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انحًد ًانشكس هلل أًال ًآخسا ،نو انحًد
كًا ٌنبغً نجالل ًجيو ًعظٍى سهطانوً،انصالة
ًانسالو عهى سٍد انعسب ًانعجى ؛انًبعٌث إنى
جًٍع األيى يحًد "صهى هللا عهٍو ًسهى "ً.بعد:
أتقدو بٌافس شكسي ًعظٍى ايتنانً،إنى ين
أسيى بٌقتو ًعهًو فً يٌاكبت انسٍس انحسن
نيرا انبحج ًأخص بانركس األستاذ انًشسف
اندكتٌز :جًال يبازكً ؛انري أناز نً طسٌق
انبحج عن انًعسفت بأفكازه انسدٌدة ًيالحظاتو
انقًٍت ،فجصاه هللا خٍس انجصاء نعًهو عهى خديت
انهغت انعسبٍت ًإخساجيا ين انظهًاث إنى
اننٌز .
كًا أتٌجو بانشكس إنى كم ين ساعدنً فً
إنجاش ىرا انبحج .
ًانحًد هلل زب انعانًٍن.

أ

مقدمة
مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
سبر يف حياة كل أمة فرتات معينة ،ينشط فيها الفكر و تبدع األذىان فتقدم خري ما عندىا من فكر
وعلم وأدب وفن ،فكانت القصيدة قرية صغرية عكست أبعادا فكرية و رؤى صبالية وفنية ،وخاضت
نضاالت ومعارك ،كان فيها الشعراء دبثابة الكشافني الرائدون يف دولة الروح ،تاركني وراءىم بصمات
خالدة على مر العصور ،نظموا ؾبموعة متميزة من القصائد ،ظبيت بالميات األمم ( ،)أفرغوا فيها
كل أفكارىم ومعانيهم ،وعواطفهم وأحاسيسهم ،منهم من جعلها سبجيدا لذاتو ،ومنهم من جعلها
سبجيدا لقبيلتو أو قومو ،جاعال من اغبكمة أظبى مبادئها ،وأجل معانيها؛ اليت استقاىا من ذباربو
الفذة يف اغبياة ،من خالصات الرأي ،والفكر السديد.
فكانت "المية العجم" من أشبن القصائد اليت تداولتها الرواة وتناقلتها األلسن ،اكتست تأثريىا من
حكمتها ،وذبربتها الصادقة؛ الصادرة عن رجل عاصر التقلبات السياسية ،فحرم من اجملد الذي
يطمح إليو ،وسعة العيش اليت يبتغيها ،ورغم ذلك فإنو مل يعدم رؤية الضوء يف هناية النفق ،بل علل
نفسو بالتفاؤل واألمل .وىو الفلك الذي تدور يف ؿبوره األساسي فكرة الشاعر اؼببدع ،الذي نقلها
إىل أمتو بأمناط صبيلة.
وىذا ما دفعنا إىل اختيار ىذه القصيدة اليت تذكرىا أمهات الكتب ،لكن شاعرىا ظل مغمورا و غري
متناول بالدراسة ،فجاء حبثنا اؼبوسوم ب :األبعاد الفكرية و الفنية يف "المية العجم" للطغرائي .مما
جعلنا نطرح التساؤالت اآلتية:
ما العالقة اليت تربط األدب بالفن و الفكر؟
وماىي اؼبضامني الفكرية اليت احتوت عليها القصيدة فجعلتها نصا ىادفا؟
( بعضالالميات:الميةالعرب،الميةالعجم،الميةاليهود،الالميةاألموية.
)

أ

مقدمة
وما األبعاد الفنية اليت تضمنتها القصيدة فجعلتها ذات رؤى صبالية مؤثرة يف اؼبتلقي؟
وألن الدراسة تقتضي منهجا ،فإن اؼبنهج الوصفي كان األنسب للفصل األول من البحث ،يف حني
كان اؼبنهج الفين ىو األنسب للفصل الثاين لدراسة اللغة الشعرية ،والصورة الفنية وغريمها من عناصر
الفصل .ذلك أن القصيدة ىي اليت اختارت منهجها الذي تنوع بتنوع ظواىرىا وموضوعاهتا.
وقد ارتأينا ىندسة الدراسة خبطة ترسم ىيكل البحث:
أوال :مقدمة.مث سبهيد بعنوان :عالقة األدب بالفن و الفكر ،حيث تطرقنا فيو إىل مفهوم األدب
وتطور معناه عرب العصور ،مث مفهوم الفن و الفكر ،لتجتمع بذلك العالقة التكاملية بني العناصر
الثالثة.
أما الفصل األول فكان بعنوان :األبعاد الفكرية يف "المية العجم" للطغرائي ،اندرجت ضمنو أربعة
عناصر ،كان يف بدايتها البعد األخالقي ،فالبعد االجتماعي ،مث االغرتاب يف القصيدة ،وأخريا
اإلرادة والشجاعة.
وأما الفصل الثاين فكان بعنوان :األبعاد الفنية يف "المية العجم" للطغرائي ،اشتمل على طبسة
عناصر:
أوال :اللغة الشعرية.
ثانيا :الصورة الفنية؛ دبوضوعاهتا ومصادرىا ،وتنوع أمناطها.
ثالثا :الرمز الفين.
رابعا :التناص.

ب

مقدمة
خامسا:اؼبوسيقى الشعرية ،اليت انقسمت إىل قسمني :اؼبوسيقى اػبارجية وىي األوزان والقوايف ،و
اؼبوسيقى الداخلية وىي اإليقاع.
لينتهي البحث خباسبة ألىم النتائج اؼبتوصل إليها بعد اػبوض يف حيثيات ىذا البحث .مث ملحق
بنبذة عن حياة الشاعر ،فقائمة اؼبصادر واؼبراجع ،مث فهرس اؼبوضوعات.
ولضمان السري اغبسن ؽبذه الدراسة ،كان البد لنا أن نعتمد على ؾبموعة من اؼبصادر و اؼبراجع،
كان أمهها:
 ديوان الطغرائي.اغبياة العربية خالل الشعر اعباىلي ألضبد ؿبمد اغبويف.جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب للسيد أضبد اؽبامشي.األدب يف عصر العباسيني حملمد زغلول سالم.الصورة البدوية يف الشعر العباسي لضياء عبد الرزاق العاين.إنو ال خيلو أي حبث من صعوبات تواجهو ،وحنن باعتبارنا باحثني –مبتدئني-البد لنا من التصدي
ؽبذه الصعوبات ،واليت سبثلت عموما يف :قلة اؼبراجع اليت ربتوي على القصيدة وشرحها ،رغم ذكر
اؼبصادر القدمية للشاعر والقصيدة ،إال أنو مل زبصص ؽبا مساحات-ولو قليلة-من الدراسات و
األحباث.
ليست ىذه الدراسة إال إضاءات صغرية تفتح نوافذ أمام دراسات أعمق وأمشل ،يقوم هبا ؿببو
األدب والنقد ،وعشاق القصائد اليت ضبلت أفكار قوم ومشاعرىم ،ومآثرىم على مر األزمان.

ج

مقدمة
وأخريا نتقدم بالشكر واالمتنان لألستاذ اؼبشرف على البحث الدكتور :صبال مباركي ؼبا بذلو من
مساعدات فعالة ،ونصائح وتوجيهات سديدة ،فلو أظبى معاين التقدير واالحرتام.
ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف ىذا البحث الذي سنقدمو لقرائنا الكرام ،سائلني اهلل عز
وجل أن يكتب بو الفائدة والنفع لطالب العلم ،وإن كان ىذا إال مبتغانا ،فجعل اهلل نتاجنا على
قدر ىذا اؼببتغى.

د

ت ـ ــمهيد
تمهيد  :عالقة األدب بالفن والفكر
ديثل االىتمام باألدب حمورا رئيسا من حماور اىتمامات الباحثٌن والدارسٌن ألن دراسة
األدب تعد دراسة جلانب ىام من جوانب اإلنسان .وانطالقامن ذلك البد – لنا يف البداية – من
التوقف عند لفظة "أدب" ،لبيان مدلوذلا اللغوي وتطوره عرب العصور ،فقد جاء يف لسان العرب:
"األدب ىو الذي يتأدببو األديب من الناس  ،مسي أدب ألنو يأدب الناس إىل احملامد،،وينهاىم
)(1
عن ادلقابح .وأصل األدب الدعاء .و ادلأدبة :كل طعام صنع لدعوة أو عرس"
ويف مفهومو االصطالحي جند عدة آراء ربيلنا إىل معىن واحد ،وىو أن األدب "كل مايثًن
()2
فينا بفضل خصائص صياغتو إحساسات مجالية ،أو انفعاالت عاطفية أو مها معا "
فاإلحساسات اجلمالية يقصد هبا اعتبار األدب فنا مجيال ،يف حٌن أن االنفعاالت العاطفية ىي
أن يتضمن األدب حرارة العاطفة .
أما فيما خيص تطور معىن كلمة "أدب " فقد عنت يف العصر اجلاىلي الدعوة إلىالطعام ،من
خالل الدعاء للمأدبة.
ويف العصر اإلسالمي  ،أفادت معىن أخالقيا ،من خالل القول ادلنسوب إىل النيب الكرمي " :
أدبين ريب فأحسن تأدييب ".ويف ىذا داللة واضحة على أن األدب معناه األخالق
()3
الكردية.
وألن العرب حييون يف البادية،و قد عرفوا دببالغتهم يف احلفاوة بالضيف ،فكان من الطبيعي
أن ينتقلوا من معىن األدب احلسي ادلادي إىل ادلعىن النفسي اخللقي ،و بٌن ادلعنيٌن صلة وثيقة(.)4
و يف العصر األموي ظل ىذا ادلعىن اخللقي شائعا ،و لكن كلمة "أدب" تطورت إىل معىن
آخر؛ وىو التعليم بطريق الرواية :رواية الشعر ،واألخبار ،وأحاديث األولٌن ،وأيام العرب ،وسًن
)(1ابنمنظور:لسان العرب ،دار صادر ،بًنوت  ،لبنان ،ط،1990،1مج،1ص.206
()2حممد مندور :األدب وفنونو ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط  ،2008 ،6ص .4
()3ينظر أنطونيوس بطرس :األدب تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،ط  ،2011 ،1ص .10
()4ينظر أمحد حممد احلويف :احلياة العربية خالل الشعر اجلاىلي ،دار هنضة مصر للطبع والنشر ،القاىرة ،ط  ،1972 ، 5ص .8
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ت ـ ــمهيد
األبطال ،دون أن يكون دلعناىا صلة بالدين وتعاليمو .ومثال ذلك قول معاوية" :اجعلوا الشعر
أكرب مهكم وأكثر آدابكم ،فإن فيو مآثر أسالفكم ،ومواضع إرشادكم" ( .)1وىذا يدل على أن
األدب ىو ذلك الفن اجلميل من شعر ونثر.
ويف العصر العباسي ،وبظهور علوم اللغة ،أصبح معناىا يشمل الشعر وما يتصل بو من شرح
وتفسًن ،إضافة إىل األنساب ،واألخبار ،واأليام والنثر الفين ،والنقد األديب .ففي ىذا العصر دلت
كلمة "أدب" على ما اشتملت عليو كتب :طبقات الشعراء البن سالم (ت 232ه) ،والبيان
والتبيٌن للجاحظ(ت  255ه) ،والشعر والشعراء البن قتيبة (ت  276ه) ،والكامل للمربد (ت
285ه).
واليوم احنصر مفهوم األدب وبات أقل تشعبا ،فميز النقاد بٌن األنواع والفنون األدبية(.)2
واألدب عموما ىو كل ما أنتجو العقل اإلنساين من ضروب ادلعرفة ،من خالل استناده إىل
الفكر يف إعمال العقل للوصول إىل تلك ادلعرفة.ومن ىنا اعتٌرب األدب لون من ألوان الفنون ،بل
وأمهها على اإلطالق.
والفن والفكر يف األدب مها الفعالية اإلنسانية اليت تستهدف خلق اجلمال إبداعو .لذلك
جند بأن ألوان الكالم يف األدب تشمل أعماال فنية مجالية ،وأخرى عقلية فكرية أساسها اللغة
وىذا ما يستدعي وجوب قولنا بأن األدب فن وفكر ،من خالل مفهوم األدب عامة بأنو" :أحد
الفنون اجلميلة اخلمسة :كالرسم والنحت ،والرقص ،وادلوسيقى .مثلها مجيعا صناعة فنية يدل هبا
عن التعبًن ادلؤثر اجلميل ،عن طوايا النفس البشرية يف كل ما تضطرب بو ،من أشتات الرؤى و
خواطر الفكر و الوجدان" (.)3فاألدب يشمل مجيع أحوال اإلنسان من حزن و فرح ،و حب و
كراىية ،...مستخدما يف ذلك الفن الذي يعترب "أصدق و أقوى تعبًن عن آمال اإلنسان و
أحالمو ،و عن دوافعو الشعورية و الالشعورية ،و هبذا يصبح لو مرفأ الراحة و األمان و متنفث
()1ادلرجع نفسو ،ص .13
()2ينظر أنطونيوس بطرس :األدب تعريفو – أنواعو -مذاىبو ،ص . 11-10
( )3ميشال عاصي :الفن واألدب -حبث مجايل يف األنواع وادلدارس األدبية والفنية ،منشورات ادلكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،بًنوت ،ط
 ،1970 ،2ص .74
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ت ـ ــمهيد
الفكر ،و وسيلة ربقيق السعادة " ( .)1و من ىنا يتجلى لنا دور الفكر يف كونو أداة حلل ادلشاكل
اليت يواجهها اإلنسان ،من خالل فهم وتفسًن واقعو الطبيعي واإلنساين ،باعتبار أن اإلنسان كائن
عاقل والعقل أىم ادلقومات األساسية لوجود اإلنسان .وبالتايل فإن الفن وليد الفكر واألدب
كذلك ،وال ديكننا فصل العناصر الثالثة عن بعضها البعض ،ألن األدب نتاج الفن والفن نتاج
الفكر.
فكل ما يعرب عن ذبربة بشرية بصدق ،وبصياغة فنية راقية نعتربه أدبا ،مثلما جنده عند
الشعراء ،الذين ينقلون أصداء النفس البشرية ،سواء أكان فرحا أم حزنا ،واستخراجها يف صورة
منمقة.
و ألن الشعراء أمراء الكالم ،وأصحاب الفكر الراقي ،فإهنم يأخذون لغتنا ومشاعرنا
وأحاسيسنا ليصوغوىا سحرا بيانيا .والشعر فن مجيل أداتو الكلمة العذبة ادلوقعة ،تذوب فيو الفكرة
كما تذوب قطعة السكر يف قدح ادلاء.
وىذا ما يشتمل عليو األدب احلقيقي ،حينما جيمع بٌن ادلتعة الفنية والفائدة الفكرية؛
فاألدب ال يكون أدباإالإذا حوى فكرا صائبا خيدم الفرد واجملتمع ومتيز خبصائص شعرية كالصورة،
وادلوسيقى ،والرمز "...،ومن حق األدب علينا أن ندرسو؛ ألنو ميزة متيز هبا اإلنسان ،وألنو لغة
()2
الروح وترمجان القلب وصقال النفس".
فبفضل األدب أبدع الشعراء يف قصائدىم ،اليت ومسوىا بأساليب فنية من حسن السبك،
ومجال األسلوب ،وقوة العاطفة ،ونشاط اخليال .فمن الشعراء من يرمي بأفكاره الصادقة وعواطفو
اجلياشةحنو ذبربة بشرية ،أو وصف حالة وشكاية زمان ،مثلما وجدناه عند الشاعر
(*)
الطغرائي
()1راوية عبد ادلنعم عباس :احلس اجلمايل وتاريخ الفن( دراسة يف القيم اجلمالية والفنية) ،دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية ( ،د ط )،
ص.15
( )2أمحد حممد احلويف :احلياة العربية من الشعر اجلاىلي ،ص.19
(*) نسبة إىل الطَّغرى أو الطغراء :وىي الطًَّّرة اليت تكتب يف أعلى ادلناشًن أي الكتب والرسائل فوق البسملة بالقلم اجللي ،تتضمن اسم ادللك
وألقابو ,واصلها طٌ ْورغاي وىي كلمة ترتية استعملها الروم والفرس مث أخذىا العرب عنهم ،والطغرائي نسبة إىل صانعها أو كاتبها ،ينظر ترمجتو:

،2005

9

ت ـ ــمهيد
يف قصيدتو ادلشهورة ادلعروفة بالمية العجم .حيث ارتأيناأن خنصص حبثنا ىذا لدراسة
اجلوانب الفكرية والفنية اليت تضمنتها القصيدة فالبعد الفكري جيسد أثار األدباء وادلؤثرات يف
أدهبم ،يف حٌن جيسد البعد الفين مظاىر اجلمال واإلبداع اليت تكمن يف األعمال األدبية ،واليت
ربكم عليها باجلودة.
وهبذا ارتأينا دراسة ىذين البعدين من أبعاد األدب ،الذي يعد دراسة جلانب من جوانب
اجملتمع العريب .وألن أدب القرن الرابع مرتبطا بالفكر والفن ،فان الشعر بدوره قد شارك يف ذلك
فأصبح صورة للحياة الفكرية والفنية.

ياقوت احلموي :معجم األدباء ،تح :إحسان عباس ج  ،3دار الغرب اإلسالمي ،بًنوت ،لبنان،ط ،1993،1ص  .1107-1106ابن خلكان
(مشس الدين أمحد) :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح :إحسان عباس ،مج  ،2دار صادر ،بًنوت ،1977 ،ص .190 -185
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أوال :األبعاد الفكرية
تمهيد :
تقوـ اغبضارات على العلم كالعمل كاألخالؽ  ،كتعرؼ بكل مالو صلة باؼببادئ كالقيم
الراقية،اليت عرفتها عرب ـبتلف أطوارىا ،كعلى اإلنساف أف يكوف مسانبا يف تلك اغبضارة ،بل
كالبد أف يكتنو سر اغبياة كما تتطلبو من صرب كشجاعة كحكمة ،كحلم ككرـ كهبذا تتحقق الغاية
من الوجود اإلنساين يف ىذا العامل على أكمل كجو ،ألهنا تتعلق باعبانب االجتماعي احملسوس,
الذم يتسم بالوضوح كالتجلي ،كقد استطاع شاعرنا الطغرائي أف يعرب عن التجربة اإلنسانية
بصدؽ عاطفي كحس مرىف ،من خالؿ القصيدة اليت تعد شكال أدبيا تًتقرؽ بُت ثناياه معاين
اجملد كالعزة ،فهي معرض شامل يعكس ركحو اؼبتوثبة كموىبتو ،كعواطفو اؼبكنونة ،إهنا اؼبرآة
العاكسة لو ،حيث أضفى عليها طابعا أخالقيا كاجتماعيا ،امتزج بآالـ الغربة كاغبنُت إىل الوطن
كفراؽ األىل كالصديق ،ليقف متحديا زمانو بكل إرادة كشجاعة كعزيبة ،كقد صبعت قصيدة
"المية العجم " بُت ىذه الصفات كالظواىر،ألهنا تعد "من غرر القصائد ،كدرر الفوائد،ؼبا
اشتملت عليو من لطف الغزؿ ،كاحتوت عليو من اغبكم كاألمثاؿ

"). (1

كاألفكار اؼبطركحة يف الطريق أقاـ ؽبا الشاعر الوزف  ،كسقاىا باؼباء اؼبنبجس باعبماؿ على حد
قوؿ اعباحظ قديبا (*) .كاعبانب الفكرم يقصد بو "تلك القضايا الكلية اػبالدة اليت يطرحها

( )1الصفدم ( صالح الدين خليل ابن ايبك ) :الوايف بالوفيات ،تح أضبد األرناؤكط كتركي مصطفى ،ج ، 13دار إحياء الًتاث العريب للطباعة
كالنشر كالتوزيع  ،بَتكت ،لبناف  ،ط،2000، 1ص .269
(*) أشَتىنا إىل قوؿ اعباحظ " :اؼبعاين كاؼبعاين مطركحة يف الطريق يعرفها العجم كالعريب ...فإمبا الشعر صناعة كضرب من النسج كجنس من
التصوير " .اعباحظ  :اغبيواف  ،تح  :عبد السالـ ىاركف ،ج ، 3شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب كأكالده ،مصر ،ط ، 1965 ، 2
ص.132-131
13

الفصل األول

" األبعاد الفكرية فيقصيدة المية العجم للطغرائي"

الشاعر يف شعره  ،متجاكزا خالؿ ىذا الطرح مالبسات التجارب اؼبعيشة ،كمتأمال ذاتو يف بدايتها
كحياهتا كمصَتىا ،كيف عالقتها بالكوف ك اجملتمع من حوؽبا "(. )1
من ىنا قاـ الشعر على االنفعاؿ كاػبياؿ  ،كالفكر على اؼبنطق كاغبقيقة كالتحليل حيث
سبثل الفكرة لدل الشاعر دافعا إىل حركة الوجداف ،لذلك قبد يف كل شعر جيد فكرا عقيما يعرب
عنو الشاعر بطريقتو ىو ،مثلما كجدناه عند الطغرائي  ،كتلك ىي عناصر الفصل األكؿ  ،كاليت
نبدأىا بػ ػ ػ:
- 1

البعد األخالقي :

يعد اؼبعيار األخالقي أحد أىم اؼبعايَت ،اليت استند إليها النقد العريب يف تقوًن الشعر كاغبكم
عليو باعبودة كالرداءة " ،كؼبا كانت األخالؽ ىي ؾبموع قواعد السلوؾ ،فإهنا بذلك تطلق على
صبيع األفعاؿ الصادرة عن النفس ؿبمودة كانت أك مذمومة " ( ، )2كقد ارتبطت األخالؽ باعبانب
الديٍت لكوهنا مبدءا أساسيا من مبادئ الدين اإلسالمي .
كقد عرؼ أبو حامد الغزايل -رضبو اهلل -األخالؽ بأهنا "ىيئة يف النفس راسخة ،عنها
تصدر األعماؿ بسهولة كيسر من غَت حاجة إىل فكر كركية " (.)3حبيث تستجيب فيها النفس
البشرية للبيئة االجتماعية كالدعوة إىل األخالؽ الفاضلة تعد دعامة أساسية يف بناء ؾبتمع سليم .
ألهنا ميثاؽ كامل يشمل كل أعماؿ اإلنساف ،فهي القيم العليا اليت يتقيد هبا اإلنساف يف تصرفاتو
كاليت يسعى إلقامة اغبياة البشرية على أساسها .كال يكوف اإلنساف إنسانا إال هبا ،لذلك قبد
عديدا من النقاد قد ربطوا الشعر بغايات أخالقية ،ألف األشكاؿ الفنية تعد أدبا ؼبا تضمنتو من
أخالؽ كآداب ،فإف كانت أخالؽ ضبيدة كاف األدب الذم احتواىا أدبا حقيقيا يدعو الناس إىل
( )1ؿبمد عبد العزيز اؼبوايف  :شعر الفكرة يف العصر العباسي ،دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط،2007، 2ص. 17
) )2عباس ثابت ضبود  :اؼبعيار األخالقي يف نقد الشعر العريب ( من القرف الثالث إىل هناية القرف السابع ،دار دجلة ناشركف كموزعوف ،
عماف ،األردف ،ط ،2011، 1ص .17
( )3ىدل علي جواد الشمرم  :األخالؽ يف السنة النبوية ،مراجعة كتقدًن :سعدكف ؿبمود الساموؾ ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ،عماف  ،األردف ،
(د ط) ، 2008،ص .20
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الفضائل ،كإف كانت أخالقا ذميمة كاف األدب الذم احتواىا أدبا هبر الناس إىل الرذيلة ،خاصة
كأف للشعر كظائف أخالقية مطالب باحتوائها مث نقلها إىل الناس يف صياغة تأسر القلوب ،كألف
الشاعر الطغرائي يتمتع بقيم كمثل عليا فإف مبادئو كأخالقو كجهتو إىل نظمها يف قصيدتو.
باعتبارىا صورة من صور اغبياة اإلنسانية ،كمادة من مواد األدب الذم يبثل كعاءا ؽبا ،يبكن أف
تنتقل إلينا كربدث يف نفوسنا اؼبتعة كقد تشكل حياتنا أيضا .كالشاعر بقصيدتو يريد إيصاؿ القيم
كاألخالؽ اإلنسانية إىل متلقيو يف صورة رائعة يتعلق هبا ذىن اؼبتلقي حىت النهاية ،كمن مث يكوف
قد ضمن كصوؿ رسالتو اإلنسانية كاألخالقية .
لذلك فقد تضمنت قصيدة "المية العجم "أخالقا عدة ،ؼبا احتوت عليو من قيم إنسانية
رائعة ،كأخالقا سامية كانت خالصة ذبربة الشاعر يف اغبياة ،حيث أشاد خبصالو قائال (:من
البسيط)

()1

أصالة الرأم صانتٍت عن اػبطل
ؾبدم أخَتا كؾبدم أكال شػ ػػرع

() 3

() 2

كحلية الفض ػػل زانتػ ػ ػ ػ ػ ػػٍت ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل العط ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
( )4

الش ْمس يف الط َفل
الضحى َك َ
كالشمس ر ُأد َ

يفتخر الشاعر يف البيت األكؿ بنفسو ،بأف لو عقال راجحا كفكرا متفردا ،كمعناه " جودة
عقلي حفظتٍت من اػبطأ يف قويل كفعلي كصفة زياديت يف العلم كاألدب حسنتٍت عند اػبلو من
اإلمارة "(.)5
إضافة إىل أنو صاحب الفضائل اؼبشهورة ،كآية يف الكتابة كالشعر،حسن اؼبعرفة باللغة
كاألدب ،حيث كاف ؿبًتما كبَت الشأف جليل القدر .كما ركل عنو صاحب معجم األدباء (.)6

( )1الطغرائي  :الديواف ،مطبعة اعبوائب ،قسطنطينية ،ط،1300 ،1ص . 54
()2اػبطل  :ىو اػبطأ كاؼبنطق الفاسد اؼبضطرب .
( )3العطل  :مصدر ،عطلت اؼبرأة إذا خال جيدىا من اغبلي .
( )4رأد  :الوقت الذم فويقو الضحى ،كالطفل  :الوقت الذم بعد العصر كقبل الغركب .
( )5السيد أضبد اؽبامشي  :جواىر األدب يف أدبيات كإنشاء لغة العرب ،ج، 1دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،ط، 2008، 1ص
. 497
( )6ينظر ياقوت اغبموم  :معجم األدباء ،ص .1106،1107
15

" األبعاد الفكرية فيقصيدة المية العجم للطغرائي"

الفصل األول

كخَت ما ذبلى بو اإلنساف ىو اػبلق الفاضل ،حيث شبو الشاعر األخالؽ بالزينة كإمبا
دبثابة الذىب للمرأة العاطل ،كما يصف ؾبده كشرفو بالثبات كاإلشراؽ ،حيث شبهو بالشمس يف
استواء حالتيها رغم اختالؼ الوقتُت أكؿ النهار كآخره ،كأف ؾبده دائم مهما اختلفت األزماف .
مث يواصل الشاعر يف إشادتو دبكارـ األخالؽ قائال :
() 1

دبثلو غَت ىيػ ػ ػ ػ ػ ػػاب كال كك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

كذم شطاط كصدر الرمح معتقػل

بقسوة البأس منو رقة الغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ

حلو الفكاىة مر العيش قد مزجت

كالليل أَ ْغَرل َس ػ ػ ػو َاـ النوـ باؼبق ػ ػػل

طردت سرح الكرل عن كرد ُم ْقلَتػو

صاح كآخر من طبر الكرل شبل

كالركب ميل عن األكوار من طرب

()2

كأنت زبذلٍت يف اغبادث اعبلل ؟

فقلت أدعوؾ للجلى لتنصرن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

كىنا يصف "صاحبو كيعدد ماىو عليو من كماؿ اػبلق ،كاػبلق من الصفات اليت تتوخى
يف رفاؽ السفر "( ،)3أك يف نوائب الدىر خاصة إذا علمنا أف السفر يسفر عن أخالؽ الرجاؿ كما
تقوؿ العرب .فالشطاط ىو اعتداؿ القامة حيث يشبهها بصدر الرمح ،فصديقو غَت جباف ،حلو
اؼبزاح ،طيب األخالؽ ،مث ينتقل بعد ذلك إىل أسلوب استفهاـ ،فقد دعا صاحبو لنصرتو فخذلو
يف حادث عظيم .
كألف القصيدة يف ؿبور العالقة بُت الذات كالعامل ك بُت اغبلم كالواقع ،فإهنا اتصفت جبملة
من الفضائل كالقيم األخالقية :
تنػػاـ عيٍت كعُت النجم س ػ ػ ػػاىرة

كتستحيل كصبغ الليل مل وبػ ػ ػ ػػل

فهػ ػػل تعُت على غي نبمت ب ػػو

ك الغي يزجر أحيانا عن الفشل

إين أريد طركؽ اغبي من إضػ ػ ػػم

() 4

كقد ضباه رماة اغبي من ثع ػ ػ ػ ػ ػػل

( )1ككل :عاجز.
( )2الديواف :ص.54
( )3ؿبمد زغلوؿ سالـ :األدب يف عصر العباسيُت – اعبزء الثاين (من بداية القرف الرابع إىل هنايتو )منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية ،ط1
،1999،ص .222
( )4اضم  :اسم جبل .كثعل قبيلة من طيء .
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وبموف بالبيض كالسمر اللداف بو

سود الغدائر ضبر اغبلى كاغبلػ ػػل
() 1

بنفحة الطيب هتدينا إىل اغبلػ ػ ػ ػ ػ ػػل

فسرنػ ػ ػ ػػا بنا يف ذمػ ػ ػػاـ الليػ ػػل مهتديا

()2

حوؿ الكناس ؽبا غاب من األسل

فاغبب حيث العدل كاألسد رابضة

() 3

نؤـ ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاشئة باعب ػ ػ ػ ػ ػػزع ق ػػد سقيت

فصاؽبػ ػ ػ ػ ػػا دبياه الغنج ك الكح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

قد زاد طيب أحاديث الكراـ هبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ما بالكرائم من جنب كمن خبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

( )4

كهبذا اندرجت القصيدة ضمن باب النصح كاإلرشاد ،فبا جعلنا نتعرؼ على مالمح
شخصية الشاعر اليت ربكمها الثقة يف النفس كالطموح ،فكانت " نفس الطغرائي نفسا حرة مرة ال
تصغر أماـ األزمات ،كال تضعف للمحن ك النكبات ،فإذا أساء إليو الدىر مرة عاكد الكرة حىت
ينتهز فرصة ،كيقتنص من الزماف غفلة"(.)5
كيف قولو :
( )6

سود الغدائر ضبر اغبلى كاغبلػ ػػل

وبموف بالبيض كالسمر اللداف بو

يقصد بو"يبنع ىؤالء الرماة يف اغبي بالسيوؼ كالرماح نساء سود الضفائر متحليات

بالذىب

األضبر كمالبس اغبرير اغبمراء "( .)7كيقصد هبذا القوؿ:
"كقد زاد طيب أحاديث الكراـ إذا تسامركا بذكر احملبوبة ما يف النساء الكرائم من جنب كخبل
"(.)8فذكر الشاعر صفتُت ؿبمودتاف يف النساء كلكنهما مذمومتاف يف الرجاؿ ،فجنبها من حيائها
،كخبلها من حسن تدبَتىا ،كىاتو األبيات من الغزؿ العفيف ،ألنو يدعو صديقو إىل السَت

ليال

،فإف رائحة النساء باغبي هتديهما إىل منازؽبن .كألف القصيدة ىي فن التخييل ،فقد أثرت اغبياة
( )1ذماـ :كفالة كحرمة .كاغبلل :بيوت القوـ اليت وبلوهنا .
( )2رابضة  :كاقفة .الكناس :بيت الظيب .األسل  :الرماح .
( )3نؤـ :نقصد .اعبزع :منعطف الوادم  .فصاؽبا  :حد السيوؼ  .الغنج :حسن شكل العيوف كالكحل سواد يعلو جفوف العُت خلفو .
(  )4الديواف :ص . 54،55
( )5ؿبمد زغلوؿ سالـ :األدب يف عصر العباسيُت (القرف الرابع ) ،ص .218
( )6الديواف  :ص .54
()7السيد أضبد اؽبامشي  :جواىر األدب يف أدبيات كإنشاء لغة العرب  ،ص .498
( )8ؿبمد زغلوؿ سالـ :اؼبرجع نفسو ،ص 219
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دبعانيها كتوجهاهتا كدفقات مشاعرىا كأنفاسها اغبارة ،فهي تعد بناء متكامل األجزاء ،موحد
األكباء ،مشويل التجربة ،حيث قاؿ الشاعر الطغرائي :
فحاذر الناس كاصحبهم على دخػػل

أعدل عدكؾ أدىن من كثقت ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

فإمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا رجػ ػ ػػل الدني ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ككاحدى ػ ػ ػ ػػا

() 1

كحسػ ػ ػػن ظنػ ػ ػ ػػك باألي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ معج ػ ػػزة

فظن شرا ككن منه ػ ػ ػػا على كج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

غػاض الوفاء كفاض الغدر كانفرجت
كش ػ ػ ػػاف صدقك عند الناس كذهب ػ ػ ػ ػػم
إف ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ينج ػ ػ ػ ػ ػػع شيء يف ثباهت ػ ػ ػ ػػم

من ال يعوؿ يف الدنيا على رج ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

()2

مسػ ػ ػػافة اػبلف بُت الق ػ ػ ػػوؿ كالعم ػػل
كى ػ ػ ػ ػ ػ ػػل يطػ ػ ػ ػ ػ ػػابق معػ ػ ػ ػ ػػوج دبعت ػ ػ ػ ػ ػػدؿ ؟
() 3

على العهود فسبق السيف للعػ ػ ػ ػػذؿ

كىنا أراد الشاعر من قولو :ال تثق بأحد ثقة مطلقة ،فردبا كاف أعدل أعدائك من أكليتو
ثقتك ،فهو ينصح دبحاذرة الناس فقد نقص الوفاء كقل ،كزاد الغدر بُت الناس ،كزادت اؼبسافة بُت
القوؿ كالعمل يف الوعود ،كأف ال تظن باألياـ ظنا حسنا ،فتكوف الدنيا أكرب نبك.
ك لقد حثنا الشاعر على الثقة كالوفاء بالعهود ،كالصداقة ،كؿباذرة الناس ،كهبذا رسم بعدا
أخالقيا متميزا ،صبع فيو بُت آالـ زمانو كآماؿ نفسو من خالؿ ما تطمح إليو ،كمل تعد القصيدة
قاصرة على الكلمة الشاعرة كالعاطفة اؼبعربة الحتوائها على اعبانب األخالقي فحسب ،بل ذباكزهتا
للتعبَت عن رؤية كتصور كوين خاص بو.
كألف األخالؽ ظاىرة إنسانية سبس اغبياة البشرية ،فقد ارتبطت ارتباطا كثيقا باعبانب
االجتماعي ،فشغلت حيزا كاسعا منو ،من خالؿ دكرىا يف إصالح اجملتمعات ،فاؼبسائل األخالقية
ؽبا أثرىا البالغ يف كاقع اغبياة االجتماعية لإلنساف.
كؼبا كاف اجملتمع ىو مصدر األخالؽ ،فاف البعد االجتماعي ىو أساس بنائو كذلك ما
سنجليو يف اؼبطلب الالحق من ىذا البحث.
( )1الديواف :ص .55
.
( )2شاف  :أم عاب
( )3ينجع :يؤثر ،كالدكاء الناجع اؼبؤثر يف اؼبرض بالشفاء ،العذؿ :اللوـ.
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 - 2البعد االجتماعي:
القصيدة ىي مشركع تنموم ،يهدؼ إىل التعبَت عن األشياء كالدخوؿ إىل حقيقة اجملتمع
اإلنساين.
كقد "عرؼ اجملتمع بأنو شبكة أك نسيج العالقات االجتماعية اليت تقوـ بُت األفراد كهتدؼ
إىل سد حاجاهتم كربقيق طموحاهتم كأىدافهم القريبة كالبعيدة".

()1

كىذا ما هبعل الشاعر يصور اغبياة االجتماعية يف بيئتو "،فاألديب يف أعمالو يعرب عن رؤية
()2

طبقتو للعامل ،كطموحات ىذه الطبقة من خالؿ موضوعات العمل األديب كشخصياتو".

كتصبح األعماؿ األدبية دبثابة مرآة عاكسة للواقع االجتماعي .فاألدب تعبَت عن اغبساسية
الوجدانية الفردية ذات األبعاد االجتماعية ،إذ يبثل اجملتمع جانب ىاما من الوجود اإلنساين عامة،
فكل ما يصدر عنو من قضايا البد كاف يكوف لو أثر بالغ يف الكتاب كالشعراء.
كؼبعرفة البعد االجتماعي الذم رظبتو القصيدة ،هبب التعرؼ على البيئة اليت عاش فيها
الشاعر ،اليت حولت حياتو من كزير كعامل ،كشاعر طموح ،إىل إنساف أسَت دفع حياتو شبنا
()

لطموحو كتورطو بُت رجاؿ البالط كسالطُت السالجقة.

ينتمي الشاعر إىل العصر العباسي الثاين ( 656-232ق) ،كبالتحديد يف" مرحلة نفوذ
األتراؾ السالجقة ( 656-447ق):كقد سيطر السالجقة على مقدرات اػبالفة حىت اقتحم
اؼبغوؿ بغداد سنة 656ق1258/ـ"( .)3ففي فًتات مضت " كاف اجملتمع العباسي شددكا إىل

( )1دراسات يف اجملتمع العريب ،تأليف :لببة من أساتذة اعبامعات العربية ،ارباد اعبامعات العربية ،األمانة العامة ،عماف ،ط ،1985 ،1ص.17
( )2ؿبمد سعيد فرح كمصطفى خلف عبد اعبواد :علم اجتماع األدب ،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع الطباعة ،عماف ،األردف ،ط  ،2009 ،1ص
.161

( )ينحدر السالجقة من قبيلة قنق الغزية الًتكية ،كينتسبوف إىل جد ىو سلجوؽ بن دقاؽ ككانت منازؽبم يف الصحراء ،اعتنقوا اؼبذىب السٍت
كنصركه بغَتة كضباسة .ينظر :ؿبمد سهيل طقوش :تاريخ الدكلة العباسية ،دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،لبناف،ط ،2005 ،5
ص.238-237
( )3سامي يوسف أبو زيد :األدب العباسي (الشعر) ،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة ،عماف ،األردف ،ط،2011 ،1ص .19
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اػبلف بقوة الدين كالتقاليد كالعادات كىو اآلف يتعرض لزلزاؿ عظيم يدفعو دفعا إىل حضارة
عظيمة ترافقها طفرة مادية مل يتعودىا العرب من قبل "(.)1
كلذلك كاف اجملتمع الذم عاشو الشاعر مضطربا ،نتيجة اغبياة السياسية اؼبتدىورة ،فاألتراؾ
بدكا ال يعرفوف الصناعة كال الزراعة كال
"مل يكونوا أصحاب ثقافة كال مدنية كال حضارة ،كإذ كانوا ن
التجارة كال الفنوف كال اآلداب كال قواعد اؼبلك ك السياسية ،إمبا ىم سكاف صحار كقفار كحرب

كجالد كبأس كمراس "(.)2
كالطغرائي يعرب عما وبس بو من أمل كصراع داخلي ،فيسمعنا أصداء نفسو :
نَاء عن األىل صفر الكف منفرد

كالسيف عرم متناه من اػبلل

فال صديق إليو مشتكى حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزين

كال أنيس إليو منتهى جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيل

()3

يصف الشاعر حزنو لبعده عن األقارب ،مث الفقر كالوحدة ،فصار بذلك كالسيف حُت
يتجرد من غمده ،فال صديق يشكو لو جور زمانو كال أنيسا يبث إليو فرحتو ،فيزيد سركره كيريح
نفسو.
كقد زاكج الشاعر بُت الذات كاؼبوضوع  ،فصور حالتو االجتماعية أحسن تصوير ،من
خالؿ قولو :
أريد بسطة ك ػػف أستعُت هبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كالدىر يعكس آمايل كيقنع ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍت

على قضاء حقوؽ للعلى قبلي
() 4

من الغنيمة بعد الكد بالقف ػػل

( )1عبد الفتاح نافع :الشعر العباسي قضايا كظواىر ،دار جرير للنشر كالتوزيع  ،عماف ،األردف  ،ط، 2008 ،1ص. 32
( )2شوقي ضيف :تاريخ األدب العريب ،العصر العباسي الثاين ،دار اؼبعارؼ ،مصر ،ط،1975 ،2ص.10
( )3الديواف  :ص.54
) (4القفل  :الرجوع من السفر .
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كذم شطاط كصدر الرمح معتقل

دبثلو غَت ىيػ ػ ػػاب كال ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

() 1

حلو الفكاىة مر العيش قد مزجت

بقسوة البأس منو رقػ ػ ػػة الغ ػ ػػزؿ

() 2

يطمح الشاعر إىل حياة بسيطة ليستعُت هبا على كفاء حقوقو كلكن الزمن يرد ما يرجوه
كيعكسو ،فيجعلو راضيا بالرجوع بعد تعبو يف السفر ،مث يبزج بُت حالكة اؼبزاح كمرارة العيش.
فالظركؼ السياسية اليت عاشها الشاعر ىي سبب يف تدىور حالتو االجتماعية،

ألف

األتراؾ ؽبم نفوذ سياسي يف الدكلة ،ك" أخالقهم االجتماعية ضعيفة ككاف فيهم عبث باألخالؽ،
كشراىة يف صبع األمواؿ "(.)3
مث يقوؿ :
أعلل النفس باآلماؿ أرقبها

ما أضيق العيش لوال فسحة األمل !

مل أرتض العيش كاألياـ مقبلة

فكيف أرضى كقد كلت على عجل ؟

()4

يشغل الشاعر نفسو باآلماؿ فَتقبها ،ألف يف اآلماؿ راحة النفوس كيف العيش ضيق لوال
اتساع األمل ،فلم يرتض العيش الذليل زمن الشباب كيف يرضاه كقد كرب ،كالزمن مدبر بو بعد أف
كاف مقبال ؟!
فبا ال شك فيو ىو أف الشعر صورة عن كاقع اجملتمع ،رظبها ذلك الشاعر ،الفناف اؼببدع حُت
أدرؾ ىذا الواقع بشعوره كحواسو ،من خالؿ كصفو ػبصائص اجملتمع كصفاتو ،اليت مشلت كل
جوانب اغبياة ،كألف العصر العباسي الثاين قد شهد العديد من الثورات كالفنت ،فإهنا حتما سوؼ
تًتؾ بصماهتا على معظم اغبياة االجتماعية كاألخالقية .لذلك استقى الطغرائي ذباربو االجتماعية
) )1ككل :عاجز .
( )2الديواف :ص.55
( )3ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي  :اغبياة األدبية يف العصر العباسي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  ،اإلسكندرية ،ط ،1،2004ص.22
( )4الديواف  :ص55
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من ؿبيطو اإلنساين كاالجتماعي فازبذ القصيدة كسيلة للتعبَت عن ظركفو السيئة اليت كاف ىو
ضحيتها يف آخر حياتو ،كقد عاش يف كحدة كعزلة كلدا يف دخيلتو اإلحساس بالفراغ النفسي
فأصبحت نفسو مغًتبة لبعده عن كطنو اغببيب الذم أصبهاف ،فبا أشعره ذلك بآالـ االغًتاب .
-3االغتراب في القصيدة :
االغًتاب ظاىرة إنسانية مالزمة للوجود البشرم ،كقد كرد لفظ (االغًتاب )يف اؼبعاجم العربية
دبعٌت "الغربة عن الوطن "( .)1ألف اغبنُت إىل الوطن غريزة يف النفس البشرية "كقد استخدمت كلمة
االغًتاب يف العالقات اإلنسانية لتدؿ على اإلحساس الذايت بالغربة "(.)2
بدأت مأساة الشاعر باالغًتاب يف بغداد ،حيث قضي الدىر على طموحو يف االرتقاء إىل
أعلى اؼبراتب كتويل اؼبناصب .حيث يقوؿ (:)3
فيػ ػ ػ ػ ػ ػػم اإلقامة بالزكراء( )4ال سكٍت
ناء عن األىل صفر الكف منفرد

هبا كال ن ػ ػ ػ ػػاقيت فيها كال صبل ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ؟
كالسيف عرم منتهاه من اػبلل

فال ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػديق إليو مشتكى ح ػ ػ ػ ػػزين
طػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اغًتايب حىت حن راحل ػ ػ ػ ػ ػػيت

كال أنيس إليو منت ػ ػ ػ ػػهى جذل ػ ػ ػػي
( )5

كرحلها كقرل العسالة الذبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
( )6

يلقى ركايب كجل الركب يف عذيل

كضػ ػػج من لغب نضػ ػ ػػوم كعج ؼب ػ ػ ػ ػػا

( )1الفَتكز آبادم (ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب ):القاموس احمليط ،تح  :مكتب الًتاب يف مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط،5،1996ص153-152
( )2وبي اعببورم :اغبنُت كالغربة يف الشعر العريب ( اغبنُت إىل األكطاف ) ،دار ؾبدالكم للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،1،2008ص.16
( )3الديواف :ص. 54
( )4الزكراء  :اسم لبغداد ،كظبيت بذلك الكبراؼ قبلتها .
( )5القرل :الظهر ،العسالة :الرماح اؼبهتزة داللة على لينها ،الذبل :اعبافة .
( )6ضج كعج :رفع صوتو ،اللغب :التعب ،النضو :اؼبهزكؿ ،الركاب :اإلبل اؼبركوبة ،جل  :سبادل  ،الغذؿ  :اللوـ .
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استخدـ الشاعر أسلوب االستفهاـ يف قولو :فيم اإلقامة ؟ ليعاتب نفسو على اإلقامة يف
بغداد ،ككأنو استهجن مقامو بالزكراء ،كذكر سبب مفارقتو ؽبا ليكوف ذلك عذرا عند الئم عساه
يلومو على ذلك ،فذكر الناقة كاعبمل ،ألنو عند العرب مثل يضرب ؼبن تربأ من الظلم ،كبعيدا عن
أقاربو ،فقَتا كحيدا ،بسبب اعتزاؿ الناس لو يف بغداد ،حىت أف عطلتو طالت فحنت راحلتو إىل
الرجوع ،كىذا ما جعلو يلوـ نفسو ،فشكى فيها " الزماف التعيس كحالتو السيئة " ( ، )1كلقد امتلك
الطغرائي عاطفة جياشة ،كمقدرة على تصوير ذباربو يف اغبياة كىاتو األبيات خَت دليل على ذلك.
كيظل الشاعر اؼبغًتب ـبلصا لوطنو،كفيا لو ،حانا إليو ،يدعو لو باػبَت كالسعادة كاغبياة ،
فحُت أحس الشاعر باألمل لفراقو األىل كافتقاده األنيس عرب بالقصيدة عن مشاعره اليت فاضت
حنينا كرقة كعاطفة  "،كطبيعة الشاعر طبيعة مغًتبة يف عمومها ،فاالغًتاب جزء من تكوين الشاعر
ألف مفطور على حساسية فائقة ،كنظرة خاصة إىل األمور ،إحساس بدقائق األشياء كاؼبالمح
اإلنسانية . )2("...
إذ الشاعر -لطبيعتو اؼبرىفة – أكثر إحساسا دبرارة اغبياة،

كما ربملو من آالـ .حيث

شغلت الغربة مساحة كاسعة يف شعر العصر العباسي الثاين لكثرة الصراعات على السلطة ،
كاختالؼ اؼبذاىب كاألجناس ،كمن ىنا تعددت أنواع الغربة من االغًتاب عن الوطن ،كاجملتمع إىل
االغًتاب عن الذات كالركح ،كمهما تعددت أشكاؽبا فإهنا تظل دافعا كراء الشعور باغبنُت إىل
الوطن أك اغبرية أك األصدقاء .ك" االغًتاب قضية تزامنت مع نزكؿ اإلنساف إىل األرض حيث
اغًتب عن كطنو األكؿ ":الفردكس " ( .)3كعلى اإلنساف أال يستسلم ؽبذه الظاىرة باغبزف كاألمل
باإلرادة كالشجاعة حىت يتغلب على ذلك،

كاؼبعاناة ،بل هبب عليو أف يتحداىا كيتجاكزىا؛

( )1كارؿ برك كلماف :تاريخ األدب العريب ،ترصبة :ؿبمود فهمي حجازم ،ج،3اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،1993،ص .14
( )2كاميليا عبد الفتاح :الشعر العريب القدًن (دراسة نقدية لظاىرة اإلغًتاب ) ،دار اؼبطبوعات اعبامعية ،اإلسكندرية ،2008،ص .18
( )3اؼبرجع نفسو ،ص.5
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لتضمن لو االستمرار كالسعادة ،كاإلحساس

فيواكب سبل اغبياة كيصبح عنصرا فعاال فيها،
بالطمأنينة كالراحة .

 -4اإلرادة والشجاعة:
اإلرادة يف مفهومها العاـ ىي اؼبشيئة؛ "كىي اعبزء من الشخصية الذم ينميو الفرد تدرهبيا
ليستطيع -معتمدا على نفسو  -أف يشبع دكافعو كرغباتو كيتحكم هبا "(.)1
أما الشجاعة فهي اعبرأة كاإلقداـ ،كالبأس كالقوة .كىناؾ من يرل بأف الشجاعة تكمن يف
كوف قوة الغضب منقادة للعقل يف إقدامها كإحجامها  ،ألهنا تعترب صربا على مكاره اعبهاد،
كبقدر ما يكوف اإلنساف ذك إرادة كشجاعة ،تسهل عليو اغبياة كما ربملو من أعباء  ،ألنو يستطيع
بذلك التغلب على اؼبصاعب اليت تواجهو  ،فيصبح فردا فعاال يف اجملتمع قادرا على ربمل
اؼبسؤكلية.
لقد كاف يف القصيدة ما يوحي إىل العزيبة كالبسالة ،فكاف ؽبذا اعبانب نصيب كافر من
خالؿ قولو:
() 2

ال أكره الطعنة النجالء قد شفعت

بردفة من نب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ األع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت النج ػ ػ ػػل

كال أىاب الصفاح البيض تسعدنػي

باللمح من صفحات البيض يف الكلل

( )3

كلو دىتن ػ ػػي أسود الغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل بالغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

كال أخل بغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزالف أغازؽبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
حب الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمة يثٍت ىم صاحبو

( )4

عن اؼبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايل كيغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم اؼبرء بالكسل

( )1سعدم صناكم :مدخل إىل علم اجتماع األدب ،دار الفكر العريب ،بَتكت ،لبناف،ط،1،1994ص.270
( )2الطعنة النجالء :اعبرح اؼبتسع برمح ،شفعت :قرنت  ،ردفة :رشقة كرمية .
( )3الصفاح :السيوؼ ،الكلل  :الستائر .
( )4الغيل :ىي مأكل األسود .
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ف ػ ػ ػػإف جنحت إليو فازب ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ نفق ػ ػ ػػا
كدع غمار العال للمقدمُت علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

يف األض أك سلػ ػ ػ ػ ػػما يف اعبػ ػ ػ ػ ػػو فاعتػ ػ ػ ػ ػػزؿ

() 1

ركػ ػ ػ ػ ػ ػػوهبا كاقػ ػػع منه ػ ػ ػػن بالبػ ػ ػػلل

() 2

()3

كالعز بُت رسيم األينق الذل ػ ػ ػ ػ ػػل

يرضى الذليل خبفض العيش ىبفضو

()4

معارضات مثاين اللجم باعبدؿ

فادرأ هبا يف كبور البيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد جافل ػػة

فالشاعر ينفي كرىو للطعنة النجالء من "رجاؿ ىذه القبيلة مقركنة برمية من غباظ األعُت
الواسعات لنسائها " (.)5كما أنو ال ىباؼ سيوؼ رماؽبا ،فيخربنا عن شدة ميلو كؿبافظتو على
ؾبالستهن ،كؿبادثتهن مالزما ؽبن ،كلو دىتو أسود الغيل ؼبا أخل ،لكنها ما دىتو ،فلم ىبل .كحب
الراحة كالسالمة يبنع من طلب اؼبعايل ،إذ اؼبعايل ال ربصل إال باقتحاـ اؼبصاعب ،كربدم اؼبشاؽ،
كإف من طلب السيادة بالشجاعة ال وبصل لو ذلك إال بعد مالقاة األبطاؿ ،فإف كنت ال تركـ
ذلك فازبذ حفرة يف األرض أك سلما يف اؼبعايل كاعتزؿ الناس كالعامل ،كدع ساحة العلى كطريقها
للشجعاف كاؼبقدمُت على ركوب اؼبعايل ،كالباذلُت نفوسهم فيها ،ككن قانعا بالقدر اليسَت منها
فيصيبك على قدر نبتك.
كما وبث على ارتكاب األسفار ،كأف يف اؼبقاـ كطوؿ اؼبكث حطا لقدره كإذانا لعجزه،
كالعز يكوف يف السعي .كقد جعل من دفع النوؽ كاألفراس إىل البيد اليت تقطعها رحلة لبلوغ ما
تريد من العز.

()6

( )1الديواف :ص.55
( )2غمار :الكثَت ،البلل :القليل.
( )3رسيم :سرعة ،األينق الذلل :ىي اإلبل اؼبركضة اليت ليست جبموحة .
( )4ادرأ  :ادفع ،كبور :صبع كبر كىو موضع القالدة  ،البيد :صبع بيداء كىي اؼبفازة ،جافلة  :سريعة ،مثاين  :صبع مثٌت ،اللجم :لألفراس  ،اعبدؿ :
صبع جديل كىو زماـ الناقة .
( )5السيد أضبد اؽبامشي :جواىر األدب يف أدبيات كإنشاء لغة العرب ،ص.499
( )6ينظر :ؿبمد زغلوؿ سالـ :األدب يف عصر العباسيُت (القرف الربع) ،ص .228
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كيواصل حديثو عن الشرؼ كالعزة ،مليئا باآلماؿ كالطموحات؛ عارفا قيمة نفسو فهي غالية
عنده ،بعد ما كاف يصف الدىر بأنو يثٍت من عزيبتو يف ربقيق األمل:
إف العال حدثتٍت كىي صادق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فيما ربدث أف العز يف النق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
لو أف يف شرؼ اؼبأكل بلوغ مٌت مل تربح الشمس يوما دارة اغبمل
أىبت باغبظ لو ناديت مستمعا كاغبظ عٍت باعبهػ ػ ػػاؿ يف شغػ ػ ػ ػ ػ ػػل
لعلهم إف بدا فضلي كنقصهػ ػ ػ ػ ػػم لعينو ن ػ ػ ػ ػ ػػاـ عنهػ ػ ػ ػػم أك تنب ػ ػ ػ ػػو ل ػ ػػي

()1

أسند الشاعر اغبديث إىل العال كيف ىذا مبالغة "ككصفها بالصدؽ غبقيقة حاؽبا عندىم
كجعل صدقها عاما يف صبيع ما ربدث بو لذلك ،كجعل العز يف السفر ألف اغباصل فيو إما علم
أك ماؿ أك غَت ذلك " ( .)2كلو كاف يف اؼبأكل نيل مٌت ؼبا برحت الشمس مقيمة يف دارة اغبمل؛
الذم فيو شرفها ،لكنها ال تقيم فيها فال يكوف يف شرؼ اؼبأكل حصوؿ مٌت ،فخص إقامتها يف
دارة اغبمل ،اليت ىي من أشرؼ مركج الشمس كأعالىا ،مث ينادم اغبظ كلو كاف مستمعا ألجابو،
لكنو منشغل عنو باعبهاؿ ،كيف ىذا إشادة بفضلو.

()3

كإذا كاف الشعر شعورا كذبربة داخلية تنتهي إىل االفصاح عن نفسها بالكلمات كالتعابَت،
فإف الشاعر بفضل إرادتو كشجاعتو استطاع أف يسجل ذلك يف شعره ،فقد "عرؼ العريب
بالشجاعة كاإلقداـ" )4(.فقد كاف "من أبرز خصائص الشجاعة عندىم نبل الوسيلة".

()5

( )1الديواف ،ص .55
( )2شرح المية العجم أليب البقاء عبد اهلل بن اغبسُت العكربم ( 616-538ق) ،دراسة كربقيق :ؿبمود ؿبمد العامودم ،ؾبلة اعبامعة اإلسالمية،
اجمللد العاشر ،العدد ،1كلية اآلداب ،اعبامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطُت ،ص .226
www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/articles/volume10-issue1.human6.pdf.18/04/2013.16:05.
( )3ينظر :ؿبمد زغلوؿ سالـ :األدب يف عصر العباسيُت (القرف الربع) ،ص .229 ،228
( )4صاحل مفقودة :األبعاد الفكرية كالفنية يف القصائد السبع اؼبعلقات ،دار الفجر للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،2003 ،1ص .104
( )5اؼبرجع نفسو ،ص .105
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كيقوؿ يف موضع آخر من القصيدة:
غايل بنفسي عرفاين بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذؿ
كعادة النصل أف يزىى جبوىره كليس يعمػ ػ ػػل إال يف يدم بطػ ػ ػ ػ ػػل
ما كنت أكثر أف يبتد يب زمػٍت حىت أرل دكلة األكغػ ػ ػػاد كالسفػ ػػل
تقدمتٍت أناس كاف شوطه ػ ػ ػ ػػم كراء خطوم إذا أمشي على مهل
ىذا جزاء امرئ أقرانو درج ػ ػ ػ ػ ػوا من قبلو فتمٌت فسح ػ ػ ػ ػػة األج ػ ػ ػ ػ ػػل
كإف عالين من دكين فال عجب يل أسوة باكبطاط الشمس عن زحل
فاصرب ؽبا غَت ؿبتاؿ كال ضجػر يف حادث الدىر ما يغٍت عن اغبيل

()1

يفتخر الشاعر بنفسو ،كبأنو عارؼ بقيمتها غالية عنده ،فيحفظها من األشياء الرخيصة.
كما أف السيف القاطع ال ينفع إال يف يدم بطل وبسن استخدامو.
كمل يكن يتمٌت الشاعر أف يطوؿ بو زمانو كتنقضي دكلة الكراـ ،حىت يرل دكلة اعبهاؿ،
الذين تقدموا عليو ،فعرب عن شدة انطالقهم بالشوط ،كىذا جزاؤه ألنو سبٌت طوؿ األجل كفسحتو.
كتقدمتو األكغاد كالسفل رغم منزلتو الرفيعة من العلم كاألخالؽ فشبو ذلك بالشمس اليت
ربتل اؼبكانة الرابعة يف السماء ،كزحل وبتل اؼبكانة السابعة ،رغم أهنا أظبى منو كأشرؼ ،بفوائدىا
كضوئها الذم ينتفع العامل بو.

()2

مث يقوؿ:

( )1الديواف :ص 55
( )2ؿبمد زغلوؿ سالـ :األدب يف عصر العباسيُت (القرف الرابع) ،ص .230
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فيم اعًتاضك جل البح ػ ػ ػ ػػر تركب ػ ػ ػ ػ ػػو كأنت يكفيػ ػ ػ ػ ػػك منو مص ػ ػ ػ ػ ػػة الوش ػ ػ ػ ػ ػػل؟

()1

ملك القناعة ال ىبشى عليػ ػ ػػو كال ربتاج فيو إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى األنصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار كاػب ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ

( )2

ترجوا البقاء بدار ال ثبات ؽب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فهل ظبعػ ػ ػ ػ ػػت بظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل غيػ ػ ػ ػ ػػر منتقػ ػ ػ ػ ػ ػػل؟
كيا خبَتا على األس ػ ػ ػ ػرار مطلعػ ػ ػ ػػا أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل

()3

قد رشحوؾ بأمر إف فطن ػ ػ ػػت لػ ػػو فاربأ بنفسػػك أف ترع ػ ػ ػ ػػى م ػ ػػع اؽبم ػ ػ ػ ػ ػػل

()4

كيتحدث الشاعر يف ىذه األبيات عن القناعة كالرضى بالقليل ،فالقناعة ال تكلف صاحبها
شيئا كال أحدا من األنصار كاؼبؤيدين ،كما رغبة اإلنساف يف اػبلود كالثبات على حاؿ الدنيا ،
ليس دبجد ،فهي دار ال ثبات فيها كال دكاـ؛ ألهنا متغَتة كظل بالنسبة إىل دار اػبلود الدار
اآلخرة.
مث يدعوا العارؼ بأسرار اغبياة ،كالعامل بأمورىا أف يصمت ،كيكتم أسرارىا .كيف آخر قولو
ىباطب :موضعك من العلم إذا عملت لو ـبلصا فلن تناؿ حقك مع الناس ،كإف أنبلت ذلك
كنت مع اؽبمل ،كاجعل مكانتك من العلم عالية كال تتدىن إىل درجة اؽبمل الذين ىم بال راعي.
كىذا ما يدؿ على عزيبة الشاعر كإرادتو يف اغبياة ،فبفضل علمو الواسع ،كذباربو الفذة اليت
خاضها مع أعداء زمانو ،كاليت أدت بو دفع حياتو.
ىكذا كانت ركح الشاعر الطغرائي ،ملؤىا التحدم كالشجاعة رغم اغًتابو ،كسوء حالو يف
آخر حياتو .مل يستسلم لذلك بل تصدل لو بكل قوة كجرأة كإقداـ.

( )1الوشل :ضد اللج ،كىو اؼباء قليل الغور.
( )2اػبوؿ :اغبشم ،كيقع على العبد كاألمة.
( )3الزلل :مصدر زؿ ،كىو اػبطأ يف اؼبنطق كغَته.
( )4الديواف ،ص .56
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لقد عربت " المية العجم" عن ذات الطغرائي ،فصورت أحاسيسو كمشاعره يف أحسن
صورة ،بل كذباكزت ذاتيتو لًتسم بذلك أبعاد فكرية ذبلت فيها الظواىر االجتماعية كالقيم
األخالقية اؽبادفة كالسامية،اليت امتزجت بركح اإلرادة كالشجاعة كالتحدم فسلبت اػبواطر،
كأثارت الوجداف كالعاطفة ؼبا بلغتو من صدؽ التجربة ،لذلك يعد اعبانب الفكرم" بعدا ثابتا يف
العمل الشعرم" .

( )1

كلقد ازبذه الشعراء مبدأ من مبادئ اإلبداع عندىم ،كيظهر صباؿ البعد

الفكرم فيما وبققو تنظَتيا من مبادئ ،كدراسات دقيقة سبس جوىر النص األديب عامة كالشعر
بشكل خاص .فقد جاءت القصيدة مليئة بالصور الرائعة ،كاألخالؽ السامية ،كمثلت خالصة
ذبارب الشاعر يف اغبياة ،كالقيم اليت يؤمن هبا كيتحلى هبا ،كاغبكم كاؼبثل اليت استخلصها " ،ككاف
ؽبذه األنبية أثرىا البُت يف شعراء العصر العباسي كذلك دبا رفدكا بو من معاين كصور جسدكا من
خالؽبا ىذه القيمة اػبلقية، )2( "...كاالجتماعية بوجو عاـ.
كألف اإلنساف نتاج بيئتو كما يقاؿ ،فإنو يتأثر هبا "،كىي اليت ربدد مبط تفكَته كأحاسيسو
كسلوكو سواء أكانت ىذه الظركؼ البيئية طبيعية أـ سياسية أـ اجتماعية".

()3

لذلك زاكج الطغرائي يف القصيدة بُت الغزؿ التقليدم ،كاغبرماف كاالغًتاب  ،كالتطلع
للمجد ،كالطموح للوزارة كاؼبركز السياسي .حيث امتلك عاطفة جياشة كمقدرة يف تصوير ذباربو
اليت نظمها يف قصيدتو "المية العجم" " ،ففيها يقوؿ الصفدم :أما فصاحة لفظها فيسبق السمع
إىل حفظها ،كأما انسجامها فيطوؼ منو خبمر األنس جامها ،كأما معانيها فنزىة معانيها ،كأما
قوافيها فتذىب القول فيها ،كأما شكواىا فًتض األكباد يف األجساـ ،كأما إغراؤىا فيوجب
الوثوب على اآلساد يف اآلجاـ ( ،)كأما غزؽبا فما تذكر معو نغمات األكتار ،كأما مثلها فماىية إال
( )1وبياكم الطاىر :البعد الفٍت كالفكرم عند الشاعر مصطفى الغمارم ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر (،د ط ) ،1983 ،ص .33
( )2ضياء عبد الرزاؽ العاين :الصورة البدكية يف الشعر العباسي( 656-334ق) ،دار دجلة ناشركف كموزعوف ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص
.2027
( )3اؼبرجع نفسو ،ص .19
( )اآلجاـ :صبع أجم ،كيقاؿ أجم اإلنساف كالفرس ككبونبا إصباما :اسًتاح فذىب إعياؤه ،كأجم فالف الطعاـ أم كرىو كملو من اؼبداكمة عليو.
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كاؼبصابيح يف اؼبساجد ذات األنوار ،كأف ناظمها غاص يف البحر فأتى بالدرر منضودة أك ارتقى
إىل السماء فجاء بالدرارم من األفق مصفودة " (.)1
كيعد ىذا الكالـ من أركع ما قيل يف "المية العجم" من براعة الوصف ،كحسن البالغة كقوة
التعبَت.

) (1شرح المية العجم للعكبري ،تحقيق :محمد محمود العامودي ص 198
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ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

ثانيا :األبعاد الفنية:
تمهيد:
لقد كانت األبعاد الفنية دبثابة الرؤل اليت عكست شعرية القصيدة ،فبينت مدل فهم الشاعر
للواقع كترمجتو يف شكل شلوسق فياض بادلشاعر ،شلا يوحي دبدل تعمقو يف عملو األديب ،بوصفو
خبلصة ذىنية كعملية عقلية نابعة من الفكر ،بدأت بشعور كذبربة داخلية ،كانتهت باإلفصاح عن
نفسها بالكلمات ك التعابَت.
كإذا كاف ىذا موضوع اجلانب الفكرم ،فإف اجلانب الفٍت يتعدل ذلك إىل اعتبار الشعر فنا
أدبيا رئيسا ،تسبح يف ثناياه صور كأخيلة ،كرموز كموسيقى  .كدلا كاف الشعر لوحة فنية يرمسها
الشاعر برباعة ،كما يرسم الفناف بريشتو ،فبل بد أف تكوف ىذه اللوحة ذات ألواف كإحياءات
كدالالت ،تزداد تأثَتا دبقدار ما تكوف متقنة ،كصادرة عن ذبربة حقيقية ،ألف اذلدؼ األمسى لكل
فناف ىو أف يبلغ عملو أفئدة ادلتلقُت ،فتهتز لو نفوسهم كحيسوف ما أحسو ،إذ "الفن عملية
إنسانية ،فحواىا أف ينقل إنساف لآلخرين – كاعيا مستعمبل إشارات خارجية معينة – األحاسيس
اليت عاشها ،فتتنقل عدكاىا إليهم أيضا ،فيعيشوهنا كجيربوهنا" (. )1كذلذا اجلانب مواد مسيت بأدكات
التشكيل اجلمايل ،اليت تبدأ بتعامل الشاعر الفذ مع اللغة.

 -1اللغة الشعرية:

تعد اللغة من أىم العناصر يف اإلبداع الشعرم ،كمادة الشاعر اليت يعرب هبا عما بداخلو
"فالكلمات لدل الشاعر ليست رلرد ألفاظ صوتية ذات دالالت صرفية أك ضلوية أك معجمية –
كإف كاف الشاعر ال يغفل يف استخدامو الكلمات ىذه الدالالت – كإمنا ىي ذبسيم حي للوجود،
فاللغة الشعرية كجود لو كياف كجسم"( )2دلا ربتويو من قول مجالية ذلا تأثَت خاص يف نفس ادلتلقي،
كقد اتسمت لغة القصيدة بوضوح ادلعاين ،كقوة التعابَت ،اليت عكست عامل الشاعر ،فهو يهجم
()1عبد القادر الرباعي :الصورة الفنية يف شهر أيب سباـ ،جامعة الَتموؾ األدبية كاللغوية ،اربد ،األردف ،ط ،1980 ،1ص255
()2السعيد الورقي :لغة الشعر العريب احلديث -مقوماهتا الفنية كطاقاهتا اإلبداعية
(دط)(،دت) ،ص.64
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على سامعو باحلكمة اجملسدة ألصالة الرأم كحلية الفضل ،مث يذكر لكل غرض يف القصيدة حقبل
معجميا بًتديدات سلتلفة ،كمعجم القوة كالشجاعة كاحلرب ،كمقابلتها بالسيوؼ كالرماح ،لينتقل
بعد ذلك إىل "التجريد" " كىو أف جيرد اإلنساف من نفسو شخصيا خياطبو ،فهو يسًتيح دبعاتبتو"
()1كقوؿ الطغرائي:
ً ( )2
و
ك األ َّيىكؿ
ت عي ْيمىرىؾ ًيف أىيَّي ًام ى
سؤر ىعْيي و يكلُّلوي ىك ىدهر أىنْيػ ىف ْيق ى
يىا ىكارندا ي
كهبذا تكوف اللغة الشعرية لغ ة إبداعية ،ذات كظيفة مجالية ذلا كقع خاص على أذف السامع،
"كىكذا تصبح اللغة لدل الشاعر كسيلة للتعبَت كاخللق ،موسيقاه كألوانو كفكره كمادتو اليت سول
()3
منها كائنا ذا مبلمح كمسات"
كإذا كانت اللغة ركنا جوىريا يف الشعر ،فإف الصورة كذلك تعد ركنا أساسيا فيو.
- 1

الصورة الفنية:

موضوع الصورة قدمي قدـ اؿ شعر" ،كإذا كاف العرب قدديا ميزكا بُت الشعر كالنثر بواسطة
اإليقاع ادلوسيقي "الوزف" فقالوا :الشعر كبلـ موزكف مقفى  ،فإف الذم دييز لغة الشعر عن لغة النثر
ىو الصورة الفنية اليت بفضلها حيقق الشعر عنصر السحر ،دبا حيدثو يف القارئ من تأثَت كاصلذاب
مغناطيسي "(. )4
فالصورة ما يرمسو الفناف بريشتو شعرا أك نثرا إلثارة العاطفة ،كالتأثَت يف الناس بصورة أفضل من
الدكتور علي البطل يقوؿ:
الكبلـ ادلباشر ،كمن ىنا اختلف النقاد كاألدباء يف تعريفهم للصورة ،ؼ
"الصورة تشكيل لغوم يكوهنا خياؿ الفناف من معطيات متعددة يقف العامل احملسوس يف
مقدمتها ،فأغلب الصور مستمدة من احلواس إىل جانب ال ديكن إغفالو من الصور النفسية

()1زلمد زغلوؿ سبلـ :األدب يف عصر العباسيُت (القرف الرابع) ،ص.231
( )2الديواف :ص.56
( )3السعيد الوقي :ادلرجع نفسو ،ص ف.
()4عبد احلميد ىيمة :الصورة الفنية يف اخلطاب الشعرم اجلزائرم ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،2005 ،ص.56
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كالعقلية كإف كانت ال تأيت بكثرة الصور احلسية" ( ،)1فالصورة ىي اليت تكشف عن اجلوانب اخلفية
يف التجربة الفنية.
يف حُت يعرفها الدكتور جابر عصفور بأهنا "كسيلة تعبَتية ال تنفصل طريقة استخدامها أك كيفية
تشكيلها عن مقتضى احلاؿ اخلارجي الذم حيكم الشاعر كيوجو مسار قصيدتو إما جانب النفع
ادلباشر ،أك جانب ادلتعة الشكلية" ( ، )2فالصورة هبذا تعد كسيلة زبدـ ادلعٌت الذم حيكم كيوجو
عمل الشاعر ،إذ ىي "ليست لغوا أك نافلة يقصد هبا رلرد ذبميل كزينة ،كإمنا ىي تعبَت عن نفسية
الشاعر"( ،)3لكوهنا مصدرا للتأمل ،كمنجما للعواطف كاألفكار ،كنتاج خياؿ كذبربة شعورية ،بل
كعنصرا أساسيا من عناصر التعبَت ،ك"تستعمل كلمة صورة عادة ؛ للداللة على كل ما لو صلة
االستعارم للكلمات" ( ،)4ىدفها اإلحياء
بالتعبَت احلسي ،كتطلق أحيانا مرادفة لبلستعماؿ
كتشكيل الزماف كادلكاف تشكيبل فنيا ،فالصورة جوىر الشعر كمصدر تفنن الشاعر كإبداعو يف
عملو األديب كالشعرم خاصة ،ىذا يف معناىا العاـ ،أما عن معٌت الصورة الفنية فهي "طريقة
خاصة من طرؽ التعبَت ،أك كجو من أكجو الداللة ،تنحصر أمهيتها فيما ربدثو من معٌت من ادلعاين
من خصوصية كتأثَت"( )5كىذا ما جيعلها ركيزة من ركائز البناء الشعرم .
أما عن موضوعات الصورة الفنية يف قصيدة الطغرائي فقد تنوعت مصادرىا كتعددت
أشكاذلا ،فكانت كاآليت:

( )1علم البطل :الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرف الثاين اذلجرم (دراسة يف أصوذلا كتطورىا) ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط،2
 ،1981ص.20
()2جابر عصفور :الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب ،ادلركز الثقايف العريب ،بَتكت ،ط ،1992 ،3ص.403
()3عبد الفتاح صاحل نافع :الصورة يف شهر بشار بن برد ،دار الفكر للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف( ،دط) ،1983 ،ص.57
()4مصطفى ناصف :الصورة األدبية ،طبعة مكتبة مصر ،القاىر ،ط ،1958 ،1ص.3
()5جابر عصفور :الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب ،ص.323
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أ – الثقافة:

كاف الطغرائي كاسع الثقافة" ،زلبا للعلم كاألدب ،أمل بكثَت من معارؼ عصره" ( )1فكانت
لديو القدرة على تصوير ادلواقف ادلختلفة يف حياتو المتبلكو ناصية اللغة ،اليت عربت عن عاطفة
جياشة كمقدرة يف تصوير ذباربو ،من خبلؿ احلكمة اليت تنبع من فكر الرجل عندما يشعر بالفراغ،
الذم "يؤدم إىل التأمل ،كالتأمل يؤدم إىل احلكمة ،كاحلكمة يف منط من أمناطها تعبَت كتصوير

للتجارب اإلنسانية كالنزعات البشرية") ،(2فقاؿ:
ِ
ِ
الع ََن َن َن َنل
الل َنَ َن َنل
أَ َ الَةُ َّر
ي َن َنَ
الرأْأ ِي َ انََن ْأنِ َ ِ َ
الل ْأ ِ َانَ َن َنْأَن َن َن َن َن َن َنن لَ َدى َ
َو ْأةَُ
َّر ()3
مج ِدي أ ِ
الش ْأم ِ
ُّحى َك َّر
َو َّر
س فِ الط َف
َخ ًيراَ ،وَم ْأج ِدي أ َّرَوالً ش َن َن ْأر ٌ
َ ْأ
س َرأْأ ُد الض َ
الش ْأم ُ
حيث افتتح قصيدتو باحلكمة مباشرة ،كىي حكمة الرجل الطامح للمجد ،الباحث عن عزة
النفس ،مث يقوؿ:
ِ
الم ْأرَء بِ َن َن
السالَ َم ِة يَُنثْأنِ َه َّرم َِا ِ َن َن َن َنه
ُ ُّ َّر
الم ََن َن َنال َويَُنغْأ ِري َ
َِ َ
الك َن َس ْأ
)(4
فِ األَر ِ أَو سلَّرما فِ
الجو فَا ْأ َ ِ ْأل
فَِ ْأن َ نَ ْأح َ ِل ْأَي ِ فَاتَّر ِل ْأ نََن َف َنًَن َن َن َن َن َن َن ا
ِّو
ْأ ْأ ُ ً
يعلل الشاعر نفسو باآلماؿ ،كيرل بأف األياـ تتداكذلا الناس ،قد يتقدـ فيها اجلاىل كيتوارل
العامل ،فيقوؿ:
ِّو
الع ْأي َ ل ْأَوالَ فُ ْأس َحةُ األ ََمَن َن َن َن َن َنل
اام َن َن َن َناِل أ ْأَر ُ َ َن
بهَن َن َنا َما أَ ْأ يَ َ َ
س بِ َ
أُ َل ُ النَن ْأَّرف َ
َيَن ُام ُم ْأقِ َنََن َنةٌ
الع ْأي َ َواأل َن َنَّر
فَ َ ْأي َ
َم أ ْأَرتَ ِ َ
ل أ ْأَر َ ى َو َ ْأد َولَّر ْأ َلَى َنََن َن َ
ل ْأ
َن يمَ َّرد بِ َمَن َن َننِ
ِ
لَن َن ِل
الس َن َنََن
َ َن َن َنتَى أ ََرى َد ْأولَةَ األ ْأَو ََن َن َن ِاد َو َّر
َ
َوما ُك ْأن ُ أُوث ُر أ ْأ َ ْأ
اء َخطْأ ِوي ِ ْأ أ ْأَم ِش َلَى َم ََن َن َن َن َن َن َن َن ِل
تََن َق َّرد َم ْأنِ أُنَاٌ َكاَن َش ْأو َنُ َن َن َن َن َن َن ُهم
َوَر َ
()1زلمد زغلوؿ سبلـ :األدب يف عصر العباسيُت (القرف الرابع) ،ص.216
()2زلمود الربداكم :قراءة يف الميات األمم ،رللة الًتاث العريب،
www.reafnet-gov.sy/bookspzoject/turoth/83-84.20/04/2013.10:20
()3الديواف :ص.54
()4الديواف :ص.55
32

ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

ِم ََن ْألِ ِ فََنَ َمنَّرى َ ْأ َ ة األَ َ َن َن َن َن َن َن َن َن َن َن َن ل
َه َ ا َ َاءُ ْأام ِر ٍ أَ َن َْأرانُ ُ َد َر ُ َن َن َن َن َنوا
لِ أُسوةٌ بِاْأ ِ
ِ ِ ِ ِ
الش ْأم ِ
نحطَا ِ َّر
س َ َُ ِ
ْأ َ
َوِ َّرن الَّرن م ْأ ُدون فَالَ َ َج َ
أَ ْأ َدى َ ُد َّرو َك أ ْأَدنَى َم ْأ وثِْأق َ بِ
فَ َحا ِ ر النَّرا َ َوا ْأ َح ْأَن ُهم َلَى َد َ َن َن َنل
َ
َم ْأ الَ يَُن َع ِّوول فِ ُّ
َوِنَّر َما َر َُن َن َن َن َن َن ُل ُّ
الدنْأَنيَا َلَى َر ُ َن َن َن َن َن َنل
ااَن َن َن َن َن ُد َها
الدنْأَنيَا َوَو ِ
فَ ُ َّر َش ًّررا َوُك ْأ ِم ْأنَن َها َلَى َو َ َن َن َن َن َن َن َن َن َن َن َن ل
نِّوك بِاألَيَّر ِام ُم ْأعج َن َن َن َن َن َن َن َن َة
َو ُ ْأس ُ ظَ َ
َا َ الوفَاء وفَا َ ال َْأدر وانْأَن َف َجرت َمسافَة ال ُلل ِ
الع َم َن َن َن َن َن َنل
ْأل بََن ْأي َ ال َق ْأو ِل َو َ
ُ
َ َُ
َ
َ
ت بِ ِ ٍّل َْأيَن َر ُم ْأنَ َِن َن َن َن َن َن َن َن َن َن َن ل
ات لَ َ َن َن َن َن َن َن َنا فََن َه َس ِم ْأَن َن َن َ
اء بِ َدا ٍر الَ ثََنَ َ
تََن ْأر ُ وا الََن َق َ
الص ْأم ِ َم ْأن َجاةٌ ِم َ ال ََّرلِل
َس َرا ِر ُمطَّرلِ ًَن َن َن َن َن َن َن َن ا
أُ ْأ ُم ْأ ،فَِف َّر
َويَا َب ًرا َلَى األ ْأ
()1
َن تََن ْأر َى َم َ ال َْأه َمَن َن َن َن َن َن َن َن ل
َ ْأد َر َّرش ُح َ
ك أ ْأ
وك أل ْأَم ِر ِ ْأن فَ ِط ْأن َ َنََنلَن ُه فَ ْأاربَْأ بِنََن ْأف ِس َ
مرصع الشاعر حكما كثَتة يف القصيدة ،كىي حكم خالدة تصلح لكل زماف كمكاف ،ففي

القصيدة القددية صلد احلكمة تتناثر فيها أبياتا ؽ ؿيلة ،أما "المية العجم" فقد ىجم على سامعو
بتجسيده ذلا ،كال يكاد خيلو بيت منها.
ىذا فيما خيص ادلوضوع األكؿ من مواضيع اؿ صكرة الفنية يف قصيدة الطغرائي ،اما الصورة الثانية
فقد سبثلت يف :
ب – الط يعة:
للطبيعة أثر كبَت يف نفسية الشاعر ،كذلا حضور كاسع يف قصائده ،إذ تلهم الشعراء  -دبناظرىا
ادلتنوعة  -أعذب األشعار كأرقها لنقل أحاسيسهم النفسية كانفعاالهتم الداخلية " ,شلا جعل من
الطبيعة ساحة يكشف الشعراء من خبلذلا عن مواىبهم كقدراهتم الفنية سيما يف رلاؿ التصوير
الفٍت الذم يعتمد على صقل موىبة اخلياؿ" ( ،)2كقد جسد الطغرائي الطبيعة يف قصيدتق بنوعيها:
الصامتة كاحلية ،حيث نبدأ بػ:
()1الديواف :ص56-55
()2نسيمة قط :مجايلات القصيدة الغزلية يف شعر عبد اهلل بن احلداد ،سلطوط مذكرة ادلاجستَت يف األدب ادلغريب كاألندلسي ،إشراؼ :د /جاب اهلل
أمحد ،قسم األدب العريب ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة.2009-2008 ،
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 -1الط يعة الصام ة:
لقد كا ف ذلا حضور كاسع يف ثنايا القصيدة ؛ من ليل ككواكب كصلوـ ،كقد كظف الشعراء
السماء كمكوناهتا ،كعوامل الكواكب كالنجوـ بدالالهتا ،كالشمس اليت سبثل اذلمة العالية عند
اإلنساف ،مثلما ىو مبُت يف األبيات:
َّر ()1
ِ ِ
الش ْأم ِ
ُّحى َك َّر
َو َّر
س فِ الط َف
ا،وَمج َن َن َنْأ ِدي أ َّرَوالً ََن َن َن ْأر ٌ
س َرأْأ ُد الض َ
َم ْأج َن َن َندي أَخ ًير َ
الش ْأم ُ
كيقوؿ يف بيت آخر:
()2
ت سرا ال َ رى ِ ْأن َد ِورِد م ْأقلَِ ِ
ِِ
َّر
الم َق ِ
ْأ ُ
َواللْأيُ أَ ْأَنَنرى َس َو َام النَن ْأَّروم ب ُ
طََر ْأد ُ َ ْأ َ َ
مث يقوؿ:
()3
ِ
َم يَ ُح ِ
النَّرج ِم َسِا َه ٌرة
ام َ ْأينِ َو َ ْأي ُ ْأ
تََننَ ُ
َوتَ ْأس َِاي ُ و ْأ َ اللَّرْأي ِ ل ْأ
كيف بيت آخر يقوؿ:
( )4
الل َن َن َن َن َن َن َنلَ ِ
فَ ِس ْأر بِنَا فِ ِ َم ِام اللَّرْأي ِ ُم ْأعَ ِس ًفا
بِنََن ْأف َح ِة الطِّوي ِ تََن ْأه ِدينَا ِلَى ِ

كيف موضع آخر يقوؿ:
()5
ِ
ِ
الج ِّوو فَا ْأ َ ِ ْأل
فَِ ْأن َ نَ ْأح َ ِل ْأَي ِ فَاتَّر ِل ْأ نََن َف ًَن َن َن َن َنا
ف األ ْأَر ِ أ ْأَو ُسلَّر ًما ف َ
كيتابع الشاعر يف رسم صورة طبيعية صامتة بقولو:
()6
ِ
ِ
لَو أ َّر ِ
َم تََن ْأَن َر ْأا َّر
الح َم ِ
س يََن ْأوًما َد َارَة َ
ْأ
الم َْأوى بَُنلُو َ منًى ل ْأ
َن ف َش َر َ
الش ْأم َ
كيقوؿ:
()1
ِ
ِ ِ ِ ِ
الش ْأم ِ
ُس َوةٌ بِانْأ ِحطَا ِ َّر
س َ ْأ ُ َ ِ
ل أ ْأ
َوِ َّرن الَّرن م ْأ ُدون فَالَ َ َج َ
()1الديواف :ص54
()2نفسو :ص .54
()3نفسو :ص ف
()4نفسو :ص ف
( )5نفسو :ص55
( )6نفسو :ص ف.
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كيف البحر يقوؿ:
ِ ()2
فِ ِ
الو َنََن َن َن َن َن َن َن َنل ؟
يك ِم ْأن ُ َم َّر
ك ل َّر
ُج الَ ْأح ِر تََن ْأرَك َن َن َنَُن َن َن ُه وأَنْأ َ يَ ْأ ِف َ
يم ا ْأِ َح ُام َ
صةُ َ
َ
من خبلؿ ىذه النماذج اليت صورىا الشاعر ،عاي أج كائىا ،صلدىا ربمل دالالت عدة ،فوصف
الشمس بشموخها كارتفاع مكانتها بُت باقي الكواكب ،حيث شبو مكانت ق دبكانتها ،ألف منزلة
الشاعر عالية تسرم يف أفق راؽ بالعلم كاألدب كالببلغة ،يف حُت صورة الليل كالنجم لَتيد هبما
اذلموـ اليت تقتحم حياة عديد من الشعراء ،فتغدك لياليهم طويلة ال تنتهي لنزكؿ اذلم كاحلزف كاألمل
كقتها ،كيسهر الشاعر مثلما تسهر النجوـ مضاءة طواؿ الليل ،كما يستخدـ البحر يف خوض
أمواج احلياة كما ربملو من صراعات .
كيف ىذا كلو اعتمد الطغرائي على التشخيص ،رلسدا يف ذلك عنصر اخلياؿ ألنو أساس
الصورة كال تقوـ إال عليو ،فكاف "للخياؿ دكر كبَت لدل الشعراء اعتمدكا عليو يف تقدمي لوحاهتم
الفنية ،كركنوا إليو يف تلوين صورىم ،كعمدكا إليو يف التعبَت عن أحاسيسهم كمشاعرىم فخاضوا يف
عامل الوجداف كعربكا عن مكنونات النفس البشرية "(.)3
كثاين أنواع الطبيعة ىو:
 -2الط يعة الحية:

ككما كظف الشاعر الطبيعة الصامتة ،كظف أيضا الطبيعة احلية" ،كالطبيعة احلية ىي ما
اشتملت عليو من أصناؼ احليواف" ( ، )4كقد أمدت الشاعر بصور عدة ،سبثلت معظمها يف:الناقة،
كاخليل ،كالظيب ،كاألسد ،... ،كقد كاف ذلا حضور قليل يف القصيدة ،حيث يستهلها بالناقة اليت

()1الديواف :ص .55
()2الديواف :ص56
()3عبد الفتاح صاحل نافع :الصورة يف شعر بشار بن برد ،ص.231
()4جودت الركايب :يف األدب األندلسي ،دار ادلعارؼ ،مصر ،ط،1970 ،4ص.125
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تأيت "يف مقدمة احليوانات اليت ألفها البدكم ،إذ ىي كسيلتو ادلفضلة يف مواجهة ضركب صرا عو
اليومي يف بيئتو الصحراكية يف حلو كترحالو"(.)1
فيقوؿ الطغرائي:
ِ ()2
فِيم ا ِإل َامةُ بِال َّرور ِاء الَ س َ نِ
بِ َها َوالَ نَا َِ فِ َيها َوالَ َ َمل ؟
َ
َ َ
ْأ َ
مث يقوؿ:
ًّر ()3
ال اِ ْأِرابِ َّرى َّر را ِ لَِ
سالَة ال بُ ِ
الع َّر
َوَر ْأ لُ َها َو ََن َرى َ
طَ َ َ َ َ َ
كصلده يف موضوع آخر يقوؿ:
ِ ()4
َويََن ْأن َح ُرو َن كِ َر َام ال َل ْأي ِ َوا ِإلب ِ
اك بِ َها
ضاءُ ُ ٍّل الَ َ َر َ
يََن ْأق ُ ُ َن أَنْأ َ
كيواصل الشاعر يف ذكر الناقة قائبل:
ُّ ()5
ِ
ضُ و ِ
الع ُّ تَ ْأح َ َر ِس ِيم األَيْأَننَ ِ ال لَ ِ
يََن ْأر َ ى ال َّر لي ُ بِ َل ْأف ِ َ
الع ْأي ِ يَ ْأل َف ُ َ
كالناقة كاجلمل مظهراف من مظاىر احلياة ،يعادالف هبما قوة التحمل ،لذلك صلد الشاعر اجلاىلي
قد اىتم بالناقة اىتماما بالغا كال يكاد خبلو الشعر اجلاىلي منها ،إضافة إىل اخليل الذم يعد
كسيلة للتنقل من مكاف إىل آخر ،ككسيلة حرب يف ادلعارؾ.
كما ذكر الطغرائي األسد يف الشجاعة كقوة البأس:
()6
ضة و َل ال ِنا ِ لَها َ ِ
فَالح ُّ ي ُ ِ
َس ِ
َس ُد َرابِ َ
َ َ ٌ
ُ َ ْأ
اب م َ األ َ
ث الع َدى َواأل َ
َ ْأ

()1ضياء عبد الرزاؽ العاين :الصورة البدكية يف الشعر العباسي ( 656-334ىػ) ،ص.133
()2الديواف :ص.54
( )3نفسو :ص ف.
()4ففسو  :ص.55
( )5ففسو  :ص ف
( )6ففسو  :ص.54
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كأراد الشاعر ىنا من لفظو "األسد" الرجاؿ الذين حيرسوف الكناس اليت ىي بُت الظبية ،فوصف
فرساف ادلعارؾ باألسود الرابضة اليت تتحُت الفرصة للفتك باألعداء.
كيف الغزالف اليت توحي بالنساء يقوؿ:
()1
ِ
ود الغَْأي ِ بِالِيَ ِ
َوالَ أُ ِخَن َن َن َن َن َن َن َن َن َن ُّل بِ ِغ ْأالَ ٍن أُ َا ِلُ َ َن َن َن َنا
ُس ُ
َولَو َد َه ْأن أ ُ
كمظؿ احليواف حقبل خصبا يف القصيدة ،دبختلف أنواعو كمسمياتو.
كبتعدد مصادر الصورة الفنية ،جعلت الشاعر يتأمل فيما حولو من أسرار ىذا الكوف العجيب،
كالطبيعة اليت يعشها ،أك احليوانات اليت تتواجد يف بيئتو.
يقوؿ الدكتور علي
ككما توجد مصادر كموضوعات للصورة الفنية ،توجد كذلك أمناط،
البطل":يتميز يف تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية مفهوماف :قدمي يقف عند حدكد الصورة
الببلغية يف التشبيو كاجملاز ،كحديث يضم إىل الصورة الببلغية نوعُت آخرين مها :الصورة الذىنية،
()2
كالصورة باعتبارىا رمزا".
كقد جاءت القصيدة حافلة بأنواع التشبيو ،كاجملاز ،كالكناية ،كاالستعارة ،كسنقتصر على ذكر
بعض النماذج يف كل نوع:
أ – ال ش ي  :كىو فن من الفنوف الببلغية ،يدؿ على سعة اخلياؿ كمجاؿ التصوير ،كيزيد ادلعٌت قوة

ككضوحا .كيعرفو الدكتور صفي الدين احللي بقولو:ىو "الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معٌت"
فكاف التشبيو الوسيلة الصورية كاللوف البياين الذم جاء كثَتا يف قصائد الشعراء ،كمنو قوؿ
الطغرائي:

() 3

()1الديواف :ص.55
()2علي البطل :الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرف الثاين اذلجرم ،ص.15
()3صفي الدين احللي(عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي احللي) :شرح الكافية البديعية يف علوـ الببلغة كزلاسن البديع ،تح :نسيب نشاكم،
ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر( ،دط)(،دت) ،ص.184
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ِ ِ
الش ْأم ِ
ُّحى َك َّر
ا،وَم ْأج َن َن َن ِدي أ َّرَوالً ََن َن َن َر ٌ َو َّر
س فِ الطَّرَف ِ
س َرأْأ ُد الض َ
َم ْأج َن َن َن َن َن َن دي أَخ ًير َ
الش ْأم ُ
شبو الشاعر ثبات رلده يف اآلخر كاألكؿ بالشمس يف استواء حالتها رغم اختبلؼ الوقت أكؿ

()1

النهار كآخره.
كقولو:
()2
ل ُم ْأنَن َف ِرٌد َك َّر ِ
الللَ ِ
نَ ٍاء َ ِ األ ْأَه ِ ِ ْأف َر ال َ ِّو
تنَن َن َن َن َنااُ ِم َ ِ
ي َم ْأَنَ
الس ْأيل َنُ َن َن َن َن ِّور َ
ب الطغرائي كحدتو كبعده عن ىلو بالسيف الذب ينزع من غمده .
شق
ِ ِ ( )3
ِ ِ ٍ
الرْأم ِل ُم ْأعَ ِ َن َنل بِ ِمثْألِ ِ َْأي ِر َه َن َنَّر َنا ٍ
ب َوالَ َو َنكَن َن َن َن َنل
ص ْأد ِر ُّ
َو ي شطَا َك َ
شبو اعتداؿ القامة بصدر الرمح ،كيقصد بو صديقو لطيب خصالو.
لقد كانتا ىذه األمثلة مناذج قليلة من توظيف الشاعر للتشبيو الذم كرد يف القصيدة بشكل بارز،
ككلو يوحي إىل اجملد كالشرؼ ،فتارة يشبو شرفو بالشمس يف ارتفاع ادلنزلة ،كتارة أخرل يشبو قوة
حزمو بالسيوؼ كالرماح.

ب َن المجا  :ككثَتا ما حيتاج إليو الشاعر عندما يريد التوسع يف اللغة ،كالقوة يف البياف ،كاإلجياز

يف العبارة ،أك عندما يريد ادلبالغة أك التنويع يف أساليبو ،كقد عره اجلرجاين بقولو " :مفعل من جاز
الشيء جيوزه إذا تعداه ،كإذا عدؿ باللفظ عما يوجبو أصل اللغة كصف بأنو رلاز علة معٌت أهنم
()4
جازكا بو موضوعو األصلي أك جاز ىو مكانو الذم يوضع فيو أكال"
كقد أضفى اجملاز على القصيدة صورا بيانية كفنية رائعة من خبلؿ:
()5
ِ
ِ
َم يَ ُح ِ
ام َ ْأينِ َو َ ْأي ُ ْأ
تََننَ ُ
النَّرج ِم َسا َه ٌرة َوتَ ْأس َاي ُ و ْأ ُ اللَّرْأي ِ ل ْأ
()1الديواف :ص.54
()2الديواف :ص ف
()3الديواف :ص ف.
()4عبد القاىر اجلرجاين :أسرار الببلغة يف علم البياف ،دار ادلعرفة ،بَتكت ،لبناف( ،دط)( ،دت) ،ص.342
()5الديواف :ص.54
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فجعل الشاعر للنجم عينا ساىرة ترعاه لواحظو:
كقولو:
()1
ِ
ِ
لَو أ َّر ِ
َم تََن ْأَن َر ْأا َّر
الح َم ِ
س يََن ْأوًما َد َارَة َ
ْأ
الم َْأوى بَُنلُو َ منًى ل ْأ
َن ف َش َر َ
الش ْأم ُ
دارة دبعٌت دائرة ،كال دائرة للحمل بل الدائرة للشمس .
ككذلك قولو:
ِ ( )2
ِ ِِ
س يََن ْأع َم ُ ِالَّر فِ يَ َد ْأي بَ ََن َن َن َنل
النَّرص ُ أ ْأ
َو َ َ
ادةً ْأ
َن يََن ْأ َهى ب َج ْأو َا َنرا َول ْأَي َ
كىل للسيف أف يزىى ؟ كيف ىذا إشادة خبصالو كمبالغة فيها.
كىذه النماذج توحي بادلبالغة كقوة البياف ،من خبلؿ ؽ درهتا على لفت انتباه ادلتلقي كالتأثَت يف
نفسيتو.

َن َن االس عارة :كتعد نوعا من التعبَت الداليل الذم يقوـ على ادلشاهبة "إذ أهنا تواجو طرفا كاحدا

حيل زلل طرؼ آخر كيقوـ مقامو لعبلقة اشًتاؾ بتلك اليت يقوـ عليها التشبيو"(.)3
ؼ عن االستعارة بأهنا ":تسمية الشيء باسم غَته ،إذا قاـ
كيف تعريف بسيط للجاحظ يقوؿ يو
مقامو"( ،)4فهي عنصر مهم من عناصر االبداع الشعرم المتبلكها دكرا أساسيا يف صناعة الكبلـ،
بطريقة مجالية كفنية.
كقد كاف ذلا احلظ األكىف يف القصيدة ،فقاؿ الطغرائي:
()5
ت سرا ال َ رى ِ ْأن َد ِورِد م ْأقلَِ ِ
ِِ
َّر
الم َق ِ
ْأ ُ
َواللْأيُ أَ ْأ َرى َس َو َام النَن ْأَّروم ب ُ
طََر ْأد ُ َ ْأ َ َ

()1الديواف :ص.55
()2الديواف :ص ف.
()3جابر عصفور :الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب ،ص.201
()4اجلاحظ أبو حبر عثماف :البياف كالتبيُت ،تح :عبد السبلـ ىاركف ،ج ،1دار اجليل ،بَتكت ،لبناف ،ط،2001 ،3ص.153
()5الديواف :ص.54
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استعار الطرد للمنع ،كما استعار للكرل كىو النعاس ،سرحا كىو ادلاؿ السائب ،فالنعاس لئلنساف
كليس للماؿ ،كىذه استعارة مكنية حذؼ اإلنساف كترؾ صفة تدؿ عليو كىي النعاس.
كقولو:
()1
ضة و َل ال ِنَا ِ لَها َ ِ
فَالح ُّ ي ُ ِ
َس ِ
َس ُد َرابِ َ
َ ٌ
ُ َ ْأ
اب م َ األ َ
ث الع َدى َواأل َ
َ ْأ
فاألسد مستعار للرجاؿ ،كما أف الكناس مستعار لبيت احملبوبة اليت شبهها بالظبية.
كقولو أيضا:
()2
القرى ِم ْأنَنهم َلَى ِ
تَِي ُ نَار الهوى ِم ْأنَنه َّر فِ َبكَِن َن َن َن ٍد َّررى ونَ ِ
القلَ
ُ
َ
ار َ ُ ْأ
ُ
ُ ََ
كىي استعارة حلر ةؼاحلب كاجلول.
كقولو كذلك:
ِ ( )3
بِر ْأدفَ ٍة ِم ْأ نَِ ِ
ُّجَن َن َن َن َن َن َنل
َوالَ أ ْأ
النَّرجالَ َء َ ْأد ُش ِف َع ْأ
َك َراُ الطَّر ْأعنَةَ ْأ
ال األَ ْأ يُ ِ الن ْأ
َ
كنباؿ األعُت مستعار لنظرات النساء فحذؼ النساء كترؾ صفة تدؿ عليها كىي األعُت النجل.
كيف قولو أيضا:
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
الج َد ِل(.)4
فَ ْأ
اد َرأْأ بِ َها ف نُ ُح ِور الِيد َ ا َن َن َن َنلَةً ُم َعا ِر َ ات َمثَان اللُّ ْأج ِم بِ َ
كبيداء ىي ادلفازة ،أم أف الطغرائي جعل ادلفازة للنوؽ كلؤلفراس كجعل دفعا بلوغا دلا تريد من العز
كادلاؿ.
كادلبلحظ على ىذه االستعارات أهنا مكنية يف رلملها ،كقد اقتصر الشاعر على ىذا النوع ليحقق
بذلك صورة فنية ببلغية ،ذلا قيمة بالغة يف القصيدة.
إذ إنو يبث احلركة كاحلياة كالنطق يف اجلماد كذلك بإبرازىا للعياف يف صورة شخوص ككائنات حية
( .)1
يصدر عنها كل ما يصدر عن الكائنات احلية من حركات كأعماؿ
()1الديواف :ص ف.
()2الديواف :ص.55
()3الديواف :ص ف.
()4الديواف :ص.55
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د َن ال ناية  :كىي "أف يريد ادلتكلم إثبات معٌت من ادلعاين فبل يذكره باللفظ ادلوضوع لو يف اللغة

كلكن جييء إىل معٌت ىو تاليو كردفو يف الوجود فيومئ بو إليو ،كجيعلو دليبل عليو" ( ، )2كىناؾ من
علماء من يعرؼ الكتابة بالرمز ،لكوهنما ديثبلف شيئا ظاىرا يومئ إىل شيء آخر خفي.
مثل قوؿ الطغرائي:
()3
فِيم ا ِإل َامةُ بِال َّرور ِاء الَ س َ نِ
بِ َها َوالَ نَا َِ فِ َيها َوالَ َ َمَن َن َن َنلِ ؟ '
َ
َ َ
ْأ َ
()4
"كىذا الكبلـ كناية عن قطع العبلئق"
كقولو:
()5
ِ
ِ
الج ِّوو فَا ْأ َ ِ ْأل
فَِ ْأن َ نَ ْأح َ ِل ْأَي ِ فَاتَّر ِل ْأ نََن َف ًَن َن َن َن َنا
ف األ ْأَر ِ أ ْأَو ُسلَّر ًما ف َ
كىي كناية عن بلوغ ادلعايل كطلب الرفعة.
لقد جعلت ىذه األمناط من الصورة الفنية عنصرا فعاال ،كجانبا ببلغيا بارزا يف القصيدة،
حقق فيها حركية مفعمة بألواف البياف كالبديع ،فحقق هبذا عنصر التكامل بُت الشاعر كاحلياة،
كمن ىنا اعتربت الصورة الفنية طريقة خاصة من كرؼ التعبَت ،بل ككجها من أكجو الداللة ،دلا
ربدثو يف ادلعاين من خصوصية كتأثَت ،يعمبلف على ربسُت ادلعٌت كتزيينو.
كستظل الصورة .على مر العصور  .جوىر التجربة الفنية كأساس عملها اإلبداعي يف رلاؿ
الشعر ،كلكي تكوف متكاملة األجزاء متبلمحة البد من توفر عنصر الرمز ،الذم ديثل العامل
السحرم يف فضاء القصيدة.

َ 3ن الرم الفن :

()1منظر :يوسف أبو العدكس :مدخل إىل الببلغة العربية ،دار ادلسَتة ،عماف ،ط ،2007 ،1ص.203
()2عبد القاىر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز ،ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية ،اجلزائر( ،دط)،1991 ،ص.79
()3الديواف :ص.54
()4

جبلؿ الدين سيوطي :شرح المية العجم للطغرائي ،تدقيق :أمحد علي حسن ،مكتبة اآلداب ،القاىرة( ،دط) ،1923 ،ص5

()5الديواف :ص.55
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يعترب الرمز من أىم الظواىر الفنية ،فهو"مثل الصورة ،يطلعنا الشاعر من خبللو على جوىر
العبلقة اليت تربط بينو كبُت العامل ادلوضوعي أكـ احلياة من حولو" ( ، )1كقد تعدد التعريفات حوؿ
ظاىرة الرمز ،فهو" كما يقوؿ يونغ :كسيلة إدراؾ ما ال يستطيع التعبَت عنو بغَته فهو أفضل
طريقة شلكنة للتعبَت عن شيء ال يوجد لو أم معادؿ لفظي بديل من شيء يصعب أك يستحيل
تناكلو يف ذاتو "(.)2
كالشعراء بقدرهتم كإبداعهم دينحوف اللغة الشعرية دالالت كإحياءات رمزية ،ذبعل من أعماذلم
األدبية تشكيبلت فنية كمجالية راقية ،إذ يعد الرمز" الوسيلة الناجحة إىل ربقيق الغايات الفنية
اجلمالية ،كإىل إدراؾ ما ال ديكن إدراكو كال التعبَت عنو بغَته ،كال سيما إذا اربد مع كسائل أخرل
يف السياؽ الشعرم ،ألف الرمز ابن السياؽ كىو مسة النص" ( ، )3ألنو ػ كما يقاؿ عنو ػ فن التعبَت
عن األفكار كالعواطف ،حبيث "يعترب كسيلة األديب لينفذ بو من الشيء احملسوس الذم ذبسده
الكتابة احلرفية ،كصوال إىل جوىر ادلعٌت احلقيقي الذم يريده ،لوجود تشابو بُت الطرفُت كاستخدامو
لو حفظا لذاتو ،كإشباعا لغريزتو الفنية كاجلمالية"(.)4
كقد جاءت "المية العجم" كافرة بالرموز من خبلؿ:
َّر ()5
ِ ِ
الش ْأم ِ
ُّحى َك َّر
ا،وَم ْأج َن َن َن َن َن َن ِدي أ َّرَوالً َش ْأر ٌ َو َّر
س فِ الط َف
س َرأْأ ُد الض َ
َم ْأجَن َن َن َن َن َندي أَخ ًير َ
الش ْأم ُ
كالصورة ىنا سبثيلية تتجلى فيها معاين التداخل بُت ادلشتبو كادلشتبو بو ،بُت رلد الشاعر كالشمس،
"كمن ادلعركؼ أف لفظ "الشمس" مثبل ،لو تاريخ من االستعماؿ طويل يف الشعر العريب ،فهو يأيت
يف صورة ال حصر ذلا ،تتعدد ألواهنا كتتنوع دالالهتا حبسب قدرة كل شاعر على حشد طاقة
()1عثماف حشبلؼ :الرمز كالداللة يف شعر ادلغرب العريب ادلعاصر (فًتة االستقبلؿ) منشورات التبيُت ،اجاحظية ،سلسلة الدراسات ،اجلزائر،
(دط) ،2000 ،ص5
()2دقياين عبد اجمليد :الصورة الشعرية يف شعر بلقاسم مخار ،رللة ادلخرب ( أحباث يف اللغة كاألدب اجلزائرم ) ،العدد الثالث  ,2006قسم اللغة
كاألدب العريب ,كلية اآلداب كاللغات كالعلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ,جامعة زلمد خيضر بسكرة ، ،ص.127
()3ناصر لوحيشي :الرمز يف الشعر العريب ،عامل الكتب احلديث ،اربد ،األردف ،ط ،2011 ،1ص.10
()4نسرين حوديي :داللة الرمز يف أدب األطفاؿ كليلة كدمنة أمنوذجا ،سلطوط مذكرة ماسًت يف األدب احلديث كاملعاصر ،إشراؼ :د /علي خبوش،
قسم األدب العريب ،كلية اآلداب كاللغات ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ،2012-2011 ،ص.11
()5الديواف :ص.54
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اإلحياء يف الصورة" ( )1كالطغرائي جعل من الشمس يف علو مكانتها كقوة إشراقها ،مثل رلده الذم
سيبقى شاسلا على مر الزماف.
مث يقوؿ:
كَن َن َننِ
بِ َها َوالَ نَا َِ فِ َيها َوالَ َ َمَن َن َن َن َن َن َنلِ ؟
فِ َن َن َن َن َن َن َن َم ا ِإل َ َامةُ بِال َّر ْأوَر ِاء الَ َس ََن
()2
َك َّر ِ
الل َنلَ ِ
الك َن َن ِّو ُم ْأنَن َف ِرٌد
نَ ٍاء َ ِ األ ْأَه ِ ِ ْأف َر َنَ َن
تااُ ِم َ ِ
ي َم نَْأ
الس ْأيل ُ ِّور َ
يعاتب الشاعر نفسو عن اإلقامة ببغداد رمز احلضارة كالشموخ ،كما ينفي كجود ناقتو كمجلو فيها،
كمها ذك رمزية كبَتة عند الشعراء" ،فالناقة يف ذىن العريب رمز القوة ،كالصرب ،كاألناة ،كىي سفينة
صلاه اليت تصل بو إىل عادلو اآلخر"( ، )3كهبذا أصبحت "الناقة جزءا من الشاعر ال ديكنو أف يتخلى
عنو"( ،)4يف حُت استخدـ اجلمل الذم يعادؿ بو قوة التحمل ،كذكر السيف ،ك"كاف السيف رمز
الشجاعة كالنصر ،كعنواف البطولة كالشهامة الفاصل يف ادللمات" ( ،)5كقد استخدـ الشاعر السيف
السيف كالرمح بًتديدات سلتلفة كقولو:
ًّر ()6
ااَن َن َن َن َنلَِ
سالَة ال بُ ِ
طَ َ
ال اِ ْأِ َرابِ َ َّرى َ َّر َر ِ
الع َّر
َوَر ْأ لُ َها َو ََن َرى َ
كيقوؿ:
ِ ()7
ِ ِ ٍ
الرْأم ِل ُم ْأعَ ِق بِ ِمثْألِ ِ َْأي ِر َهيَّرٍاب َوالَ َو ِك َن َن َن َن َن َن َن َنل
ص ْأد ِر ُّ
َو ي شطَا َك َ
كيف موضع آخر :
ِ
ٍِ ِ
ُّج َن َن َن َن ِل
َوالَ أ ْأ
َك َراُ الطَّر ْأعنَةَ ْأ
النَّرجالَ َء َ ْأد ُشف َع ْأ بَِر ْأدفَة م ْأ ن َ َن َن َن َن ِال األَ َنْأ َن َنيُ ِ الن ْأ
()1عثماف حشبلؼ :الرمز كالداللة يف شعر ادلعرب العريب ادلعاصر ،ص.8
()2الديواف :ص.54
()3ضياء عبد الرزاؽ العاين :الصورة البدكية يف الشعر العباسي ،ص.136
()4ادلرجع نفسو :ص.134
()5عثماف حشلف :الرمز كالداللة يف شعر ادلغرب العريب ادلعاصر ،ص.100
()6الديواف :ص.54
()7الديواف :ص ف.
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لا ِ
ات الِي َ فِ ال ِلَ ِ
اب ِّو
اا الِي َ تُ ْأس َِن َن ُدنِ بِاللُّ َم ِل ِم ْأ َ
َوالَ أ ََه ُ
الص َف َ
ككسيلة الشاعر يف كل ىذا ىي اجملاز ،لذلك اقًتف الرمز باجملاز ،كىعاؾ من يرل فيو نوعا من
()1

الكناية ،حيث" يعترب اجملاز من أرقى خصائص التعبَت يف الكبلـ اإلنساين بصفة عامة كالتعبَت
الشعرم بصفة خاصة ،كالدراسات اليت تشَت إىل أمهية اجملاز كثَتك ،كقددية قدـ اجملاز" ( ،)2يقوؿ
الطغرائي:
()3
ِ
ِِ
ِ ِ ِ َّر
الم َق ِ
طََر ْأد ُ
ت َس ْأر َ
ا ال َ َرى ْأن َد ِوْأرد ُم ْأقلَ َواللْأيُ أَ ْأ َرى َس َو َام النَن ْأَّروم ب ُ
مث يقوؿ:
()4
ِ
ِ
تََننَ ِ
َم يَ ُح ِ
ُ
ام َ ْأين َو َ ْأي ُ ْأ
النَّرجَن َن َن َن َنِم َ َن َن َن َن َنا َه ٌرة َوتَ ْأس َ اي ُ و ْأ َ اللَّرْأي ِ ل ْأ
مث قولو:

ل ِة الطِّوي ِ تَ ْأ َن َن ِدينَا ِلَى ِ
الحلَ ِ
لَن َن َن َن ا
فَ ِس ْأر بِنَا فِ ِ َمَن َن َن َن َن ِام اللَّرْأي ِ ُم ْأعَ ِس َن َنًَن
بِنَ َن َنْأ َ
()5
و َل ال ِنا ِ لَها َ ِ
فَالح ُّ ي ُ ِ
َس ِ
َس ُد َرابِ َنََن َن َنة
َ َ ٌ
ُ َ ْأ
اب م َ األ َ
ث الع َدى َواأل َ
َ ْأ
كال يكاد خيلو شعر شاعر من "الليل" ك"النجوـ" ،لوجود "عبلقة التبلزـ بُت النجوـ كمشاعر احلزف

كاألرؽ كاالشتياؽ كبث الشكول ادلرتبطة بعاطفة خالدة على مر العصور فاحلزف على من ال عودة
لو يف مرائي الشاعر كاحلزف على فراؽ األحبة يف غزذلم ليس حيويو إال الليل ،فالليل مستودع اذلموـ
()6
فبل ديلك الشاعر إال أف يبوح دبكنوناتو لنجوـ الليل فهي اليت تنصت لو عندما يبوح هبا"

()1الديواف.55 :
()2آمنة بلعلى :أثر الرمز يف بنية القصيدة العربية ادلعاصرة (دراسة تطبيقية) ،ديوف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1995 ،ص.5
()3الديواف :ص.54
()4الديواف :ص ف.
()5الديواف :ص ف.
()6ـ.ـ دبلم كاظم سهيل :الكواكب كالنجوـ كداللتها يف الشعر األموم (جرير كاألخطر أمنوذجا) ،رئاسة جامعة بغداد ،ص447
WWW.iasj-net/iasj?Func=Full text ald =43377.22/2013.09:05
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كما استخدـ "األسود" بوصفها رمز للرجاؿ ،ألف األسد "حيواف عرؼ بالقوة كالبط كالشجاعة
كاذليبة"(.)1
كيستمر الشاعر يف ذكر مظاىر الطبيعة بينها كبُت رلده كمكانتو ،مث بينها كبُت ادلرأة اليت تعد
رمزا للهناء كالراحة ،كاحلرية اليت ىي أغلى ما ديلكو اإلنساف.
حيث "يشكل الليل كالكواكب كالنجوـ يف حياة اإلنساف بعدا مؤثرا يف صميم كاقعو حبكم ظركؼ
بيئتو اليت نشأ فيها"(.)2
فيقوؿ الشاعر:
()3
ِ
ِ
لَو أ َّر ِ
َم تََن ْأَن َر ْأا َّر
الح َم ِ
س يََن ْأوًما َد َارةَ َ
ْأ
الم َْأوى بَُنلُو َ منًى ل ْأ
َن ف َش َر َ
الش ْأم َ
كيقوؿ أيضا:
()4
لِ أُسوةٌ بِاْأ ِ
ِ ِ ِ ِ
الش ْأم ِ
نحطَا ِ َّر
س َ َُ ِ
ْأ َ
َوِ َّرن الَّرن م ْأ ُدون فَالَ َ َج َ
ككلها تشَت إىل رلد الشاعر كعزتو كعظمة مكانتو بُت أبناء عصره ،ك"قيل :زحل فبلف ،إذا أبطأ
كبذلك مسي ىذا الكوكب بطئو يف السماء"(.)5
كيظهر من استقرار النماذج الشعرية بأف "النجوـ كالكواكب كأمسائها شكلت رافدا شعريا
استلهم منو الشعراء الكثَت من الصور اجلميلة كيف سلتلف األغراض الشعرية" (.)6
كإذا كاف الرمز جبمالو الفٍت قد زاد القصيدة سباسكا يف األلفاظ ،كقوة يف التعبَت ،فإف التناص بدكره
قد أثرل ادلعجم الشعرم كخلق ثقافة متنوعة يف القيدة.
()1ضياء عبد الرزاؽ العاين :الصورة البدكية يف الشعر العباسي ،ص.193
()2ادلرجع نفسو :ص.60
()3الديواف :ص.55
()4الديواف :ص ف.
()5ـ.ـ دبلم كاظم سهيل :الكواكب كالنجوـ كداللتها يف الشعر األموم ،ص443
()6ادلرجع نفسو :ص.444
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ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

َ 4ن ال ناص:
يعد التناص من ادلصطلحات النقدية اليت ذاع صيتها يف العصر احلديث ،بدءا من الشكبلنيُت
الركس ،مث العرب ،كقد اختلفوا يف تعريفهم ذلذا ادلصطلح  ،كجل ادلفاىيم توحي يف رلملها إىل أف
التناص ىو ":فسيفساء من نصوص أخرل أدرلت يف النص ادلقركء بتقنيات سلتلفة ػ ديتصها ادلبدع
كجيعلها من عندياتو كيصَتىا منسجمة مع فضاء بنائو كمع مقاصده ػ حيوذلا بتمطيطها أك تكثيفها

بقصد مناقضة خصائصها كداللتها أك هبدؼ تعضيدىا"(.)1
كقد كاف للتناص حضور يف القصيدة ،ففي أكؿ بيت منها يقوؿ:
()2
ِ
العطَ
أَ َ الَةُ َّر
الرأْأ ِي َ انََن ْأنِ َ ِ ال َلطَ َو ِ يلَةُ ال َف ْأ
ض ِ َانََن ْأن لَ َدى َ
كىذا البيت مأخوذ من قوؿ ادلتنيب( :من الكامل):
ِ ()3
ِ
ِ
ي ََن ْأ َ َش َجا َ ِة ُّ
الثَنان
ل َن َن َن َن َن ُّل َن َنَّرَن
الم ََن
َّر
ي َ
الش ْأج َن َن َن َان ُه َو أ َّرَو ٌل َوا َن َن َن َن َن َ
الرأْأ ُ
ككبل الشاعرين ديجد الرأم الصائب كالصارـ كجيعلو يف ادلقاـ األكؿ كاألساسي ،ألف الشجاعة دكف
رأم كحلم هتور ذبٍت على صاحبها الويبلت.
كيقوؿ الطغرائي:
السم ِر اللَّر َد ِ
ِ
الحلَ ِ (.)4
ان بِ ِ ُس َ
الحلَى َو ُ
ود الغَ َداا ِر ُ ْأم َر ُ
يَ ْأم ُحو َن بِالِي ِ َو ُّ ْأ
ىكىذا يشبو قوؿ ادلتنيب( :من البسيط):
ِ
ي األَ َنََن َن َن َن َن َن َن َن ا ِري ِ
الجالَبِي ِ (.)5
الج َ ِ ِر فِ ِ ِّو
الحلَى َوال ََمطايَا َو َ
ُ ْأم َر ُ
مَ َ

()1مجاؿ مباركي :التناص كمجالياتو يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر ،إصدارات رابطة إبداع الثقافية ،دار ىومة ،اجلزائر ،ط ،2003 ،1ص.47
()2الديواف :ص.54
()3ادلتنيب :الديواف ،شرح :عبد الرمحاف الربقوقي ،راجعو كفهرسو :يوسف الشيخ زلمد البقاعي ،ج  ،1دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف ،ط ،1
 ،2004ص.431
()4الديواف :ص.54
()5ادلتنيب :الديواف ،شرح :عبد الرمحن الربقوقي ،ص.182
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ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

كما يوجد يف القصيدة تناص ـ ع القرآف الكرمي ،دبا لو من مكانة ىامة يف نفوس الشعراء
كاألدباء ،حيث "يعد القرآف رافدا غنيا ،كمنهبل عذبا للشعراء ،فاستقى منو الشعراء ،كاستثمركا
طاقاتو ،دبا يدعم كيساند ذبارهبم الشعرية كموقفهم الفكرية ،كىنا تتبدل الوظيفة األساسية
كاجلمالية للتناص القرآين يف الشعر يف تأسيس لغة جديدة ،لغة طافحة حبيوية دافقة ،كمشحونة
بطاقات عظيمة ،تكسب النص الشعرم ركنقا مجاليا ،كثراء فنيا ،كصدقا قوريا" ( ، )1حيث يقوؿ
الشاعر:
()2
ِ
ِ
ِ ِ
الج ِّوو فَا ْأ َ ِ ْأل
فَِ ْأن َ نَ ْأح َ ِل ْأَي فَاتَّرل ْأ نََن َف ًقا ف األ ْأَر ِ أ ْأَو ُسلَّر ًما ف َ
ت أ ْيىف تىػْيبتىغًي نىػ ىف نقا ًيف
كىذا مأخوذ من قولو تعاىل " ىكإً ْيف ىكا ىف ىكبيػىر ىعلىْيي ى
ك إً ْيعىر ي
استىطى ْيع ى
اض يه ْيم فىًإف ْي
األ ْيىر ً
الس ىم ًاء فىػتىأْيتً ييه ْيم بًآيىوة ىكلى ْيو ىشاءى اهلل ىجلى ىم ىع يهم ىعلىى اذليىدل فىبلى تى يكونى َّين ًم ىن
ض أىك يسلَّي نما ًيف َّي
()3
اجل ً
اىلًُت" .
ى
كىذا ما يبُت مكانة القرآف الكرمي يف نفس الشاعر ،شلا جعلو جيسده يف أسلوب فٍت رائع ،من
خبلؿ احلكم كالنصائح اليت كردت يف القصيدة.
َ 4ن الموسيقى الشعرية:
للموسيقى أمهية بالغة يف العمل الشعرم" ،فمن ادلعركؼ أف ادلوسيقى كانت ترتبط بالشعر
منذ نشأتو"( )4لذاؾ عرفوا الشعر بأنو الكبلـ ادلوزكف ادلقفى بقصة ،كقد قسمت إىل نوعُت رئيسُت
مها :ادلوسيقى اخلارجية كادلوسيقى الداخلية ك ما يسمى باإليقاع.

()1إبراىيم مصطفى زلمد الدىنوف :التناص يف شعر أيب العبلء ادلعرم ،عامل الكتب احلديث ،اربد ،األردف ،ط ،1،2011ص.119
()2الديواف :ص.55
()3سورة األنعاـ :اآلية (.)35
()4شوقي ضيف :الفن كمذاىبو يف الشعر العريب ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،ط ،1978 ،10ص.41
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ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

أ َن الموسيقى اللار ية:
كىي النظاـ العركضي الذم يشتمل على األكزاف كالقوايف ،اليت سبثل الركيزة األساسية يف عامل
الشعر ،بوصفها تشكبل يف العمل األديب يعادؿ اللوحة الفنية للرساـ ،كالتمثاؿ للنحات ،فمن
خبللو يؤثر األدب يف النفوس كينتزع اإلعجاب من القراء كالسامعُت .

 -1الو ن  :كىو من أىم عناصر الشكل ك"أعظم أركاف حد الشعر كأكالىا بو خصوصية ،كىو

مشتمل على القافية كجالب ذلا ضركرة" ( ،)1كقد كانت قصيدة "المية العجم" من حبر "البسيط"
الذم يتألف من أجزاء تتمثل يف :مستفعلن فاعلن أربع مرات إذا كاف تاما ،كما طرأت عليها
بعض الزحافات كالعلل:
ِ
أ َنَ َن
العطَ
الرأْأ ِي َ انََن ْأنِ َ ِ ال َلطَ
َص َن َن َن َن َن َن الَةُ َّر
َو ِالْأ َةُ ال َف ْأ
ض ِ َانََن ْأن لَ َدى َ
0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0//
0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0//
م فعل فا ل مس فعل فعل
ل
م فعل فا ل مس فعل
مستفعلن متفعلن  /فاعلن فعلن
كما أف البيت األكؿ حيتوم علي التصريح كىو "ما كانت عركض البيت فيو تابعة لضربو :تنقص
()2
بنقصو كتزيد بزيادتو"
كيف البيت الثاين يقوؿ:
()3
ِ ِ
الش ْأم ِ
ُّحى َك َّر
ا،وَم ْأج ِدي أ َّرَوالً َش ْأر ٌ َو َّر
س فِ الطَّرَف
س َرأْأ ُد الض َ
َم ْأجدي أَخ ًير َ
الش ْأم ُ
0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0/
مس فعل فا ل مس فعل ف لن

0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0 /
مس فعل

فا ل مس فعل فعل

()1ابن رشيق :العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده ،تح :زلمد زلي الدين عبد احلميد ،ج  ،1دار اجليل للنشر كالتوزيع كالطباعة ،بَتكت ،لبناف،
ط ،1981 ،5ص.134
()2ابن رشيق :ادلرجع نفسو ،ص.173
()3الديواف :ص.54
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ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

كيقوؿ الطغرائي:
ِ ()1
ِ ِ
الع ْأي ِ َ ْأد ُم ِ َ ْأ بَِق ْأس َوِة الَ ْأ ِ ِم ْأن ُ ِرَّرةُ الغَ َل
ُ ل ُْأو ال َفاك َهة ُم َّرر َ
0/// 0//0// 0//0/ 0//0// 0/// 0//0/0/ 0/// 0//0/0/
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن متفعلن فاعلن متفعلن فعلن
كيف ىذا البيت العركض األكىل تامة سلبونة كالضرب سلبوف.

 -2القافية  :كىي مقطع صويت تأيت يف آخر كل بيت لتكوف هناية لو ،كقد اختلف الناس يف
تعريف القافية" ،فقاؿ اخلليل :القافية من أخر حرؼ يف البيت إىل أكؿ ساكن يليو من قبلو ،مع
حركة احلرؼ الذم قبل الساكن ،كالقافية ػ على ىذا الذىب ،كىو الصحيح ػ تكزف مرة بعض
()2
كلمة،كمرة كلمة ،كمرة كلمتُت"
كليست القافية هناية البيت الشعرم فحسب ،كإمنا ربقق ذلك التكامل ادلوسيقي النغمي يف
البيت ،كقد ركيت القصيدة على حرؼ " البلـ" ،ىذا احلرؼ اجملهور ،الذم حيقق درجة عالية من
الوضوح الصويت ،لذاؾ كثر تواتره يف قوايف الشعر ،كنظرا دلزاياه يف اللغة العربية ،فقد أخذ مساحة
كبَتة يف دكاكين كبار الشعراء أمثاؿ امرئ القيس كحساف كادلتنيب كادلعرم كغَتىم من عمالقة
الشعر ،كقد مد ىذا احلرؼ الشاعر بفيض كبَت من األلفاظ ادلناسبة للغرض الشعرم من جهة،
كللوزف العركضي من جهة أخرل ،ألف "ركم القصيدة يعٍت احلرؼ الذم يتكرر يف آخر األبيات،
كتدكر عليو القصيدة ،كإليو يرجع الفضل يف االستمتاع بنغمتها احللوة ،كصوهتا العذب ،كترجيعها

اللطيف ،كإيقاعها ادلأنوس" ( ، )3كلذلك ازبذ الطغرائي حرؼ البلـ قافية لقصيدتو اليت مسيت هبذا
احلرؼ بػ "المية العجم".

()1الديواف :ص.54
()2ابن رشيق :ادلرجع نفسو ،ص.151
()3مصطفى السيويف :موسيقى الشعر العريب نغم كإيقاع ،الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية ،القاىرة ،مصر ،ط ،2010 ،1ص.136
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ل قـ ـ ـ ــلد اثـعن ـ ـ ـي:

األبعاد الفنيد فد قنيدد"المنيد ابجم"الطغر ئف

ب َن الموسيقى الداخلية (اإليقا ):
ديثل اإليقاع الداخلي مركزا ىاما يف رلاؿ الشعر ،فهو تنغيم حيدث عندما تتواىل بعض احلركات
كاحلركؼ" ،كبفضل اإليقاع الشعرم ديكن للمتلقي يف أثناء القراءة منح الصورة للقصيدة اليت يراىا
منحوتة يف الكلمة ،كاالنسياؽ أمجع ،جسدا كركحا ،عقبل كفطرا"(.)1
كقد امتازت القصيدة من الناحية اإليقاعية جبرس األلفاظ ،الذم جاء منغما ككاضحا ،مث تكرار
ألفاظ بذاهتا ،أك حركؼ بعينها ،فالتكرار "ىو أف يكرر ادلتكلم الكلمة أك الكلمتُت بلفظها
كمعناىا لتأكيد الوصف أك ادلدح أك غَته من األغراض" ( .)2كقوؿ الطغرائي:
()3
ىخَت ً
ً ً
َّيم ً
س ًيف الطَّيىفل
س ىرأْي يد الض ى
ُّلحى ىكالش ْي
ا،كىْيرلدم أ َّيىكالن ىش ْيرعه ىكالش ْي
ىْيرلدم أ ن ى
َّيم ي
كىنا كرر الشاعر لفظة "رلدم" ك"الشمس" ،كالغرض منو ىو التأكيد كالثبات.
كما استخدـ الًتصيع كىو "عربة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت ،أك من الفقرة يف النثر،
بلفظة على كزهنا كركيها كإعراهبا ..غالبا يف العجر من البيت أك الفقرة"( ,)4مثل قوؿ الطغرائي:
فَالَ ِدي َ ِلَي ِ م ْأش َ ى نِ والَ أَنِيس ِلَي م ْأن َنهى َ لِ
(. )5
َ
َ ْأ ُ َ َ َ
ُ َ ُ ْأ َ
كقولو:
القرى ِم ْأنَنهم َلَى ِ
ب َّررى ونَ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
القلَ ِ (.)6
ار َ
اله َوى م ْأنَن ُه َّر ف َك ِد َ
ار َ ُ ْأ
ُ
تَ ي ُ نَ ُ
كهبذا يعد اإليقاع أصدؽ تعبَت عن الشعر ،كأشد تأثَتا فيو ،دلا حيملو من طاقات موسيقية ،ذبعل
من التجربة العشرية صورة فنية مجالية.

()1عبد الرمحاف تربماسُت :البنية اإليقاعية للقصيدة ادلعاصرة يف اجلزائر ،در الفجر للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،2003 ،1ص.91
()2صفي الدين احللي :شرح الكافية البديعية يف علوـ الببلغة كزلاسن البديع ،ص.134
()3الديواف :ص.54
()4صفي الدين احللي :ادلرجع نفسو ،ص.190
()5الديواف :ص.54
()6الديواف :ص.55
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الخاتمة
الخاتمة
بعد ىذه اجلولة القصرية اليت قادتنا إىل التعرف على بعض مالمح القصيدة العباسية ،ال
ندعي أننا أحطنا بكل صغرية أو كبرية يف ىذه الدراسة ،ولكننا حاولنا قدر اإلمكان أن نربز بعض
اجلوانب الفكرية والفنية يف قصيدة "المية العجم" للطغرائي ،وقد توصلنا إىل النتائج اليت نج م ذلا
فيما يلي:
أوال :األدب احلقيق ىو ذلك األدب الذي حيوي أحاسيس اإلنسان ومشاعره ،فيسموا هبا
إىل صياغة شعرية راقية.
ثانيا :الفن والفكر يشرفان على اإلحساس وادلشاعر ،وينظماهنا لتكون أحاسيس فياضة عند
الشاعر الذي يسيطر ك السيطرة على العمل األديب.
ثالثا :إن األخالق والقيم االجتماعية باعتبارىا أحد ادلضامني الشعرية اليت حيتويها العمل
األديب ،تفرض على الشاعر أن خيتار ذلا ما يناسبها من ألفاظ وتراكيب ،وأوزان وقوايف ،وصور
ورموز.
رابعا :إن الشاعر الطغرائي مل

يقف مهزوما منكسراأمامنوائب الدىر ،وآالم االغرتاب

والوحدة ،بل حاول مواجهة النكبات وحتمل اآلالم بكل شجاعة وإرادة وطموح .
خامسا :كانت القصيدة عادلا سحريا مجيال ديوج باحلركة واأللوان ،حيث جتسدت فيو
التجربة الشعرية بواسطة اللغة ،والصورة والرمز والتناص ،وادلوسيقى.
سادسا :تنوعت مصادر الصورة الفنية اليت أبرزت ثقافة الشاعر ،ومجال الطبيعة ،فزادهتا
الصورة البالغية رونقا ومجاال.
سابعا :كانت القافة عذبة سلسة مناسبة إليقاع احلركة النفسية لدى الشاعر من أول بيت
يف القصيدة إىل آخر بيت ذلا.

52

الخاتمة
وىذه اخلامتة ىي هناية للبحث ،ونقطة انطالق لبحوث جديدة ،ذلك أن ادلوضوع ال يزال
فسيحا خصبا ،دلن يبتغي العلم وادلعرفة واالطالع.
والحمد هلل رب العلمين
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ملح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
نبذةعنحياةالشاعر:
ىوالعميدفخرالكتابأبوامساعيالحلسينبنعليبنعبدالصمدادللقبمؤيدالديناألصبهاين،ادلنشىءادلعروفبالطغرائي،ك
امنحرتماكبريالشأن،جلياللقدر،غزيرالفضل،لطيفالطبع،فاقأىلعصرىبصنعةالنظموالنثر،خبريابصناعةالكيميا
ء.
عاشفيكنفالسالجقةالذيناستولواعلىبغدادسنة
447ه،بعددخولسلطاهنمطغرلبكبغدادوقضائهعلىالبويهيني .
وسيطرسالطينهمعلىرقعةواسعةمنأرضاخلالفةالعباسيةقوامهاالعراقوبالدفارسوبعضبالدالشام.
ولدالطغرائيسنة
453ىبأصبهامننأسرةتنتميإلىأبياألسودالدؤيل،كشفاألستاذأبوامساعيلبذكائهسرالكيمياءوفكرموزىا،واستخ
رجكنوزىا،وذلفيهاتصانيفعدةمنها :
كتاجبامعاألسراروتراكيباألنوار،مفتاحالرمحةومصابيحاحلكمةفيالكيمياء،وحقائقاإلستشهاداتفيالكيمياء،و
كتابالردعلىابنسينافيالكيمياء.
خدمالطغرائيالسالطينالسالجقة،وقددفعبهطموحهإلىبالطالسلطامنلكشاىوولدىالسلطامنحمودمنبعده،تول
ىديوانالطغراءوتصدراإلنشاء،ولكنسرعامنانقمعليهرجااللدولةدلارأوامنطموحو،وخشوامنخطرىعليهمفيبالطال
سلطانفدسواذلعنده،فعزذلعنديواناإلنشاء،وكانيطمحفيالوزارة،وظاللشاعرفيبغدادحيدثنفسهبالعودةإلىوطنهأ
صبهان،فكانتهاهتالفرتةقدأوحتإليهبنظمالالميةسنة 505ه.
مثخدمالسلطامنسعودأخالسلطامنحمود،لكنهقتلفيالوقعةالتيكانتبيناألخوينسنة
515ه،وأدىذلكإلىنهوضكلمنهمادلالقاةأخيهعلىرأسجيشكثيفمنأعوانو،فاهنزمالسلطامنسعودوقبضعلىبع

ملح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ضرجاذلوأسرآخرون،وكانالطغرائيبينمنوقعوافيأسرالسلطامنحمود،فكانتالفرصةمتاحةألعدائهكيينتقموامنو
فأوحواإلىالسلطانبقتلهمتهمينهبالزندقةواإلحلاد.
وللطغرائيديوانشعرجيد،منمحاسنشعرىقصيدهتادلعروفةبالميةالعجم،التينظمهاببغدادسنة
505ىيصفحاذلويشكوزمانه.
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ق ائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي (رواية حفص عن عاصم) -1المصادر
أ -الدواوين الشعرية:
 -1الطغرائي (مؤيد الدين أبو امساعيل)  :الديوان ،مطبعة اجلوائب ،ق

سطنطينية ،ط ،1

.1300
 -2ادلتنيب (أبو الطيب)  :الديوان ،شرح عبد الرمحن الربقوقي ،راجعو وفهرسو  :يوسف الشيخ
زلمد البقاعي ،ج ،1دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ط.2004 ،1
ب -مصادر تراثية:
 -1اجلاحظ (أبو عثمان عمرو ين حبر) :البيان والتبيني ،ربقيق :عبد السالم ه ا رون،ج،1
دار اجليل ،بريوت،لبنان ،ط. 2001،3
 -2اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر) :احليوان ،تح  :عبد السالم ىارون ،ج  ،3شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر،ط.1965 ،2
 -3جالل الدين السيوطي :شرح المية العجم للطغرائي ،تدقيق  :أمحد علي حسن ،مكتبة
اآلداب ،القاىرة( ،دط).1923 ،
 -4ابن خلكان (مشس الدين أمحد) :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح  :إحسان عباس،
مج ،2دار صادر ،بريوت.1977 ،
 -5ابن رشيق (أبو علي احلسن) :العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده ،تح :زلمد زلي
الدين عبد احلميد ،ج ،1دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة ،بريوت ،لبنان ،ط.1981 ،5
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ق ائمة المصادر والمراجع
 -6الصفدي (صالح الدين خليل بن ايبك) :الوايف بالوفيات ،تح :أمحد األر ناؤوط وتركي
مصطفى ،ج  ،13دار إحياء الًتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط

،1

.2001
 -7صفي الدين احللي (عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي احللي) :شرح الكافية البديعية
يف علوم البالغة وزلاسن البديع ،ربقيق:

نسيب نشاوي ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،

(دط)(،دت).
 -8عبد القاىر اجلرجاين :أسرار البالغة يف علم البيان ،علق حواشيو ،زلمد رشيد رضا ،دار
ادلعرفة ،بريوت ،لبنان( ،دط)( ،دت).
 -9عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية ،اجلزائر( ،دط) ،
.1991
 -10الفريوز آ بادي (رلد الدين زلمد بن يعقوب) :القاموس احمليط ،تح :مكتب الًتاث يف
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط5ـ .1996
 -11ابن منظور (أبو الفضل زلمد بن مكرم) :لسان العرب ،مج  ،1دار صادر ،بريوت،
لبنان ،ط.1990 ،1
 -12ياقوت احلموي :معجم األدباء ،تح :إحسان عباس ،ج  ،3دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،ط.1993 ،1
 -2المراجع العربية:
 - 1أمحد زلمد احلويف :احلياة العربية خالل الشعر اجلاىلي ،دار هنضة مصر للطبع والنشر،
القاىرة ،ط.1972 ،5
 - 2أنطونيوس بطرس :األدب تعريفه ـ أنواعو ـ مذاىبو  ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس،
لبنان ،ط.2011 ،1
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ق ائمة المصادر والمراجع
 - 3إبراىيم مصطفى زلمد الدىون :التناص يف شعر أيب العالء ادلعري ،عامل الكتب احلديث،
اربد ،األردن ،ط.2011 ،1
 - 4آمنة بلعلى :أثر الرمز يف بنية القصيدة العربية ادلع ا صرة (دراسة تطبيقية) ،ديوان ادلطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر( ،دط).1995 ،
 - 5جابر عصفور :الصورة الفنية يف الًتاث النقدي والبالغي عند العرب ،ادلركز الثقايف العريب،
بريوت ،ط.1992 ،3
 - 6مجال مباركي :التناص ومجالياتو يف الشعر اجلزائري ادلعاصر ،إصدارات رابطة إبداع الثقافية،
دار ىومة ،اجلزائر ،ط.2003 ،1
 - 7جودت الركايب :يف األدب األندلسي ،دار ادلعا رف ،مصر ،ط.1975 ،4
 - 8دراسات يف اجملتمع العريب ،تأليف :خنبة من أساتذة اجلامعات العربية ،ارباد اجلامعات
العربية ،األمانة العامة ،عمان ،ط.1985 ،1
 - 9راوية عبد ادلنعم عباس :احلسن اجلمايل وتاريخ الفن (دراسة يف القيم اجلمالية والفنية) ،دار
ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية( ،دط) 2005،
 - 10سامي يوسف أبو زيد :األدب العباسي (الشعر) ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن ،ط.2011 ،1
 - 11سعدي صناوي :مدخل إىل علم اجتماع األدب ،در الفكر العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،1
.1994
 - 12السعيد الورقي :لغة الشعر العريب احلديث ـ مقوماهتا الفنية وطاقاهتا اإلبداعية ،دار ادلعرفة
اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية( ،دط)( ،دت).
 - 13السيد أمحد اذلامشي :جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،ج
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط.2008 ،1
66

 ،1دار الفكر

ق ائمة المصادر والمراجع
 - 14شوقي ضيف :تاريخ األدب العريب  -العصر العباسي الثاين ،دار ادلعارف ،مصر ،ط ،2
.1975
 - 15شوقي ضيف :الفن ومذاىبو يف الشعر العريب ،دار ادلعارف ،القاىرة ،ط.1978 ،10
 - 16صاحل مفقودة :األبعاد الفكرية والفنية يف القصائد السبع ادلعلقات ،در الفجر للنشر
والتوزيع ،القاىرة ،ط.2003 ،1
 - 17ضياء عبد الرزاق العاين :الصورة البدوية يف ال شعر العباسي ( 334ىـ  656-ىـ) ،دار
دجلة ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،ط.2010 ،1
 - 18عباس ثابت محود :ادلعيار األخالقي يف نقد الشعر العريب (من القرن الثالث حىت هناية
القرن السابع) ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،ط.2011 ،1
 - 19عبد احلميد ىيمة :الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ،دار ىومة للطباعة والنشر
والتوزيع ،اجلزائر( ،دط).2005 ،
 - 20عبد الرمحن تربماسني :البنية اإليقاعية للقصيدة ادلعاصرة يف اجلزائر ،دار الفجر للنشر
والتوزيع ،القاىرة ،ط.2003 ،1
 - 21عبد الفتاح نافع :الشعر العباسي قضايا وظواىر ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ط.2008 ،1
 - 22عبد الفتاح نافع :الصورة يف شعر بشار بن برد ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
(دط).1983 ،
 - 23عبد القادر الرباعي :الصورة الفنية يف شعر أيب سبام ،جامعة الريموك األدبية واللغوية ،اربد،
األردن ،ط.1980 ،1
 - 24عثمان حشالف :الرمز والداللة يف شعر ادلغرب العريب ادلعاصر (فًتة اإلستقالل)،
منشورات التبيني اجلاحظية ،سلسلة الدراسات ،اجلزائر( ،دط).2000 ،
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ق ائمة المصادر والمراجع
 - 25علي البطل :الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اذلجري (دراسة يف أصوذلا
وتطورىا) ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1981 ،2
 - 26كاميليا عبد الفتاح :الشعر العريب القدمي (دراسة نقدية لظاىرة االغًتاب) ،دار ادلطبوعات
اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
- 27

زلمد زغلول سالم :األدب يف عصر العباسيني  -اجلزء الثاين (من بداية القرن الرابع
إىل هنايتو) ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،ط.1999 ،1

 - 28زلمد سعيد فرح ومصطفى خلف عبد اجلواد :علم اجتماع األدب ،دار ادلسرية للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،ط.2009 ،1
 - 29زلمد سهيل طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،ط.2005 ،5
 - 30زلمد عبد العزيز ادلوايف :شعر الفكرة يف العصر العباسي ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرة ،ط.2007 ،2
 - 31زلمد عبد ادلنعم خفاجي :احلياة األدبية يف العصر العباسي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،اإلسكندرية ،ط.2004 ،1
 - 32زلمد مندور :األدب وفنونو ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط

،6

.2008
 - 33مصطفى السيويف :موسيقى الشعر العريب نغم وايقاع ،الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية،
القاىرة ،مصر ،ط.2010 ،1
 - 34مصطفى ناصف :الصورة األدبية ،طبعة مكتبة مصر ،القاىرة ،ط.1958 ،1
 - 35ميشال عاصي :الفن واألدب (حبث مجايل يف األنواع وادلدارس األدبية والفنية) ،منشورات
ادلكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط.1970 ،2
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 - 36ناصر لوحيشي :الرمز يف الشعر العريب ،علم الكتب احلديث ،اربد ،األردن،
ط.2011،1
 - 37ىدى علي جواد الشمري :األخالق يف السنة النبوية ،مراجعة وتقدمي :سعدون زلمود
الساموك ،دار ادلناىج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن( ،دط).2008 ،
 - 38حيياوي الطاىر :البعد الفين والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري ،ادلؤسسة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر( ،دط).1983 ،
 - 39حيي اجلبوري :احلنني والغربة يف الشعر العريب (احلنني إىل األوطان) ،دار رلدالوي للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2008 ،1
 - 40يوسف أبو العدوس :مدخل إىل البالغة العربية ،دار ادلسرية ،عمان ،ط.2007 ،1
 -3المراجع المترجمة:
 - 1كارل بروكلمان :تاريخ األدب العريب ،ترمجة :زلمود فهمي حجازي ،ج  ،3اذليئة ادلصرية
العامة للكتاب.1993 ،
 -4الرسائل الجامعية:
 - 1نسرين حوديي :داللة الرمز يف أدب األطفال كليلة ودمنة

أمنوذجا ،مذكرة لنيل درجة

ادلاسًت يف اآلداب واللغة العربية زبصص أدب حديث ومعاصر ،إشراف :د/علي خبوش،
قسم األدب العريب ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة زلمد خيضر بسكرة،

-2011

( 2012سلطوط).
 - 2نسيمة قط :مجاليات القصيدة الغزلية يف شعر عبد اهلل بن احلداد ،مذكرة نيل شهادة
ادلاجستري يف األدب ادلغريب واألندلسي ،إشراف :د /جاب اهلل أمحد ،قسم األدب العريب،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة زلمد خيضر بسكرة،
(سلطوط).
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 -5المجالت والدوريات:

1

 رللة ادلخرب (أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري)  ,العدد الثالث  , 2006منشورات قسماألدب العريب  ,كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة زلمد خيضر بسكرة ,
شركة دار اذلدى للطبع والنشر والتوزيع ,عني مليلة ,اجلزائر.

 -6المواقع االلكترونية:
ب اهلل بن احلسني ال عكبري ( 616-538ىـ) ،دراسة
 - 1شرح المية العجم أليب البقاء ع د
وربقيق :زلمود زلمد العامودي ،رللة اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد العاشر ،العدد األول ،كلية
اآلداب ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
WWW.iugaza.edu.ps/ar/periodical/articles/volume10issue1.Human6.plf.18/04/2013-16:05

 - 2زلمود الربداوي :قراءة يف الميات األمم ،رللة الًتاث العريب.
WWW.Reafnet-gov.sy/Bookspzoject/turoth/8384.20/04/2013.10:20

 - 3م.م د يمل كاظم سهيل :الكواكب والنجوم وداللتها يف الشعر األموي (جرير واألخط ل
أمنوذجا) ،رئاسة جامعة بغداد.
www.iasjnet/iasj?Func=Fulltextald=43377.22/04/2013.09:05
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الخاتمة
بعد ىذه اجلولة القصرية اليت قادتنا إىل التعرف على بعض مالمح القصيدة العباسية ،ال ندعي
أننا أحطنا بكل صغرية أو كبرية يف ىذه الدراسة ،ولكننا حاولنا قدر اإلمكان أن نربز بعض
اجلوانب الفكرية والفنية يف قصيدة "المية العجم" للطغرائي ،وقد توصلنا إىل النتائج اليت هنلها فيما
يأيت:
أوال :األدب احلقيق ىو ذلك األدب الذي حيوي أحاسيس اإلنسان ومشاعره ،فيسموا هبا إىل
صياغة شعرية راقية.
ثانيا :الفن والفكر يشرفان على اإلحساس وادلشاعر ،وينظماهنا لتكون أحاسيس فياضة عند
الشاعر الذي يسيطر ك السيطرة على العمل األديب .
ثالثا :إن األخالق والقيم االجتماعية باعتبارىا أحد ادلضامني الشعرية اليت حيتويها العمل
األديب ،تفرض على الشاعر أن خيتار ذلا ما يناسبها من ألفاظ وتراكيب ،وأوزان وقوايف ،وصور
ورموز.
رابعا :إن الشاعر الطغرائي مل بكتف دبعانة الدىر ،وآالم االغًتاب والوحدة ،بل صارع القدر
بكل شجاعة وإرادة وطموح .
خامسا :كانت القصيدة عادلا سحريا مجيال ديوج باحلركة واأللوان ،حيث ذبسدت فيو التجربة
الشعرية بواسطة اللغة ،والصورة والرمز والتناص ،وادلوسيقى.
سادسا :تنوعت مصادر الصورة الفنية اليت أبرزت ثقافة الشاعر ،ومجال الطبيعة ،فزادهتا
الصورة البالغية رونقا ومجاال.
سابعا :كانت القافة عذبة سلسة مناسبة إليقاع احلركة النفسية لدى الشاعر من أول بيت يف
القصيدة إىل آخر بيت ذلا.
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وىذه اخلاسبة ىي هناية للبحث ،ونقطة انطالق لبحوث جديدة ،ذلك أن ادلوضوع ال يزال
فسيحا خصبا ،دلن يبتغي العلم وادلعرفة واإلطالع.
والحمد هلل رب العلمين
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