقْفَت َوما في الَمْوِت شكٌّ لَواِقفٍ 

ن الشاعر المتنبي �صور قوة سیف الدولة، وفروسیته وشجاعته في أهنا نجد 

ث ش�ه سیف الدولة وهو في الحرب، إذا الموت اقرب إل�ه من حبل الور�د، الحروب، حی

بوقوفه بجفن الموت، والموت نائم �قر�ه، وهذا تشب�ه تمثلي  حیث ش�ه الشاعر صورة 

  .�صورة، سیف الدولة وهو في القتال، وسیف الدولة والموت

  :و�قول أ�ضا

  .3الّدراهمُ  الَعُروسِ  َفْوقَ  ُنِثَرْت  �َما      نثرةً  اُألَحْیِدِب  َفْوقَ  َنَثْرَتُهمُ 

المتنبي في عز لهیب المعر�ة ولحظة بدء ان�شاف االنتصار الساح�، �قف هنا ف

على منظر عام للمعر�ة  ل�شهد نتائج النصر المؤزر، وأشالء القتلى متناثرة على فضاء 

هنئین، ف�حضره مشهد ابتهاج العمر وزهو العروس بهدا�ا المحبین والم ،األحیدبجبل 

تتناثر حولها تعظم من شأنها، وال ندر� �یف حضرت تلك الصورة في تلك اللحظات على 

�اله، غیر ما أراده الشاعر من التشب�ه إحساس االنتشاء ال المشهد ذاته، وهذا من عجائب 

 .التصو�ر في شعر المتنبي

                                                                 
   .85ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي 1
   387ص ،المصدر نفسه 2
   .388ص ،المصدر نفسه 3
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  :الكنا�ة/3

 االستعارة، شأن أنهاش الفصاحة، أر�ان من ور�ن ال�الغة علوم من علم هي الكنا�ة

 القاهر عبد �قول ،القار�  عند الغموض من نوع تحمل وٕانها أهم�ة، عنها تقل وال

إن یر�د المتكلم إث�ات معنى فال یذ�ره �اللف� الموضوع له « الكنا�ة تعر�ف في الجرجاني

في اللغة، ولكن یجئ إلى معنى وهو تأكید وردفه في الوجود، فیومئ �ه إل�ه، و�جعله 

  .)1(» عل�هدل�ال

من خالل هذا التعر�ف نجد أن الكنا�ة تشیر إلى معنى من غیر معناها األصلي، 

 .وتتمثل قدرتها في السمو �المعنى واالرتقاء �الشعور 

  :وهذه �عض النماذج من الكنا�ات في شعر أبي تمام 

  : و�قول

  الُخَطِب  ِمنَ  َنْثرٌ  وْ أَ  الشْعرِ  ِمن َنْظمٌ      ِ�هِ  ُ�ح��َ  َأنْ  َتَعاَلى الُفتوحِ  َفْتحُ 

ماءِ  أبوابُ  تفتَّحُ  فتحٌ    . 2الُقُشِب  أثوابها في األرُض  وتبرزُ         لهُ  السَّ

هذه األب�ات قیلت في مدح المعتصم وفرحا �فتح عمور�ة، تبدو �فرحة العید حیث 

یزهو الناس وتكون أبواب السماء مشرعة �الغیث، والدن�ا أمامهم في أجمل حلة وهي �نا�ة 

 .ن الفرح والرحمة، و�المولود الجدید وهو فتح عمور�ةع

   :وقال أ�ضا

 .التَِّرِب  َخدها ِمنْ  ناِظر�  إلى َأشهى     خَجلٍ  ِمنْ  ُأْدمینَ  وقدْ  اْلُخُدودُ  وال

                                                                 

  422ص ،القدماء المتنبي دیوان شراح عند النقد�ة االتجاهات، عبیدات عدنان)1(
   8ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان  2



 الح�اة االجتماع�ة الع�اس�ةاآلل�ات الفن�ة والمعنو�ة في تجسید                              الفصل الثاني

 

64 
 

في هذا البیت �نا�ة حیث أعطى الشاعر صفة المرأة لمدینة عمور�ة مبرزا أن النظر 

 .مرأة وخدها محمر من الخجل إلیها وهي مخر�ة أجمل من النظر إلى ال

   :وقال

  1ال�اِب  لذاكَ  مفتاحاً  ُ�مناكَ      َتَزلْ  وَلمْ  األنام في �ابٌ  للُجودِ 

للمالك فق�  كرمللممدوح، وأن الشاعر خص صفة ال العطاءفي هذا البیت �نا�ة عن 

  .وجعل مفتاحه في یده فق�، فهو بذلك ذ�ر الجزء وارد �ه الكل والتعم�م

لمتنبي للكنا�ة ف�ان في س�اقات جمال�ة معبرة �م�ن استظهار �عضها أما استخدام ا

  :من خالل األمثلة التال�ة

  2:متغزالل اقفقد 

  .َجآِذُرهُ  َلْوال بَرْ�َرِ�ِهمْ  َوال    بِهمْ  ُشِغْفتُ  ما َعِد�ّ  ِظ�اءُ  َلْوال

هو هنا الشاعر في هذا البیت حیث انه �نى �الظ�اء عن النساء، و�نى �الر�رب الذ� 

، ف�الجم�الت قط�ع من ال�قر عن النساء أ�ضا، و�نى الجآذر �النساء المل�حات الجم�الت

  .ینعت جمال القط�ع، وتتوضح ق�مته وم�عث االهتمام �ه 

  :و�قول

  .3الّنملِ  مدَرج في الَمْوتِ  احمرارَ  أَرتكَ       التي الخضرةِ  في الع�ش ثْوِب  َوُخضَرةُ 

ن أل وصعو�ة اإلحساس فیها،لموت �نا�ة على شدتها �لمة احمرار اداللة نجد إن في 

  .تسوء أمور م�ابدها بلغ شدتهاحین تالموت ال تحمر وٕانما 

                                                                 
   .19ص تمام، أبيتبر�ز�، شرح دیوان الخطیب ال 1
   .41ص ،المصدر نفسه2

   .14ص ،المصدر نفسه 3
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  :وقال أ�ضا

َ�اءِ  َدرُّ  َدرَّ    .1ُعوِد� أْثَلةَ  بدارِ  ُذُیولي ـرِ                 َتْجِر�ـ أّ�امَ  الصَّ

ة واللهو، الن النشوان في هذا البیت �نا�ة وجر الذیول هي �نا�ة عن النشا� والحیو�

  .النش�� یجر ذیله نوال یرفعها

  :وقال أ�ضا

  .2الَمطاِعمُ  الُو�ورِ  َحْولَ  �ثَرْت  َوقد      الذَُّر�  على الو�ورَ  الخیلُ  �كَ  تدوُس 

معنى هذا البیت إن ج�ش سیف الدولة ت�ع العدو إلى رؤوس الج�ال حیث تكون 

رب و�ورها، وهذا البیت �نا�ة عن �ثر و�ور الطیور ف�قتلونهم وتكثر للطیور مطاعم ق

  .جثث العدو التي ال تعد وال تحصى

  

  :المحسنات البد�ع�ة: ثان�ا

و�ذلك لمحسنات البد�ع دور في تجسید المعنى وطرح صور الجمال، و�ان 

حضورها في دیوان الشاعر�ن من بدیه�ات الوجود، إال أن صناعتها في قولهما عرفت بن�ة 

ا استشعارها من خالل �ضع نماذج ومن أنواع فن�ة محدودة، �ما ابداع�ة متمیزة �م�نه

 :  سنلمح من خالل

 :الجناس/1

اتفاق اللفظتین في وجه من الوجوه مع اختالف «�أنه و�عرفه ال�الغیون والنقاد 

الكامل :وقد قسم القدماء الجناس إلى قسمین«وله في ال�الغة موقع عظ�م ، )3(»معانیها 

                                                                 
   .19ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان  1
   .388ص ،المصدر نفسه 2

  .464ص ،القدماء المتنبي دیوان شراح عند النقد�ة االتجاهات،عبیدات عدنان)3(
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إن تتف� الكلمات في الوزن والحر�ات والس�نات و�قع اختالف  والناقص، فالكامل هو

 .،)1(»المعنى، إما الناقص فأبن�ة �ثیرة ومضطر�ة واسعة فهو جناس ناقص

 :و�قول أبي تمام

ذن�َّةِ  موضعَ  �ا   واإلسراءِ  اإلدالجِ  وُمصارعَ          الوجناءِ  الشَّ

فاً  السالم أقر�  �اً  ُمعرَّ  2والهیجاءِ  روفِ المع خالد من       وُمحصَّ

في هذه األب�ات اعتمد الشاعر أبي تمام على الجناس �لون من الص�غة اللفظ�ة، 

 .المعروف، وهذا ما زاد في المعنى قوة وجماال–وهذا في معروفا 

 :وقال أ�ضا

  �ال�طحاءِ  أوالهُ  لت�طَّحْت                 َذاِئدٌ  َیُذْدهُ  َلمْ  َلوْ  َطَما َسْیلٌ 

 .3حراءِ  ظهورُ  منهُ  حر�ً  وغدْت         سیِ�ه ً◌من ُمنى ِمنى �طون  وغدْت      

تمام الجناس في هذه األب�ات ونجده من خالل هذه األلفا� اآلت�ة  واعتمد الشاعر أب

حراء، وهذه الفاعل�ة في استعمال  -منى، حرا -�طحاء، منى - ذائد، ت�طحت -یذده"

  .فني الجماليوالتعم� واالبتكار في الصورة و�عد هذا االستخدام ال

  :في موضع آخر من الدیوان وقال

  روح �ال جسد تعین �ال قو�       وقو� خلقن خف�ة من ماء

  .4فإذا فضضت فضضت عن محتومة        ترنو إل�ك بدرة حمراء

                                                                 

  465ص ،القدماء المتنبي دیوان شراح عند النقد�ة االتجاهات،عبیدات عدنان)1(
   .19ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان 2
   .ص ،المصدر نفسه3
   5ص ،المصدر نفسه4
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في هذا األب�ات �مدح الشاعر أبي تمام دمحم ابن خالد وهي مرصعة �الجناس الجمیل 

ضضت، وهذا الجناس ما هو إبداع من ف -قو�، فضضت -من خالل �لمات قو� 

  .الشاعر وز�ادة ق�مة ذلك الموضوع

  :أ�ضا وقال

  .1فهي المدامة وهي �عد المدامة     لكنها ز�ن لد� الندماء

في هذا البیت یوجد جناس من خالل استعمال الشاعر الجناس ونجده في �ل من، 

  .الندماء -المدامة 

قد ط�ع �ثیرا من صفحاته، من ذلك ما أما في دیوان المتنبي فنجد حلي الجناس 

  :نجده �حلي قوله

  .َتصَنعُ  ما ُصّنعٌ  الّر�احَ  َلْیتَ        الُمَش�َّعُ  الُمَش�ِّعَ  َعِدمَ  ال

َزْعَزعُ  َوُهنّ  أْنتَ  َوَسْجَسجٌ         َتْنَفع و�َ�رتَ  َضّراً  َ�َ�رنَ 
 2.  

ي طرحها الشاعر في هذه األب�ات مجموعة من الكلمات التي یوجد فیها جناس والت

ش�ع المش�ع، صنع تصنع، ��رن مفي قالب رائع وممیز من خالل الكلمات اآلت�ة، ال

  .��رت، وللجناس موس�قى رائعة تلفت انت�اه القار� 

  :وقال أ�ضا

  3أْبَرُدَها الَجح�ِم َنارِ  أَحرُّ         َجًو�  َنارُ  الُمِحبّ  ُفؤادِ  َففي

وجد في الشطر األول ونار في الشطر في هذا البیت هناك جناس في �لمة نار ت

  .الثاني وهذا البیت �عبر الشاعر عن حالته االشت�اق التي أصابته حرقت قل�ه
                                                                 

   .6ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان 1
   .300ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي 2
   .8ص ،المصدر نفسه3
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  : �ذلك و�قول

  ُسّمیتَ 
ّ
  الّذَهِب  ال العقلِ  ذهاِب  من ُمشَتّقةً      َتْسِمَ�ةً  الَیْومَ  �الّذَهبي

بٌ    .1الّلَقِب  على الُملَقى بُ الّلقَ  أّیها �ا       �هِ  َوْ�كَ  ُلّقْبتَ  َما �كَ  ُمَلقَّ

وهنا الشاعر في هذا البیتین یهجو القاضي الذهبي من خالل نس�ه وهجاه هجاء الذع 

انه ال یوجد لد�ه نسب وال لقب ومن خال هذین البیتین نجد أن هناك جناس متمثل في، 

اللقب، وهنا الشاعر أبدع في  -لقبت، اللقب-الذهب، ملقب  -تسم�ة، الذهبي -سمیت

  .ر الجناس هنا وأحسن تصو�رهذ�

  :في صفحة أخر� من الدیوان وقال

  ُمبیَدا ُم�اداً  َترْ�تَ  وُرْمحٍ       قَصْفتَ  وَنصلٍ  َ�َشْفتَ  وَهْولٍ 

  الَوِعیَدا إَلْ�هِ  َسَ�ْقتَ  وِقْرنٍ            َمْوِعدٍ  ِ�ال وَهْبتَ  وَمالٍ 

  .2الُغموَدا كونَ ت أن الطُّلى َتَمّنى       أْغماَدَها ُسُیوِفكَ  بَهْجرِ 

وهنا في هذه األب�ات �مدح الشاعر أ�ا الحسن من خالل شجاعته في الحروب التي 

یخوضها ضد األعداء ومن خالل هذه األب�ات یوجد جناس استعماله الشاعر في قالب 

  .االغمود -الوعیدا، أغمادها-مبیدا، موعد  -تصور� رائع ونذ�ر منها، م�ادا

  :و�قول أ�ضا 

  ُوُرودا ُوُرودٍ  َعنْ  َصَدراً  َتَر�         ِمْثِلهِ  َعنْ  َتْصُدرُ  الَهاِم إلى

  الَحدیَدا بهنَّ  َقَتلتَ  حتى ـدِ        �الَحدیـ الِعَد� ُنُفوَس  َقَتْلتَ 

                                                                 
   .13ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي 1
   .134ص ،المصدر نفسه 2
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  .1الّنُفوَدا مَلْكتَ  مّما وأْ�َقْیتَ       الَ�قاءَ  َع�ِشِهنّ  ِمنْ  فأْنَفْدتَ 

�طولته عدد صفات ممدوحه؛ �ي �نجد الشاعر المتنب المدح�ةوفي هذه األب�ات 

استعمل الشاعر الجناس  س�اق قوله ذلكوفي  ،وشجاعته وما فعله �العدو وانبهاره �قوته

أ�قیت، -الحدیدا، ال�قاء -قتلت، الحدید -ورودا، قتلت -صدرا، ورود -من خالل، تصدر

  .ادالنفو  -أنفذت

  .الط�اق/2

اجمع الناس إن المطا�قة في قد «الط�اق أنه تعر�ف في  قال أبو هال ل العس�ر� 

الكالم هو الجمع بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخط�ة أو البیت من 

  .)2(»بیوت القصیدة مثل الجمع بین الب�اض والسواد واللیل والنهار والحر والبرد

إذن فالط�اق مقابلة �لمة ��لمة أخر� أو اللف� بلف� أخر�، ل�حدث تجاذب والتناس� 

  .ن المفردات، و�ها �حدث جرسا موس�ق�ا جم�ال لد� القار� و�ذلك یتذوقهبی

  :قوله ونذ�ر من خالل هذا �عض األمثلة من الط�اق في شعر أبي تمام

  .�3ئیبُ  ومالٌ  ضاحكٌ  خل�ٌ           أوانٍ  و�لَّ  لهُ  یومٍ  �لَّ 

� في هذا البیت یوجد ط�اق بین الضحك والكآ�ة وان اإلنسان فینظر الشاعر خل

  .الكآ�ة -ضاحك ولكن اإلنسان م�ال أكثر إلى الحزن 

  :وقال أ�ضا

  .4الَحاسدِ  َسواد في َحلَّْت  َبْ�ضاءَ    نعمةً  مجدكَ  ب�اضِ  فوقَ  أل�ستَ 

                                                                 
   .ص.ن ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي1

  .457ص، القدماء المتنبي دیوان شراح عند النقد�ة االتجاهات ،عبیدات عدنان)2(
   .58ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان  3
  . 87ص ،المصدر نفسه 4



 الح�اة االجتماع�ة الع�اس�ةاآلل�ات الفن�ة والمعنو�ة في تجسید                              الفصل الثاني

 

70 
 

السواد، ولكنه ل�س ط�اقا خالصا، فقد عبر عن -في هذا البیت ط�اق بین الب�اض 

ب�اض �سرع في السواد الحاسد �السواد ووصفة نعمة صاح�ه �الب�اض، بل جعل هذا ال

  .و�نتشر ف�ه

  :و�قول

  الَخِرِب  َرْ�ِعَها ِمنْ  ◌ً  ُر�ى َأْبَهى َغْ�َالنُ           �هِ  �طیفُ  معموراً  م�َّةَ  ر�عُ  ما

  1التَِّرِب  َخدها ِمنْ  ناِظر�  إلى َأشهى      خَجلٍ  ِمنْ  ُأْدمینَ  وقدْ  اْلُخُدودُ  وال

تقوم على أساس التضاد، فنجد من  في هذه األب�ات ال یخلو من المطا�قة أو ف�رة

ومن القتل والتدمیر �أتي  ،خالل هذه األب�ات وف�رته انه من الخراب تصدر منه السعادة

الفخر والجد، فنجد �ل هذه المعاني التي تطرق إلیها الشاعر أبي تمام مبن�ة على أساس 

  .التضاد

  :أما أمثلة الط�اق في شعر المتنبي قوله

  َعلَقَما ُحبٍّ  ُ�لّ  َحالَوةَ  َتَرَ�ْت      أْبَرَقْت  ِحبٍّ  َصدّ  َسحاَ�ةُ  َوٕاذا

  .2ُمْظِلَما َل�الً  ُتِقلُّ  الّنهارِ  شمُس     َناِبتٌ  َفالةٍ  َنَقَو�ْ  َعلى ُغْصنٌ 

وفي هذین البیتین استعمل الشاعر الط�اق من خالل إبدال الشاعر في البیت األول 

  لط�اق أ�ضا من خالل شمس النهار بلیلالحالوة �المرارة أما في البیت الثاني فنجد ا

  .مظلما

ماً  الّسیوفِ  َتْحتَ  َتُمْت  َوٕاالّ  :وقال  ِم َغیرَ  الّذلّ  َوُتقاسي َتُمْت     م�رَّ ُمَ�رَّ
3 .  

                                                                 
   .9ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان  1
   .15ص ،دیوان المتنبي ،ب المتنبيأبو الطی 2
   .16ص ،المصدر نفسه3
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في هذا البیت �حث الشاعر على إن من �قاتل العدو �السیوف و�موت وهو م�رما 

 في هذا البیت من خاللع�س الج�ان الذ� �موت ذل�ال غیر م�رما وهنا یوجد ط�اق 

  .م�رما ذل�ال

  :وقال

  1م�بوتا عاداك من والغْرِب  الّشْرقِ  في      بها تَر�تُ  أْلفاظاً  بُجوِدكَ  ُأْنُصْر 

هنا الشاعر یتحسر على ذهاب ملك ومدحه ألنه �ان جواد و�ر�ما معهم ولم ��ن 

  .رق الغرب بخیل وال یجحد �رمه إال البخیل وهنا یوجد ط�اق في هذا البیت وهي الش

  :و�قول 

لَ  �أنّ      َلهُ  َص�احَ  ال َلیلي �انَ  ما َ�عدِ  منْ    .2آِخُرهُ  الَحْشرِ  َیْوِم أوَّ

هنا الشاعر �ش�و همه ومن حاجته حتى أص�ح نهاره هو لیله وأص�حت الدن�ا مظلمة 

  .عل�ه وفي هذا البیت یوجد ط�اق من خالل أول وأخر 

  :وقال

  3الخلوَدا َت�غي الحْرِب  في و�المْوِت        الِغنى َت�غي �الَفْقرِ  �أّنكَ 

الخلود، �ان الشاعر �قول آل�ا -الغنى، الموت-في هذا البیت یوجد ط�اق، الفقر

الحسن إن الذ� �شاهدك وأنت فقیر �أنك تسعى إلى إن تكون غني، وموتك في الحرب 

  .�أنك تطلب االستمرار وال�قاء والخلود دوما

  :و�قول أ�ضا

                                                                 
   .40ص ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي 1
   .42ص ،المصدر نفسه2

   .134ص ،المصدر نفسه 3
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  .1واألُسوَدا بها الِ�حارَ  َحَقْرَنا         ُمّرةٌ  ْلَوةٌ حُ  ُمَهذََّ�ةٌ 

وهنا الشاعر المتنبي �عبر عن الحرب في �عض األح�ان ��ون طعمها حلوا وفي 

  .�عض األح�ان ��ون مرا وحتى انهم شقوا ال�حار ولم یهبوها ألنهم أهل لذلك وٕانهم اسود

  :الرمز: ثالثا

استخدام الرموز، وقد أعطت منذ أول  من جمال�ات التعبیر الفني في الشعر

لحظة انتقال�ة من الواقع إلى صورة مجردة، « استخدامها ف�ه ملمحا إ�حائ�ا للنص، �ونه

وهي إطار الفني الذ� یتم الخروج من االنفعاالت الم�اشرة إلى محاولة عقلنته، وهو یجسم 

  .)2(»في قالب جمالي

عرهما، یجدر بنا التأكید على أن في مقام ذ�رنا و�ما استوقفتنا نماذجه في شو 

استخدام هذه الث�مة الفن�ة ی�قى عفو�ا، وما س�طرح في مجال التوض�ح والتحلیل، إنما هو 

  .تصور م�س� ال یرتقي إلى طب�عة الرمز �المفهوم اآلني

  :هنا نذ�ر �عض األمثلة عن الرمز وهي �األتيو 

  :وقال

  مجحدِ  الصبرِ  من وقتٍ  في صبرِ ال منَ          �الءهُ  الب�اتَ  أبلیتَ  ولیلةَ 

  أشهد� ظلمةٌ  و�ا تكفْر  ال سیف و�ا        َوَقاَرهُ  َتْجَحِد�هِ  ال َجْوَلةً  ف�ا

  3مسهدِ  بنوِم الدن�ا في بثُّ  لما      َ�ْعَدَها م�اَنكَ  أني َلوْ  َلْیلُ  و�ا

                                                                 
   .ص.ن ،دیوان المتنبي ،أبو الطیب المتنبي 1

  .167ص، 1986، �1 ،الجزائر ،الشهاب دار، األدبي النقد في أوراق،روماني ابراه�م)2(
   .103ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان 3



 الح�اة االجتماع�ة الع�اس�ةاآلل�ات الفن�ة والمعنو�ة في تجسید                              الفصل الثاني

 

73 
 

 ظلمة لیل ترمز إلى حزن فلفظة اللیل مثال في  ة نشهدهافي هذه األب�ات رموز �ثیر 

�محمول الحزن في أظهر حقول ألفاظه هذه األب�ات  نافیاو وت ،الشاعر وخوفه وألمه

على مستو� الف�رة ف�قابلها الحزن، فهنا نجد إن الشاعر س�طر عل�ه الحزن و ، الدالل�ة

  .والخوف وخاصة في وقت اللیل

  :وقال

جى َسَرقَ  و�م   ِجالدِ  من وغّطى       َصْبرٍ  ُحْسنِ  من الدُّ
ً
  1جلیدِ  فتى

في هذا البیت تمثل اللیل للشاعر أبي تمام �السارق، وهي داللة عن الشر والخوف 

والمعاني السیئة فتجر�ة الشاعر تر�ته �عبر عن اللیل �أنه هو إال سارق وما هو إال 

  .��تس�ه الحزن والخوف

  :و�قول أ�ضا

  2دِ بإثم ال�الدٌ  منهُ  اكتحلْت  قد     �َأنَّهُ  لْیلٍ  ُجْنحَ  َهَتْكنا إلْ�كَ 

نفسیته  ر�� ��ون قدو الم�اشر، زال �عتبر اللیل عدوه ال یتمام  وهنا الشاعر أب

من خالل �لمة بجل�اب السواد، وأرهفت أشغافه أسماعها إلى وقع ذیوله، ونستشعر ذلك 

  .وهي داللة عن الح�طة والحذر واالستعداد للعدو ،هتكنا وجنح

  

 

 

                                                                 
   .106ص تمام، أبيالخطیب التبر�ز�، شرح دیوان  1
   .103ص ،مصدر نفسهال2
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الع�اسیین لح�اة غیرات االجتماع�ة تالشعر المتلونة �طب�عة الصورة ات محلعبر 

من خالل أوراق هذا العمل  تحاول ،مجاراة لواقع التغیر الذ� تفرضه دواعي التحضر

تلك ة صور  اتتجل�و راض مظاهر ، واستع�صمات الشعر في ذلك التحولتحسس والتماس 

قفنا في خالصة ال�حث على مجموعة من ثمرات ذلك الجهد �م�ن تلخ�صها في و ف، الح�اة

  :النقا� اآلت�ة

   السا�قة عصورها في تعرفه لم تنوعاو  تطورا الشعر�ة األغراض عرفتـ 

 الخل�فة جثمان تشی�ع مراسم �مارس الشاعر �ان حین �المد�ح الرثاء امتزج فقدـ 

 الذ� الجدید الخل�فة تهنئة الى اإلشارة من بد الو  فقده على ال��اءو  مناق�ه بتعداد ىالمتوف

   .حاشیتهم في لتقبلهم له ئةیته �الح�م إل�ه هدعُ 

 المرء على ینغص ما� للمروءة سل�او  ،الصفاتو  للمثالب تعدادا �عد فلم الهجاء أماـ 

 محار�ةو  األخالق مساو�  في خوضاو  ،ل�الخُ و  ل�الخَ  من ته�ما أص�ح اإنم ح�اته، صفو

   .، ما �م�ن تسمیته �النقد االجتماعي واألخالقيالناس بین تفشیها

 أغن�اء عرفه بل ،الحاجة قصر�ه إل�ه فعدت الذ� ،الفقراء غرض �عد فلم الزهد أماـ 

  .الدینو  المعرفةو  الح�مة لرا�ة منهم رفعا أ�ضا الشعراء

 في الع�اس بنو �الغ فقد ؛تطوراو  تنوعا فعرفت ،ةالعر�� ةاالجتماع� الح�اة أماـ 

 من جزءا ذلك اعت�ارو  ،ةها�االمو  الترف في اإلغراقو  ،الفارس�ة الح�اة صورة مجاراة

 األسرة بذخ في نا�ر ذَ  قدو  ،لمعاشةا الحضار�ة الح�اة واقع هافرض التي الحضارة متطل�ات

 .الخ�ال حدود �فوق  ما مع�شتهاو 

 ذلك عل�ه �ظهر لم ،المرفهة االجتماع�ة ح�اته فرغم المتنبي الطیب أبي عن أماـ 

 �شاعر�ته اعتزازهفخره و  �ان ٕانماو  ،جتماع�ةاال رفعةشعور ال ح�اته تعرف لمو  لكبرا

 .ون الخالئ�د ذلك في وتفرده اإلبداعي تمیزهو  وشجاعته
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 ،طفولته في حاجةو  فقر نم عاشه ما بذ�ر�  القوم وجهاء ح�اة عاشف تمام أبو أماـ 

 إلى العودة من خوفا ،الح�اة له یؤمن راهی مما الشعر أغراض غلبأل استخدامه �ان لذلك

  .الرثاءو  الهجاءو  المدح هندیوا على غلب لذلك ،االحت�اجو  الفقر

 االجتماع�ة الح�اة صورة ع�ست مضیئةو  صاف�ة واجهة الشاعران �ان فقد عموماو ـ 

 .حینها األمة لعموم االجتماع�ة الح�اة على ٕاسقاطاتهاو  الحاكم مظهرها في

وفي األخیر نرجو أن ��ون هذا ال�حث قد أسهم ولو �ش�ل قلیل في منح لمحة عن 

في انتظار  تغییر ومواكبته�اسي ودور الشعر في هذا اللعجتماع�ة في ااة االورة الح�ص

.  .�طة اللثام على ما غفلت عنه جهودد في إماز�محاوالت أخر� ت
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 وا�ة ورش عن نافعر : القران الكر�م. 

  قائمة المصادر: أوال

 ،دیوان المتنبي، دار بیروت للط�اعة والنشر، بیروت، لبنان،  أبو الطیب المتنبي

�1983.  

 راجي األسمر، : الخطیب التبر�ز�، شرح دیوان أبي تمام، وضع هوامشه وفهارسه

 .2، ج1994، 2دار الكتاب العر�ي، بیروت، لبنان، �

  :المراجع : ثان�ا

  :المراجع  العر��ة -1 

  :مراجع قد�مة/ أ

 العلم�ة، الكتب دار قم�حة، مفید تحقی� الصناعتین، �تاب ،العس�ر�  هالل أبو 

 .1984 ،�2 لبنان، بیروت،

 المؤسسة للنشر موفم األدب�ة، األن�س سلسلة اإلعجاز، دالئل: الجرجاني القاهر عبد 

 .1991 الجزائر، الرغا�ة، المط�ع�ة، للفنون  الوطن�ة

 �3 القاهرة، الخانجي، م�ت�ة مصطفى، �مال: تحقی� الشعر، نقد جعفر، بن قدامة. 

 دمحم الحبیب بن : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األد�اء، تحقی�

 .1986، 3خوجة، دار الغرب اإلسالمي، �

  :صرةمراجع حدیثة ومعا/ ب

 7، �1أحمد أمین، ضحى اإلسالم، مهرجان القراءة للجم�ع، القاهرة، مصر، نج ،

1997.  

 مصر، القاهرة، المصر�ة، النهضة م�ت�ة األدبي، النقد أصول ،الشایب أحمد � 

10، 1994. 
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 1979مقدمة الشعر العر�ي، دار العودة، بیروت، لبنان،  ،أدون�س. 

 للط�اعة، ق�اء دار الجارم، علي شعر في �ةالفن الصورة: الزرزموني أمین إبراه�م 

 .2000 ،�1 مصر، القاهرة،

 مصر القاهرة، المعارف، دار اإلسالمي، التصوف نشأة �سیوني، إبراه�م.  

 1986، �1 الجزائر، الشهاب، األدبي، دار النقد في أوراق،روماني إبراه�م. 

 عرب، مر�ز الثقافي جابر عصفور، الصورة الفن�ة في التراث النقد� وال�الغي عند ال

 .1992، 3العر�ي، بیروت، لبنان، �

 دار 8، سلسلة الموسوع في األدب العر�ي، جالمتنبي دراسة عامة ،جورج غر�ب ،

 .1983الثقافة، بیروت، لبنان، �

 بیروت، الجیل، دار األول، الع�اسي العصر في الصعال�ك الشعراء عطوان، حسین 

  .1997 ،�4 لبنان،

 1مع في تار�خ األدب العر�ي، دار الجیل، بیروت، لبنان، �حنا الفاخور�، الجا ،

1986.  

 في الشعر�ة الصورة س��لوج�ة النفسي النقد نظر�ة إلى المدخل: المختار�  الدین ز�ن 

 .1998 سور�ا، دمش�، العرب، الكتاب إتحاد منشورات أنموذجا، العقاد نقد

 1989 ،�2 قاهرة،ال العر�ي، الشعر في والتصر�ف الزهد دمحم، الدین سراج. 

  ،سعید علوش، معجم المصطلحات األدب�ة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، لبنان

�1 ،1985. 

  السید عبد العز�ز سالم، دراسات في تار�خ العرب العصر الع�اسي األول، مؤسسة

  .1993، 1، �3ش�اب الجامعة، اإلس�ندر�ة، مصر، ج

 لتوحید والجهاد، جدة، السعود�ة، سید قطب، في ظالل القرآن، سورة طه، منبر ا

 .16، ج4، م1986، �12



 قــائـمــة المـصـادر والمـراجـع 

 

80 
 

 المعارف، دار ،األول العباسي العصر ، العربي االدب تاریخ ضیف، شوقي 

  .ت.د ،16ط مصر، القاھرة،

 �2012،.طه حسین، حدیث األر�عاء، هنداو� للتعل�م والثقافة القاهرة، مصر، د. 

 القاهرة، مدبولي، م�ت�ة ومدارسها، الصوف�ة المذاهب قاسم، الغني عبد الح��م عبد 

�1، 1989.  

 و للدراسات العر��ة المؤسسة تمام، أبي شعر في الفن�ة الصورة: الر�اعي القادر عبد 

 .1999 ،�2 لبنان، بیروت، النشر،

 مقارنة، و تفسیر و عرض العر�ي النقد في الجمال�ة األسس: إسماعیل الدین عز 

 .1992 � مصر، القاهرة، العر�ي، الف�ر دار

 الثقاف�ة، القدماء، �تب المتنبي دیوان شراح عند النقد�ة االتجاهات :عبیدات عدنان 

   .�2002، .األردن، د– عمان

 1929 مصر، القاهرة، المقطم، و المقتطف مط�عة الكتب، بین ساعات ،العقاد. 

 ،والنشر، للط�اعة لبنان دار �ا�، المعتصم دمحم الخل�فة شاعر تمام أبو عمر فروخ 

 .1978 �،.د لبنان، بیروت،

 تار�خ األدب العر�ي األعصر الع�اس�ة، دار العلم للمالین، بیروت،  فروخ، عمر

 .1968، 1لبنان، �
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 ملخص 

، مظاهر الح�اة االجتماع�ةل�عتبر الشعر في تعامالت الح�اة العر��ة وسیلة تأر�خ 

تغیرا حضار�ا أّثر على صورة و  ،خاصة في عصره الثانيوُعرف في العصر الع�اسي و 

صورة مختلفة عما  إلىفتحولت مستو�ات التعامل فیها  ،التعامل مع األغراض الشعر�ة

ال�حث �فتش في طب�عة هذا االجتماع�ة، و �فعل التأثیر الحضار� للح�اة  ،�انت عل�ه سلفا

  )اطبمخشاعر و (راض ذات التوجه المزدوج مرّ�زا على �عض األغ ،التغیر الحاصل

من خالل شاعر�ن من أكثر الشعراء رسوخا في عالم  ،الهجاء�المدح والرثاء والزهد و 

  . المتنبي وأبو تمام الع�اسي � الشعر اإلبداع 

  

Abstract 

Poetry in the dealings of Arab life is considered a means of 

chronicling aspects of social life and it was known in the Abbasid 

era, especially in its second era, a civilizational change that 

affected the image of dealing with poetic purposes and 

transformed the levels of dealing in a different image were 

overwhelmed by the valley of the social impact of social life And 

the research examines the nature of this change that is taking 

place, focusing on some double-oriented purposes for the poet and 

the speaker, such as praise, mourning, asceticism and satire 

through two of the most established poets in the world of Abbasid 

poetry Are Al-Mutanabi and Abu Tammam . 




