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ِحيِ  ـِٰن الرَّ ْْحَ ِه الرَّ ّـَ  بِْسِم الل

الحمُد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أكـر الورى سيدنا محمد وعمى آلو      
 ف.يف الطاىريف وأصحابو الغر المنتجبالطيبي

ت في القرآف الكريـ كفي السٌنة الحكمة مف المكاضيع الميمة التي ذكر    كبعد...     
بصدؽ  ةأغمب ميزت كذكرت في الشعر العربي؛ كاف ليا حضكر فعاؿ في الغزؿ العباسي الذم

الدراسة تسميط الضكء  فابتغت؛ ، كبراعة التصكيرالكصؼ، كدقَّة رالعكاطؼ ، كجماؿ التعبي
ضكرىا في أسكةى بح فيوحاضرة  التي لطالما نجدىا ،عرشمف اغراض ال عمى الحكمة في كاحد

  –العقؿ– الحكمة و جمعت بيف طياتيا المتناقضات المديح كالرثاء فحاكلنا الكقكؼ عمى عتب
 –القمب–كالغزؿ 

في ىذا النكع مف البحث،  دراسةكمف أىـ الصعكبات التي اعترضت طريؽ ؛ قمة تكفر      
، كالبحث عف الدكاكيف كمياعنكاف الدراسة بكر يتطمب االمر البحث عف أبيات الغزؿ في 

 ضمنية. ـكانت ظاىرة أ اءالحكمة حصران سك 

اباف المدة الزمنية  الدراسة؛ دكاكيف شعراء الحقبة العباسيةاىـ المصادر التي قامت عمييا      
كالعباسي  ،دراسات التي دارت رحاىا حكؿ غرض الغزؿ عامةال كذلؾ، ك العنكاف ىادالتي حدٌ 

كغيرىا مف  ،كابعادىا في الحياة االنسانية بالحكمة خاصة، فضبلن عف الدراسات التي عنيت
في  ترقيميايا كقد تـ ثحالتي قامت عمييا فصكؿ الرسالة كمباالنقدية كاالدبية االخرل الدراسات 

  قائمة المصادر كالمراجع.

األبيات الغزلية العباسية  أغمب كاكتشافيا إلى سبر اغكارىا فيلقد قادني حب الحكمة      
ىذا المتعة الذىنية التي يبدييا إبداع  إلى أفضتكجدانية تجارب ك ة شعكرية ىزٌ التي حممت 

كمصداقية الشعكر كتأثير المعنى  معبران عف عمؽ التجربة نصو الشعرمفي الشاعر أك ذاؾ 
التي كاف نا لمحكمة عمى القصائد يقتصر استقصاؤ بالتنكيو لـ ، كمف الجدير عمى المتمقي

 اغراضيابمختمؼ  لمقصائد مقدمات الغزليةالغرضيا االساس الغزؿ فحسب بؿ عكلنا عمى 
نحك الشعكرية فضبلن عف خصكصية بعض األغراض بسمتيا الغزلي  الشعرية، كانفعاالتيا
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عف التعكيؿ عمى الغزؿ الرمزم  الغزلية فضبلن  راثيالمالذم عرؼ الحقان اجتماع الغزؿ بالرثاء 
 . لكف مف ألكاف الغزؿ االلييالذم ساده الشعر الصكفي كىك في حقيقتو 

مقدمةو، كثبلثة  إلى قياميا عمى: المكضكعطبيعة ييكمية البحث، فقد اقتضت بفيما يتعٌمؽ      
، كخاتمة، فبحثتى  مبحثيف : اشتمؿ  كجاءت في)مضاميف الحكمة(  في الفصؿ االكؿ فصكؿو

)قضايا دينية ، ولواـز اخالقية( و)الغزؿ  عمى جزئيتيف)المضموف الديني( المبحث االكؿ
)المضموف الذم اقتصر عمىالمبحث الثاني  كاشتمؿالصوفي في الحكمة الغزلية( 

الغزلية، الفراؽ  المراثي)الغزؿ الفاحش، سوسيولوجيا االشتياؽ،  فيو تناكلتك االجتماعي( 
 اجتماعيًا( اً حاضر بوصفو 

 عمى)الوظيفة الشعرية في الحكمة الغزلية( كالمكسكـ بػ  الفصؿ الثاني في حيف قاـ      
عمى جزئيتيف:  )الكظيفة  كانضكل )الوظائؼ النصّية(عف االكؿ منيا تحٌدثمبحثيف:  
كاالساليب  )االستفياـ ، النيي، االمر(نحك : االساليب الببلغية الطمبية كرصدنا فيياالتنبييية( 
 )الوظيفة الجمالية(أماك  والحذؼ،....( الذكر، والوصؿ والفصؿ، )التقديـ والتأخيرالمعنكية 

تضفيو مف جمالية عمى وما  ، الكناية(واإلستعارة)التشبية، البيانيةفدار محكرىا عمى الفنكف 
فكانت محكر المبحث الثاني الذم اكتنؼ بيف  )الوظائؼ السياقية(أما ،النصوص الحكمية

في افؽ التأثير  التي راحت تبحث )الوظيفة التأثيرية( : االكؿ كذلؾ جزئيتيف طياتو عمى
االنفعالي كالسمككي في خطكةو أكلى لتعديؿ االنفعاالت كالسمككيات أك تغيرىا اف كانت 

)الوظيفة المرجعية(  كالجزئية الثانية كانتمستيجنة أك التشديد عمى ما كاف مستحسنان منيا، 
 االدبية( )مرجعية القراف الكريـ، مرجعية الحديث النبوي الشريؼ، المرجعيةاشتممت عمىالتي 

بيف اإلقناع  الغزلية الحكمة)  الذم جاء تحت عنكاف ثـ درست في الفصؿ الثالث     
التي تمظيرت في  :  تقانات الحجاجمنيا عمى االكؿ اقتصرإلى مبحثيف :  كانقسـ، واالمتاع (

 ،مف جية )االيتوس، الباتوس، الموغوس(بػ كالمتمثمة  استراتيجيات ىذا الحجاج االرسطية
)التناقض وعدـ اإلتفاؽ، حجة التعدية، قاعدة العدؿ، ، نحك  :كالحكمة بكصفيا إجراءن حجاجيان 

)... 
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فيو تقانات  تفقد تناكلالذم تمثؿ محكر االمتاع في ىذا الفصؿ  أما المبحث الثاني    
)التضاد، الضحية،  :نحك )المفارقة(ض األكؿ في عنصر المفارقة كجعمتو عمى قسميف، خا

اء، التي ازدىرت في احضاف الحكمة كالغزؿ عمى السك  انكاع المفارقة الثانيكدرس التجرد(، 
 . )المفارقة الالشخصية، ومفارقة الموقؼ( منيا

مف لـ يشكر المخمكؽ لـ يشكر الخالؽ اتقدـ بجزيؿ الشكر كفي الختاـ كانطبلقان مف فكرة      
د. عامر صبلؿ راىي الحسناكم الذم كاف كراء ىذا  استاذم المفضاؿ أ.كالعرفاف الكبير الى 

حتى استكل عمى عكده كقاـ عمى  ، رةن كفكرة مجردةالجيد الذم بيف ايديكـ منذ اف كاف بذ
 .السديدة كتكجيياتو الرشيدة فجزاه ا عني خير الجزاء ئوسكقو بآرا

؛ ألفَّ  –ميما بمغ مكمف اإلبداع فيو–فيما ييقٌدمو ، فبل يحؽُّ ألحدو أف يٌدعي الكماؿ كأخيران      
) جؿَّ ثناؤه (، كلكني بذلت قصارل جيدم عمَّني أككف قد كفقت في مسعام،  الكماؿ  كحده
ف قٌصرت  ، كالحمدي  أيخطئ كأصيب طالبة عمـو  االكما أنا  نفسي كعمييا كزر ذلؾ فمفكا 

حمدان ال ييضاىيو أٌم ثناء، كالٌصبلة كالسبلـ عمى خير األناـ محمَّد كعمى آلو األطيار كصحبو 
         .األخيار

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 



5 
 

 

 

 

 انتمهيذ
ماهيت احلكمت وأبعادها انتأمهيت 

 وانفهسفيت
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 والفمسفية التأممية وأبعادىا الحكمة ماىية

 الختبلؼ كمفاىيميا، الحكمة تعريؼ في كالمنطقيكف المصطمح كرجاؿ المفٌكركف اختمؼ      
 مف الحكمة في اختمفكا كما ، كايديكلكجياتيـ كفكرىـ بيئاتيـ تعكس التي المعمكمات مصادر
 إلى الدراسة مف اليدؼ كاف لذا كديمكمتيا؛ كمصادرىا كدرجاتيا، ، كأنكاعيا أقساميا، حيث

 كتمنح تيعطى التي اإلليية كالحكمة بالتجربة تكتسب التي الكضعية:  الحكمة نكعي تكضيح
 فإف"  الحكمة" عمى كبير بشكؿ يرتكز الدراسة مكضكع كاف كلٌما ، كتعالى سبحانو ا مف

 . الحكمة كاالصطبلحي لمفظ المغكم المدلكؿ إلى التطرؽ تستكجب الدراسة أصكؿ

  : الحكمة لغة

 مف تمنعو ألنيا، بذلؾ سيميت الفرس، بحنكي احاط كرد في المعجـ ، إف الحكمة ىي ما      
 اخبلؽ مف صاحبيا تمنع ألنيا الحكمة؛ اشتقاؽ: كمنيا لراكبيا الراية كتذلؿ الشديد الجرم

، كجاء في العيف  (ُ) الجيؿ تمنع كالحكمة الفساد مف كمنعو اتقنو أم األمر؛ كاحكـ االرذاؿ،
)حكـ( الحاء كالكاؼ كالميـ أصؿ كاحد، كىك المنع، كاكؿ ذلؾ  الحكـ، كىك المنع مف الٌظمـ، 
كمت الٌدابة كأحكمتيا. يقاؿ حكمت الٌسفيوى   كأطمقت عمى  حكىمة الداٌبة ألنيا تمنعييا يقاؿ حى

 (ِ)كأحكمتوي، إذا أخذت عمى يديو 

  : اصطالحاً  الحكمة

 يبحث عمـ الحكمة، ينبغي الذم الكقت في ينبغي الذم الكجو عف ينبغي ما عمى نقؿ ىي     
، الحكمة (ّ)نظرم عمـ فيي البشرية الطاقة بقدر الكجكد في ىي ما عمى االشياء حقائؽ عف

في المعنى الشامؿ لكؿ ما مضى: عبارة عف العمـ المتصؼ باألحكاـ، المشتمؿ عمى المعرفة 
 .( ْ)بنفاذ البصيرة، كتيذيب النفس، كتحقيؽ الحؽ كالعمؿ بوبا عز كجؿ، المصحكبة 

 

                                                           
 ِٕ/ّلساف العرب مادة )حكـ(: ( (ُ
 ّّْ/ُمعجـ العيف : ( (ِ
 . ٔٓالتعريفات : الجرجاني : ( (ّ
 . ّّ/  ٖشرح النككم :  صحيح مسمـ :( (ْ
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 : الكريـ القرآف في الحكمة 

 عشر تسعة "الحكمة" يتكرر في لفظ حيف الرجكع الى كتاب ا عز كجؿ  نجد أف        
كمف البلفت لمنظر في لفظ "الحكمة" في مجمؿ سكر القراف   سكرة، عشرة اثنتي في مكضعان 

 الكريـ لمداللة عمى ما في الكتاب الكريـ مف االحكاـ كالقيـ عمى نحك ما كرد في قكلو تعالى :
بَّنا ﴿ مىٍيًيـٍ  يىٍتميكا ًمٍنييـٍ  رىسيكالن  ًفيًيـٍ  اٍبعىثٍ  كى  رى  ًإنَّؾى  ييزىكّْيًيـٍ  كى  اٍلًحٍكمىةى  كى  اٍلًكتابى  ييعىمّْميييـي  كى  آياًتؾى  عى

ـي  اٍلعىًزيزي  أىٍنتى  ًكي [  أك الداللة عمى العمـ النافع المؤدم إلى العمؿ الصالح ُِٗ]البقرة :   ﴾اٍلحى
ٍيران  أيكًتيى  فىقىدٍ  اٍلًحٍكمىةى  ييٍؤتى  مىفٍ  كى  يىشاءي  مىفٍ  اٍلًحٍكمىةى  ييٍؤًتي ﴿عمى نحك ما جاء في قكلو تعالى   خى

[ ، في آيات قميمة  دؿ لفظ "الحكمة" عمى ِٗٔ البقرة : ] ﴾اأٍلىٍلبابً  أيكليكا ًإالَّ  يىذَّكَّري  ما كى  كىًثيران 
دي  قىتىؿى  كى  المَّوً  ًبًإٍذفً  النبكة كما في قكلو تعالى: }فىيىزىميكىيـٍ   اٍلًحٍكمىةى  كى  اٍلميٍمؾى  المَّوي  آتاهي  كى  جاليكتى  داكي

مَّمىوي  كى   األنبياء مف ا خمؽ خير في نزلت الحكمة لفظة [ كأفُِٓ]البقرة:يىشاءي..{  ًممَّا عى
 كالفقو بالديف المعرفة ىي الكريـ القرآف في لمحكمة الداللي المعنى كاف الصالحيف كالمرسميف

كعمى العمكـ يدكر لفظ "الحكمة" في (، ُ)تعالى  ا مف كنكر سجية ىك الذم كالفيـ التأكيؿ في
اك  آيات الذكر العزيز في فمؾ معاني األسمكب الحكيـ كالمفظ الميف لما يؤثر في السامع كيفيده،

 بما يدؿ عمى كاليداية الرشيدة المكاعظ البميغة كالسداد في الرأم بما يكافؽ الحؽ .

 الحكمة في الفكر االنساني بيف التأمؿ والفمسفة: 

تمثؿ الحكمة خبلصة نظر معمؽ إلى الككف كالمجتمع تصدر عف ذكم التجارب        
الخصبة كالعقكؿ الراجحة كاالفكار النيرة ،مما يتضح انيا تصدر عف فئة مف الناس ىي الفئة 

؛ فالحكمة تنظر في االمكر نظرة ( ِ)التي تقدر عمى فيـ العمة كالمعمكؿ كالسبب المسبب فييا 
تحميبل دقيقا ،ثـ تصدر في شأنيا حكما يظؿ مذككران يعمؽ باألذىاف؛ فيجرل  شاممة كتحمميا

مجرل الحكمة عمى األلسف عبر العصكر، ككف الحكمة تصدر عف العقؿ كما يصدر عف 
العقؿ  مرادؼ لصدؽ الحكـ كصدؽ الحكـ ال يختمؼ فيو اثناف ميما اختمفت االزماف، اذا 

إذ يشترؾ العقؿ اإلنساني في صياغة  (ّ)عماؿ الفنيةنميز بيف الحسف كالقبح في السمكؾ كاال

                                                           
 ٓ –ٕينظر : حكمة القراف كالحضارة : ( (ُ
 ُْٗ/ ُينظر المعجـ الفمسفي : ((ِ
 ٖٗ/ِالمعجـ الفمسفي ( (ّ
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يفسر لنا تطابؽ بعض الحكـ في المعنى لدل الشعكب كاألمـ في  ، كلعؿ ىذاتمؾ الخصائص 
عصكر مختمفة، كالعرب بكصفيـ مف شعكب ببلد الشرؽ شاعت عندىـ الحكمة منذ العصر 

يتجاكز حدكد البساطة كالنظرة  الجاىمي، غير أف ما كصؿ مف حكـ بالنسبة إلى ىذا العصر ال
الضيقة الى المحيط االجتماعي، كبمجيء اإلسبلـ ديف النظر كالرؤية كالفكر؛ أخذ نطاؽ 

، أما في العصر العباسي كما شيد ( ُ)عقميـ يتسع إلى محيطيـ االجتماعي بدافع تعميـ الديف
الحضارات المجاكرة لو  مف تطكر في المجاؿ الفكرم كالنزعة إلى التجديد؛ إذ انفتح عمى ثقافة

مف فارسية كركمية كيكنانية فحصؿ التمازج بيف الثقافة العربية كالثقافات االخرل ، كقد انعكس 
ىذا التمازج إيجابا عمى العقؿ العربي مما أدل إلى ازدىار الحياة االدبية ، ككاف اف امتاز 

ؾ نتيجة لصمة األدباء األدباء في ىذا العصر باألصالة كاإلبداع كالتجديد في الشعر كذل
 ( ِ.)بالمنطؽ كالفمسفة كترتب عف ىذه الصمة امتزاج العقؿ بالعاطفة 

 كصكاب لمحؽ المكافؽ كالكبلـ كالحكمة. كالتفٌقو العمـ: ىي الفمسفي المعجـ في كالحكمة      
 التشريع، ًحكمة: يقاؿ. كالعمة الجيؿ مف يمنع كما مكضعو، في الشيء ككضع كسداده األمر

 ك االفعاؿ بيا تكصؼ حالو اك الحكـ، بيا يكصؼ حالة كىي الفمسفة ىي ايضان  كالحكمة
 األصمية، الفضائؿ احدل عمى اطمؽ ثـ العمـ، عمى اليكنانييف عند الحكمة لفظ اطمؽ األقكاؿ،

 ىي الحكمة قيؿ لذلؾ العمؿ، مع العمـ عمى ذلؾ بعد اطمؽ ثـ كالعفة كالشجاعة الحكمة: كىي
 الفاضمة األفعاؿ عمى التامة الممكة كاكتساب النظرية، العمكـ باقتباس اإلنسانية النفس استعماؿ

؛  التأمؿ كالحكمة كالتدبر كالتفكير (ّ)عميو ىي ما عمى الحقائؽ معرفة ىي الحكمة قيؿ اك
مصطمحات مترادفة ذات صمة كثيقة بعضيا ببعض، ك ىي مف الكممات الكاردة في النصكص 
الشرعية عمى أصؿ معناىا المغكم غالبان ككميا تدكر حكؿ معافو ذات دالالت تغني العقؿ 

لقو سبحانو كتعالى كمع كالفكر بما ىك نافع كمفيد كتؤثر سمكؾ الفرد ذاتو اك في عبلقتو مع خا
الككف كمف حكلو، كىذا ما نسعى اليو عند الحديث عف ىذه المصطمحات كبياف مفيكميا، 
التأمؿ التفكير كالتدبير فالتأمؿ في أكجز صكرة  يعني التفكير كالتدبير، فيك عبادة عظيمة 

ادة محصكرة في غفؿ عنيا الكثير، كاستيانكا بيا، فبعض الناس قد يتبادر الى اذىانيـ اف العب
                                                           

 ُّ–َّشعر المتنبي دراسة فنية :ابك العبلء مصطفى)اطركحو دكتكراه( :( (ُ
 َٗ–ٖٗينظر العصر العباسي االكؿ :شكقي ضيؼ: ( (ِ
 ِْٗ–ُْٗ/ُؿ صميبا : المعجـ الفمسفي : جمي( (ّ
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، ( ُ)اعماؿ الجكارح، كجيؿ اف لمقمب كالعقؿ اعماالن يتعٌبد بيا كالتفكير يحتاج لصبر كتكمؼ 
كالفمسفة مشتقة مف كممة يكنانية كىي فيبل سكفيا، كتفسيرىا: محبة الحكمة، فمما اعيٌربت قيؿ : 

مؿ بما ىك أصمح، فيمسكؼ ثـ اشتقت الفمسفة منو، ثـ أصبح معناىا عمـ حقائؽ األشياء كالع
كتنقسـ قسميف : أحدىما الجزء النظرم كاآلخر الجزء العممي، كمنيـ مف جعؿ المنطؽ جزءان 

 .( ِ)ثالثان 

ذا ما عكلنا عمى ماىية الحكمة  في النقد العربي القديـ فقد كاف لجيابذتو رؤاىـ التأممية  كا 
 الحديث غريب في النياية" في األثير ابف النابعة مف فمسفتيـ النقدية  الخاصة فقد  ذكر

كىـ اف" كاألثر كىـ" تعالى ا أسماء في حى  كقيؿ القاضي كىك الحاًكـ، بمعنى كىما" كالحكيـ الحى
 في الخطأ مف الصكاب ييدرل بيا لمنفس حالة: الغزالي  حامد ابك كقاؿ الًحكمة ذك:  الحكيـ
 مف يمنع نافعان  كبلمان  الشعر ام(( لحكمان  الشعر مف إف )) كفيو االختيارية االحكاؿ جميع
 . (ّ)كاالمثاؿ المكاعظ بيا اراد قيؿ كالسَّفو الجيؿ

 منعتو، إذا أحكمتو: قكلؾ مف الخصكمة عف المنع يقتضي الحكـ: العسكرم  قاؿ حيف في
 حكـ: قيؿ فإذا كالٌشرع، العقؿ يقتضيو بما األحكاـ عمى األمر فصؿ الحكـ: يقاؿ أف كيجكز
 . (ْ) الحؽ مكضع الباطؿ جعؿ أنو فمعناه بالباطؿ

كفي فصكؿ الرسالة البلحقة سنحاكؿ الكقكؼ عمى مصاديؽ تمؾ الرؤل كتشكبلت ىذه التجربة 
 في حدكدىا الشعرية النقدية في ساحة الغزؿ:

 

                                                           
 ِْْ/ ِشرح رياض الصالحيف : محمد بف صالح العثيمٌيف: ( ينظر : (ُ
 ٕٗمفاتيح العمـك : ( (ِ
 . ْٓٓ -ْْٓ/ُالنياية في غريب الحديث كاألثر: ( (ّ
 َُٗالفركؽ المغكية : العسكرم: ( (ْ
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 انفصم األول

 انغزنيت مضامني احلكمت
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، كيقاؿ لمف يحسف دقائؽ  ))عيرفت الحكمة بانيا  معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـك
ـي، كالحكـ كال ًكي  فضؿه مف ا ، (ُ)(( حكمة مف العمـ، كالحكيـ : العالـالصناعات كيتقنيا حى

 أيكًتيى  فىقىدٍ  اٍلًحٍكمىةى  ييٍؤتى  مىفٍ  كى  يىشاءي  مىفٍ  اٍلًحٍكمىةى  ييٍؤًتي﴿ عمى عباده التي اشار الييا بقكلو تعالى
ٍيران  عف ككف الحكمة مف مظاىر  ، فضبلن [ِٗٔ: البقرة]  ﴾اأٍلىٍلبابً  أيكليكا ًإالَّ  يىذَّكَّري  ما كى  كىًثيران  خى

إف ىذه )) االماـ عمي ) عميو السبلـ( فقد كرد عف سآمة عنيا راحة القمكب كدفع الضجر كال
 (ِ)((ةاالبداف فاىدكا إلييا طرائؼ الحكم كما تمؿُّ  القمكب تمؿٌ 

يدعك إلى الخير كالرشد محامد األخبلؽ، كقيؿ الحكمة إصابة القكؿ  كقيؿ الحكمة عدؿه       
مف غير نبكءة، كالمنع مفى الجيؿ،؛ فالحكمة تمثؿ اإلتقاف كالدعكة إلى مكاـر األخبلؽ 

  (ّ)كالصفات الحسنة 

المرحمة فقد شيد العصر العباسي مرحمة تطكر فكرم كحضارم كادبي، أسيمت تمؾ      
، لذا كاف لمحكمة دكر (ْ)باتساع مفيكـ الحكمة نتيجة التطكر كاالنفتاح عمى الثقافات األخرل

كمكضكعات  ،في عدة مكضكعات مف ناحية الكعظ كاإلرشاد الغزؿ فعاؿ في حياة شعراء
، فكانت أشعارىـ الغزؿ متمثمة بالقيـ األخبلقية التي نمت في كينكنة النفس لدل أكثر الشعراء

ة لقمب الشاعر يصٌكر مف خبللو المشاعر الكجدانية كما يعترم نفسو مف آلغزلية بمثابة مر ا
نكا أبياتيـ ببعض الحكمة التي لمشعراء أف يضمٌ  أتالشكؽ كألـ الفراؽ، تمؾ المساحة ىيٌ 

  الديني كاالجتماعي. يفمضمكنفي بكتقة ال تصبَّ ل في جٌمياانصرفت  قدكجدناىا 

 

 

                

                                                           

 ِٕٗ/ّ(  لساف العرب: ) مادة( حكـ (ُ
 َِ/ْنيج الببلغة : شرحة الشيخ محمد عبده:  ( (ِ
 ِٔ - ِٓ( األكـ في األمثاؿ كالحكـ : محمد حجي : (ّ
  ُُ( ينظر: التشخيص في الشعر العباسي حتى نياية القرف الرابع اليجرم : ثائر سمير حسف : (ْ
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 ادلبحج األول

 ادلضمىن انذيىي
يكاد يتفؽ الجميع عمى األثر الكبير الذم تركو اإلسبلـ في نفكس العرب؛ اذ غٌير مجرل      

حياتيـ،  ككاف معينيـ في ذلؾ القرآف الكريـ الذم يعٌد أعظـ كتاب عرفتو المغة العربية،  إلى 
؛ إذ جعؿ الشعراء ينيمكف منو في محاكاتو لٌما بيرىـ (ُ)جانب اشتمالو عمى نظاـ دقيؽ متكامؿ

، كلٌما (ِ)إعجازه ببديع أسمكبو،  كصياغة أياتو فأخذكا يقتبسكف منو في أشعارىـ لفظان كمعنى 
جتماعية تديف بشؤكنيا لمطقكس الدينية ايمثؿ ))ظاىرة  – في بعض جكانبو –كاف الشعر 

؛ فإف المضمكف الديني لدل أم شاعر (ّ) خبلقية((كتجٌسد عقائد المجتمع كحاجاتو الركحية كاأل
كيضيفيا إلى  ،كمف لحظات شعكرية يمٌر بيا ىذا الشاعر أك ذاؾ ،ينبعث مف كاقع خاص

كتتمٌثؿ ىذه المحظات مف األجكاء الركحية التي تكسب النٌص الشعرم صفات  الشعرية تجربتو
كفي ضكء استقرائنا ، (ْ)ؿ المبدع الجكدة كالحيكية عندما تسمط عميو عناصر التأٌمؿ كالخيا

  : نجدىا تدكر عمى المحاكر اآلتيةجنبتيا الدينية لمحكمة في 

 / قضايا انذيه وآدابه أولا 

رت كاف لمطابع الديني كظيكر اإلسبلـ كبير األثر في شعر الغزؿ،  فالنزعة الدينية غيٌ      
مف مفردات األشعار كنظرة الشعراء الى الحياة كالمكت،  كىذه الثنائية الضٌدية بيف التمٌتع 

نعكس عمى قدرة الشعراء في تكثيؼ ابمذات الدنيا كشيكتيا،  كبيف االنقطاع عف تمؾ الدنيا قد 
طناب في سترساؿ كاالتضٌمف تجربة حياتية عريضة، أك االالمعنى الشعرم في بيت كاحد ي

 ف تمؾ التجربة في أكثر مف بيت .بيا

ختبلؼ طبائعيـ، ابناء عمى ما تقٌدـ فكسائؿ الشعراء تتبايف في صياغة الحكمة بحسب      
تزاف،  كالكعظ كالرضا بالكاقع عند كعمى تمايز نظرتيـ إلى الحياة،  فيغمب اليدكء، كاال

                                                           

  ْ - ّ( ينظر : أثر القرآف في الشعر العربي الحديث : شمتاغ عبكد شٌراد : (ُ
  ّْ( ينظر : تأريخ األدب العربي في العصر اإلسبلمي : شكقي ضيؼ : (ِ
  ْٔ - ْٓ(  مفيـك الشعر دراسة في التراث النقدم : جابر عصفكر : (ّ
  ّّ( ينظر : تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ : عمي عمكاف : (ْ
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، كىذا التمايز نابع مف (ُ)يـ بالتشاؤـ، كاليأس، كالمرارة، كالتمٌردضيـ، بينما يمتمئ بعضبع
كينكنة الحكمة ثمرة تجارب طكيمة، كفطنة، كنظر ثاقب، كبصيرة نافذة بالناس كأخبلقيـ 

  ،(ِ)كالماضيف كمصائرىـ، كتأٌمؿ في سعي اإلنساف كغايتو كنيايتو، ثـ إحساس دقيؽ بالحياة
فيي خبلصة تجربة كمعاناة كنظرة إلى الككف كالمجتمع، يطمقيا صاحبيا بكبلـ مكجز كدقيؽ 

شاد، كشركطيا أف تككف عامة ليعٌبر عف حقيقة أك رأم أك مبدأ ما، يكجو لؤلجياؿ النصح كاإلر 
الدينية التي تعٌرضت ليا الحكمة الغزلية بجانبيا االيجابي كمف ابرز القضايا  (ّ) شاممة
 كاآلتي: أجمالياي يمكف كالسمب

 االستئذاف : –

ىتمت الشريعة اإلسبلمية بتنظيـ حياة الناس مف خبلؿ تقديـ المقاصد العميا كمف تمؾ ا     
كىك   افاالستئذآداب  بػ؛ لذا يتجمى ىذا المقصد (ْ)المقاصد حفظ األعراض كحماية الحقكؽ

مف اآلداب االجتماعية الدينية  الرفيعة، التي تعني)) طمب اإلذف، أك طمب إباحة التٌصرؼ 
  : )البسيط(  (ٔ) كما في قكؿ العباس ابف االحنؼ  (ٓ)ممف لو حؽ االباحة(( 

 فعنَدُكـ َشَيواُت السمِع َوالَبَصرِ                في ِزيارِتُكـ    ب  أتاَذُنوَف ِلصَ 

 ُيضمُر السُّوَء ِإف طاَؿ الُجموُس ِبِو      َعؼُّ الضِميِر َولِكف فاِسُؽ الن َظرِ  ال        

كىي مف اآلداب  ، آداب االستئذاف بالزيارة ةبمراعاالحكمة القابعة في البيتيف تتمثؿ      
ميكا  ﴿الشرعية التي أٌدبنا ا سبحانو عمييا في محكـ كتابو بقكلو  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍدخي

ك  ـٍ تىذىكَّري ـٍ لىعىمَّكي ٍيره لىكي ـٍ خى مىى أىٍىًميىا ذىًلكي مّْميكا عى تيسى تَّى تىٍستىٍأًنسيكا كى ـٍ حى ] النكر :  ﴾فى بيييكتنا غىٍيرى بيييكًتكي
لسؤاؿ الضمني في [، كىا ىنا يستأذف أبف األحنؼ الحبيبة فكز لزيارتو إٌياىا متكجيان با ِٕ

                                                           

  َِٖات األشقر : ( ينظر : األدب الجاىمي قضاياه كأغراضو كفنكنو : غازم طميمات كعرف(ُ
  ْ - ّ(  الشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو : يحيى الجبكرم : (ِ
 ٖ–ٓينظر: حكمة االسبلـ في معتقده، كمقاصده كاحكامو  : محمد ابك الفيض: ( (ّ
 َٖاالستئذاف في القرآف كالسنة دراسة مكضكعية : إسبلـ كماؿ سعيد )ماجستير(: ( (ْ
 ّٓقمعو جي، حامد صادؽ قنيبي:  معجـ لغة الفقياء : محمد ركاس( (ٓ
  ُْٕديكاف العباس يف األحنؼ : ( (ٔ
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شيكة السماع كالبصر( كناية عف شدة كفحكاه : ألديؾ اشتياؽ لي ؟ فػ )عجز البيت األكؿ 
)لحبيب( يتصؼ بكؿ مقكمات العفة التي يقع في  ٌف ىذا الحبٌ أالشكؽ لرؤية الحبيب كالسيما 

الشاعر كعمى الرغـ مف تصريح  ،قمة ىرميا، عفة الضمير، ككٌؼ النفس عٌما حٌرمو ا تعالى
لمحظكر الذم فرضو عمى نفسو كىك ستدرؾ بمفارقة كنائية تبيح لو شيئان مف اابعفافو إاٌل أٌنو 
( الذم يتنافى مع قيـ الديف الحنيؼ الذم نادل بغض البصر، لكف الشاعر كاف )فسؽ النظر
النظرة ـ إلباحة ىذا المحظكر بعفة الضمير في إشارة منو إلى أنو قد كبح جماح ذكٌيان حينما قدٌ 

الشيكانية لمحبيبة ما داـ الضمير ىك الرقيب عمى الرغـ مف عمكمية حرمة النظر إلى ما ال 
يجكز أك لغرض الفساد كما يفضي إلى ارتكاب المحرمات؛  ككأننا بالشاعر يدرؾ قكؿ اإلماـ 

؛ فتشٌبث بالنظرة  (ُ)عمي عميو السبلـ ))إذا أبصرت العيف الشيكة عيمي القمب عف العاقبة(( 
، فأف األكلى )) إياؾ كالنظر بعد النظرة ملسو هيلع هللا ىلص مصطفىاألكلى المكما إلييا في قكؿ الحبيب ال

بف األحنؼ لـ تحمؿ بيف طياتيا الشيكة المفضية إلى الكقكع ا؛ فنظرة (ِ)لؾ كالثانية عميؾ (( 
 .في الفتنة قدر ككنيا نظرة اشتياؽ خالصة فحسب

 إفشاء السالـ :  –

 تأليؼ القمكب،إفشاء السبلـ بيف الناس كعمؽ جذكره في  الديف اإلسبلمي عمى مبدأ حثَّ     
كبالنظر لما  في نفكس المسمميف، كتعزيز المحبة السكينة كالطمأنينة منحمف أىمية في  لولٌما 

بأف األشرار بينيـ ))إيذاف  ئومف إعبلف األمف بيف الناس كفي إفشا العصريكتنفو ىذا 
عميو كالو  صمى افقد حٌث الرسكؿ األعظـ   (ّ) قكاعد اإلسبلـ(( ويضتقتخارجكف عمى ما 

في أكثر مف مناسبة عمى السبلـ،  فقاؿ ))لف تدخمكا الجنة حتى تؤمنكا، كلف تؤمنكا حتى  كسمـ
يؤكد  ابف األحنؼ  ، (ْ)تحابكا، أال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتمكه تحاببتـ ؟ أفشكا السبلـ بينكـ(( 

                                                           
  ُٓٓغرر الحكـ كدرر الكمـ : ناصح الديف أبك الفتح األمدم ، ت : عبد الحسف ذىني : ( (ُ
( كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ : العبلمة عبلء الديف عمي المتقي حساـ الديف اليندم، اعتنى بو (ِ

  ِْٔبي : إسحاؽ الطي
  ُٓ/  ِ( كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة : عبد الرحمف الجزيرم :  (ّ
  ّّٓ/  ّ( سنف أبي داكد لئلماـ الحافظ أبي داكد سميماف ، ت : محمد عبد العزيز الخالدم :  (ْ
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فيك بداية لكؿ كئاـ ككنو تحية أىؿ الجنة،  القيمة العميا التي يسمك بيا السبلـ األحنؼ 
 )الطكيؿ(  : (ُ)إذ يقكؿ  ؛كصمح

 َفَأكرـُ َأسباِب الرَدى َسبَب الُحب             ِإذا لـ يكف ِلمَمرِء ُبدٌّ مف الَردى

ـَ الُحب  قمَبُو     ـُ َقمبيب  َلِمتُّ َوَلـ َيعمـ ِبحُ               َولو َأف  َخمقًا كاَت  ُك

 ِإذا قيَؿ تُقِريَؾ الَسالـَ تماسكت       ُحشاشُة نفسى وانجَمت َغمَرُة الَكربِ 

فشاؤه مف السنف اإلسبلمية المؤكدة لممحب في الحفاظ       فحكل الحكمة ىنا إقراء السبلـ كا 
كجبلء لميمكـ كالكرب التي لحقتو جٌراء بيعده عف فكز، فضبلن عف  عميو مف اليبلؾ المكشؾ

 .كتمانو لحٌبو إٌياىا

 الَقَسـ : –

ترقى بقيمتو الدينية، ككنو كسيمة تمكف الشيء  بخصكصية عٌزز القرآف الكريـ منزلة القسـ    
،  كمف مصاديؽ (ِ)في الٌنفس كتقربو منيا، لٌما في القسـ مف أىمية دينية كقداسة في القمكب

بيعد الحبيب؛  مشكبان بمكضكعة في قريض الغزؿ ما كرد في حكمة العباس بف األحنؼ القسـ
 ( الطكيؿ: ) (ّ) إذ يقكؿ

 َفَقد َصد  عّني ِبالَمَود ِة َمف َأىَوى          ِإلى اهلل َأشكو ِإن ُو َموِضُع الَشكوى

 أَلىُؿ الِعشِؽ فيما ُيصيُبيـ          َأَحؽُّ ِبَأف ُيبَكى َعَميِيـ ِمَف المَوتى َلَعمري

كبالنظر لمعطى القسـ  ؛الحبيب عنو، كظممو إياهً  يشكك العباس بف األحنؼ  تعالى صدٌ      
ذم النزعة الدينية في أصمو ىك ما حدا الباحثة إلى العركج بيكذا لكف مف الحكـ نحك 

أحرل بالبكاء عمييـ  –مف كجية نظره –ديني؛ إذ يقسـ الشاعر بعمره ككف العٌشاؽ المضمكف ال

                                                           

  ّٔ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ُ
  ّْ:  ( ينظر : القرآف كالقيـ اإلنسانية : عبد المطيؼ محمد عامر(ِ
 ِ( ديكاف العباس بف األحنؼ : شرح كتحقيؽ عاتكة الخزرجي : (ّ
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إذا ما تأٌكلنا بكاء  في ىذه الحكمة مف البكاء عمى المكتى، كقد تتعٌمؽ صكرة األلـ بشكؿ أكبر
 المكتى أنفسيـ عمى العٌشاؽ .

 الدعاء : 

التي منحيا ا سبحانو كتعالى  السنية مف النعـك ، الميمة الدعاء مف المظاىر الدينية      
 في طياتيا التي حممتغزلية المشاعر كمف ال، (ُ)مف أنكاع العبادات ان لمبشر؛ إٌذ يمثؿ نكع

ابف األحنؼ؛  ما أنشده لشعكر الصادؽتعبيران عف ا الدعاء؛ تكطيدان لمحكمة التي كردت فييا،
 (  )الكامؿ: (ِ) في قكلو

 َفِنَي الِعتاُب بدأِتو بِعتابِ                         بالِعتاِب فُكم ما َعذ بِت َقمبي

ـُ ما ُتِجفُّ ِثياِبى        ال ُأِحبُِّؾ صاِدقًا               يأن  وَزعِمت   َواهلُل يعم

 َلوال َمخاَفُة َأف ُتصيَبِؾ َدعَوتي              َلَدَعوُت يا َسَكني َعمى الكذ ابِ 

النزعة الفمسفية غير خافية المعاني في النٌص؛ فكثرة العتاب تعدـ الصدؽ بيف الحبيبيف،      
كالمعطى الديني نممحو قابعان في الدعاء الذم اكتنفتو الجممة الشرطية، التي جاء بيا ابف 

و مستجابان بحؽ حبيبتو؛ لكٌف ئاألحنؼ دليبلن عمى صدؽ مشاعره كنقاء قمبو في كينكنة دعا
يا ذاؾ الخكؼ النابع مف حبو العفيؼ ليا ىك مف نأل بو عف الدعاء عمى الكٌذاب خكفو عمي

ذىا سىأىلىؾى ًعبىاًدم عىنّْي فىًإنّْي {إليو يتكاشج مع قكلو تعالى  امنيما، كىذا الصدؽ كالنقاء المكم كىاً 
ٍلييٍؤًمني  اًف فىٍميىٍستىًجيبيكا ًلي كى ـٍ يىٍرشيديكفى قىًريبه أيًجيبي دىٍعكىةى الدَّاًع ًإذىا دىعى  [ُٖٔ]البقرة :  }كا ًبي لىعىمَّيي

 

 

 
                                                           

  ٔ - ٓ( ينظر : دعاء االنبياء كالصالحيف : (ُ
  ّْ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ِ



17 
 

 الوعظ  :  –

كيقصد بو تقديـ النصح لممرء كي يككف عمى طريؽ الخير، بما يقتضي ابتعاد اإلنساف      
، كصد كسكاه مف الخصاؿ السمبية التي ال يرتضييا الديف كالمجتمع عمى السكاء عف الغضب

مف  (ُ)مرعى الشيطاف كمرتعو  –اليكلأم  –ككنو؛ اليكلتسٌمط الشيطاف عمى القمب بكاسطة 
ان لممحٌبيف كأرباب الشيكات؛ فيقكؿ ظأجؿ حصكؿ أبي نٌكاس عمى مبتغاه فقد نٌصب نفسو كاع

 المنسرح(  :) (ِ) احدل المياتو في 

 وحاف َنومي فِمفَرشي َكَفؿُ       دأبَي حّتى إذا الُعيوُف ىدت   

 فكؿُّ َنفس َورَاءىا َأَجؿُ        أّييا الناُس فأسَمعوا ِعظتي     يا

ـُ َرُجٌؿ     ساَعدُه في َحبيبو األَمؿُ              فميحَمِد اهلل منك

قمبو؛ فيك يصٌكر لنا الحب كالداء  سكيداءيجٌسد لنا الشاعر حالة العشؽ الذم يقع في      
الذم يمنع عنو النـك فيأخذ ىذا الحب عمى عاتؽ المسؤكلية كالتحمؿ، فيك يكاسي نفسو 

عمى مسامع الناس، أف كؿ نفس كراءىا أجؿ، فنمحظ أف الشاعر قد تداخؿ في  يمقيوبخطاب 
مييي {كعظو مع قكلو تعالى  آءى أىجى ؿه فىًإذىا جى ًلكيؿّْ أيمَّةو أىجى كفى سىاعىةن كى  }كىالى يىٍستىٍقًدميكفى  ۖ  ـٍ الى يىٍستىٍأًخري

كجيو سبحانو، كىذا األمر  كتأكيد فناء الكجكد خبل الكعظكالحكمة ىاىنا ؛ [ ّْ]األعراؼ: 
ؿ؛ آيتكجب الحمد مٌنا  كليس العكس في مساعدة األحياء لبعضيـ في تحقيؽ اآلماؿ كالم

 بمف يحب بفضؿ التكٌكؿ عمى ا عٌز كجٌؿ .كليخمص مف ذلؾ إلى مراده كىك الحظكة 

 

 

 

                                                           
  ِِٕينظر : در الناصحيف في الكعظ كاإلرشاد : عثماف بف حسف بف أحمد الشاكر الخكرم : ( (ُ
  ِٓٗ/ ْديكاف أبي نٌكاس ( (ِ
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 التسبيح : –

ثبات ما  صيقصد بالتسبيح تنزيو ا تعالى كتطييره عما ال يميؽ بو مف النقائ      كالتمثيؿ كا 
التسبيح صيغة مف صيغ التعجب  فضبلن عف كينكنة، (ُ)يميؽ بو مف المحامد كصفات الكماؿ

 كالمدنس كقد تعالؽ النص بيف المقدس  الغزؿ الماجف قصيدة النحكم كقد لمسناه حاضران في
 )الطكيؿ(  :  (ِ)برد بشار بف  إذ يقكؿ 

 جريُت وأبالني الَيَوى َفبِميتُ           ال َجالَدَة  بعدما ي ب  رَ فُسب حاَف 

 (ّ)ظِمئُت ّفَمـ َأظَمأ إلى َبرِد مشَرٍب     ولكف إلى وجِو الِحبيِب َظِميُت 

 بدىياتعمى )سبحاف ربي( كمف  إنبنت صريحة لمتدٌبر بخمؽ ا تعالى كقضائودعكة     
استعماؿ التسبيح اٌطراده في التعٌجب، كىنا يعجبي الشاعر مف الحاؿ التي آؿ إلييا مف نفاد 

فداللة )جريت( قد أجممت في  ،الصبر كخكار قكتو بعدما كاف مبرزان بيف أشباىو مف المحبيف
((طياتيا المثؿ القائ ؛ كيضرب لمف كصؼ بالتبريز عمى أقرانو؛ (ْ)ؿ ))جرمي المذٌكياىت غبلبي
، كىك مثؿ يضرب (ٓ)نقمب الحاؿ نقيضو، ))كجرل الكادم فطـٌ عمى القىرٌم((الكف سرعاف ما 

في استشراء الشٌر كتجاكزه الحٌد؛ إذ صدم بشار لرؤية عبدة محبكبتو بعدما كاف ينعـ في 
اٌل أٌف الرياح سارت بما ال تشتييو سفف الشاعر، فجٌؼ غدير جكارىا كحرز حبيا المنيع، إ

غة الدينية في ىذه الحكمة، نطالعيا بمساف بالمقاء كانحسرت مياه الكصؿ بيا، كلعؿ بؤرة الص
حاؿ بشار الذم يرل أف مف أفضى بيذا األمر كصٌيره إلى ىذا الحاؿ كالييئة ىك مدٌبر حكيـ 

 فبل محالة أٌف لو حكمتو في ما صنع كقٌدر، كقضى كدٌبر .منٌزه مف العبثية كالسيك، كمف ثـ 

 

                                                           
 ِٓينظر : التعريفات: الجرجاني :  ( (ُ
  ّٗ/  ِ( ديكاف بشار بف برد : محمد الطاىر ابف عاشكر : (ِ
: العطش .ينظر : لساف العرب مادة ) ظمأ( : (ّ   ِٖٔ/ٖ(  ظميتي
  ِٗٗ/  ُ( جميرة األمثاؿ : ابك ىبلؿ العسكرم، تحقيؽ: محمد عبد المجيد قطامش كمحمد أبك الفضؿ : (ْ
  ِِّ/  ُفسو :  ( المصدر ن(ٓ
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 كبح جماح الذات : –

تٌباع اليك  كيراد      ، بحرص المسمـ عمى مجانبة كؿ ما ييسيـ في لضبط النفس عف الميؿ كا 
كليذا  ،كتحٌبذىاميا ئالكقكع في الرذيمة، فالشيكة رغبة النفس الشديدة لنيؿ مطالبيا التي تبل

عمى السكاء، كىذه  ٌثر سمبان عمى نفسو كالمجتمعؤ كيدفعيا عنو كي ال ت ،يتجٌنب المرء الشيكة
:  (ِ)؛ إذ يقكؿ )صريع الغكاني( مسمـ بف الكليد غزؿفي  ا، كما نطالعي(ُ) الجزئية الحكمية 

 )الطكيؿ(

ـٌ      َقَدـٍ َكالراِىِب الُمتبتؿِ  عمى                  َخَموُت ِبيا والميُؿ َيقظاُف قاِئ

 َوكاَد َعموُد الُصبِح ِبالُصبِح َينَجمي         َفَمّما اسَتَمر ت ِمف َدجا الَميِؿ َدوَلٌة 

مي               الُبكا َتراءى الَيوى ِبالَشوِؽ َفاسَتحَدثَ   َوقاَؿ ِلَمذ اِت الِمقاِء َتَرح 

نممس في النٌص دعكة ضمنية إلى ديمكمة ذكر ا تعالى كمراقبتو لعبده كي يكبح جماح      
الرغبات الشاذة كالممذات الدنيكية الفانية، كىذا ما ٌسكغ حضكر المعجـ الديني إلى جانب 

المتعٌبد كخمكتو في حضرة الرٌب الجميؿ،  لمراىبالمعجـ الغزلي كالمتمٌثؿ بالصكرة التشبييية 
الصبح، ىذا  –الراىب كالشاعر  –الشاعر إلشباع شبقو مف الحبيب حتى أدرؾ االثناف  بخمكة

فخبلصة ىذه الحكمة تنطمؽ مف كينكنة النفس البشرية جكىر مف ركح ؛ بعبادتو كذاؾ بشيكتو
الرٌب سبحانو كنفحة قدسية تنزع إلى عكالـ الرقي كالتكامؿ؛ إاٌل أنو قيٌدر ليا أف تمبس البدف 

في ىذه الدنيا الدنية، كتنشغؿ بتمبية احتياجاتو كممذاتو الرخيصة، كمف ىنا جاءت  رداءن ليا
دعكة الشاعر إلى تيذيب النفس كتأديبيا مف خبلؿ المجاىدة كالنزكح بيا إلى شاطئ الفضيمة 

 .كترفعيا عف حب الذات كدرئيا عف المغريات المادية 

                                                           
  ِٗينظر: منيج القصة القرآنية في تيذيب الشيكات : أحمد عبد القادر حسف )  ماجستير ( :  ( (ُ
  ُْْشرح ديكاف صريع الغكاني : ( (ِ
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في  حبلكة الحب كمرارة اليجر قترافاتمثؿ أخرل يعرض لنا أبك نكاس  صكرة شعرية في    
 )الطكيؿ(  :  (ُ)في قكلو كذلؾ   مف مظير ديني،اكثر  فييا  حكمة تضاـٌ 

ّنما      َمرارُتو في الَقمِب يومًا ِمف الَيجرِ             َخميمي  إّف الُحب  ُحمٌو وا 

 َليمِة الَقدرِ َمف أىواه في  ُحب  ِسوى       وال الَيجُر ما ُكنُت سائاًل  وواهلل، ل

 عمى الُحّب يعُمو كالُكسوؼ عمى الَبدرِ         ولكّف ىذا الَيجَر ما زاَؿ آفًة   

،  يةمف ج بيتحدث الشاعر عف جمالية الحٌب كشٌدة حبلكتو كما لو مف تأثير عمى القم     
بيت الثاني المف خبلؿ القسـ في  حرص ، إذ جية أخرلصعكبة الفراؽ كعذاب اليجر مف ك 

فصار مترقبان لقدـك ليمة القدر  ؛ بياف حالتو النفسية التي كىنت نتيجة اليجر كالحرماف إلى
مف ، كأبك نكاس كاحد  كتقٌدر فيو أقكات الناستفتح أبكاب السماء الستجابة الدعاء  التي فييا

أف يحظى كمغنمو مف ىذه الميمة الكريمة مف الشير الفضيؿ  الناس الذم كاف جٌؿ مراده ىؤالء
اليجر لما جعؿ  ،ؾ بصكرة تشخيصية استكمؿ فييا حكمة البيتبقمب مف ييكاىا، لكنو استدر 

  تقٌدـ.آفة الحب التي دٌعميا كاٌكدىا بالقسـ الم

 اإلشراؾ بالذات اإلليية :  –

الذم يستحؽ  الكاحدعبادتو؛ كىك  خمقوختص ا عٌز كجٌؿ التكحيد لنفسو كأكجب عمى ا     
في قعر الذنكب كمحبطات األعماؿ كالخمكد األبدم  فالشرؾ مف عظائـ العبادة دكف غيره،

إذ نمحظ  [ُّ:لقماف ] ﴾عىًظيـه  لىظيٍمـه  الشٍّْرؾى  ًإفَّ  ﴿الحٌؽ في كتابو العزيز جينـ، لذا عٌبر عنو
ككرد في  ، كىذا الظمـ بعينو لما يكضع الشيء في غير مكضعو،خالؽاللممخمكؽ ب بييان فيو تش
بشار بف برد باقتراؼ  إقرار كمف مصاديؽ ىذا األمر، (ِ)الشرؾى أعظـ الضَّبلًؿ ((أفَّ  ))األثر

 :) الخفيؼ (   (ّ)إذ يقكؿ  ؛ تعالى اإلشراؾ با الذنب نتيجة العشؽ الذم كصؿ بو حدٌ 

                                                           

  ٕٔ/  ْ( ديكاف ابي نكاس: ج (ُ
  ُُٖممخص في شرح كتاب التكحيد : صالح بف فركاف عبد ا الفركاف : ( (ِ
  ُّٖ/  ُديكاف بشار بف برد :  ( (ّ
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 َوثػبػاَ ِبػػَحػػديػػٍث َوثَػبػِت ِلمَيػجػِر           َويػػَح َنػػفػػسػػي ، َأُكػػم مػَػا َدب  واشٍ 

 ؟َأيػَف ِمػّنػا َمػف ال ُيػقػاِرُؼ َذنبا          مػػا َكػذا َيػصػَنػُع الُمػحػبُّ فػقُػّري   

 َفػػمػػا لي ات َخػذُت َوجػَيػِؾ َرب ػا دُ           ػَعبْ َلـ َيكف لي َربٌّ ِسَوى الَمِو يا 

كالدعاء عمى نفسو  ،مؤل قمبوييبيف لنا الشاعر مكقفو بتكٌجع كترٌحـ إزاء العشؽ الذم      
بالكيؿ كالثبكر، كىذا يمكف أف نستشٌفو مف خبلؿ قكلو )كيح نفسي( فحالة الضعؼ التي دبت 

ٌنو يبٌدؿ أمف كاشو نٌماـ؛ غير  ان في أكصالو جعمتو ينزح نحك النأم كاليجراف كمما سمع كبلم
كاف قبؿ عشقو  إذ إٌف الشاعرمكقفو ألف كينكنة النفس تعمـ بأنو كبلـ ممفؽ زائؼ ال دليؿ فيو، 

 رٌبوفغدت ىي  قمبو بجبلبيب حبياعابدان  تعالى كحده كما أف تعٌمؽ  –محبكبتو  – ةلعبد
المشاعر  مف ىذا الكـزماـ أمره، كبالرغـ مف حالة التخبط مف  الحبأفقده فقد  ،كمعبكده

 إف :فخبلصة الحكمة ىنا تعالى المضطربة التي أكصمتو الى عبادة الحبيب كالشرؾ با
 العشؽ قد يصؿ بالمرء إلى درجة اإللحاد كاإلشراؾ بالذات اإلليية 

 حرمة النظر :  –

بو حجب البصر  كيرادليذا األمر أىمية كبيرة في الشريعة، فيك مف اآلداب اإلسبلمية،        
، (ُ)في المحرماتسيمة دافع بيا اإلسبلـ عف اإلنساف كي ال يقع فيك ك عف النظر إلى المحـر 

 في ذلؾ كمنيا استراؽ النظر كمقارفة المحرمات كالحجة يقٌدـ تبريران لذنكبو ابف المعتزفيذا 
 : )المديد((ِ)شدة جماؿ محبكبتو؛ إذ يقكؿ

 ِمف َحبيبِ  رقنا َنظَرةً سَ فَ           َرقيبِ  ِمف َقد َوَجدنا ِلَغفَمةٍ 

ـ  َوجيًا َمميحًا   ًة في الذُّ         َورََأيناُه َت  وبِ نُ َفَوَجدناُه ُحج 

يتذرع ابف المعتز بالذنكب بكصفيا حجةن لدرء سكء عاقبتو مف الرقيب الذم يمكف أف      
فأتكأ عمى الميعجـ  ؛ا الكاشي أك البلئـننتأكلو با سبحانو كتعالى كليس المراد الرقيب ىي

                                                           
  ٕينظر : حكـ اإلسبلـ في النظر كالعكرة : محمد أديب كمكؿ : ( (ُ
  ُّٔديكاف ابف المعتز : ( (ِ
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متاع ناظريو بجماليا األٌخاذ، الديني لممبالغة في شكقو لرؤيتو الحبيبة  فأباح لنفسو كؿ كا 
ح كالتفاخر عمى الذات اإلليية، مركران باستراؽ النظر، كانتياءن بالتبجٌ  تعدّْ المكبقات مف 

بالذنكب، فالحكمة المتكارية خمؼ ىذا التعٌدم كالعصياف كلك عمى حساب تدعيـ الصكرة 
الشعرية ىي الدعكة لمتضحية مف أجؿ الحبيب حتى كلك جاءت تمؾ التضحية كالمغامرة عمى 

 .كاألخبلؽحساب الديف كالمذىب 

؛ إذ يطالعنا برؤية الكليدقريض الغزؿ عند مسمـ بف  كجيتيا صكب نيٌمـ السياؽ نفسو كفي 
 الكامؿ( :) (ُ)أك الندـ، لما يقكؿ فييا شيء مف الحسرة 

 َعيني َفكاَنت َشقَوًة َوَوباال       َكَسَبت ِلَقمبي َنظَرًة ِلَتُسر ُه          

 ما َمر  بي َشيُء َأَشدُّ ِمَف الَيوى    ُسبحاَف َمف َخَمَؽ الَيوى َوَتعالى

 فٌ أالغكاني مف حبلكة محبكبتو كشٌدة جماليا حٌجة ليطيؿ النظر إلييا، كيظف يتخذ صريع      
ئد ؼ)) النظر بريد الزنى، كرا، عميو تمؾ النظرة سعادة لقمبو فما كانت إاٌل سكء حاؿ كببلء

النظر إلى جماؿ امرأة   (ِ) ((يقدر عمى االحتراس منوأشد كأكثر، كال يكاد الفجكر، كالبمكل بو 
جاء  بف الكليدلذا نممس خطاب اىبلكو،  مدعاةن فيقد يتمكف بسببو حبيا مف قمبو تمكنان يككف 

بغض النظر عف مخالفة  ناهتو عيجن ما عمى نشـ فييا رائحة الحسرة كالندـ ةخبمسمصطبغان 
 بنبرة تيكـ ماجنة بصكرة مسككت ، كجاء ىذه الندـ مشكبان لقكاعد الديف االسبلمي لنظرا تمؾ

مف حرمة  المتأتيةالشدة كالصعكبة  بيذهعنو ليذه الحكمة الغزلية التي جدكاىا اذا كاف اليكل 
إلى محبكبتو يخالؼ    كجعمنا نيكل!!! رب قد خمؽ لنا العيكف ياالنظر إلى الجماؿ فمماذا 

قكاعد الديف اإلسبلمي، ثـ يبٌيف إف تباريح اليكل كالحب أشٌد ما يتعرض لو اإلنساف ؛ فالسياؽ 
الشعرم في البيت الثاني يحيؿ الشاعر إلى دعكة صريحة لقدرة ا عٌز كجٌؿ عمى الخمؽ كعمى 

 لتعٌجب .منح المرء القدرة ليحب، فالشاعر أستعمؿ التسبيح ليبٌيف اطراده في ا

 

                                                           
  َُِشرح ديكاف صريع الغكاني : سامي الدىاف : ( (ُ
 ُِٔ/ّق( : تحقيؽ ابك الفضؿ ابراىيـ: ْٕٗالبرىاف : الزركشي )ت( (ِ
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 ب  :االعذ –

كال ينقطع  ـال يفتر عنيتكٌعد ا جٌؿ ثنائو يـك القيامة بعقاب الكافريف بالنار كىك عذاب      
فتيـ لمحبكباتيـ كسعير تمؾ نكاس عذابات النار شبيية بعذابات العاشقيف كلي ك، يجٌسد لنا أب(ُ)

 (  )الكافر : (ِ)النار

 ألّف الُحب  أىوُنُو َشديدُ          يِعّز عمّي أف تِجدي َكوجدي     

 ُقموُب العاشقيف ليا َوقودُ           رأيُت الُحب  نيراًنا تمظ ى       

 ولكَف كّمما احترقَت تعودُ           فميت ليا، إِف احترقت، تفانت؛ 

 ُأعيدت لمَشقاء ليـ ُجمودُ          كَأىِؿ الناِر إف نِضجت ُجموٌد    

ٌب كلكاعجو في مقابمة ببلغية بيف  يعٌبر      الشاعر بكممات عميقة عٌما يخالجو مف آالـ الحي
الشاعر أف يصؼ  مراد في النٌص، إذ كاففحكل الحكمة تفصح عف نار العشؽ كنار اآلخرة 

فكرتو  ، فعمد إلى امتصاصلذم ينتابيـ جٌراء الفراؽ كالحزفلنا معاناة أىؿ العشؽ كالعذاب ا
ٍنييـٍ أىٍمكىاليييـٍ كىالى أىٍكالىديىيـ مّْفى الٌمًو ﴿ في البيت الثاني مف قكلو تعالى :  كٍا لىف تيٍغًنيى عى ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

ابي النَّارً  قكلو تعالى  عمىتكأ في مرجعية البيت الرابع ا[ ك َُ]آؿ عمراف :  ﴾شىٍيئنا كىأيٍكلىػًئؾى أىٍصحى
ميكدنا غىٍيرىىى {:  ـٍ جي ـٍ بىدٍَّلنىاىي ميكديىي ٍت جي ا نىًضجى ـٍ نىارنا كيمَّمى كا ًبآيىاًتنىا سىٍكؼى نيٍصًميًي ا ًليىذيكقيكا ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

ًكيمنا ، ا كانت الناس كالحجارة كقكد جينـ[ فإذٔٓ]النساء :  }اٍلعىذىابى ًإفَّ المَّوى كىافى عىًزيزنا حى
كمقابمة نزع جمكد  ،عاشقيف كقكد ىذا الحب كذاؾ العشؽ ىذا مف جية فقمكب المحبيف كال
قكف مف كتجدٌدىا زيادة في العذاب بنزع قمكب العٌشاؽ كفنائيا بمف يتعمٌ  عيرالمعٌذبيف بنار الس

 ككجو المشابية بيف العذابيف تجدٌدىا اآلالـ . ،الحبيبات 

 

                                                           
  ُُّكاؿ يـك القيامة : محمد متكلي الشعراكم : ينظر : عذاب النار كأى( (ُ
  ْٗ/  ْديكاف أبي نٌكاس :  ( (ِ
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 : الرياء –

دكف  كالصبلح كقصده الكجاىة ككسب كٌد االخريفبالخير تظاىر تحت مرأل الناس     
، فيك باب مف ابكاب النفاؽ، كمف الرغبة الحقيقية في ذلؾ الخير أك طمب رضا ا تعالى

 :) الكافر(   (ُ)ديؾ الجفقكؿ  مصاديؽ

 عمى الَخد ْيِف منحدٍر َسُكوبِ  وقائمٍة وَقْد ُبصرْت بدْمٍع          

 ِخْمٌو            َقديمًا ما َجَسْرَت عمى الذُنوبِ تكِذُب في البكاِء وأنَت 

 َقميُصَؾ والدُُّموُع َتجوُؿ فيِو               وقُمبَؾ ليَس بالقمِب الَكئيبِ 

 شبيُو قميص يوسَؼ حيف جاءوا               عمى لب اتِو ِبَدـٍ َكُذوبِ 

كجاء ديؾ الجف بشاىد عمى ىذا الحكمة إظيار اإلنساف خبلؼ ما ييبطف مراءن كتزٌلفان،      
كزكجتو )كرد(  الشاعر يخبرنا بمساف حاؿ فٌ أالممؽ بحادث نبي ا يكسؼ عميو السبلـ، كك

بيتاف كالنار عمى أثر كشاية كاذبة إنيا ترفعت عف تصديؽ، حزنو كبكائو عمييا الالتي قتميا 
مىٰى قىًميًصًو ًبدىـو {:  قكلو تعالىل ممتصان  بعد إف مٌكف سيفو منيا كتكطيدان لتعميمو جاء ٓاٌؤكا عى كىجى

ا تىًصفيكفى  مىٰى مى ًميؿه كىٱلمَّوي ٱٍلميٍستىعىافي عى ٍبره جى ـٍ أىٍمرنا فىصى ـٍ أىنفيسيكي لىٍت لىكي ]يكسؼ :  }كىًذبو قىاؿى بىٍؿ سىكَّ
ُٖ. ] 

 : الزىد –

بالدنيا المقبمة كال يحزف  ال يفرحاإلنساف تككف نتيجتيا أمريف : صفة راسخة في نفس      
كمف المكاـز التي كاف ليا حضكر فاعؿ في حكمة مكضكعة الزىد  ؛ (ٕ) عمى الدنيا المدٌبرة
 )المتقارب(  : (ّ)قكلو  بعض المكاضع كقؼ عندىا أبك العتاىية في التيالغزؿ العباسي 

 الِجياِد ِجياُد الَيوى،     َوما َكّرـَ الَمرَء ِإال التَُّقى َأَشدُّ 

                                                           
  ِِديكاف ديؾ الجف : ( (ُ
 ّْاالخبلؽ في حياتنا االسبلمية  : المجنة الثقافية لحركة انصار ا األفياء   :  ((ِ
 َِديكاف أبي العتاىية : ( (ّ
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العتاىية في حكمتو ىاىنا شريعة الجياد كالسيما جياد النفس الذم عٌبر  كيستحضر أب     
عنو الحبيب المصطفى بالجياد األكبر حيف ألـز المؤمنيف بكبح جماح نفكسيـ الٌتكاقة إلشباع 

في مكضع آخر ))أفضؿ الجياد مف جاىد نفسو التي بيف ( ملسو هيلع هللا ىلصنيميا الغرائزم، كقاؿ )
تكأ الشاعر عمى ىذه المعطيات النبكية ليخمص مف حكمة كعظية قكاميا العفاؼ ا، ف(ُ)جنبيو((

 بأكسع معانيو .

 

 انقيم األخالقيت :  حاويا/

السمككية، كالمبادئ الثابتة أك المتغيرة التي ترتبط  بلتتيمٌثؿ األخبلؽ مجمكعة القيـ، كالتمثٌ      
بشخصية اإلنساف إيجابان أك سمبان، كمف ثـ تيحٌدد كينكنتو كطبيعتو انطبلقان مف تصٌرفاتو الذاتية 
كالكجدانية، كالقيـ األخبلقية مصدرىا فطرة الناس السميمة التي ىداىـ ا تعالى إلييا، كال 

قيـ ثابتة في كٌؿ المجتمعات كعمى مٌر األزمنة، فيي تستمد إلزاميا، دىا زماف أك مكاف، فاليحدٌ 
)كالخمؽ ىك حاؿ النفس، كبيا يفعؿ اإلنساف )كقكتيا، كحقيقتيا، كطبيعتيا مف ا تعالى، 

أفعالو ببل ركاية كال اختبار، كالخمؽ قد يككف في بعض الناس غريزةن كطبعان، كفي بعضيـ ال 
ياد، كالسخاء قد يكجد في كثير مف الناس كال تعمـ، كغير ذلؾ مف يككف إال بالرياضة كاإلجت

 . (ِ)( (األخبلؽ المحمكدة كالشجاعة، كالحمـ كالعٌفة، كالعدؿ، كغير ذلؾ مف األخبلؽ المحمكدة

ٌيرة البعيدة عف الشركر بجميع أنكاعيا كصكرىا، فكمما انتشرت       كالحياة األخبلقية ىي الخى
الخير كاألمف كاألماف الفردم كاالجتماعي، كانتشرت الثقة المتبادلة أيضان، نتشر اىذه الحياة 

، كصبغة ىذا االتجاه أك المضمكف في عمكمو دينية، كتندرج (ّ)كاأللفة كالمحبة بيف الناس
 بعض االتجاىات المثالية التي تقترب في فيميا مف المفيـك الديني . هتحت إطار 

ي غزلو كثيران مف معاني الفضيمة األخبلقية التي حٌبذىا الديف لقد جٌسد الشاعر العباسي ف     
الحنيؼ مف جية، كنٌدد بسكاىا مف فضائؿ طالحة مف جية أخرل في ضكء عبلقة الرجؿ 

                                                           
  َُٔمعاني األخبار : أبك جعفر بف عمي الحسنيف القمي : ( (ُ
  ُِتيذيب األخبلؽ : ابك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  : ( (ِ
  ٖينظر : عمـ األخبلؽ اإلسبلمية : مقداد يالجف محمد عمي : ( (ّ
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بو تمؾ المكاقؼ كىذه  حفمتا، كما مبالمرأة كخضـ مكاقؼ الكداع كالفراؽ التي كقعت بيني
، كالصبر،  العبلقة مف قيـو حرص الشاعر عمى إبرازىا في صكرة حكمة مصطبغة بالكـر

 . الحميدة بلؿالخً كغيرىا مف  ،كالشجاعة، كالمركءة، كالعدؿ، كالكفاء، اإليماف بالقضاء كالقدر

 كتماف السر: –

النبي األكـر  الديف الحنيؼ، كأكصى ككتماف السر مف األخبلؽ الرفيعة التي حثَّ عمييا
 :أمره نحك قكلو افتضاحكالسيما ما يتعٌمؽ بسٌرية الحب كعدـ  ،( في أكثر مف مكضعملسو هيلع هللا ىلص )
لمرأة كتفضي إليو ثـ ينشر إفَّ مف أشٌر الناس عند ا منزلة يكـ القيامة الرجؿ يفضي إلى ا ))

؛ فعظيـ منزلة كتماف  (ِ)شييد(مف عشؽ فكتـ كعٌؼ فمات فيك ( : )ملسو هيلع هللا ىلص؛ كقكلو ) (ُ)((سٌرىا
الشيداء األسرار كال سيما في مضمار الحب العذرم العفيؼ قد يصؿ بصاحبو إلى مصاؼ 

مصاديؽ الحكمة األخبلقية في قريض الغزؿ ما نممسو حاضران عند العباس بف األحنؼ  كمف
كتماف  الذم كصؼ ما يجكؿ بخاطره إتجاه محبكبتو ) فكز ( يكشؼ عف خمؽ يتمٌيز بو، كىك

السر الذم يعد مكطف اليكل كالعشؽ كالمعادؿ لشخصية الشاعر، كما تثير ىكاجس ىذا القمب 
الكتماف مف اىـ ك  (ّ)مف ىـ كقمؽ كىذا يدؿ عمى العاطفة الحٌساسة كاإلخبلص الصادؽ 

ديمكمة  اجؿمف  الشعراءبعض حرص عميو  لذا ؛الحديثكيقصد بو ستر  االسبلمية المبادئ
 الطكيؿ( :) (ْ) العباس بف االحنؼ قكؿكما نجد في  الحب

ؽ ـْ فكسْوُتيا      قميصًا مف الكِتماِف ال َيَتمز   َعَطفُت عمى أسراِرك

في ىذا البيت ينقمنا الشاعر إلى مشيد مرئي حسي يتفاعؿ معو بإحساسو، مف خبلؿ      
عفافو كنقاء سريرتو في ـ عف نٌ الحبكة التصكيرية الجميمة التي صاغيا بعكاطؼ جٌياشة ت

صكنو لعبلئؽ الحٌب التي تربطو بػػػ )فكز(، حينما جٌسـ األسرار فكساىا بقميصو مف الكتماف، 

                                                           
  ِِٖرياض الصالحيف : ( (ُ
  ّٗٓ/  ُكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ : ( (ِ
 ُِالغزؿ العذرم حقيقة الظاىرة كخصائص الفف: د. صبلح عيد : ينظر : ( (ّ
 ُٓٗديكاف العباس بف االحنؼ : ( (ْ
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معٌززان جمالية الصكرة التشخيصية  (ُ) يكلى صنعو ؟ فجاء اإليغاؿىكأم قميصو ىذا ! كما 
الكتماف التي أحاط بيا حٌبو، ال يتمٌزؽ( في إشارة مف الشاعر إلى متانة عرل ماف بعبارة )لمكت

 كىذه بؤرة الحكمة في النص التي جاءت مؤكدةن قيمة كتماف األسرار كال سيما أسرار الحب
العفيؼ حتى  عمييا مف عدـ اإلفشاء كاالبتذاؿ، فيذا ىك السبيؿ لديمكموكضركرة الحفاظ 

 .يقضي إلى الكصاؿ كالكئاـ األبدم بيف الحبيبيفً 

  : ءالحيا –

  بدليؿ قكؿ الرسكؿ االعظـ (ِ) ) ال إلو إال ا(شعبة مف شعب االيماف بعد التكحيداىـ      
 (ّ) ((اإليمافً  فى مً  كالحياءي شعبةن  عبةن،ًبضعه كًستُّكف شي  )) اإليمافي صمى ا عميو كالو كسمـ 

لىو ا االحنؼ عفكمف مصاديقو ما عبر عنو العباس بف  ذعانو األعمى شٌدة كى لعباس كا 
العٌشاؽ  أحكاؿ ( قد حدا بو أف يضٌمف نٌصو أكثر مف حكمة تحكي تجربتولمحبكبتو )فكز

، فيبدأ بحكمة غزلية مفادىا أفى شدة التعٌمؽ في الحياء كالرضا كالسمع كالطاعة كأخبلقياتيـ
 :) السريع( (ْ)بالطرؼ اآلخر ىك ذنب العاشؽ غير المغتفر كذلؾ في قكلو

 بّ َفِإف  ذنِبي ِشد ُة الحُ               َأِميرتي ال َتغِفري َذنبي

 ِمنِؾ ِبَأدَنى ذِلَؾ الذنب          يا ليَتني كنُت َأنا الُمبَتمى 

ـُ        حتى َقِد ِاسَتحَييُت ِمف قمبي        َحد ثُت َقمبي دائبًا عنُك

 َأموَت ِبالَحسَرِة َوالَكرب      ِإف كاَف ُيرِضيَكـ َعذابي وَأف  

 َحسبي ِبما َترَضوَف َحسبي   َلُكـ    من يَفالس مُع َوالطاعُة 

                                                           
االيغاؿ : ))أف يشبو شيء بشيء، ثـ يردؼ بمفظ يدؿ عمى كمالو((؛ اإلشارات كالتنبييات في عمـك ( (ُ

 ُّٗالببلغة: محمد بف عمي بف محمد الجرجاني، تحقيؽ: عبد القادر حسيف: 
مقيَّة : صفا( (ِ  ّٖٓت الرسكؿ صمى الو عميو كالو كسمـ الًخمقيَّة كالخي
 ُّصحيح البخارم: ابك عبد ا بف اسماعيؿ البخارم:  ((ّ
  ُّٗ/  ُ؛ كينسب النص لمبحترم  ينظر ديكانو :  ٕٓديكاف العباس يف األحنؼ : ( (ْ
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بتيادم شاعرية ابف األحنؼ في تعكيمو عمى المزاكجة  منسابةن ثـ تتكالى الحكـ األخرل      
شٌدة التشٌبث بالحبيب ضربان مف الذنكب؛  ليعكد  –بادئ األمر  –بيف المتناقضات حينما عٌد 

ثانيةن في مفارقة غزلية مألكفة بغٌمكىا في قامكس العشؽ تتمٌثؿ بتمٌني الحبيب أف تقع المكاره 
ك مف ينكء بحمميا كحده شريطة سبلمة الطرؼ اآلخر التي قد تصيب الحبيبة عمى عاتقو في

ف  ارضاى وكحسب يىٍكـى ال يىنفىعي مىاؿه {قتضى األمر االبتبلء بذنكبيا عمى المدل البعيد احتى كا 
ًميـو  ٍف أىتىى المَّوى ًبقىٍمبو سى [ ، بعدما رضخ الشاعر مذعنان ٖٗػػػػ  ٗٗ]الشعراء :  }كىال بىنيكفى ًإال مى

النفس في سبيميا كمدان، فالحكمة ىاىنا التظاىر بالتجاىؿ عف سمبيات اآلخريف  لعذاباتيا باذالن 
عمى الرغـ مف الدراية اليقينية بمكبقاتيا المستقبمية مف حيث التقٌنع برداء غير معيكدو لذلؾ 

نتفت بأكذكبة تتمك أكذكبة جٌراء االمرء قبؿ كقكعو في حبائؿ العشؽ؛ فالحياة السكية لو قد 
مف تمؾ  كاسكدٌ  إظمـٌ  داء الحٌب فصار يستحي مف نفسو كبكحو لقمبو الذم لطالماابتبلئو ب
َـّ  الحبيب تيكف لكف في سبيؿ –ابف االحنؼ –التي ىي ليست ديدف صاحبو األكاذيب أظم

ف أكدل بو ىذا  الصعاب كيبذؿ النفيس، فغاية الشاعر كمناه ىك رضا ذلؾ الحبيب فحسب، كا 
 .ارب نفكؽ النفس الرضا في مسالؾ التيمكة كمس

 االيثار والتضحية: –

بف األحنؼ مشيدان اكيسكؽ  ،يقصد بو بذؿ النفس كىي مف الصفات االخبلقية الحميدة     
كيحبس األنفاس، كمف كانت القمكب  يأسركجماليا الذم  ،محبكبتو عف مكانةآخر يكشؼ فيو 

 )البسيط( : (ُ) فيقكؿ،  ىكذا أكصافيا فحرٌم بالحبيب التضحية ألجميا كبذؿ النفس

 َفما َترى الَعيُف َشيئا غيَرىا َحَسنا    َأُمدُّ َعيني ِإلى الُدنيا َوَزىَرِتيا       

ـ  َأنا                   ي َوِسرُِّؾ لـ َيعَمـ ِبِو َأَحٌد   ِسر   اّل َأنِت ُث  ِإاّل اإِللُو َواِ 

 في راَحتي َلـ َتكف ِعندي َليا َثَمنا         َوالَمِو َلو كانت الدُّنيا بَأجمِعيا   

 َمف باَع ِبالُممِؾ َمف َييَوى َفَقد ُغِبنا    في مود ِتِو     (كابِف َعزيزٍ )ولسُت 

                                                           
  َِٕديكاف العباس بف األحنؼ : ( (ُ
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كجده كصدؽ عكاطفو الجياشة  شدة تحكيبف األحنؼ صكرة تعبيرية صادقة اأبيات  تمثؿ     
حرصو الكبير كايثاره بالدنيا جمعاء مبينان يا، ئبجماؿ محبكبتو األخاذ كحسفي بيا حيف التغزؿ

كلبياف حقيقة تمؾ التضحيات الجٌساـ التي نجد الشاعر عمى استعداد لبذليا  ىذا الحب مف أجؿ
في اشارة منو الى  أف جاء لنا بشاىد مف كاقعو المعيش الذم أجممو بشخصية)ابف عزير(

تي تعمؽ بيا إلى احد عماؿ الخميفة الراشدم الخامس عمر بف عبد العزيز الذم باع جاريتو ال
فنممس رفضان قاطعان مف عدـ تسكيغ ابف االحنؼ في مقارنتو مع ىذا الكضع)  ،(ُ)البريد عنده 

تجارة، كقد كضع الشاعر أدلتو عمى انتقاء  ابف عزيز( الذم باع حبو باككس االثماف كبأزىد
كجو المقارنة مع سكاه مف العشاؽ في زمانو مف جممة امكر قكاـ  الحكمة في كؿ عبلقة حبيب 
عفيؼ نحك عدـ افشاء اسرار الحب كنشرىا الف ىكذا أمر مف اخبلؽ المنافقيف كآية مف آيات 

الحبيب كبذلو النفس كالنفيس ألجؿ مف  خيانة االمانة التي نيى عنيا االسبلـ، فضبلن عف ايثار
فالتضحية اكسير الحب، فحب مف دكف  ،ييكل كال يتردد في التضحية بحياتو عمى مذبح الحب

 تضحية كاخبلص كبناًء مف دكف أساس.

 القناعة : -
يي ف ،خريفكلك كاف قميبلن كعدـ التطمع الى ما في أيدم اآل تعالى ىي الرضا بما قسـ ا

، ليسٌمي العباس بف األحنؼ القناعة غاية يٌتكئ عمييا اتخذك ، ت االيمافعبلمة مف عبلما
 ( :)المنسرح (ِ)؛ فيقكؿ مف لقائوممتنعان عف  ؿَّ ظالذم  ،النفس عف فقداف الحبيب

ف ُكنُت ال َأراِؾ َوال       َأطمُع في ذاَؾ آِخَر اأَلِبد إن ي  َواِ 

 َغِميمي ِبِو ِمَف الَكَمد َلقانٌع ِبالس الـِ َيبُمُغني        َأشِفي

 ِإذا           َأيقنُت َأّنا جاراِف في َبَمدِ  م وِبالس  وَأدفُع الي ـ 

يجٌسد لنا الشاعر عمؽ الحب الصادؽ كعمؽ الشعكر الذم جعؿ منو أاٌل يطمع بشيء،     
ة لكؿ التآلؼ إنما يقنع بالسبلـ الذم يبمغو مف محبكبتو شافيان ًلحزنو، ألف السبلـ يمٌثؿ البداي

                                                           
 -ُّٓينظر الداء كالدكاء : ابف القيـ الجكزية، تحقيؽ: محمد اجمؿ اإلصبلحي ك زائد بف احمد النشيرم:  ((ُ

ُٓٓ  
  ٕٖديكاف العباس بف االحنؼ:  ( (ِ
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كالتناغـ ، كلعؿ السبب الذم جعؿ الشاعر بيذه القناعة ىك الشعكر الحقيقي باليأس كصعكبة 
تجاه اف نمتمس الحكمة في بيت القصيد الثالث مف خبلؿ أكصاؿ المحبكبة، مما يتيح لنا 

يما نٌ كبتو لطالما إكالحزف بالنسياف؛ ليككف عمى يقيف أنو قريب مف محب اليـٌ الشاعر إلى دفع 
 في بمد كاحد .

 

 عزة النفس: –

التي يبتعد فييا االنساف عف كؿ المكاضع كالمكاطف التي تقمؿ  مف المعطيات األخبلقية     
التي عالجيا غرض الغزؿ في كجيتو الحكمية، عٌزة النفس التي ك  شانو مف قيمتو كتصغر مف

 الطكيؿ( :) (ُ)كردت عمى لساف ابف المعتز في قكلو 

 (ٕ)َوَكـ ِعز ٍة َقد ناَليا الَمرُء ِبالذُّؿِ           ِلمػػػػف َأىػػػػوى أِلكَسِب ِعػػػػز ًة  َأِذؿُّ 

ـُ عمى الَوصؿِ      إذا غر َمْف َتيوى عميؾ ولـ تُكْف      َذلياًل َلو َفَأقِر الس اَل

في مقابمة تضادية مممكحة يقرُّ الشاعر بعٌزة نفسو كأنفتو مع المحيط جمعاء باستثناء      
الحبيبة، فمعيا تنقمبي المكازيف، فذؿَّ الحبيب مستممح كىك العٌزة بعينيا؛ إذ إفَّ مف بدىيات 
 األمكر في قانكف العشؽ أٌف كبل الحبيبيف ال يرتضياف الٌذلة أحدىما لآلخر، كال يسمحاف ألحدو 
بأذالليما؛ لكف ييحمدي ليما إذالؿ نفسييما ألجؿ اآلخر، كذٌؿ الحبيب ال يعني بدرجة ما 
االستخفاؼ بالمشاعر أك االحتقار كاالمتياف بقدر ككنو لحظة تمٌنعو فييا شيء مف استخفاؼو 

تفرضيا دكاعي الغيرة المتبادلة كالمقصكدة مف الطرفيف، كىذه  –إف صٌح القكؿ  –بمشاعر 
تيمٌثؿ بؤرة االختبلؼ بيف ٌذؿ الكلىو العذرم كسكاه مف ذٌؿ الخنكع القيرم؛  فكٌؿ ذؿٍّ القصدية 

، (ّ)يؤٌيد بعمـو فإلى العٌز صائر، كالعكس بالعكس))فكٌؿ عٌز لـ يؤٌيد بًعمـ فإلى ذٌؿ يصير((
 ةي فخبلصة القكؿ مف ىذه الحكمة : إٌنو إذا ما جريأ أحد الحبيبيًف عمى اآلخر كالسيما جرأ

الحبيبة، فيستمـز األمر ىاىنا مف الحبيب أف يطكم الكشح عٌما يبدر عنيا مف ىناتو قد 
                                                           

 َْٔديكاف ابف المعتز: ( (ُ
 َٖكالبيت ينسب لعميَّة بنت الميدم، ينظر: ديكانيا، تحقيؽ رحاب عكاكم: ( (ِ
 ُِكمحاكرات الشعراء كالبمغاء لمراغب االصفياني: محاضرات األدباء ( (ّ
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ضي خكاتيميا إلى سكء عقبى حيث تشٌتت الشمؿ كتبٌدد الكصؿ، فالمراد بالٌذؿ في النص ىك فت
 عف األخطاء .كالتغافؿ التغاضي 

 

 الضمير االخالقي: –

رقابية رادعة عمى سمطكية  السمطة الذاتية المتكارية في داخؿ اإلنساف، كيؤدم كظيفة ىك     
ـٌ القياـ بأعماؿ محرمة كخارجة بحٌقو عند اقتراؼ المآثـ أك  زاؿ العقابتصرفاتو كان حيف ييت

يككف يقاضو ضمني أك رجؿ قانكف  ، فالضمير أشبو ماكالمياقة كاالدب عف حدكد االخبلؽ
دانو يعني فقداف االخبلؽ الذم يفضي بدكره كاالخبلؽ كجياف لعممة كاحدة فق ، كالضميركأمف

في الحكمة  ، لذا كجدنا لمضمير االخبلقي حضكران فاعبلن لدل االنساف الى انعداـ الكازع الديني
 الطكيؿ( :)  (ُ) مسمـ بف الكليد  الغزلية العباسية التي تجسٌدت بقكؿ

ـُ   َوَلِكف  َمف َأىوى يِجور َوَيظِمـُ         َقمبي َليَس َقمبي ِبظاِلـٍ          أََأظِم

 ِمَف الَيوى      َوما في َضميِر الَقمِب َأدِىى َوَأعَظـُ  ِمن يَأال َعظ َمت ما باَح 

 ـُ َشَكوُت ِإَلييا ُحّبيا َفَتَبس َمت                    َوَلـ َأَر َشمسًا َقبَميا َتَتَبس  

عف نفسو ضمني بيف الشاعر  كقمبو )ضمير( لما نٌفى الظمـ يكشؼ لنا النص عف حكار      
باحة محكمة كيبحث عٌمف ينصفو كيقيـ ميزاف كألقى تبعتو عمى مف ييكل، ككأننا بمسمـ في 

يصؿ كالمعٌكؿ عميو في احبلؿ العدؿ لتمؾ عميو مف حيؼو عظيـ، فكاف الفكقع  العدؿ فيما
الشككل  في حيثيات تمؾضمير القمب( ككنو المطٌمع عف كثب الشاعر،) قدٌميا التيالظبلمة 

 نيا التيكـ كاالستياء بمشاعره حينمادالتي كاف دي كأدلتيا الدامغة التي تديف اآلخر/الحبيبة
 انو إال صفراكية تبٌسمياك  ليا ياانجياستكعمى الرغـ  مف  ئذلحظتبيا)فتبسمت(، لكنو  كاشفيا

 كىذا ما دعا مسمـ اف ينقؿ شكراه مف ضمير القمبفذاب كليان ليا، قد سحرتو تمؾ االبتسامة 
ؿ عف حقكقيـ ألجؿ حبيباتيـ عبلئـ أخبلقيات العشاؽ في التناز  الى الحبيبة، كىذا مف

                                                           
 ُٖٕشرح ديكاف صريع الغكاني: ( (ُ
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، ككأنٌنا بالحكمة التي عمى صدؽ مشاعر الحب التي يكٌنكنيا ليفٌ  قاطعدليؿ ىك  الجائرات إنما
نما مساير الشاعر  يركميا تو حتى تصمح حالو، الف مف نصو تقكـ عمى عدـ التنازؿ لمظالـ كا 

نة التنازؿ ميارة ال ينبغي اىماليا المرء اف تنازؿ عف بعضو سقط كمو، فضبلن عف ضركرة كينك 
 بيف الحبيبيف.

 الصبر :  –

 ان صادق ان إذ يمٌثؿ مقياس فيك ممكة الثبات؛ الصبر فضيمة مف أسمى الفضائؿ اإلنسانية     
كىذه الفضيمة مف ضركرات أىؿ العشؽ التي ، (ُ)لحسف إيماف العبد كقكة صمتو با عٌز كجؿٌ 

 البسيط(  :) (ِ)في قكلوىذه الضركرة  العككؾ جسد عمي بف جبمة يمـز التحمي بيا مف لدنيـ، كقد

 َلُكنُت َأعَمـ ما آتى َوَما َأَدعٌ          َلو َأف  لي َصبَرَىا َأو ِعنَدَىا َجزعى

ـَ ِبيا    ال َأحِمؿ الم    ما َحم َؿ الَمُو َنفسًا َفوَؽ ما َتَسعُ      وـَ ِفيَيا َوالَغرا

 إَذا َدَعا ِباسِميا َداٍع َفَأسَمَعني         َكاَدت لو ُشعَبًة ِمف ميجتي َتقع

لمَّوي نىٍفسنا الى ييكىمّْؼي ا{صاص العككؾ لقكلو تعالى: بؤرة الحكمة ىاىنا نممحيا قابعة في امت     
ٍسعىيىا جيموي  في أكؿ النص عف مكمف ما يرغب  الشاعر [ ؛ إذ يفسر لنأِٖ]البقرة :  }ًإالَّ كي

كقصكر إمكانيتو كىك ما  ،فيو كعنو، كىي سجيةن محمكدةن أف يعترؼ المرء بمحدكدية عممو
حسانو  ،كرأفتو بيـ ،أجممو في تداخمو مع قكؿ العمي األعمى في بياف لطفو سبحانو بخمقو كا 

أثقؿ الغراـ  فإلييـ في عدـ تكميفيـ ما ال يطيقكف كال تسعوي قدرتيـ كالسيما أرباب العشؽ الذي
كر أسماء الحبيبات فغدت قكل ىؤالء العشاؽ تخكر لمجرد ذ ؛ككىمىفيـ بمف يحبكف كاىميـ

 . بحضرتيـ

 ة :العفّ  –

                                                           
  ُٗٓينظر : القرآف كالقيـ اإلنسانية : ( (ُ
  ٖٕديكاف عمي بف جبمة، تحقيؽ : حسيف عطكاف : ( (ِ
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الحٌب ال يصؿ إلى فأعطى الديف اإلسبلمي لمعٌفة منزلة خاصة تتسـ بطابع القداسة،      
لمنفس النقاء كالصفاء،  يافتضف تافبالعفة كالشرؼ، فيما سم ان مرتبة الكماؿ إاٌل إذا كاف مقترن

 (ُ)فراس الحمداني يتحٌدث عف العٌفة كشرؼ الحب القائـ عمى ستر السرائر؛ إذ يقكؿ  كأب كىذا
 البسيط( :)

 َوَأشَرُؼ الناِس َأىُؿ الُحب  َمنِزَلًة        َوَأشَرُؼ الُحّب ماَعف ت َسراِئرُهُ 

يتضاعؼ إعجابو بتمؾ العٌفة التي يتخذىا الشاعر عنكانان لسمككو، لعؿ القارئ ليذا البيت،     
الحب ما  كأشرؼكخمقو الرفيع؛ إذ يحدد الشاعر أٌف أىؿ الحٌب ىـ أشرؼ الناس كأرقى منزلةن، 

 كاف طاىران في ظاىره كباطنو، في الخفاء كالعمف .

 عدـ اكثار العتب: –

العتب كالمكـ كالقاء تبعاتو بكثرة كبشكؿ مفرط في عمى االقداـ  عفترفع االنساف  يراد منو     
كىذا ما نممسو في مكقؼ ابف المعتز  تجنبان لسكء الفيـ عمى االخر؛ صغائر االمكر ككبائرىا 

 )مجزكء الخفيؼ(  (ِ)يقكؿ  يقبؿ العتاب عمى مف يحب ؛ إذ  الذم ال 

 َت َوال ُتكِثِر الَعَذؿ       ػَىويال ُتعاِتب ِإذا 

ـَ َقد َعَقؿ    ػالال ُتَذك ر ِبَوصِمَؾ   َىجَر ما دا

ف فحكل القيـ األخبلقية الشاعر ليبيٌ  ايسمكي تيال ةالطريق تفصح عفالحكمة ىنا  ىيةما     
عمى الرغـ مف كؿ  الحبيبعف معاتبة  كىي الترٌفعبيا،  مجتمع العشاؽ االتصاؼ التي يجب

إلى االنقطاع  افكثرة المكـ كالعتاب يؤدي ؛ ألفٌ ل منوالجك يمقاه الشاعر مف ألـ الكجد، كلكعة  ما
لينان منصاعان إذ ما ترٌفع صاحبو فبل يقابؿ المـك  اف يككف المحب  كمف ثـ فعمى كالتجافي،

 . اذاؾ مدعاة لتفاقـ النفكر بينيمبمثمو لئبل يككف 

 

                                                           
  ُِٕديكاف أبي فراس الحمداني : ( (ُ
  ُُْديكاف ابف المعتز : ( (ِ
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 : انصىفيتاا : احلكمت نخحا

ان لمفصؿ بيف مصطمحاتو ر تحتاج جيدان كبيالتصٌكؼ مف المكضكعات الميمة التي      
يثاران، تضحية بالمذائذ كالشيكات، كاإليثار بما ىك باؽو عمى  كمفاىيمو باعتبار حقيقتو تضحيةن كا 
، كىك بذاتو ثمرة كبرل في المعارؼ الدينية اإلسبلمية، كالتصٌكؼ ركح لمجمكع  ما ىك فافو

يماف، كيقيف، كعرفاف ؛ إذ تطٌكرت دائرتو بمركر الزمف مف ظاىرة  حقائؽ اإلسبلـ مف عبادة، كا 
جتماعية كثر رجاليا كأتباعيا، منابع التصٌكؼ ىي منابع ااإلنساف كرٌبو إلى ظاىرة  فية بيفرد

إسبلمية صرفة؛ إذ يحتؿ التصٌكؼ بيف الفركع اإلسبلمية المكاف األعمى ككنو خبلصة الحكمة 
 . (ُ)في اآلداب اإلسبلمية 

نٌزه الشعراء المتٌصكفة الحٌب عف ))أف يككف بشريان،  ككجدكا الحرم بو أف يككف إالىيان،  ىكذا 
سٌمكا الحب عندما ألحقكا بعكاطؼ العشؽ كاليياـ نزعة مف التسامي إلى مراتب ركحية تجعؿ 
الحب في منتيى النقاء، خالصان مف كؿ حضكر مادم أك جسدم، فبل يبقى سكل ا مؤىبلن 

كيعٌد الغزؿ بأنكاعو العذرم كالصريح مصدران ميٌمان مف مصادر ،  (ِ)و إليو بيذا الحب(( لمتكجٌ 
األدب الصكفي؛  إذ إٌف الحب اإلليي في الشعر الصكفي ال يختمؼ عف فركع الغزؿ في 
المعاني كاأللفاظ، لكف مف حيث التفسير كالتأكيؿ كصياغة التعابير كاألكصاؼ، ىناؾ ثٌمة 

قصيدة العربية الغنائية ؛ ذ كانت المرأة أثيرة الرجؿ في الحب كالغزؿ بالنسبة لمإ،  (ّ) اختبلؼ
قد أىابكا تركيب رمز المرأة بأمشاج مف مذىبيف رائديف في فف الغزؿ، فأخذكا ف )) أما الصكفية

مف الغزؿ الصريح شيئان مف الحٌسية كالشيكانية كالتغٌني بمظاىر الجماؿ الفيزيائي، كاستعاركا 
مف الغزؿ العذرم لغتو المفعمة بالتعالي كالتطٌير كالعٌفة كالمعاناة الركمانسية التي تدكر حكؿ 

 . (ْ)تمٌني الكصكؿ،  كمزجكا ىذيف النمطيف في بناء شعرم مرمكز(( اليجر ك 

                                                           
  ّٗ – ّّينظر : األدب في التراث الصكفي : محمد عبد المنعـ الخفاجي : ( (ُ
  ْْ - ْٔبحار الحب عند الصكفية : أحمد بيجت  : ( (ِ
  ٓٗينظر : التصٌكؼ في اإلسبلـ : عمر فركخ : ( (ّ
  ُّٖالرمز الشعرم عند الصكفية : عاطؼ جكدة نصر : ( (ْ
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ذا عٌكلنا عمى الح     لييا ينسب مؤرخك ككا  مة الصكفية في غزليـ تطالعنا رابعة العدكية، كا 
ؽ شكقان إلى القرب مف حرٌ ت، فنجدىا ت (ُ)الصكفية البدء بالكبلـ عف الحب اإلليي كالتكٌسؿ فيو

 ( :)المتقارب (ِ)نيا أكشكت عمى الفناء في حٌبو سبحانو ؛ إذ تقكؿأالذات اإلليية، حتى 

 وُحّبػػًا ألنَؾ أىػؿ لػَِذاكا           ُأحّبؾ ُحَبْيِف: حب  اليوى،     

 َفُشغِمي بِذكِرَؾ َعم ْف سِػواكا     فأّما الذي ىو حبُّ اليوى      

 فكشفؾ لمحجُب حتى أراكا       واّمػا الذي أنَت أىٌؿ َلو        

 ولكف لَؾ الَحْمُد ِفي ذا وذاكا    فال الَحمد في ذا، وال ذاَؾ لي   

فالحكمة في النص الصكفي نممحيا في انشطار الحب إلى مساريف : حب )سامي(        
كحب )أسمى( عبد لمعبكد، مخمكؽ لخالؽ، كمف ثـ التحاـ ىذيف المساريف  ،عاشؽ لمعشكؽ
كقد أفصح عف ىذه المرجعية مف خبلؿ حسف  ،د مرجعو الذات اإلليية عينيافي مصب كاح

في آخر النص إلى نتيجة حتمية مفادىا الحكمة  التعميؿ في البيتيف الثاني كالثالث، كالخمكص 
: إفصاح رابعة عف خركج ىذا الحب عف إرادتيا، فسبحانو قد شغؿ قمبيا بكماؿ مجده كجبلؿ 

 األكحد لمعبكدية كالربكبية .فضمو، فيك المستحؽ 

اتيا عظمة الحب القدسي إزاء تحجيـ المحب ستجمي بيف طيٌ نكمف الحكمة الصكفية التي 
 البسيط(  :) (ّ)كتقزيمو، كىذا ما صٌكره الحبٌلج، بقكلو 

ـُ بالَقمَب ما ال َيحِمؿ الَبَدُف       والقمُب يحمُؿ ما ال تحمَؿ الُبُدف َحّممُت
(ٗ) 

 نُظرُكـ أو َليَتني ُأذفُ َعينًا أِلَ           يموُذ ِبُكـ   َليَتني كنُت أدنى َمف  يا

 نةالحكمة ىينا تتمثؿ سعة القمب كمدل اتساعو بغض النظر عف صغر حجمو مقار     
بأعضاء الجسـ األخرل في تحٌممو لعبء العشؽ اإلليي، كتفاقمت نظرة الحبلج الدكنية لنفسو 

                                                           
  ُِٗ/  ُ:  ينظر : تاريخ األدب العربي : عمر فركخ( (ُ
  ْٔدراسة إسبلمية شييدة العشؽ اإلليي رابعة العدكية : ( (ِ
  ِّّالحبٌلج األعماؿ الكاممة: قاسـ محمد عباس : ( (ّ
 ّْٔ/ُالبيديف: اإلبؿ . ينظر: لساف العرب مادة )بيديف( ( (ْ
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قد تعٌطمت حكاسو كىك  المعبكد كتصاغره الئذان بأمانو كأمنياتو في لحظةو كىك يقؼ في حضرة 
 حصران . وـ بكشكفات السمع كالبصر لمحبكبو المتفٌرد بتجميو لمريدييتنعٌ 

كمف مظاىر الغزؿ الصكفي المفعـ برمزيتو الحكمية حينما تنقمب المكازيف كتغدك الخمكة 
كعمى رؤكس مف محنة اليكل اإلليي ح بما فييا بالحبيب ىي الراحة بعينيا لرابعة كىي تٌصر 

األشياد مف أخكتيا كبقية البرية الصكفية مف المريديف كمف دكف أدنى كجؿ ذكبانيا بحسنو 
 )الرمؿ( (ُ) طير كالعبادة مف المحراب كالقبمةكىك يتجٌمى بمكاضع ال

 راحتي، يا أخوتي، في خموتي         وحبػػػػػيب دائمًا في حضرتي

 وىػػػػػواه في الػػػػبرايا محنتي         أجد لي عف ىػواه عوضًا    لـ

 فػػػػػيو محرابي، إليو ِقُبػػػػمتي         حيثما كنُت أشاىد ُحسَنو     

نجد الشاعرة كصمت إلى أسمى درجات العشؽ السرمدم كاضمحبلليا في أتكف ذاؾ      
فو كىذا ما يخالؼ طبيعة اإلنساف بكص الحب الركحي الذم ىجرت مف جرائو الخمؽى جميعان،

فبل شيء يستحؽ ىذا اليجراف كالنأم عف الناس خبله سبحانو كتعالى  ،بالفطرة ان اجتماعي ان حيكان
(ِ) . 

بالشبمي عف مكانة الحبيب سبحانو كتعالى في قمبو ك  ابك بكر يحٌدثناك  إياه بعيف صاره ا 
 مجزكء اليزج( :) (ّ)البصيرة؛ فيقكؿ

 ُرمف عاَدُتُو الُقربُ          بػيص عمى ُبعدَؾ ال

 وال يقوى عمى َىجِر       َؾ مف تّيَمُو الُحبُّ 

 فإف لـ َترَؾ الَعيُف         فقد ُيبِصُرؾ القمبُ 

                                                           
  ِٓدراسات إسبلمية شييدة العشؽ اإلليي  : ( (ُ
  ٓٔالحب اإلليي:  مأمكف غريب : ينظر : رابعة العدكية في محراب ( (ِ
  ِٖديكاف الشبمي ، تحقيؽ : كامؿ مصطفى الشيبي :  ( (ّ
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شٌدة الحب كالتعٌمؽ بالذات اإلليية جعمت الشاعر ال يقكل عمى البعد عف ا سبحانو،      
كالشبمي ىاىنا لساف حاؿ كؿ ميريد في بياف عشقو الخالص كحبو الصادؽ قد ىيأ بصيرتو 
القمبية في استشعارىا لمكجكد المادم المممكس  عٌز شأنو، فبيت القصيد لحكمة ىذا النص قد 

ز الشاعر بيف البصر كالبصيرة، البصر حالة مستقبمية لث األبيات؛ إذ يميٌ ستحضرىا ثاا
لمكجكد، كالبصيرة ىي إدراؾ لمطبيعة الداخمية لؤلشياء، فالشاعر يرشدنا إلى سبلمة الطريؽ 

 ال بصيرة لو . مف الذم يسمكو المرء برؤيتو القمبية، فالبصير ليس مف فقد البصر بؿ ىك

 الطكيؿ( :) (ُ)يقكؿ ف ،كفي مكضع آخر يتغٌزؿ الحبٌلج بالذات اإلليية 

 مكاُنَؾ ِمف َقمبي ُىَو الَقمُب ُكمُُّو        َفَميَس ِلَشيٍء فيِو َغيُرَؾ َموِضع

 َوَحط تَؾ روحي َبيَف ِجمدي َوَأعُظمي      َفَكيَؼ ُتراني ِإف َفَقدُتَؾ َأصَنعُ 

ا سبحانو كتعالى، المكاف يككف ألىؿ الكماؿ الذيف تسممكا قصر الحبٌلج الحب عمى       
ألنو  ؛عمى األحكاؿ بنات التمٌكف؛ فالمكاف أعمى مف المقاـ )كىك مرحمة في السمكؾ الصكفي(

التكطيف حاؿ في القمب )كىك( تربية لمقمب في نكر الغيب ببل تغيير ، لئبل يطرأ عمى صاحب 
 . (ِ)د الحؽ في سر القمب بنعت التجٌمي في األحكاؿ كميا كأصؿ المكاف ىك شيك  ،المقاـ تغٌير

  المنسرح(:) (ّ)في مجمس كعظو كتكجييو النصح كاإلرشاد؛ إذ يقكؿ  ويصٌكر الشبمي حال

 فػػالِعػػشػػُؽ َضػرب مػف البػميػاتِ     (ْ)ال تُػشػَغػِؿ اليػـو بػالصػبابات 

 قد كاف فيما مضى اليوى حسنًا       يػػػػػبػػػػػِذلو سػػػػادة لسػػػػاداِت 

سكاه فيك الجدير  ألحدو يؤكد الشاعر ىنا خمكص العشؽ  جؿَّ شأنو إٌف تقدر، ال      
بالصبابة المطمقة التي ال حدَّ ليا كال قدر، كالحكمة في النص تتمكضع في عدـ االنشغاؿ 

بؿ يمـز إبداؿ ىكذا  ،كس كاتخاذ حبيبة مف بني البشر فيذا ىك الببلء بعينومباليكل المادم المم

                                                           
  ُّّالحبٌلج األعماؿ الكاممة : ( (ُ
  ِٗٗشرح ديكاف الحبٌلج: كامؿ مصطفى الشيبي : ( (ِ
  ٕٕديكاف الشبمي : ( (ّ
   َِٕ/ٕصبب(  . ينظر : لساف العرب: مادة )صٌبابات : الشكؽ، كقيؿ رقتو كحرارتو( ال(ْ
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 لؾ عف طريؽمتاع دنيكم مف كجية نظر الشبمي بيكل يفضي إلى ديمكمة القمب األبدية، كذ
التعٌمؽ بجبلبيب سيد السادات عزِّ كعبل، يقٌدـ الحبٌلج صكرة كاضحة السمات عف ضعؼ 

 (ُ)و عمى أعتاب الشيادة في ىذا العشؽ؛ إذ يقكؿ اإلنساف في حضرة معشكقو، ككقكف
 الخفيؼ(  :)

 َوَأِجر َسي دي َفِإّني َوحيدُ          ال َتُممني َفالَموـُ ِمّني َبعيُد      

 ِإف  في الَوعِد َوعدَؾ الَحؽُّ َحّقًا     ِإَف في الَبدِء َبدَء َأمرى ِشديدُ 

 َفِاقَرؤوا َوِاعَمموا ِبَأّني َشييدُ         َمف َأراَد الِكتاَب َىذا ِخطابي   

في ىذه األبيات لـ يجعؿ الحبٌلج لٌمكـ حيزان في قمبو كال يخشاه، فالشاعر يعقد العـز عمى      
لمعبادة  أف يمضي قيدمان في سمكؾ الطريقة الصكفية حتى آخر رمؽ،  فيك يرل بأف ا أىؿه 

يا متطٌمعان إلى كمٌ  عاىد نفسو أف يتحٌمؿ المشاؽٌ  فالحبٌلج ،مما نمتمسو في بيت القصيد الثاني
؛ فمراد عميو بلن متككٌ  هالقرب مف المثؿ األعمى كمتشٌكقان إلييا ككاثقان في صدؽ كعد حيث السعادة

عؼ اإلنساف كخكاء قكتو أماـ المغريات المادية كالشيكانية كالدنيكية، فعجز ضالحكمة ىنا 
البيت الثاني يتضٌمف إشارة إلى كينكنة خمؽ اإلنساف مف رحـ المعاناة كىك في تماـ العجز 

ًعيفنا {كالضعؼ  نسٰىافي ضى ًمؽى ٱإٍلً ـٍ كىخي فّْؼى عىنكي لحبٌلج لذا فا ؛[ِٖ؛ ]النساء :  }ييًريدي المَّوي أىف ييخى
بتقصيره إزاء بارئو، كالبيت  ان يطمب مف محبكبو األكحد سبحانو أاٌل يؤاخذه بجريرتو، ككنو معترف

بَّنىا كىالى تىٍحًمٍؿ {األكؿ مف النص فيو امتصاص لقكلو تعالى  بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإف نًَّسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رى رى
مىى ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى ٍمنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبوً  عى مّْ بَّنىا كىالى تيحى  [  ِٖٔ] البقرة :  }الًَّذيفى ًمف قىٍبًمنىا رى

 :) الخفيؼ(    (ِ)كيقكؿ أبك بكر الشبمي 

 سطرًا    قد َقراىا مف ليس ُيحِسف َيقرا الخد  َعَبرات خططَف في 

 ِؽ وخوِؼ الِفراِؽ ُيورث ُعذرا    إّف موَت المحب مف أَلـِ الشو   

 ُر فصاَح المحبُّ بالصبِر صبرا   بػصاَبَر الصبَر فاستغاث بو الص
                                                           

  ِٕٗ( الحبٌلج : األعماؿ الكاممة : (ُ
  َُْديكاف شبمي : ( (ِ
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: إٌف دكائر األياـ كعاتيات الزمف تترؾ عمى  مفاده مضمكف الحكمة المستشؼ مف النٌص      
كيفقو اؾ المرء المنكسر ، كجراحات ال تندمؿ يستقرؤىا كٌؿ مف يرل ذثرثاران ال تندآالمرء 

كلٌما كاف كٌؿ ًكلد آدـ تبلميذ في مدرسة الدنيا، فالجميع معٌرض ليكذا نكبات  معاناتو،
نحك فقد األحبة كمفارقتيـ،  األمر الذم يحتـٌ عمينا إيجاد األعذار ليـ فنحف  مف كاختبارات

بتمؾ األعذار، كفي اآلف نفسو ىي لكف مف ألكاف رباطة الجأش  –كاقعان  –نكاسي أنفسنا 
لجبلدة التي البٌد مف التحٌمي بيما كالتسٌمح لردع بعض تمؾ العاتيات التي حتى الصبر يقؼ كا

كىك  ،عاجزان إزاءىا كيستمد ىذا الصبر صبره مف ذاؾ الكائف الضعيؼ المسمى باإلنساف
صكرة استعارية حكمية أكثر مف رائعة جادت بيا قريحة الشبمي مستحضران كبصكرة حكارية 

لى {قكلو تعالى  بىشًّْر كى نىٍقصو مّْفى األىمىكىاًؿ كىاألنفيًس كىالثَّمىرىاًت كى كٍؼ كىاٍلجيكًع كى ـٍ ًبشىٍيءو مّْفى اٍلخى نَّكي نىٍبميكى
اًبًريفى    [ ُٓٓ]البقرة: }الصَّ

 عامة، كالصكفية منيـ خاصة أٌف شعراء الغزؿ في العصر العباسي الى مٌما تقٌدـ نخمص     
كانكا حكماء يفٌكركف في أمكر الدنيا،  التي قد تقؼ في لحظةو ما حائبلن بينيـ كبيف مف ييككف، 

حكمية مصطبغة  جكانبفانبثقت عف تمؾ المحظات المؤلمة تارة ، كالسعيدة تارة أخرل 
بعكاطؼ جٌياشة ارتسمت مبلمحيا عمى محٌيا النصكص الشعرية المترجمة لتمؾ التجارب 

كئة عمى معطيات أخبلقية أٌكدىا الديف الحنيؼ مٌرةن ، كحادى عنيا ماقتان إياىا ثانيان ؛ الحياتية المتٌ 
بعض  فٌ أحتى رفيعة عالية تكازم حضارة عصرىـ، فكصمكا نتيجة تأمبلتيـ تمؾ إلى حكـ 

الشعراء ضٌمكا طريقيـ ، متمٌرديف عمى كاقعيـ؛ أما بالنسبة لشعر الغزؿ الصكفي فقد بدا 
لمتعبير الشعرم المتدٌفؽ عف تجربة ذاتية دينية خالصة ؛ ذلؾ ألٌف أحكاليـ  نمكذجان صادقان 

كمنازليـ الركحية ىي التي كانت تيٌحرؾ فييـ القكافي كاألكزاف لكصؼ عشقيـ  تعالى كتعٌمقيـ 
بجبلبيب رحمتو المعرفية كىك أسمى ألكاف الحب، كأنبؿ العكاطؼ اإلنسانية؛ فكٌطف الصكفي 

 ككنو سبحانو باب الخير كالحكمة المطمقة . قمبو  حسبو
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 ادلبحج انخاوي

 ادلضمىن الجتماعي
ٌف       إفَّ سرَّ الحياة يتبمكر في طٌيات اتحاد الرجؿ بالمرأة في ظٌؿ رابطة المكٌدة كاأللفة،  كا 

ٌطراد  استمرار الجنس البشرم كديمكمتو ىك نتيجة حتمية آلصرة الحٌب، المتمٌثمة بتكاتر الٌنسؿ كا 
االجتماعية  اإلنسانية حالوالحياة، كرغبة اإلنساف الدائمة نحك الخمكد، كيعٌد الحٌب مف أرقى 

التي يمارسيا بني البشر،  فمف خبللو يمكف لمككنات اإلنساف النفسية كالعقمية كالجسمية 
ف ثنائية إالتغمغؿ ف كذاؾ ، كمف ىذه الممارسة(ُ)ممارسة أعمؽ الكظائؼ تغمغبلن في كيانو 

 . (ِ)ؿ أساس سمككية اإلنساف االجتماعية العشؽ كالشرؼ تشكٌ 
ضع اىتماـ المفٌكريف في ضكء ما تقٌدـ فعبلقة الشعر كالشاعر بالحياة االجتماعية كانت مك     

؛ بالنظر لتأٌثرىما بالمجتمع كالبيئة، كالظركؼ المحدقة بيما؛  لذا يعد ما في (ّ)منذ أفبلطكف
النٌص فعؿ أنشطر مف أفعاؿ المجتمع  فالشاعر يستمد مكضكعاتو كمضامينو الحكمية مف 

، كمف ثـ فالعمؿ الفني سكاء كاف شعران أـ نثران ال يستمد جبللو أك ركعتو مف جبلؿ (ْ)عو مجتم
نما يستمد قيمتو مف مدل صدقو في التعبير عف  المكضكع أك مف تقنياتو الفنية فحسب، كا 

 . (ٓ)كآمالو، كمدل ارتباطو بكاقعو  وىمكم

جتماعي يعكس في بعض جكانبو العباسي نجد المضمكف اال يلغزؿ الحكماإذا رجعنا إلى     
مظاىر االنحبلؿ كالفسؽ التي شاعت في ىذا العصر؛ لكثرة شعراء المجكف كالزندقة، كخركج 
الغزؿ الصريح عف كؿ حشمة ككقار كأدب، كما شاع الحديث عف الغرائز كظيكر ما عرؼ 

 . (ٔ)بغزؿ الغمماف 

                                                           
  ُّٓ – َُٓينظر : المرأة كالجنس : نكاؿ السعداكم : ( (ُ
  ِٔينظر : بمكغ األرب : ( (ِ
  ُّٓينظر : األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة: مصطفى سكيؼ : ( (ّ
  ّٕ – ّٓينظر : الحياة األدبية في العصر العباسي: محمد خفاجي : ( (ْ
  ُٖ - ُْالنقد األدبي الحديث: محمد غنيمي ىبلؿ : ( ينظر:  (ٓ
  ّٕػ - ِٕينظر : العصر العباسي األكؿ: شكقي ضيؼ : ( (ٔ
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منسجمان مع مكقؼ شمكلي  ينطكم ككاف أبك نٌكاس في طميعة مف سار في ىذا االتجاه،     
عمى رغبة ال متناىية في التحٌرر مف كؿ قيد كمٌتخذان مف نشكة السكر نافذة يطٌؿ بيا عمى 

تكٌجو نحك الغمماف متغزالن، مفٌضبلن إٌياىـ في فعف المألكؼ،  العالـ ، حتى بمغ بو األمر الشذكذى 
 (لسريع:) (ُ)كثير مف األحياف عمى المرأة األنيقة، كفي ىذا يقكؿ 

 واتخذ الِعاّلِت َأعوانا                     حمةٌ مّؿ فما تعِطفو رَ 

 ّد منو الَذنَب ُغفراناأعُ                     بُعّد إحساني ُذبًا كما

 فرّبما سّرؾ َأحيانا                    إف ساءؾ الَدىُر بِيجرانو

 الَوصؿ ِىجراناظير بعد أ    مف َعطِؼ ذي ُضجرة    سفْ ال تأيَ 

 ْصُؿ كما كاناويرِجع الوَ               يَمّؿ ىذا مثَؿ ما مّؿ ذا،  

اضطراب ك  المشاعرتقمب احكاؿ إاٌل إف  نحك غبلـ قابمة بالصدٌ  طفواعك  الشاعريكجو      
عشؽ ب تشبثإلى الحدت بو  النساء عنو كالنفكر منو ، جنس كصدّْ  ابي نكاس لدلاالحاسيس 

الغزلي إلى  في ىذا النٌص  صديتياكمق الحكمة بيت الثالث الىاليحيمنا  ذاتو الكقتفي  ،الغمماف
بيف الحزف كالفرح ىي كفيمة في المجتمع حيث اف تقمبات الزمف  ىمعذات ابعاد تأثيرية   مسألة

 . لسمبكااإليجاب نحك  الفرد العباسي آف ذاؾ ياتسمكك عمى  فرض تغير

 البسيط (  :) (ّ)يقكؿ  إذ ؛(ِ)المكسكس ماني يتمثؿ جانب الغممنة عندكذلؾ  

 َذنػبػي ِإَليِو ُخضوعي حيَف ُأبِصُرُه     َوطػوُؿ َشػوقػي ِإَليػِو حيَف َأذُكرُهُ 

 َومػا َجػَرحُت ِبَطرِؼ الَعيِف ُميَجُتُو      ِإاّل َوِمػف َكػِبػدي َيػقػتَػصُّ َمحَجرُهُ 
                                                           

  ُّٓ/  ْديكاف أبي نكاس  :  ( (ُ
ر ، قدـ بغداد في العقد االخير مف القرف الثاني كاستقر محمد بف القاسـ أبك الحسف. شاعر مف أىؿ مص( (ِ

ق. كاتصؿ بأبي النكاس كأبي تماـ كالمبرد كأنشدىـ بعض شعره، كذلؾ عند إقامتو ِْٓبيا حتى كفاتو سنة 
في مدينو السبلـ، كىك مف الشعراء المنسييف كماني ىك لقبو كالمكسكسكف مف الشعراء ىـ مف يتشبيكف بما 

    ُّٔ/ِّافان كتظرفان أك تعبيران عف مكقؼ أك طمبان لمرزؽ. ينظر األغاني :ليس فييـ استظر 
  ّٔديكاف الغمماف : ( (ّ
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ف َرمػانػي ِبػَذنػٍب َليَس َيغِفرُهُ  َنفسي  َعمى ُبخِمِو َتفديِو ِمف َقَمٍر        َواِ 

 َفػقُػمُت ِمػف َأيػَف لي َقمٌب ُأَصب رُهُ         صِطباِر الَقمِب َيأُمُرني   َوعاِذٍؿ ِباِ 

كتصكير لذائذ الكصؿ  ،عف عكاطفو المحٌرمة ال يتٌكرع كال يخجؿ في التعبير فالشاعر     
شباع حٌس  منبكذةيذا الحب الخارج عف الديف كالعادات كاألعراؼ إرضاء لشيكة عكاطؼ ب  كا 

، كعمى الرغـ مف ذلؾ يعترؼ الشاعر بأنو يقترؼ ذىنبيف أحدىما أدىى مف اآلخر : محظكر
التي أجمميا النص تدكر  ؛ فالحكمةيغتفراألكلى الخضكع لممحبكب، كالثانية إقراره بأف ذنبو ال 

عمى الرغـ  لذاذتيا الرخيصة إلشباعكخضكعيا  البذخ عمى شيكات النفس الحيكانية في فمؾ 
فضبلن عف شيكع ىذا المكف مف الشذكذ الغزلي لدل  ؛مف إدقاع اآلخر )الشاعر الماجف(

 الطبقات الفقيرة المعدمة مف المجتمع العباسي .

متغٌزالن في غبلـ أعرج، حيث أعمت الشيكة ناظريو  (ُ)كيطالعنا ابف سكرة الياشمي     
 الكامؿ( :) (ِ)عف حكمة مفعمة بحجاجيا لٌما قاؿ   ةميكلو الماجن تكانبثق

 العػيػب يػحػدث في غصوف الباف قػالوا بػميػت بػأعرٍج فأجبتيـ     

 الكثبافوروادفػًا تػغػنػي عػف       ماذا عمي إذا استجدت شمائاًل  

 لمنـو ال لمجػري في الميداف           أحػػػب جػػموسػػو وأريػػدهإنػػػي 

 مػػا ضػػرنػػي أف زلت القػدمػاف    كػؿ عػضػٍو مػنػو حػسػٌف كامٌؿ  فػي

 سان ثيران ما يرددىا مف بٌزتو دنياه كغدا يائكيحيؿ إلى عبارة  بالشاعر في آخر نٌصو ناككأنٌ      
ىذا القرح االجتماعي الذم تفٌشى  عاقبتو، فما عاد يجدم كيَّ ان بسكء نمكقتعالى  مف رحمة ا 

يف كتمازجيا، بؿ صارت نتفت جدلية الحب العذرم كلقاء أركاح المحبٌ افي أكصاؿ ماني ف
الرغبة جامحة نحك إشباع نيمو الحيكاني بشقيو المحٌرـ دينيان كالمحظكر اجتماعيان، كمف 

                                                           
الحسف محمد بف عبد ا بف محمد، شاعر متسع الباع في أنكاع اإلبداع، فائؽ في قكؿ الممح  ( ابك(ُ

اؿ: إف ديكاف ابف سكرة يربى عمى كالظرؼ، أحد الفحكؿ االفراد، جار في ميداف المجكف كالسخؼ ما أراد؛ فيق
خمسيف ألؼ بيت، منيا في قينة سكداء يقاؿ ليا خمرة اكثر مف عشرة آلؼ بيت. ينظر :يتيمة الدىر في 

   ّ/ّمحاسف اىؿ العصر: ابي منصكر عبد الممؾ التعالبي النيسابكرم:
  ُِٕديكاف الغمماف : ( (ِ
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كاف ليا حضكرىا البلفت في المدٌكنة العباسية  المضاميف االجتماعية لمحكمة الغزلية التي
 :  كحاكؿ البحث الكقكؼ عند ابرز تمؾ المحطات التي شكٌمت ظاىرة بارزة، اآلتي

 حاضراا اجتماعياا : هبىصف انفراقأولا : 

دب عمى كاأل تأثيران في فطرة اإلنساف االجتماعية كالنفسية المظاىر يعٌد الفراؽ مف أشد      
مرتبط بالحزف كاأللـ كالحسرة كال ينتج إال عف عاطفة صادقة كانفعاؿ قكم؛  لذا  ؛ فيكالسكاء

 ضةنقبالم ويعمد الشاعر عمى تصكير معاني الفراؽ بألفاظ كعبارات تأتي مطابقة لمقتضى حال
 . (ُ)بشٌدة المكقؼ 

 ،عقمو كتربؾ ،حيف غرة فتعتصر فؤادهعمى  الفراؽ صفة حياتية مؤلمة تأتي عمى المرء     
كتشٌكش أفكاره، كيشعر معيا بغربة ركحية زمكانية عف المحيط الذم يحتكيو، فالفراؽ محدكدية 

و كالمحيط جمعاء، كمف مصاديؽ ساالنعزاؿ الفكرم كمف ثـ يغدك ذاؾ المرء غير متكافؽ مع نف
كز عد فالفراؽ االجتماعي، الشككل مف فراؽ األحبة،  كمنيا قكؿ العباس بف األحنؼ شاكيان بي 

 : )البسيط( (ِ)عنو 

ضرارِ   َوما َأرى اثَنيِف َحاَؿ الناُس َبيَنُيما    ِمثمي َوِمثَمِؾ في َجيٍد َواِ 

 َتشكو الِفرَاَؽ َوَيشكوُه َوما ِاجَتَمعا        َيومًا َوال ِافَتَرقا ِإاّل بمقدارِ 

لطالما أخبرنا ا ىنا دعكة صحيحة لنبذ الفراؽ كردـ اليٌكة بيف المتخاصميف، التي       
كتحقيؽ األلفة بإصبلح ذات  ؛سبحانو في أكثر مف مكضعو كمناسبةو تقكية األكاصر المجتمعية

ـٍ {البيف نحك قكلو تعالى :  كا ذىاتى بىٍيًنكي [ كاستعماؿ )ما( بكصفيا ُ]األنفاؿ :  }فىاتَّقيكا المَّوى كىأىٍصًمحي
ف المحبيف يا بذؿ جيد الناس في الصمح بيإلي ، أم نفي الشاعر الحالة التي آؿ(ّ)تفيد  النفي 

فراؽ متبادلة  كلنمحظ شك ٌننافإ البيت الثاني كتكاشجيا مع داللة(، ، فداللة )حاؿ الناس بينيما
ية المفعمة نكاستحضار الحالة اآل –الفراؽ– حبيبيف مشفكعة بدعكة ضمنية إلى نبذهالبيف 

                                                           
بيف األصالة كالتجديد: محمد مكسى البمكلة  : مشيد الكداع في الشعر العربي الحديث ما(ينظر(ُ

  ّالزيف)بحث(: 
  ُُُديكاف العباس بف األحنؼ : ( (ِ
  ُِّ/ُينظر : معاني النحك، فاضؿ صالح السامرائي : ( (ّ
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ما بينيما مف اجتماع ثـ فرقة ثـ اجتماع ىي أمكر خارجة عف  كؿٌ  فٌ أكالسيما  ،بالحب كالغراـ
زد عمى ذلؾ تقديـ )افترقا( عمى )اجتمعا( في جممة  ،الزمافا كخاضعة لمقادير مإرادتي

عف قصر مقدار مدة الفراؽ في قبالة امتداد زمف  ة( فيو كناياالستثناء )المستثنى منو
 أف قصيرة األمد سرعاف ما تعكد المياه إلى مجارييا فيما بينيما . اٌنيأ ،االجتماع

و فيو أنٌ  ما ال شؾٌ فمٌ  –النظر عف األسباب  بصرؼ –كفراؽ اإلنساف لممرأة التي يعشقيا     
يترؾ في الفؤاد لكعة كحسرة،  كبكصؼ الفراؽ ميحٌركان رئيسان لما يعانيو الشعراء مف التأثيرات 

فالفراؽ لدل العباس بف  تيـ،كلما يشعركف بو مف األلـ كالكىف بفقد أحبالسمبية في حياتيـ، 
راه يعٌبر بحكمة أليمة مفادىا : ناألحنؼ ىك مف بٌدد شممو بفكز بعد أف كانا متكائميف، كلذلؾ 

ف الفراؽ رأس كؿ ألـ كشجكو يعانيو بني البشر؛ إذ تتصاغر إزاءه كؿ فجيعةو بما فييا فاجعة إ
بؿ يتأتى مف الفرقة التي ال أكبة  ، يتأتى مف جية اإلنساف المسٌجى فحسبالمكت، فالبكاء ال

 المنسرح( :) (ُ)ليا كالرحيؿ األبدم لذاؾ المسٌجى . فيقكؿ 

 بد َد َشممي َوكاَف ُمجَتِمعا     يا ويَح َىذا الفراِؽ ما َصَنعا    

 ُيمَؼ َحزينًا َوما رَأى َجَزعا      َمف َلـ َيُذؽ َلوَعَة الفراِؽ فمـ    

ف َفَجعا –َأحبابِ       الػِسوى ُمفاَرِقة –وُكؿُّ َشيٍء   ُمسَتَصَغٌر َواِ 

في نفكسيـ،  فكما تزاؿ آالـ الفراؽ، كالمكعة، كالحزف تشغؿ قمكب الشعراء كألبابيـ، كتك      
نما  ؛كبيف حنايا أضمعيـ ))فالحب العذرم ال يقكـ عمى الزىد المطمؽ في المتعة الحٌسية، كا 

 ه، الصكر (ِ)اف مطالع األفئدة كمطالب الحكاس((بركحيف يغال الصراع بيف يقكـ عمى أساس
في  االخيرض معنى الحزف كتقصره عمى ) لكعة الفراؽ (، كلعؿ مصاحبة قكٌ تة ىنا يالحكم

 ونفس ابف األحنؼ نجدىا ماثمة في تكٌجعو كطمبو الرحمة كالغكث، معمنان ىزيمتو كانكساره أمام
فجيعة كنكبة تحؿُّ باإلنساف؛ كٌؿ ا )بدد شممو(، كمف ثـ فكؿ شيء ييكف كيستصغر قبالة مبعد

                                                           
  ُٕٗديكاف العباس بف األحنؼ : ( (ُ
  ُٕالعشاؽ الثبلثة : زكي مبارؾ : ( (ِ
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ىذا ألنو بعيد عف المرأة ))فالشكؽ حركة نفسية تٌتجو نحك المحبكب، كىك حنيف إلى البعيد، ك 
 :)الرمؿ(  (ِ)كىذا نجده في قكلو ،(ُ)الشكؽ حركة ال إرادية((

 ُسم ط الَشوُؽ َعمى الَدمِع َفما       َىب  داعي الَشوِؽ ِإاّل ِانَدفقا

 ُكنُت ال َأمَنُع َقمبي سؤلُو                  َوَلَقد ُكنُت َعَميِو شفقا

 َفَتمادى الَقمُب في َبحِر الَيوى          َيرَكُب الَتغريَر َحّتى َغِرقا

لـ يكف أمران سيبلن، كىك ما دعاه إلى رسـ صكرة قائمة عمى عدـ  ففراؽ الشاعر لحبيبتو     
يار مف يعشؽ، تعاقبة تمادم فؤاده سباحة عكس  إليومباالتو بفراؽ الدنيا كجيمو لما ستؤكؿ 

التمادم بيكذا لكف مف السباحة مصيره الغرؽ، كالسيما حينما يصؿ الحاؿ بو إلى عقد  ـفمحتك 
ت أك األشياء، كىنا نجد الشاعر قد قرف فراؽ حبيبتو بفراؽ الدنيا اكجكدمية بيف النتراقمقاربات ا

ا ال شيء مقارنةن بحبيبتو التي تنتفي األشياء كتيكف قيمتي –أم الدنيا  –أجمع، ففراؽ األخيرة 
  :)الخفيؼ( (ّ)بأفكؿ نجـ الحبيبة كفراقيا . كاألمر عينو أٌكده أبك تٌماـ بقكلو 

 في ِفراِؽ الُدنيا ِفراُؽ َىواكا             ما ِفراُؽ الُدنيا ُأبالي َوَلِكف   

قدكـ تمؾ ٌف مكتيـ المحتـٌ سيقع قبؿ أكحينما تأتي لحظة الفراؽ، يرل بعض الشعراء      
؛ بالنظر لشٌدة صعكبة المكقؼ الذم يثير األلـ بفجيعة كقكعو، فحينما أخبركا ابف حظةالم

 (ْ)يحٌؿ مكعد الفراؽ، كذلؾ في قكلو   فٌ أٌف مكتو سيقع قبؿ أالمعتز بأٌف الفراؽ غدان، أجابيـ 

  (:)البسيط

 الِفراُؽ َغدًا ال َشؾ  ُقمُت َلُيـ      َبؿ َموُت َنفِسَي ِمف َقبِؿ الِفراِؽ َغدا قالوا

ذا كاف في الفراؽ خير كالسيما ما يأتي مف مفارقة األىؿ كالن      م عف األكطاف طمبان لمعمـ أكا 
رِّا أك الماؿ أك ما شابو ؛ مف باب ]ربَّ ضاٌرة نافعة[ فإٌف ابف المعتز يرل في ذلؾ خيران م

                                                           
  َُٕالثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديـ : سمر ديكب : ( (ُ
  ُّٗديكاف العباس بف األحنؼ : ( (ِ
  ِْٖ/  ْديكاف أبي تماـ، تحقيؽ : محمد عبدة عزاـ : ( (ّ
  ّّٔديكاف ابف المعتز : ( (ْ



46 
 

داللة عمى جدكل النفع فيو كمعو، كالسيما إذا كاف ذلؾ الفراؽ مع مف تعتاش في العمقمان، في 
  :)المتقارب( (ُ)سكيداء قمب الشاعر، كىك ما أفصح عنو ابف المعتز بقكلو  

 َيقولوَف لي َخيَرٌة في الُفراِؽ         َفُقمُت َلُيـ خيَرٌة ُمر ٌة 

و كاف مقتنعان تمامان بمرارة الفراؽ، فيك ينطؽ عف ألنٌ  إالٌ  الظفابف المعتز ىذا  لـ يراكد     
عمى فقد الشباب كفرقة األحباب؛   يقيف بالغ ال غبار عميو ؛ لذا فيك يرل أف عينيو لك بكتا دمان 

أٌف الشاعر كاف ال يحتمؿ ألـ الفراؽ  عمى لما بمغتا المعشار مف حقيقتيما، كفي ذلؾ داللة
 كطأتو . لشٌدة

عف الشعراء اآلخريف مف ناحية جماؿ الكصؼ ألم مظير  –كعادتو  –كيختمؼ المتنبي      
لممرأة التي أحٌبيا فافترؽ  افتداءه مف مظاىر الحياة، كمف ذلؾ كصفو الفراؽ، فيك حيف يعمف

عادت الفرقة كاف المقاء كاالجتماع ثـ فمان، لكف ا تعالى قد اٌلؼى بينيما مٌرة أخرل، رغعنيا م
و ما عادت المياه إلى سابؽ كةن، إذ إنٌ ار ضبينيما، ككانت أشٌد مف سابقتيا  ثانيةن  دٌقت طبكليا

 (ِ)ألنو حمؿ الكداع عنكانان لو؛ فيقكؿ ؛عيدىا مف الكئاـ، فكاف لقاؤىما األخير أخيران قكالن كفعبلن 
 الخفيؼ( :)

 َوَقضى الَمُو َبعَد ذاَؾ ِاجِتماعا       ِبَأبي َمف َوِددُتُو َفِافَتَرقنا   

 اَفِافَتَرقنا َحواًل َفَمّما ِالَتَقينا              كاَف َتسميُمُو َعَمي  َوداع

فراس الحمداني الفراؽ عتابان لمحبيبة، كذلؾ حيف يقع اليجر بينيما عف ضجر  بككيجعؿ أ     
اليجراف بيف ىذيف الخميميف  إفٌ  القطيعة بينيما،  بعبارة أخرل كسأـ ال عف سبب حقيقي يكجب

ليكذا لكف مف العتاب أف يتـ الفراؽ  عقاـ عمى مزاجية أحد الطرفيف، كمف ثـ فالعبلج األنج
 :)الطكيؿ( (ّ)؛ فيقكؿ خر العبلج الكيآما، ككما يقاؿ، فالمؤبد بيني

ـْ َيْيُجْرَؾ إاّل َمالَلًة       َفَمْيَس لُو إال الِفرَاَؽ ِعتَابُ  إذا  الِخؿُّ َل

                                                           
  َّٔالمصدر نفسو : ( (ُ
  ِٕٗ/  ِشرح ديكاف المتنبي ( (ِ
  ْٓديكاف أبي فراس الحمداني : ( (ّ
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ان بارزان في الغزؿ العباسي بالنظر آلثاره النفسية العميقة يشٌكؿ الفراؽ مكضكعان حكم     
كؿ  حاؿ كتجربتو العاطفية الثٌرة التي صاغيا الشعراء، فجعمكا مف تمؾ التجارب تحكي لساف

ـ ذكر مضاميف الفراؽ في شعر العصر العباسي نشرع ىنا إلى حب؛ كبعد أف تٌ عاشؽ كم
التي جاء بيا الشعراء لرسـ لكحة الفراؽ لكف بجانبيا السمبي، مف حيث شٌدة  تتناكؿ الصفا

كالشعراء منيـ خاصة الذيف تعٌرضكا لو بغض  ،يف عامةآثار الفراؽ النفسية في نفكس المحبٌ 
راؽ، الذم يككف عند بعضيـ شديدان، كالسيما حيف يحتاط الشاعر النظر عف ماىية ذلؾ الف

كىذا ما نجده  صٌد الحبيبة عنو، كفراقيا إياه، المحب كيٌتخذ كؿ اإلجراءات االحترازية خشية
 :)الكامؿ(  (ُ)حاضران في قكؿ العباس بف األحنؼ

 ِإف  الِفراَؽ َعمى الُمحب  َشديدُ         ِإّني ُأحاِذُر َصد ُه َوِفراَقُو     

يا عمى النفكس؛ إذ قبانعكاسات سمبية ال تحمد عكا لو كينعتو أبك تماـ بككنو يكمان عبكسان،
 : )الخفيؼ( (ِ)يقكؿ

 َأيُّ َسيٍؿ َتسيُؿ فيِو الُنفوُس          ِإف  َيوـَ الِفراِؽ َيوـٌ َعبوُس  

كيراه البحترم يكمان طكيبلن عمى العاشقيف، كال سيما مع الحزف حيف يقترف كيحيى بو مرافقان      
 :) الخفيؼ(  (ّ)معو، كذلؾ في قكلو 

 ِبالَرحيؿِ  –َفِاعَممي –َيأَذُف الَحيُّ      َعّما َقميؿ ( العاِمِري  ) يا ِابَنَة 

 َوِانِصرامًا ِلَحبِمِؾ الَموصوؿِ           َقد َسِمعُت الُغراَب يوِعُد َبينًا 

 َغدًا ناِزٌؿ ِبَخطٍب َجميؿِ  فُ           ػَوالَبيال َكيَؼ  ؟َكيَؼ لي ِبالُسُمو  

 َليَس َيفنى َوَيوـُ ُحزٍف َطويؿِ         ِإف  َيوـَ الَنوى ِلَيوـٍ َطويٍؿ    

 المتقارب(: )(ُ)كاكتكاء األكباد بأجيج نيرانو   و البلذعكيحٌدثنا المتنبي عف مرارة طعم

                                                           
  َُْديكاف العباس ابف األحنؼ : ( (ُ
  ُِْ/  ْديكاف أبي تماـ ( (ِ
  ُٕٕٔ/  ّديكاف البحترم ( (ّ
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 َوَأعَمَؽ نيراَنُو ِبالُكبودِ                َفواَحسَرتا ما َأَمر  الِفراَؽ     

و تثار إالشعراء العباسيكف الحديث عف مصاحبات الفراؽ كلكازمو، مف نحك :  فاضكذلؾ     
جازياتو الذم ال حؼ برٌقة غزلو في رً لمبكاء كذرؼ الدمكع، فيذا الشريؼ الرضي الذم عي 

يخدش حياءن، كال يثير غريزة محٌرمة، سكل ما فيو مف شفافية العكاطؼ ككممات الحب العذبة، 
ال يتعٌمؿ إاٌل بدمكعو التي كانت طبيبو، مع عدـ جدكل ذلؾ  –بعد رحيؿ الحبيبة عنو  –فيك 

 (ِ)ئبة عاجبلن أك آجبلن؛ إذ يقكؿ أىا فراؽ مف أحبيا، فكبده ذاكالطبيب في شفاء جركحو التي ن

 : )الكامؿ( 

 الَدمُع ُمذ َبُعَد الَخميُط َقريُب      َوالَشوُؽ َيدعو َوالَزفيُر ُيجيبُ 

ـُ َأف  َيوـَ ِفراِقُكـ          ُتبقي َعَمي  َنواِظٌر َوُقموبُ   ما ُكنُت َأعَم

ـُ َأن يا َسَتذوبُ   ِإف َلـ َتُكف َكِبدي َغداَة َوداِعُكـ       ذاَبت َفَأعَم

 داٌء َطَمبُت َلُو اأُلساَة َفَمـ َيُكف         ِإاّل الَتَعمُُّؿ ِبالُدموِع َطبيبُ 

 ِإما َأَقمُت َفِإف  َدمعي غاِلٌب           ِلَعواِذلي َوَتَجمُّدي َمغموبُ 

 ـ ال ُبرُؤُه          ُيرجى َوال اآلماُؿ فيِو َتخيبُ َأبقوا َعمياًل َبعَدىُ 

ككنو  اف الحٌب ال طبيب لو؛تتجمى بحتمية  حيث يبيف لنا الشاعر الحكمة في ىذه المقطكعة 
 عمى فراؽ الحبيب ال محالة مغمكب كأف الصبر التعمؿ بالبكاء فحسب؛ ؤهدكا عضاالن  ان مرض

ٌف النار أٌف الفراؽ حتمٌي كأصبح كشيكان، يتصكر أكفي المحظات التي يدرؾ فييا الشاعر 
بفعؿ  –أيضًرمىت في كبده كقمبو عمى السكاء، كما تمؾ النار إاٌل نار العشؽ كالصبابة، كتأثيرىا 

 ( :)البسيط (ّ)أقكل مف تأثير السيكؼ كالرماح مف كجية نظر البحترم   –الفراؽ

 فػي َيػوِمػنػا َأو َغػٍد، َوالَبػيػُف ُمػقَتَبؿُ         قػالوا: َمػطػايػا ال تػي َتيػوى َسَترَتِحُؿ  

                                                                                                                                                                  
  ِّْ/  ُشرح ديكاف المتنبي ( (ُ
  ِِٓ/  ُديكاف الشريؼ الرضي ، تحقيؽ : محمكد مصطفى حبلكم : ( (ِ
  ُُٖٗ/  ّديكاف البحترم : ( (ّ
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 َوالَقػمِب نػاَر الَيػوى َوالَشػوُؽ َتشَتِعؿُ    في َكِبدي  –ِإذ َأشاعوا الَبيفَ  –َفَأضَرموا 

 مػػا َليػػَس َيػػفػػَعػُمُو الِيػنػِديُّ َواأَلَسػؿُ         ِبػالُعػّشػاِؽ ُمػحػَتِكمًا    َوالَبػيػُف َيػفػَعػُؿ 

اء الفراؽ أحد تأثرات الفراؽ السمبية، التي ككاف الخكؼ الذم يشعر بو الشاعر المحٌب مف جرٌ 
شغمت مساحة كبيرة في قصائد الشعراء العباسييف، كالسيما إذا كاف الفراؽ حدثان متكٌقعان مف لدف 

: (ُ)فة مف كقكعو، كما حصؿ مع ابف الركمي الذم يقكؿيسان الخالشاعر، فيظؿ األخير متكجٌ 
 ( )الكامؿ

 وقع الِفراُؽ وما يزاُؿ يروعني      فكأف  واقع َشر ه متوق عُ 

ككاف لمشعراء العباسييف مكاقؼ أيخر مع الفراؽ مف نحك : عدـ الترحيب بو، أك النيؿ       
ا يغدك الفراؽ أمران محتكمان عمييـ، كجزءان مف حياتيـ، كمف م، كالسيما عند (ِ)منو بالدعاء عميو 

فبل  فكالمكت سٌيا –أم الفراؽ  – هليـ مف التأقمـ معو، األمر الذم دعاىـ إلى عدٌ  ثـ فبلبدٌ 
الغزلية؛ إذ يقكؿ  وخذ ىكذا مكقؼ في كاحدة مف مقدماتتٌ اأبا تماـ أبرز مف  فرؽ بينيما، كلعؿٌ 

 ( :)مجزكء الكامؿ(ّ)

 الموت عندي والفرا           ُؽ كالُىما ما ال ُيَطاؽُ 

ـُ وذا السياؽُ   يتعاوناف عمى النُُّفو      س فذا الحما

 لو لـ يكف ىذا كذا            ما ِقيَؿ َمْوٌت أَو ِفراؽُ 

سار عمى ىدييا،  الذم كالصكرة عينيا التي رسميا أبك تماـ نطالعيا لدل الشريؼ الرضي     
ى ىرع تٌ ىك اآلخر ثمة فرؽو بيف الفراؽ كالمكت فما إف عمـ أٌف يـك اليجر آت، حإذ ال يجد 

إلى قمبو مطالبان إٌياه بارتداء زم الحزف ثانية عمى فراؽ الحبيبة التي اعتادت اليجراف لسببو أك 
 مجزكء الرجز( :) (ْ)آلخر، ككاف في كؿ مرة يصارع المكت لحظتئذ؛  فيقكؿ 

                                                           
  َّٓ/  ِديكاف ابف الركمي: ( (ُ
  ُٕٓ؛ ينظر : ديكانو أبي تماـ: ُُُ؛ ديكاف العباس بف األحنؼ  ّّٗينظر : ديكاف بشار بف برد : ( (ِ
   َِْ/  ْديكاف أبي تماـ ( (ّ
 َِْ/ُديكاف الشريؼ الرضي :( (ْ
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 َكَمدا               َفَموِعُد البيِف َغدا يا َقمِب َجد د

 َبيَف الِفراِؽ َوالَردى         َلـ َأَر َفرقًا َبعَدُىـ     

ا يقاؿ مف شعر الغزؿ في المضمكف االجتماعي ضمف مكضكع الفراؽ لمٌ  ؿ ماكلعؿَّ أجم      
الشعراء العباسيكف ع فيو يككف األخير مكصكالن بالتبلقي، فيذا الطباؽ المعنكم الذم جم

 الغزلية حكمةالكالداللي  العاطفيالفراؽ كالتبلقي( كاف ذا بيعدو جكىرم في قمة اإلبداع الضديف)
عمى السكاء، فقد تزاحمت المفردات في أذىاف الشعراء كتنافسكا في معانييا، إلعطاء صكرو 

شكاؽ، فرجاء التبلقي ف تكٌدرت النفكس بحٌر الفراؽ كألـ األأناضجة كمفرحة في اآلف نفسو بعد 
كاف ييٌكف عميو ما يمقاه مف مضاضة الفراؽ  –عند البحترم  –مع الحبيبة بعد غيابيا 

   (:)الخفيؼ (ُ)كمرارتو؛ فيقكؿ 

 ِاحِتراٌؽ َيفوُؽ ُكؿ  ِاحِتراؽِ  ؾَ ػػػ         يػفي ُحضوِر الِفراِؽ ِعنَد ِلقاءَ 

َف ما  ذا ما َنَأيُت َىو   ِمف َنأِيُكـ َرجاُء الَتالقي اهُ ػقػػػ               ألَواِ 

 ٍب َفِإّني ِإَليَؾ ِباأَلشواؽِ             َليَتني َقد رََأيُت َوجَيَؾ َعف ُقر   

بناءن عمى ما تقٌدـ كاف حضكر الفراؽ في الحكمة الغزلية عند الشعراء العباسييف يمثؿ      
جزءان مف ثقافة المجتمع ، فضبلن عف كينكنتو عنصر جذب ككنو يحاكي أشؼ غرائز االنساف

كأدبياتو التي تستميؿ القمكب نحكىا كتجعؿ المتمقي مأسكران بخطابو الفراؽ كالنأم، حتى صرنا 
شعراء العصر الذيف تعرضكا لمفراؽ شعران كممارسة  مسفة الركاقية لدل جؿٌ شيكع الفنخاؿ 
المرء كتشٌجعو عؿ  احتماؿ تدٌرب الرغـ مف اف تمؾ الفمسفة ال تحبذ الفراؽ لكنيا  عمى حياتية
المتبلؾ لحظة الحضكر كمجانية  تجاكز لحظاتو القائمة مف خبلؿ دعكة الركاقية  صدمتو

تقكض مفيـك السعادة المنشكد مف فبؿ كؿ حبيبيف المشاعر السمبية الناجمة عنو التي بدكرىا 
  ببعضيما .يركماف نياية الكصؿ كالمقاء 

 

                                                           
  ُْٗٓ/  ّديكاف البحترم :  ( (ُ
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 سىسيىنىجيا الشتياق :حاوياا : 

ف يشتاؽ بكصؼ االشتياؽ ضركرة أالشعكر بالكحدة يفرض عمى اإلنساف     
ممٌحة تتبٌدد عمى أعتابو أحاسيس سمبية جٌمة نحك : قسكة الشعكر بالضياع كانعداـ 

ا يككف ىذا االستقرار النفسي، كلعٌؿ ىذه األحاسيس تزداد عكاقبيا احيانان لمٌ 
االشتياؽ يتكاشج مع صفات فريدة كجٌذابة يٌتصؼ بيا الحبيب، فتجعؿ مف الطرؼ 

فيحاكؿ جاىدان حٌث الخيطى نحك، كلك مف اآلخر يفتقده بمجرد التفكير بيا كيممس غيابو 
باشر عف النكاحي النفسية المستترة التي ال تقكـ عمى سبيؿ اإليحاء الذم ىك تعبير غير م

،  كعميو فكجكد ركابط عاطفية متينة العيرل بيف الحبيبيف (ُ)داللو المغكم في داللتيا الكضعية
تجعؿ المرء عاجزان إزاء تجاكزىا، كيغدك االشتياؽ بكصفو رٌد فعؿو نفسي اجتماعي في اآلف معان 

إليحاء كاإلحساس عف طرؽ اآلثار النفسية، فإيحاءات بيف الذات كاألشياء بحيث تكلد ا
ئؽ الخٌفية بؿ رؤيا تيعٌبر عف كاقع الحقا ،مصطنعة تصدر عف تقٌصد ان االشتياؽ ليست أدكات
مف منا ال يستسمـ لؤلحبلـ كيتمٌنى أف يعيش بحب يزكؿ بو مٌر الحياة، ))فػ التي تكمف كراءىا، 

مف مٌنا ال  ،..جناحيف؛  لتحٌمؽ بيما في عالـ الخياؿ مف مٌنا ال يتمنى أف يككف كفراشة تمتمؾ
  (ِ)(( ي حياتو فرحان كلك حتى بمجرد حمـيطمؽ عناف خيالو إلى المحاؿ؛  ليجعؿ ف

 يككف قادران عمى  العمؿ األدبي حتى كلما كاف االشتياؽ يصدر عف عاطفة الحب التي نجدٌ 
( اجتماعية) ةرمزم تنشئو زمر  ككفه مؿ األدبي إف الع مف حيثتكجيو تحميمنا :  بياف صكاب

بنيتو بعبلقة تماثؿ مع بنية  طيمثميا الشاعر، كليا مكقؼ مشترؾ تجاه ىذا الككف الذم ترتب
فالرمز كسيمة أدائية لمتعبير عف العكاطؼ العميقة في اإلنساف بحيث تغاير ؛ (ّ)العالـ الكاقعي 

(( نفسيا لينفسح إنشاء ))لغة في المغةعمد األدباء إلى األعماؽ في النفكس المبدعة، كليذا ي
 . (ْ)أماميـ مجاؿ البكح عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ 

                                                           
  ّْينظر : األدب المقارف : محمد غنيمي ىبلؿ : ( (ُ
  ُْاشتياؽ : إيماف بممداني : ( (ِ
  ٕٔينظر : سكسيكلكجيا الغزؿ العربي الشعر العذرم نمكذجان : طاىر شبيب : ( (ّ
  ّّ - ِّينظر : الرمزم في األدب العربي الحديث : أنطكاف غطاس كـر : ( (ْ
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المفعمة باالشتياؽ ما عٌبر عنو العباس ابف األحنؼ  االجتماعية كمف مصاديؽ ىذه اإليحاءات
 الطكيؿ():  (ُ)في قكلو 

 َفُقمُت َوِمثمي ِبالُبكاِء َجديرُ         بكيت ِإلى ِسرِب الَقطا حيف مر بي  

 َأِسرَب الَقطا َىؿ ِمف ُمعيٍر َجناَحُو        َلَعّمي ِإلى َمف َقد َىَويُت َأطيُر؟

ال فمف ىذا يؤدي تحية            شكورُ  فأشكره؟ إف المحب                 وا 

 ُضر  َوالَجناُح َكسيرُ َوَأيُّ َقطاٍة َلـ ُتِعرَؾ َجناَحيا                 َفعاَشت بِ 

كجاء تعبيره صادقان باالستفياـ  ،انفعالو تجاه ذاتو اشتياقو كشدهمدل  عف فعٌبر الشاعر    
؛ فيذكر سرب القطا ةالحقيقي الذم حمؿ بيف طيَّاتو مشاعر الحزف كالحرماف كاالشتياؽ كالميف

استعماؿ الفاظ يغمب عمييا الذم أٌثر في نفسيتو كىذه اإلشارة الرمزية دفعت الشاعر إلى 
اعة، كالحكمة ىينا التعبير عف تالترٌجي كالطمب عف عدـ الرضا كاالعتراض عمى حالو المم

حالة االنكسار المخيمة عمى الذات الشاعرة عممت عمى تحميؿ كزر عدـ إشباع ىذا الشبؽ 
مما جعمو العاطفي عمى طائر القطا ككأنو ىك السبب كراء عدـ تمبية طمكحات ابف األحنؼ 

حكمتو أنو يتكٌجو بالشكر بعدما نٌكه في أكؿ و نحكه بالدعاء عميو بالضر ككسر جناحو جٌ يتك 
 .ايصاؿ مكاتيب اليكل كاالشتياؽ لمحبيبة فكز ليذا الطائر اف تكفؿ

ذا تأممنا كيؼ كاف الشاعر العباسي يقتني كمماتو المشتافة     العذبة الرقيقة المحببة إلى  كا 
كير مف عكاطؼ جميكره كتعاطفيـ معو،  كتحشيدكْـّ  ،مسامع عامة الناس دكف ابتذاؿ لمشاعره

 :) البسيط (  (ِ)كىذا ما نممحو في قكؿ بشار بف برد كىك أكؿ مف أشار إلى العشؽ سماعان 

 َواأُلذُف َتعَشُؽ َقبَؿ الَعيِف َأحيانا      يا َقوـِ َأذني ِلَبعِض الَحي  عاِشَقٌة     

 قالوا ِبَمف ال َترى َتيذي؟  َفُقمُت َلُيـ      اأُلذُف َكالَعيِف ُتؤفي الَقمَب ما كانا

                                                           
  ُّْ/  ُِْديكاف العباس بف األحنؼ : ( (ُ
  ُْٗ/  ْديكاف بشار بف برد : ( (ِ
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 ؛مف البدييي إف الحب في كؿ المجتمعات البشرية،  يقع في القمب عف طريؽ النظرف    
ذف كذلؾ بسبب العاىة التي الٌمت كلكف شاعرنا بشار كسر ىذه النمطية مف خبلؿ الرمز لؤل

 كمف ثـ عمد إلى رسـ صكرتيا صكتٌيان كىذا ما دفعوي  أذنوبو، فجاءت عبلئـ أشكاقو سبيميا، 
، كىذا ما (اإلذف كالعيف)لكاف االشتياؽ كالعشؽ في عجز البيت الثاني بقكؿ أمكازنة بيف إلى ال

األخرل يعرؼ في المنظكمة النقدية النفسية بالتراسؿ الحٌسي، مف حيث قياـ كؿ حاٌسة بكظيفة 
  (ُ)(( ج مف األحاسيس المتبادلةيو بمز سنفتعبير الشاعر عف مف الحكاس، أك ىي آلية ))

 االجتماعي القبمي المتمثؿ بطاالضلمف ييكل كلكف  اشتياقوشدة  مسمـ بف الكليد كيشكك
 : )الطكيؿ( (ِ)؛ إذ يقكؿ بالكاشي كقؼ عائقان بكجيو

ـُ   َشَكوُت ِإَلييا ُحب يا َفَتَبس َمت        َوَلـ َأَر َشمسًا َقبَميا َتَتَبس 

ـُ   َفُقمُت َليا جودي َفَأبَدت َتَجيُّمًا      ِلَتقُتَمني يا ُحسَنيا ِإذ َتَجي 

 َوَلِكن ني َأخشى الُوشاَة َفَأصِرـُ     َأنا في َوصمي َليا ِبُمَفر ٍط َوما 

جماؿ )الشمس( تعبيران عف عمؽ معاناتو كشدة شكقو لرؤية  بػالشاعر  استعانةفبعد       
كانت نقؿ الصكرة الى لمتمقية ليجعمو يحمؽ في خياالتو لما محبكبتو األخاذ ، إذ حاكؿ مسمـ 

ة الطمأنينة كالدعة، ليخمص الى حكمتو تفيض جماالن حتى في عبكسيا فما بالؾ كىي في حال
فصار يعمؿ  ،(ّ)عمى التحميؿ الشفاىي لمشاعر نفسو مف خبلؿ السكسيكلكجية التفسيرية القائمة

غٌبان في زيارة الحبيبة كعدـ مجاكزتو الحدكد، ليس مف باب قمة  سبب قصكره كتقصيره في ككنو
 االجتماعية السمبية ليا، بؿ العمة تقع عمى عاتؽ الكشاة ، ىذه الضابطة االشتياؽ أك انو قاؿو 

   .التي تعترض طريؽ أشكاؽ الشاعر كسكاه مف العشاؽ

إذ ندرؾ   ،الغزلية ماتومقد مف كاالشكاؽ في كاحد العشؽ كلك تأٌممنا حديث المتنبي عف     
عؿ  اىؿ العشؽ  بأشكاقوالحكـ، إذ سٌما  ٌسدة كارتقاءسٌمكه لـ يقتصر عمى الرغبة نحك العمياء 

                                                           
تراسؿ الحكاس في شعر العمياف في العصر العباسي بشار بف برد إنمكذجان : غادة خمدكف أبك رماف: ( (ُ

 المقدمػػػة )ح( 
 ُُٓ( الديكاف مسمـ بف الكليد : (ِ
 ُٗ(  سكسيكلكجيا الفف : ناتالي إينيؾ ، ترجمة حسيف جكاد قبيسي: (ّ
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 : (ُ)قكؿ يتقي عظيمان كال يخاؼ احدان حتى كلك كاف المكت نفسو، في جمعاء كأصبح ال
 ( )الطكيؿ

 ليالي َبْعَد الّظاِعِنيَف ُشُكوُؿ      ِطواٌؿ َوَلْيُؿ العاِشقيَف َطويؿُ 

 َبْدرًا َما إَلْيِو َسبيؿُ ُيِبف  لَي الَبْدَر الذي ال ُأريُدُه      َوُيْخِفيَف 

 َوَما ِعْشُت ِمْف َبعِد األِحّبِة َسمَوًة      َوَلِكّنني لمّناِئَباِت َحُموؿُ 

ّف َرِحياًل َواِحدًا َحاَؿ َبْيَنَنا  َوفي الَمْوِت ِمْف َبعِد الّرحيِؿ َرحيؿُ   َوا 

الي كككنو في و االنفععف حكمتو التي اكتنفيا اضطراب يصرح الشاعر في البيت األكؿ     
الذم خالؼ  هاالستقرار عمى حاؿو كصيرتو كسير  ـعدال يحسد عمييا مف حيث  مزريةحالة 

ف كاف السير مف سمات اىؿ العشؽ القارة، كنممس في البيت غيره مف العشاؽ في طكلو، ك  ا 
الذم لـ يكف ممبيان الكراىية الذم ىجـ مف خبللو المتنبي عمى بدر السماء الثاني خطاب 

، ليعكد كالمآؿالمناؿ  مة لرؤية بدر كجو الحبيبة الذم غدا بعيدلطمكحاتو الراغبة كاشكاقو العار 
حبة، لكف كالعادة فشخصية المتنبي الشاعر مرة اخرل ليصؼ تردم حالو جراء شكقو لؤل

، يأخذ ما حكلو قيران كعنكة، ؛ إذ كاف كالممؾ الجباركالكبرياء كحبيا لممغامرة  نفةباألالمتصفة 
يأنؼ عمى نفيو  فيك ، (ِ)، كال يبالي بما لقي، كال حيث كقعيياجـ مف يريدكالشجاع الجرئ، 

   .كرحيؿ األحبة خبل المكت ألشكاقوبديبلن 

 ة ابي العتاىية ألخكتو مف ابناء المجتمعبفي خط الجانب السكسيكلكجي حاضران  نجدك      
 ( :)السريع  (ّ) ، فيقكؿظيرانيةالعباسي الذم يعيش بيف 

 روا اأَلكفاَف ِمف عاِجؿِ بشيا ِإخَوتي ِإف  الَيوى قاِتمي       فَ 

 َفِإن ني في ُشُغٍؿ شاِغؿِ          َوال َتموموا في ات باِع الَيوى  

 ِبَدمِعيا الُمنَسِكِب الساِئؿِ          َعيني َعمى ُعتَبَة ُمنَيم ٌة    
                                                           

  ٓٗ/  ّديكاف المتنبي : ( (ُ
 ِٗابك الطيب المتنبي: عز الديف اسماعيؿ: ينظر: نكابغ العرب ( (ِ
  ّٖٔديكاف أبي العتاىية : ( (ّ
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ُـّ ِإلى الساِحؿِ              ُحسِنيا ُدر ٌة   َكَأن يا ِمف  َأخَرَجيا الَي

 مف بابؿِ  أقبمفَ  َسواحراً               ِرفياكأّف، في فييا وفي طَ 

 ِمف ِشد ِة الَوجِد َعمى القاِتؿِ        يا َمف رَأى َقبمي َقتياًل َبكى  

إما تمكيف إياىـ بيف خياريف ال ثالث ليما:  ، جاعبلن جمدتو بناءألاستغاثة يطمقيا الشاعر    
يطيؽ حبسيا كىي مف حفزتو عاجمو المكت نتيجة اشكاقيا التي ما عاد اكفانو كاحضارىا بعدما 

 فسيركا االكفاف(، كاما األمر الثاني الصيحة الحكمية )اف اليكل قاتمي  كاطمقت العناف ليذه
في اتباع اليكل( الذم  جراء انشغالو بيكاه لعتبة)ال تمكمكا بصيغة االمر المنيي عنو بعدـ لكمو

الذم اكرده ابك العتاىية  في عداد االمكات، كبعد التكصيؼ كسرؽ لٌبو فؤاده فغدا تيٌمو كصٌيره
، ختـ النص بعبارة حسنيا ليككف مدعاة كتبريران الستغاثتورة اليتيمة في فرادة كتشبيييا بالد

ىذه  ظاىر النٌص اف سبب مصرح فيىك  يبكي عمى القاتؿ، ككمامفارقة اف القتيؿ حكمية 
يخمعكا قمكبيـ احترامان اف في حضرتو ال يسع العشاؽ ااٌل كالشكؽ الذم  المفارقة ىك)شدة الكجد(

  حقكه .كتبجيبلن لمف يست

 (  :)الخفيؼ (ُ)؛ إذ يقكؿ تماـ صكرة جميمة تنبع بالمعاني الرقيقة كيشكؿ أب  

 َتَطم عت ِمف َقضيِب       َأَمَرت َعيَنييا ِبَسبِي الُقموبِ  شمُس َدجفٍ 

 َلو َتُحؿُّ الِقناَع ِلمَشمِس َوالَبد               ِر ِضياًء َتَقن عا ِبُغروبِ 

 َأنا ِمف َلحِظ ُمقَمَتيِو َجريٌح                    َأَتداوى ِبَعبَرٍة َوَنحيبِ 

 َرخَف َعَمي  ُمَشق قاِت الُجيوبِ           الَشوِؽ َوالَيوى َيَتصا    ُحَرؽُ 

درت بو كاستخفت الشاعر اشكاقو لما جعميا تشفؽ عمى حالو مف حالو التي از  أنسف    
بجماؿ المحبكبة  كعذابات النفس التي صدمت (االضطراب النفسيبمشاعره كىذا ضرب مف )

كحيائيا، كىنا نجد ابا تماـ قد دٌبج نٌصو بتكرية لطيفة لما جاء بمسألة) القناع(، إذ انيا حممت 

                                                           
  ُْٕ/  ْديكاف أبي تماـ : ( (ُ
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ٌمتيا األخاذة التي استتر بنكرىا حتى الشمس بيف اكنافيا رؤية جمالية تتعٌمؽ ببياء الحبيبة كط
جممتيا داللة يف ىذا مف جية، كرؤية اجتماعية مجتمع ىماءى بياإذ فاؽ ليا بياؤىا كالقمر، 

قاقاتيا) تقنعا( كغزؿ ابي تماـ ىنا جاء مقصكران عمى عيني الحبيبة ساترة )القناع( باختبلؼ اشت
سداؿ الميؿ، كان النيارضكء  مجي، فضبلن عف داللة الغركب التي تمثؿ بداية محيا كجييا باقي

مف نسترشد مدل الحياة كالحشمة الذم تحٌمت بو تمؾ الفتاة كبتضاـ ىذه الدكاؿ االجتماعية 
الفتاة تارة، كمبرران  ا مبرران لتمسؾ الشاعر مغرمان بتمؾجية اخرل، كىاتاف الرؤيتاف قد أكجدت

مع قكؿ االماـ  عمييا النص بجمعائو متناصةن  ة ضمنية انطكلحكم جيكبيا فيبشكاقو يؽ اقلتش
 (ُ) عيبو(( لـ ير الناس كبوث)) مف كساه الحياء عمي) عميو السبلـ( 

أكلى لمف نحب مف دفنيـ، فإف االحساف  إلى المكتى المبادرة بتعجيؿ إذا كاف االحساف
يتردد في فمسفة  بعد المكت ال يطاؽ، كىذه الفكرة قد سمعنا صداىا اإلحياء؛ ككف الشكؽ

  (ِ) :إذ يقكؿ االىؿ كاالصحاب؛العشاؽ مف المتنبي الغزلية في خطابو االجتماعي لذكم 
 )الكامؿ(

 َحّتى َيكوَف َحشاَؾ في َأحشاِئوِ    ال َتعُذِؿ الُمشتاَؽ في َأشواِقِو      

 ِإف  الَقتيَؿ ُمَضر جًا ِبُدموِعِو                ِمثُؿ الَقتيِؿ ُمَضر جًا ِبِدماِئوِ 

 لمُمْبَتَمى َوَيَناُؿ ِمْف َحْوَباِئوِ           كالَمعُشوِؽ َيعُذُب ُقْرُبُو   َوالِعْشؽُ 

أرباب  شؾٌ  ببل فيـ بيف ظيرانيياكا كاف الشعراء مرآة المجتمع كركح األمة التي عاشلما      
ع عف الحديث بسكء اك الى الترفٌ  دعاىـجمدتو  ألبناءرسالة ، كىذا خطاب مباشر مف المتنبي 

ينسحب عف ىذا التعمؽ مف أثار لربما سمبية تطاؿ طرفي يـ كما لنقؿ بمكـ العٌشاؽ عمى تعمقٌ 
ؤالء العذر أك ايجاد الحجة لي كالحبيبة(، فابتدأ باألمر الناىي عف التماس العبلقة)الحبيب

 ىذا البلئـ أك ذاؾ العاذؿ لكعة ؽ العشاؽ فيما يصدر عنيف مف أفعاؿ كأقكاؿ إاٌل بعد أف يتذكٌ 
الصكرة  بكنو ما يستشعر العاشؽ مف ألـ كحرقة تككم لكاعجو، كتكاد ىذه االشكاؽ حتى يحٌس 

تجٌنبيا كتحاشييا مف قبؿ المجتمع، كقد  حاكؿ الشعراء ر اجتماعيةجممة صك غير المحبذة 

                                                           
 َٓ/ْنيج الببلغة :  ((ُ
  ٔ/  ُديكاف المتنبي : ج ( (ِ
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عمى الخطاب غير المباشر كتعضيد  الى تعزيز فكرتو الحكمية تمؾ بالعركج عمد المتنبي
ثرىا عمى بعض الصكر كالشكاىد التي مف المؤكد سيككف اباالتكاء قدسية االشكاؽ كاليكل 

كىذه المكازنة ليا أرضية عمى المتمقي كبير كفاعؿ، فعقد مكازنة بيف قتيؿ اليكل كقتيؿ الحرب 
غيرس مف  حربو جنيت مف لفظة كربَّ عشؽو  خصبة في أقكاؿ الحكماء لما قاؿ بعضيـ)) ربَّ 

المجاز فحسب، بؿ كاف ليكتمؿ بناء ىذه  ليست ضربان مف الحرباليكل ك  بيف قتمى (ُ)((ةو لحظ
ىكذا لكف آخر النص في تأكيد قداسة  شتمؿ عميياالتي االصكرة الحكمية  في النتيجة الحتمية 

لتشبييية التي كىذا ما تكٌفمت بنقمو صكرة البيت افي بعض المجتمعات  يشيع مف العشؽ الذم
بتيما لمتذكقييا مف كاحدة ، ككجو الشبو بينيما عذك كجييف لعممة  كالمعشكؽجعمت مف العشؽ 

كال يرجى  استطبابمف داء ناجس ال ينفع معو اجسادىـ  العشاؽ عمى الرغـ مٌما يناليـ في
ليذه المفظة ، أما الداللة العميقة ) حكباء(لػ ىي الداللة السطحية منو شفاء أك برء، كتمؾ 

داعيان  كمحرابو الذم يقؼ فيو متضرعان خاشعان قبمة العاشؽ فتتمثؿ بصيركرة ذاؾ العشؽ 
مف حيث كينكنة  المعشكؽ الى الرضا عنو كتمبية مراده في مشاطرتو تباريح اليكل كاالشكاؽ

      . (ِ) دىك التعبٌ  التٌحكب

 ادلرحاة انغزنيت : حانخاا : 

قد يكتنؼ غرض الرثاء بيف طٌياتو قريضان مف الغزؿ العذرم كىك ما يعرؼ بالمرثاة       
الغزلية؛ إذ يبكي الشاعر حبيبتو بأشٌؼ عبارات الغزؿ كأنقى العكاطؼ كأسماىا، فيي لكفه مف 
رثاء لنفس العاشؽ المحركـ؛  إذ يبدك المكت كالقبر كغيرىا مف األلفاظ محٌببة إلى نفس 

 الغزلية كالكقكؼ عمى أكاصر عيتوائع ىذا النمط الشاعرم المتسامي في اجتماالشاعر، كمف رك 
إذ يشترؾ الرثاء ؛ القائمة بيف الحبيبيف حتى بعد فناء أحدىما كال سيما المحبكبة  االلفة كالمحبة
، أـ  ىفي التعبير عف معنى األلـ كاألسى سكاء أكاف ذلؾ بكاءن عم كالغزؿ لحظتئذ عزيز غاؿو

ىذا االئتبلؼ بيف الغرضيف مساحة مشتركة مف العكاطؼ  ندبان عمى حبيبة جميمة؛  ليحٌقؽ
  .كاالحاسيس المؤلمةالجياشة 

                                                           
 َٓ/ْنيج الببلغة : تحقيؽ كشرح محمد عبده:  ((ُ
 ْٓالزىرة: ابف داكد االصبياني: ابراىيـ السامرائي: ( (ِ
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ان كبيران لدل نالت المرأة كالسيما الحبيبة/ الزكجة في الشعر العباسي مكانة مرمكقة كتقدير  
شديد حزنو لفقدانو أياىا؛ لذا استعاف الشعراء لـ يأؿ كسعان في التعبير عف  حبيبيا/ زكجيا الذم

دىـ كاحزانيـ فبعض بمعطيات البيئة العباسية في ماىية التعبير عف كج عمى ىذا االمر
طمح صم (المرثاة الغزلية)ؼ كمنيـ تمنى المكت معيا،الشعراء مف راـ افتداء حبيبتو بنفسو، 

الخصائص الفنٌية التي تجعؿ منيا مقت لنفسيا بعض قد خي  كىي غرض عناد غزكاف اطمقو
أك دكنما حياء  بالمرأةكاف الشاعر يتغزؿ  فإذا   (ُ)غرضان فٌنيان قائمان بذاتو في الشعر العباسي

و اك أف يرثي أم ييي، مثمما كاف مف البدكالحذاقة الظرافةخجؿ؛ بالنظر لككف الغزؿ ينسب الى 
 كاالحساف المشركع  الذم ال عيب فيو كال ضعؼ معو، جدتو، ألف حبيا يدخؿ في عداد الٌبر

، كسكاىف مف قريباتيـ كذلؾ كاف ىذا الشاعر اك ذاؾ يرثي اميات الخمفاء كاالمراء كالكزراء
ية القكـ يكاد يككف مف الكاجبات المفركضة عمى ألف عزاء عمٌ  بة عميوفمذلؾ ىذا األمر ال شائ

، كمف الشعراء الذيف اجادكا في ىذا المضمار الشعرم (ِ)بيده مف دكف استثناءالشعراء 
منح التراث الشعرم لكنان جديدان مف فف الرثاء المخمكط بالغيرة ))المستحدث ديؾ الجف، الذم 

   (ّ)المشكب بالدماء(( المتمفع بالندـ

الغزلية  مراثيوفي كاحد مف  كاف الرثاء مخمكطان بالثأر كالتكٌعد بالقتؿ في الجاىمية، فيقكؿبعدما 
 (: )الطكيؿ (ْ) اغتياليا عمى يديومستحضران لحظة 

 وآِنَسٍة َعْذِب الثّنايا وجدُتيا               عمى ُخّطٍة فييا ِلذي المُّب  َمْتَمؼُ 

 َفَأْصَمُت َحد  الّسيِؼ في ُحر  َوْجِيَيا     وَقْمِبي عمييا ِمْف َجوى الَوْجِد َيْرجؼُ 

 َمَياٌة َأصاَبيا                َأُخو َقَنٍص ُمْسَتْعِجٌؿ ُمَتَعس ؼُ َفَخر ْت كما َخر ْت 

 وَىيياَت ما ُيْجِدي َعَمي  التَّأسُّؼُ          ُحْزنًا عمييا تَأسُِّفي        َسَيْقُتُمني

                                                           
  ّ - ِينظر : المرثاة الغزلية في الشعر العربي : عناد غزكاف إسماعيؿ : ( (ُ
 ُْٓٗ( : ِٓٔينظر: مف كحي المرأة : عباس محمكد العقاد، مجمة الرسالة، العدد)( (ِ
 َُْ–َُّينظر : الشعر العباسي قضايا كظكاىر: عبد الفتاح نافع :  ((ّ
  ٓٔديكاف ديؾ الجف : ( (ْ
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يرثي الشاعر حبيبتو بطابع غزلي كاضح السمات فيصؼ مفاتنيا؛  إذ كانت في ريعاف       
ليا، كيصٌرح في البيت الثاني بكيفية عممية  عذكبة الريؽ كجماؿ المحٌيا ما شبابيا كليا مف

عمى الرغـ مف إنو كقتئذ كاف األلـ كالخزف يعتصر  عنقيااغتيالو إٌياىا؛  إذ حٌكـ سيفو في 
قمبو، فسقطت مضٌرجة بدمائيا كما تسقط الغزاؿ حيف يصطادىا صٌياد قاسو القمب عجكؿ في 

بيت الرابع نمتمس أصداء الحكمة حينما يعمف الشاعر حالة التأٌسؼ اغتناـ الفرص، كفي ال
كتأنيب الضمير بقكلو : سيقتمني حزني عمييا كأسفي عمى فقدىا كلكف ىؿ يرد األسؼ مف 

 شياء ما فات كمضى.األ

كنجد أبا تماـ يرثي جارية لو كفييا نمحظ إٌف شكقو ليا ال يخمك مف ألـ كحسرة فقدانو إٌياىا؛ إذ 
 الطكيؿ(  :) (ُ)يقكؿ 

 يقولوف ىؿ يبكي الفتى لخريدٍة       َمَتى ما أراَد اعتاَض َعْشرًا َمكاَنيا

 وَىْؿ ُيسَتِعيُض الَمْرُء ِمْف َخْمِس َكفو     وَلْو صاَغ ِمْف ُحر المَُّجْيِف َبَناَنيا

اصطبغت األبيات بطابع الحزف كاألسى الذم آؿ إليو حاؿ الشاعر كاستيجانو مف تٌعجب      
نكارىـ لحالتو المزرية لفقدلبكائو عمى تمؾ الفتاة العذراء )الخريدةالناس  كلساف حاؿ  اىا،إيٌ  ه( كا 

عمى جارية يمكنو  مف لدف الشاعر إٌف األمر ال يستكجب كؿ ىذا الجزع الئميو يرل
جكبة المسكتة أبي تٌماـ في عرضو لؤل ءةافلكف ك ؛المجيء بعشرات الجكارماستعاضتيا ك 

لما اجابيـ بحكمة الخبير المٌجرب في عدـ قدرة المرء  (ِ)كسرعة فطنةكحضكر البداىة 
إف  الغزلية استعاضة أصابعو كاستبداليا بأنامؿ مف فضة؛  فخبلصة الحكمة مف ىذه المرثاة

ما يخسره المرء ال سبيؿ لتعكيضو كال يمكف لكبلـ الناس أف يحدد مصير المرء كالتحٌكـ 
 بعكاطفو، أك إنو يعٌكض ما فقد .

                                                           
  ّْٕ: تحقيؽ شاىيف عطية :  ديكاف أبي تماـ( (ُ
 ِِّينظر: اخبار ابي تماـ: الصكلي: ( (ِ
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لجف في منيا ما جاء بو ديؾ ا كالعظةخت بأريج الحكمة كأخذ الًعبرة مكمف المراثي التي ض
 (ُ)بينيما الحكار اآلتيكرد( زائرة إياه في أحد أطيافو فدار استحضاره لخياالت زكجتو )

 (  :)البسيط

ـُ َنْحرًا زَاَنُو الِجيدُ      جاَءْت َتُزوُر ِفراشي َبْعَدَما ُقِبَرْت     َفَظْمُت أَْلُث

 فكيَؼ َذا وَطريُؽ الَقْبِر َمْسُدودُ     وُقْمُت ُقر َة عيني قْد ُبِعْثِت َلَنا    

 َتِعيُث فييا َبَناُت األرِض والدُّودُ    قالْت ىناَؾ ِعَظاِمي فيِو ُموَدَعٌة  

وُح قْد َجاَءْتَؾ زائرًة        ىذي ِزياَرُة َمْف في الَقْبِر َمْمُحودُ   وىِذِه الرُّ

قان بدمكع الشاعر، كصار يعيش في أحبلـ ر نمحظ إف كؿ بيت مف ىذا النٌص مغرك      
فأستقبميا بدىشة كميا غبطة كسركر  (كرد)لػ إذ رأل الركح ؽ عادت  ؛سرعاف ما تبٌددىا اليقظة

كعكدتؾ مف عالمؾ البرزخي، فعالجتو باإلجابة تركت  كيؼ السبيؿ ؟ كما الكسيمة في قدكمؾً 
الدكد يعبث بالجسد البالي كىذه الركح جاءتؾ مشتاقة لرؤيتؾ عمى الرغـ مف صنيعؾ كحرمانؾ 

بية عجائبية في اآلف معان بغرائ جاءت مصطبغو القسرم لي مف الحياة الدنيا، فالحكمة ىينا
ف األركاح تسمع كترل كتجيب أىمييا كمف أك  بعثيا مف لحدىا كباب القبر مسدكد، مف حيث

دكف  (ِ)حبيياكزيارتيا ألىميا كمكعكدة األركاح  ثنيةفي مدكناتنا األىذه المسممات المعيكدة  
 أف يعيقيا لحد كقبر .

ما أنشده محمد بف  طار ذكرىا في االفاؽ كالكتيا ألسف الناس، كمف المراثي الغزلية التي    
 عمر ماتت كما زاؿ صغيران بحؽ زكجتو) سكرانة( ككاف لو منيا ابف يقاؿ لو  عبد الممؾ الزيات

 ) الطكيؿ( : (ْ)فيقكؿ، (ّ)
 وىؿ غير الفؤاد ليا قبرُ  فقمتُ           يقوؿ لي الخالَف لو زرت قبرىا

 التي معيا الصبرُ  حيف لـ ُأحدث فأجيؿ فقَدىا      ولـ أبمغ السف   عمى

                                                           
  ّٔديكاف ديؾ الجف : ( (ُ
 َِّ/ّينظر : الكافي : الشيخ الكميني : ( (ِ
 ْٗ/َِينظر االغاني: االصفياني: ( (ّ
 ُْٗمحمد بف عبد الممؾ الزيات سيرتو، أدبو، تحقيؽ ديكانو: د. يحيى الجبكرم: ( (ْ
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بتيـ حتى اننا نخاؿ جـٌ غفير مف المثككليف بأحتجربة حية كاف فييا الزيات لساف حاؿ        
ة سبكيا في قالب حكمي ر كؿ مفردة في النص أعبله تبكي كيسمع نشيجيا، فضبلن عف كجك 

سكرانة( ٌف ىؤالء الخبلٌف حتى بعد كفاة )بصدؽ تحٌسره، إذ إ رقيؽ العاطفة متحير الفكر يفيض
، فكاف جكابو إف ما رىمس في كميـ إٌياه عمى تأخره في زيارة قبرىايتكجيكف البف الزيات بم

عادت الى أصميا كىك التراب أٌما إلى ببلء، ككنو مادة ىيكلية عرضية قبرىا مف جسد فيذا 
 الشاعر حكمتو دىا في قمب ابف الزيات ، ليستكمؿ كخمك جكىر الحبيبة المتمثمة بركحيا 

مف كبلميـ الذم جانب الصكاب كالمنطؽ فيو؛ إذ لـ يجد لزكجتو الفمسفية تمؾ  بحيرتو كتعجبو 
في جميع  (ةرابو مف حالة التي اعتادت كجكد )سكرانقمبو، فضبلى عف استغمقامان يميؽ بيا خبل 

 ديبلن عنيا؟!! كأنى لمصبر  الذم كنديمو كخميمو فكيؼ  يستعيض ب تفاصيؿ حياتو فكانت سميره
كالفقد، كال  الذب ال يستشعر معنى الفراؽ ه )عمر(الحدث ككلد بالصغير ىكيجيب مبتغاه فبل 

يحيف كقت حتى  رؼ عنيا بصبرهفص جاربياالحياة كعبأ مف كؤكس تىك بالكبير الذم قد خبر 
بيعد مف طرؼ خفي الى طكؿ الزمف ك  ىيكم نجده ، إذحبؿ الزماف قصير كتخاؿالمحاؽ بيا 

منيتو كيتـ الكصؿ بينو  الطريؽ المذيف عميو أف يسمكيما في ىذه  الحياة الدنيا حتى تحيف 
الغزلية كجكدتيا قد جعمتيا ، فحبكة ىذه الصكرة الشعرية النابضة بالحياة ليذه المرثية كزكجتو

يرتاح لعيد قائميا كمف ثـ يرحـ ابف الزيات لمتمقي الى تصديقيا ك تقرب مف القمكب كيضطر ا
عف صغرو كصغرتي عف كبرو لفقدم ريحانة  بثو التي دبجيا بحكمةو خبلصتيا: كبرتي لشككل 

 . حياتي كشريكتي فييا
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 انفصم انخاوي
 

 انىظيفت انشعريت نهحكمت انغزنيت
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اكبسكف مف أىـ النظريات المسانية يالمغكٌم التي تنسىبي إلى ركماف  تمثؿ نظرية التكاصؿ     
يقكـ عمى ستة عكامؿ منيا المرسؿ، كالمرسؿ  ةيذه النظريل ان الحديثة؛ فالتكاصؿ المغكم كفق

فالمغة تقكـ عمى كظائؼ تؤدييا تمؾ  لسنف)النظاـ(؛، كقناة االتصاؿ، كالرسالة، كالمرجع، كاوليإ
العممية التكاصمية التي ليؿ ابعادىا الميمة في التراث المغكم العربي عمى صعيد العكامؿ 
 .(ُ) في عممىي النحك كالببلغة كالسيما
الفكرة ف ،(ِ)يبحث في الطرؽ المختمفة عف المعنى في كضكح الداللة  كلما كاف عمـ البياف     

الكناية،  كأالتشخيص  كأصكرة مف صكر التشبيو بعدة  قد تمثؿ  الكاحدة يمكف إدائيا بأساليب
النص الشعرم  ألفاستعانة الشاعر بيذه األساليب في سبيؿ حمؿ الفكرة إلى المتمقي، كتأتي 

نما لو كاقعو الداخمي ، فصدقو كذلؾ ال يحمؿ عمى كاقع خارج منو ييثبت صدقو أك كذبو، كا 
جكىر العممية الشعرية تبيف متبلزميف ليجعؿ  ،مستمد مف ذاتو كليس مف المبدأ النظرم العاـ

( ة األساسية لمتفاعؿ بيف المبدع )الشاعرككف النص ىك الميز ؛  (ّ)المعب المغكم كالتناص 
 نساؽ الداخمية كمرجعياتو بالتعكيؿ عمى دراسة االد مف دراسة مكامف النص لذا البٌ  ؛كالمتمقي

تكاشج الحكمة في طكايا النص القائمة عمى كالكشؼ عف العبلقات  ،موالتي تحكمو كتشكٌ 
كىذا  ،(ْ)النظاـ أك النسؽ العاـ ك العمؿ األدبي  الغزلي، كبعبارة اخرل سبر أغكار العبلقة بيف

 باالعتماد عمى الكظائؼ الشعرية لبياف ماىية الحكمة الغزلية.   الكشؼ يتأتى
 
 
 
 

 

 

                                                           
 ِٕينظر : قضايا الشعرية، ركماف ياكبسكف :( (ُ
 ٓاإليضاح في عمـك الببلغة : ( (ِ
 ُُينظر : تحميؿ الخطاب الشعرم : محمد مفتاح : ( (ّ
  ِٓ – ّٓالتفاعؿ النصي : نيمة فيصؿ األحمد : ( (ْ
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 ولادلبحج األ  
  انىظائف انىصيت

 : توطئة
لذا ال يكاد يخمك مجاؿ  ؛ تبلقي الكثير مف المجاالت المعرفية العامةيمثؿ النٌص نقطة   

لمنص دالالت كثيرة ك ٌف كجيات النظر تختمؼ مف مجاؿ إلى آخر؛ أمف  كجكد النٌص، إاٌل 
و مؤلؼ مف نٌ أ –كما يرل محمد مفتاح مدكنو كبلمية، أم فيكتتعدد حسب التكجيات المعرفية، 
و مغمؽ نٌ أم أيمثؿ حدث تكاصمي، كتفاعمي كلو بداية كنياية  –الكبلـ كليس صكرة فكتكغرافية 

حداث اجتماعية، كتاريخية، كنفسية، أد مف م متكلٌ أ، كلكف مف الناحية المعنكية تكالدم كتابيان 
 . (ُ) كلغكية... تتناسؿ منو احداث لغكية أخرل الحقة لو

تتطمب العممية التكاصمية   ، لذا (ِ)فالنص يمثؿ كحدات لغكية طبيعية منضدة متسقة منسجمة
إمكانات لغكٌية كجمالية عف طريؽ العبلقات التي تتـ داخؿ النٌص بكصفة نمطان مف التَّعابير 

  ؛بلف )جمالية التَّمقي(المتمقي يشكٌ ك  النص ٌف التفاعؿ بيفإ، (ّ) التفاعمية ذات اإلمكانات الٌداللية
 (ْ) سير كالتأكيؿتأثر نفسي كدىشة، ثـ التف ىذا التفاعؿ إذ ينتج عف

كنظران لما تتمتع بو بنية االبيات الغزلية، مف مركنةو في استيعاب تأكيبلتو شتَّى، كتدفؽ 
ا مف يلفاظ منسجمة مع النسؽ التعبيرم، فقد أفضى ذلؾ بالباحثة إلى النظر فيأمعاني عذبة، ك 

إذ تشكؿ الكظيفة  ؛اصؿمستكيييا التَّنبييي كالجمالي؛ لما ليما مف دكر ميـ  في استمرارية الٌتك 
 التنبييية أحداث التفاعؿ في الميتمقي، كتشكؿ الجمالية تحقيؽ استجابة نحك مكقؼو معيف.   

 
 
 
 

                                                           
 َُِينظر: تحميؿ الخطاب الشعرم) استراتيجية التناص (، محمد مفتاح: ( (ُ
 ُٓكاالختبلؼ : محمد مفتاح:  التشابة( بنظر :  (ِ
 ُْينظر: أدبية البنية النَّصية في ضكء العممية اإلبداعية كالممارسة النقدية:  ( (ّ
  َِ –ُٗينظر: النَّص كتفاعؿ الميتمقي في الخطاب األدبي عند المعرم)دراسة(: حميد سمير : ( (ْ
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 انىظيفت انتىبيهيت : أولا /

؛ كذلؾ اكبسكفيعند ركماف  صميةاالتك الكظيفة التنبييية تعٌد مف أىـ الكظائؼ النٌصية   
م أنيا مرتبطة باالتصاؿ بيف الباٌث أألنيا تحافظ عمى استمرار قكاـ العممية التكاصمية ؛ 

التي يريد أف يكصميا بالمعمكمات   -أم السامع -كالمتمقي لغرض التنبيو قبؿ إخبار األخير 
، فيي محكر الصمة  بيف المتكمـ كالسامع، كفييا ينٌبو األكؿ الثاني،  كذلؾ إليصاؿ إلى المتمقي

اكبسكف ىي إبقاء ي، كخبلصة الكظيفة التنبييية عند المعمكمات التي يريد أٌف  يستقبميا المتمقي 
  . (ُ)، فيتعٌمؽ التكاصؿ كيدكـ طكيبلن ان باستمرار أثناء عممية التكاصؿالمتمقي يقظا كمنتبي

كلٌما كاف السياؽ يعٌد ركيزة ميمة لمتكصؿ إلى فيـ التجربة الشعكرية كتممس أبعادىا،   
فالنص حاضر في مستكيات الحياة كافة، كمتأٌصؿ في التراث اإلنساني، ألنو قانكف طبيعي 

السبلـ(  وطالب )عميفي الثقافات كالحضارات اإلنسانية كىذا ما أشار إليو اإلماـ عمي بف أبي 
 .(ِ) (( ))لكال أٌف الكبلـ يعاد لنىًفدفي قكلو:

رسالة تستعمؿ : ))في لغة التكاصؿ تكمف في ككنيا ىذه الكظيفة أف قيمةاكبسكف ي كيرل  
بصكرة أساسية إلقامة التكاصؿ أك إطالتو أك قطعة ككذا لمتحقؽ أف المدار الكبلمي يعمؿ ... 

 .(ّ)(( ك لمتأكيد مف أف التكاصؿ لـ يضعؼكلمفت انتباه المستمع أ

بؿ يككف  ،السامع أك المتمقي إف الكبلـ ال يجب أف يككف عمى نمط كاحد كذلؾ لكي ال يمؿٌ 
ىناؾ تغييرات في األسمكب لكي يجذب انتباه المتمقي أك السامع ، مف تمؾ المتغيرات استعماؿ 

لية كيتبيف مف خبلؿ استقرائنا في الحكمة الغز  و،األساليب الببلغية التي تخرج لغرض التنبي
 العباسية اٌنيا تسمؾ مساريف ىما:

 

 
                                                           

  ُّ-ِٗينظر : قضايا الشعرية : ركماف ياكبسكف :  ((ُ
 ُٗ/ُالعمدة  في محاسف الشعر كآدابو : ابف رشيؽ القيركاني: تحقيؽ محمد محي الديف : ( (ِ
  ِٖ( المسانيات المعاصرة في ضكء نظرية التكاصؿ : نكر الديف رايص : (ّ
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 أواًل / التنبيو باألساليب المعنوية البالغية: 

 :التقديـ والتأخير   -(أ  )

 ساليب الببلغية الميمة التي تبيف مكاىب المتكػػػػػػمـاأل يعد أسمكب التقديـ كالتأخير مف  
ياـ المنكط بذلؾ في عممية التكاصؿ كتحقيؽ اإلف ة ىذا األسمكبألىمي ؛ نظران  ةكقٌدراتو المغكي

ُـّ الالتكاصؿ، فيك )) ، ال يزاؿ يفتىٌر لؾي محاسف، كاسع التصٌرؼ بعيد الغايةباب كثير الفكائد، جى
عف بديعةو كيقضػػػي بؾ إلى لطػػػػػيفةو ، كال تزاؿ ترل شعران يركقؾ مسمىعيو، كيىمطيؼ لديؾ مكقعيو، 

ٌكؿ المفظ((ثـ تنظر فتجد سببى أف را  فيابف المعتز  ،(ُ) قؾ كلطيؼ عندؾ أف قيٌدـ فيو شيءه كحي
:   ِ))كسيمة إليصاؿ المعنى، كتصكير معاناة العاشقيفكالتأخير استخدامات لو ك التقديـ
 ))الكامؿ

 البيَف واليجراُف والعذاؿ            َأسَباب َقتؿ الَصّب واألطالؿ

 َوَحياُتو َبعد الَحبيب ُمَحاؿ      َوَعمى الُمِحّب َشواِىد َمعمومة   

 َوَسجي ُة الَحَدِؽ الَسَواِجى َرمُييا       َحب  الُقموب وَمَا لُيّف ِبَناؿ

مصاعب يعٌبر الشاعر عف الظركؼ القاسية  التي يمٌر بيا كٌؿ محٌب ؛ إذ يصٌكر تمؾ ال
( حب( عمى )شكاىدكذلؾ مف خبلؿ تقديـ شبو الجممة )عمى الم، بيبعد الحبيب كلكـ العٌذاؿ

الفراؽ كصعكبة اليجر كقع خاص في قمب العاشؽ كما يصاحبو  في أف لشٌدةتنبييان لممتمقي 
في ىذا النٌص  خبلصة الحكمةك ، فالحياة بعد الحبيب تصبح مستحيمةمف آالـ كأكجاع ؛ 

 اليجر سبب مف أسباب فناء المرء كضياعو . ةالتنبيو إلى كينكن

ألخرل القائمة عمى التقديـ كالتأخير ما كرد في نسيب بشار كمف مصاديؽ ىذه الكظيفة ا
 )الخفيؼ(  :(ّ)بمحبكبتو )حبابو( إذ يقكؿ

                                                           
  ُّْ( دالئؿ اإلعجاز: عبد القاىر الجرجاني : تحقيؽ أحمد رضكاف الداية ، د. فايز الداية  : (ُ
  َُْالمعتز : ( ديكاف ابف (ِ
 ُِٗ/ُديكاف بشار بف برد:  (ّ)
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 َوُىُموـٌ تجوُؿ تحَت الر َىاَبوْ     َمَنَع الن ـو طَاِرٌؽ ِمف ))َحباَبو((  

 جَمَست في الحشى إَلى ُثغَرِة الن حِر           ِبشوٍؽ كأن ُو ُنش اَبوْ 

تو، إذ يقدـ المفعكؿ ذىاب النـك مف ناظريو بسبب طارؽ كصؿ إليو مف محبكبيكظؼ بشار 
( عمى الفاعؿ )الطارؽ جاء ىذا التقديـ بصكرة تنبييية ليبيف لنا األرؽ الذم انتاب ك ( بو )النـك

الشاعر محبةن في الكصؿ ىذا مف جانب؛ ثـ يبيف المعاناة النفسية التي تجكؿ في صدره نتيجة 
( عمى )تجكؿفؤاده كذلؾ قٌدـ الشا الشكؽ الذم أحرؽ ، ( أم الفاعؿ عمى الفعؿعر )ىمـك

 لمغاية عينيا مف جانب آخر.

 )الطكيؿ(  : (ُ)محبكبتو لوي ؛ إذ يقكؿ نتباها إللفاتكاستعاف ابف الجيـ بالتقديـ كالتأخير  

ـُ يبمى َجديُدىا      خميَمي  ما لِمُحّب يزَداُد جد ًة    َعمى الدِىر واأَلي ا

ـ  ُعيوُدىا         وما ِلعيوِد الغاِنياِت ذميَمًة    ـٌ َأف ُتذ  وليمى َحرا

 ولمسجِف َأحراٌس قميٌؿ ىجوُدىا       أَلم ت َوُجنُح الميؿ ُمرخ ُسُدوَلوُ 

 منيا ك ، لتي تطرأ عمى األشياء كالمكجكداتراد حالة التجٌدد كالتغير ااطٌ يشير الشاعر إلى 
شيء سيصير إلى  ، كمع ىذا الدكراف فمف المؤكد أف كؿٌ رياـ تدك الحٌب ما دامت عجمة األ

حساسو بالكحدة كالقمؽ ، حينما جعؿ مف الميؿ منبيان  ببلء؛ ثـ عٌرج كاصفان معاناتو النفسية كا 
، كىذا التنبيو جاء عف بالمكاجع  كالشكؽ كمكئبلن لميمكـ، فطيؼ محبكبتو يأتي لزيارتولمشعكر 

جاء ىذا التقديـ ف (األحراس)( عمى لمٌسجف تقديـ شبو الجممة )الشاعر ىينا لطريؽ لجكء 
، حتى آؿ ا في سبيؿ الحظكة برؤية المحبكبةليصؼ حالة التشديد كحٌدتيا التي كاف يعاني مني

و صار يرل حتى عمى أحبلمو ىناؾ رقيب كحرس يمنع كصكليا إليو في كسنو نٌ أ إلى األمر
تدعيمان لمحكمة التي أكردىا في أكؿ األبيات  تجاء كىجكعو كىذه الصكرة التنبييية الرائعة

 كالمتعمقة بببلء الدىر لساكنيو.

 

                                                           
  َٓ( ديكاف عمي بف الجيـ : (ُ
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 : الذكر والحذؼ - (ب)

، ألغراض متعددة في نفكس لتي تشترؾ فييا المغات اإلنسانيةمف الظكاىر المغكية ا 
كعي ، إذ عٌده العرب احد ن(ُ)مستخدمييا، كالحذؼ ضرب مف ضركب الببلغة كالفصاحة 

، كقد اكتنفت ىذه الكسيمة شعر الحكمة الغزلي لدل شعراء اإليجاز كىما : القصر كالحذؼ
 صة في قضية كتماف الحب؛ لما يقكؿحقبتنا فيذا ابف األحنؼ يعرض كجية نظره الخا

 )الكامؿ(: (ِ)   العباس

ـُ ُحب ُو     حتى ُيَشّكَؾ فيو فيو َكذوبُ  ـُ أف َسيكُت  مف كاف يزُع

 أمَمُؾ لمفؤاد بَقيرِه         ِمف أف ُيرى ِلمّسّر فيو َنصيب الحبُّ 

أشار الشاعر بطريقة أقرب لئلفصاح عف المشاعر الكجدانية التي تفرض سيطرتيا عمى 
يان إلى رؤيتو الخاصة في سمطاف الحب كقكتو الذم ليس بمقدكر فؤاد المحٌب، مما يعطي منبٌ 

المتمقي اكثر  نتباهاتكظيؼ الحذؼ بطريقة تيثير أحد السيطرة عميو ، ثـ عمد الشاعر الى 
مف أف يرل العاشؽ لمٌسٌر فيو نصيبا( كأقاـ )نصيب(  ) الكبلـ بحذؼ الفاعؿ )العاشؽ( كتقدير

، كىي محاؿ الحيمكلة لكتماف ان بذلؾ عف ماىية الحكمة في النصمقامو أك نائبان عنو ؛ كاشف
اكؿ التظاىر بالجبلدة كدكف اثارة الشككؾ الحب كلكاعجو مف لدف المرء أك العاشؽ ميما ح

فطاقة الحب تفكؽ كؿ طاقات االنساف كقدراتو مف أف تحبس  ،حكلو ككقكعو في حبائؿ الغراـ
 مرىا.أكيشيع 

ذا   ، كمف ىذا ما مؿ بيف طكايا أشعاره معافو جميمةالمتنبي نجده يح  يٌممنا كجيتنا صكبكا 
 :  )الطكيؿ( (ّ)يقكلو كاصفان حالو مع المحبكبة؛ إذ يقكؿ 

 ا َقمبًا َفَؤادَا َىيا ُجْمؿُ ّيبتُحبَ                  ةٍ ِإذا َعَذُلوا فِييا َأَجبُت بَأن

 َعِف الَعذِؿ حتى ليَس َيدُخمُيا الَعذؿُ           يف  َرِقيبا ِمنِؾ َسد  َمساِمعكأ
                                                           

  ُّ( ينظر : تعاقب الذكر كالحذؼ في آيات القراف الكريـ: فاطمة فضؿ السعدم : ُ)
  َٔديكاف  العباس بف األحنؼ :  (ِ)
  ُّٖ – ُِٖ/  ّ( ديكاف المتنبي : ّ)
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الذيف أبدكا إعراضيـ عف  اؿيكجو الشاعر األبيات بأسمكب خطابي ردان منو عمى كؿ  العذٌ 
تستحضر انتباه المتمقي باستعماؿ كسيمة الحذؼ،   ؛ كعميو فالمتنبي يعٌبرلمحبكبتو(حٌبو )
ليبيف  ىنا حذؼ فجاء ال( ا، يا قمبان يا فؤادان، يا جمؿيا حبيبتنزان بحذؼ ياء النداء كالتقدير )كمكع

إشارة أك بأخرل ىي جزء ال يتجزأ ليـ أٌف مكضع محبكبتو بالنسبة لو مكضع القمب مف البدف ب
، كفي الكقت ذاتو نستشؼ أٌف الحٌب الصادؽ ال يتأثر بالعذاؿ وفيي أقرب إليو مف نفس

 فالشاعر يحجب السماع عف كؿ مف يتكٌمـ عنيـ.

 )أفعؿ مف( : اسـ التفضيؿ -(ج) 

إف طبيعة التعبير تقكـ عمى مراعاة المكقؼ كذلؾ الستعماؿ األسمكب المناسب في الكقت  
مى المناسب ، كصيغة التفضيؿ تعٌد مف أبرز الظكاىر المغكية التي تشٌكؿ حافزان تنبيييان يعمؿ ع

، كاسـ التفضيؿ يدٌؿ عمى المبالغة التي يمكف تممسيا نحكىا في مكاقؼ معينةجذب المتمقي 
ؿي بالتضعيؼ،  )) يقامف حدٌ  ؿى ييفىضَّ متوي عمى غيره ه المغكم في ككنو: ىك مصدر فىضَّ ؿ : فىضَّ
، أم حكمت لو بذلؾ كصيرتو كذلؾ، كجعمتو أفضؿ منو كأفضؿ عميو، فيك يدؿ عمى تفىضيبلن 

، ككذلؾ المبالغة راسخة في داللتو االصطبلحية مف حيث اشتقاقو مف (ُ) زيادة في شيء((
، كمف مكاضع التفضيؿ التنبييية ما كرد عمى (ِ)بزيادة عمى غيره كىك أفعؿفعؿو لمكصكؼ 

ثارة حفيظتو مٌما قد إعدـ غضب خميمو كخشية  ةلساف البحترم ، في استسيالو لممكت في قبال
 (  البسيط) : (ّ)يؤكؿ إلى نأيو 

ِبوِ  ِخؿٌّ   َقريٌب َبعيٌد في َتَطمُِّبِو          َوالَموُت َأسَيُؿ ِعندي ِمف َتَغضُّ

 َولي ُفؤاٌد ِإذا طاَؿ الَعذاُب ِبِو             طاَر ِاشِتياقًا ِإلى ُلقيا ُمَعذ ِبوِ 

 َيفديؾ بالنفس صبُّ لْو يكوف لُو       أعزُّ ِمْف نفسو شيُء فداؾ بو

                                                           

 ُِٖ–َِٖ/َُعمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر : ( لساف العرب )فضؿ( ، محمد بف مكـر بف (ُ
 ْْٕ/  ّ( ينظر :  شرح الرضي عمى الكافية : رضي الديف األستراباذم : (ِ
      َّّ/ ُ( ديكاف البحترم :تحقيؽ :حسف كامؿ الٌصيرفي :  (ّ
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يطالعنا النص بتفضيميف : األكؿ )اسيؿ( فتعكيؿ الشاعر فيو تنبيو لحكمة غاية في الركعة   
جؿ الحظكة بذلؾ أتتمثؿ في استرخاص المكت كالحٌط مف قيمتو إلى أدنى درجات السفاؿ مف 

الخميؿ المشار إليو في صدر البيت عمى الرغـ مف صعكبة ىذه الميمة ، لكننا نمتمس تحقير 
مف خبلؿ التفضيؿ مقارنة لك قاؿ البحترم )المكت سيؿ عندم( فالبكف شاسع بيف المكت جميان 

أما التفضيؿ الثاني نجده حاضران في ثالث األبيات )أعز( التي جاء ، الداللتيف )أسيؿ / سيؿ(
طبلؽ داللة تمؾ العزة التي ال يدانييا شيء إبيا الشاعر مجردة مف التعريؼ في إشارة منو إلى 

، فضبلن عف مجيئو بتمؾ الصيغة التفضيمية غمكاء قيمة خميمو كمدل عزازتواف مف أجؿ بي
، كمف ثـ نفسو ككضاعتيا فداءن لذلؾ الخؿٌ  مشفكعة بػ )مف( التبعيضية إمعانا منو في زىادة

العاطفية في نفكس متمقيو التي انعكست  البحترم قت مف آثار تجربةفصيغة التفضيؿ قد عمٌ 
في النص أعبله باستحضار الحكمة في كؿ بيت منيا  لمتمثمةة اإيجابا عمى قريحتو الشعري

ت فٌ بدءان مف استنزاؿ  قيمة المكت كعدـ التيٌيب منو، مركران بجمالية الصكرة االستعارية التي ح
نفسية تصيب األفراد كالسيما العشاؽ منيـ في  ةالحكمة في ثاني األبيات كفحكاه عقدة أك ظاىر 

تو كتراخي جفك ساء الييـ، كنعني بو االشتياؽ لمحبيب عمى الرغـ مف قيـ كتعاطفيـ مع مف أتعمٌ 
ركابط المكدة مع المحب، كاختصر البيت الثالث بيف طٌياتو الحكمة القائمة : ال يعيش الحب 

 كعاطفة حٌية . ،كعبلقة صادقة ،إاٌل بالتضحية كالفداء فيما أساس كؿ حب

 : أسموب الفصؿ والوصؿ (د)

يأتي أسمكب الفصؿ كالكصؿ مف ضمف األساليب المغكية التي كاف ليا حضكرىا الفاعؿ 
في حكمة الغزؿ العباسي، كيراد بيذا األسمكب ))العمـ بمكاضع العطؼ كاالستئناؼ كالتيٌدم 

 (ُ) إلى كيفية إيقاع حركؼ العطؼ في مكاضعو((

، ك الكصؿ (ِ)و ضرب كجاء في الصحاح : فصمت الشيء فانفصؿ أم قطعتو فانقطع كباب
ؿى  ؿى إلية كصيكالن ، أم بمغ  ككصؿ بمعنى اتَّصى كسئؿ  (ّ)كصمتي الشيء كصبلن كًصمىةن . ككصى

                                                           

  ُٖٓ:  ( حسف التكسؿ إلى صناعة الترسؿ : شياب الديف محمكد الحمبي : تحقيؽ اكـر عثماف يكسؼُ)
  َٖٗ( الصحاح : ِ)

 َُِٓ( المصدر نفسو :(ّ
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، كىذا دليؿ عمى قيمة ىذا  (ُ)بعض البمغاء عف الببلغة فقاؿ ))ىي معرفة الفصؿ كالكصؿ((
الغزلييف ، كمف شكاىد حضكره في حكـ جمعاء في عمكمياما قيرنت بالببلغة األسمكب ل

 )الكافر(:  (ِ)حٌيان  داـ العباسييف، قكؿ عمي بف الجيـ في بياف دكاـ كفائو كمكدتو ما

ّني بالَوفاِء ِبِو َقميفُ   َحَبوتَؾ ُحب و ما ُدمُت َحّيًا          َوا 

ف ُتضِعُو      فِإّني ال َأُحوُؿ َوال َأُخوفُ   َفِإف َتحَفظ َأِزدَؾ َواِ 

 اقترحياعمد الشاعر إلى الفصؿ لتحقيؽ غاية تنبييية مبتغاىا إيصاؿ فكرة الحكمة التي 
،  عف اسميا بشبو الجممة )بالكفاء( الشاعر بتجربتو العريضة لممتمقي ؛ إذ فصؿ خبر )إٌف(

ماىية الحكمة التي مؤٌداىا : متى ما ىذا الفصؿ مف خبلؿ  ، فٌبيفقميف بالكفاء إنيكالتقدير: 
فإنو يسعى لعدـ إضاعة ذلؾ الحبيب كذىاب تمؾ الثقة لحبيب عمى ثقة المحب الكفي حافظ ا

الحب بحب  ، ككيما يحرج المحب حبيبتو نجده لـ يكٌجو مسألة الخيانة كتبديؿأدراج الرياح
إياه الى بقائو عمى كفائو ميما استجدت  ان يب، بؿ كجيو لنفسو منيناآلخر إلى حبيبو االٌ 
كفي مكضع آخر يقدـ لنا ابف الجيـ  ،حكاؿ بالصركؼ كتقمبات األياـالظركؼ كتغٌيرت األ

 )الطكيؿ(: (ّ) صكرة حكمية جديدة في قكلو 

ّني َلَمشُغوٌؼ ِمَف الَوجِد والَيوى     َوَشوقي ِإلى وِجو الحبيِب َعظيـُ   َواِ 

 ػػػػػػيـُ موقد ضاقت الدنيا َعَمي  برحبػػػػػػػػػيا     فيا ليَت َمف َأىوى بذاَؾ عػػػ

، حتى باتت الدنيا قو ككجده لرؤية كجو الحبيبةيف األبيات معاناة الشاعر كشدة شك تبٌ    
ـ الحزف كتشٌبث بجبلبيب نفسو التي غدت اعتيا ضيقة في ناظريو ، كقد خيٌ سبرحبيا كش

 ، كلعؿٌ حده خبلهي أفراغ الحبيب أك يمؤله الرؤل ؛ إذ ال شيء يعٌكض  ةمحطمة القكل كمشتت
أسمكب الفصؿ في عجز البيت الثاني بيف معمكلي الحرؼ المٌشبو )ليت( بشبو الجممة )بذاؾ( 
ـٌ مع البيعد المكاني بيف الحبيبيف  قد أفصح  منبيان عف بيعد المنى في مخياؿ الشاعر المتضا

                                                           

 ُِٔ( عمـك الببلغة : احمد مصطفى المراغي : ْ)
  ُّٖ( ديكاف عمي بف الجيـ : ُ)
  ٓٗ( ديكاف عمي بف الجيـ : ُ)



72 
 

فبؤرة الحكمة في البيت الثاني تفيد أٌف –كما يتضح مف مضمكف النص –عمى ارض الكاقع 
المجحفة  فً عمى الرغـ مف ضيؽ الدنيا كفداحتيا لبني بالمؤى  دائرةتبقى عامرة كاآلماؿ األمنيات 

طبلقيا لعقاؿ الجكر عمييـ.    كا 

أما عف حضكر الكصؿ في الحكمة الغزلية فنطالعو في تأكيد بشار بف برد مسألة قياـ  
 )الطكيؿ( : (ُ) الحب في أساسو عمى االختيار؛ إذ يقكؿ

 فبالَقمِب، اَل ِبالَعِيف، ُيْبصُر ُذو المُّبّ      : َدُعوا َقمبي َوَما اختار َواَرتَضى  َفُقمتُ 

 َواَل َتسَمُع األَذناِف ِإال  ِمَف القمب          َوَما ُتبصُر الَعيَناِف في موضع الَيَوى

، إذ يةىـ القمب أساسان لممعرفة اإلليلقد سما بشار في حٌبو إلى مصاؼ الصكفية في اعتماد
، كالمنبو ليذه الحقيقة فاء الحقيقي ىدييـ حينما جعؿ القمب بصران كبصيرةن في الحب عمى سار

الكصؿ في )فبالقمب( التي كانت بمثابة القمب النابض ليذه الحكمة إذ كما نمحظ تكرار المفردة 
اءت في أكؿ صدر البيت عينػػػػػػػػػػػػػػيا )قمب( في البيتيف أعبله بصكرة ىندسية الفتة لبلنتباه لما ج

كآخر عجز البيت الثاني كىذه اليندسة النظمية   –كىك مكضع الكسط  –كأكؿ عجزه 
التنظيمية تشي بداللة اصطباغ اختيارات العاشقيف لمحبكباتيـ عف عمؽ دراية ككعي كقصدية 

سمى درجات أكليس عمى عاطفة عابرة ، إذ إف السماع كالرؤية كالفكر عف طريؽ القمب مف 
 كدقة اإلصابة في حس االختيار كالرضا بيذا االختيار.  ،ليقيفا

 ثانيًا / التنبيو بالجممة االنشائية الطمبية:

لـ يقتصر انتفاع الكظيفة التنبييية في أداء مياميا الحكمية عمى الكسائؿ المغكية كالببلغية 
، بؿ تكسمت كذلؾ بالجممة الطمبية تفضيؿ، كتقديـ كتأخير، كفصؿ ككصؿالماٌر ذكرىا مف 

، كمف أنكاع ىذه الجممة التي سجمت حضكران الفتان الببلغية في تحقيؽ مرامي قائميياكانزياحاتيا 
 في الحكمة الغزلية لدل شعراء حقبتنا :

 

                                                           

   ُّّ/ُ( ديكاف بشار بف برد :(ُ
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 :  ) أ ( االستفياـ

ىي     تو المعركفة ك االستفياـ لغة ىك طمب فيـ شيء لـ يتقدـ لؾ عمـ بو ، بكاحدة مف أدكا
كفي اصطبلح النحاة كالببلغييف ، (ُ)أياف( متى ، نى،أ ،أيف ، ،كـ ،كيؼ )اليمزة  ىؿ، أم

ف السؤاؿ الذم يعرض في أ، كمما ال شٌؾ فيو (ِ) ))طمب حصكؿ صكرة الشيء في الذىف((
نما حمؿ المتمقي إلى غايات أخرل  ىكذا لكف مف الطمب ال ييقصد منو حقيقة االستفياـ كا 

ر فيو تساؤالت يخمؼ ذاؾ السؤاؿ مف نحك، يصؼ أبك العتاىية بحكار استفيامي يثمتكارية 
 )الكامؿ(:  (ّ)كالقطيعة التي كقعت بينو كبيف )عتبة(  الصدعف أسباب 

 يا ُعتَب سيدتي أمالؾ ديف ؟       حتى متى وقمبي لديؾ رىيفُ 

 المسكيفُ وانا الذلوُؿ لكّؿ ما ّحممتي          وأنا الشقيُّ البائُس 

 صاحٌب وَخديفُ  ب  ولكؿ  ح              دٌ سعِ وانا الغداِة لكّؿ باٍؾ مُ 

)أمالؾ ديف؟( فخرج االستفياـ ىينا إلى : ينٌبو الشاعر محبكبتو بطريقة استفيامية بقكلو
مسائؿ  عف ترقيؽ قمب محبكبتو عتبة كتميينو عف طريؽ التذكير بالديف اإلسبلمي الذم ينيى

قصى درجات الذؿ كالميانة مف أ ؿاإنز ار عطفيا بر الخبلؼ كالجفاء بكؿ السبؿ، محاكالن استد
خبلؿ تكصيفو لذاتو بككنو )ذلكؿ ، شقي ، بائس ، مسكيف(، ليخمص مف ذلؾ الى بياف 
الحكمة المضمرة بيف طيات ىذا النص كالمتمثمة بشقاء المحبيف ال يقتصر عمى العذاؿ فحسب 

بي العتاىية الى أحتى آؿ األمر بكصٌده  مقارنة إذا ما قيس مع شقاء الحبيب كىذا ىٌيف
التصريح بمآؿ ىذا العزكؼ كنتيجتو الحتمية غدك أرباب العشؽ بمنزلة المكاسي المعٌزم 

تيح لو عو األقرب أي يٌ ض))مف  فػقاٌرة في مجتمع الغزلييف  ةىؿ الصبابة كىي حقيقأألخذانو مف 
 حبّْ كلكؿ  ،مسعد بي العتاىية إاٌل اف يككف ] لكؿ باؾو أ، كمف ثـ ما كاف مف (ْ)األبعد((

 خديف[.  

                                                           

   ِٖٓ( ينظر: الببلغة العربية قراءة أخرل : محمد عبد المطمب : (ُ
  ّٔ( عمـ الببلغة كالبياف : أحمد مصطفى المراغي : (ِ
  ْٖٓ( ديكاف أبي العتاىية : (ّ
  ْٕٓ( عيكف الحكـ كالمكاعظ : عمي بف محمد الميثي الكاسطي : (ْ
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 )المتقارب(: (ُ) أما االستفياـ في قكؿ  العباس بف األحنؼ  

 أناسوَف ِلمَعِيد أـ ذاكرونا          أال ليَت ِشعِرى عمى نَأيُكـ

 فُكؿُّ ُمحبًّ ُيسيُء الظ نونا      فال لوـَ ِإف ساء َظن ي بُكـ    

)أناسكف لمعيد  فقد خرج إلى التنبيو كالتذكير بالعيكد كالمكاثيؽ بينو كبيف فكز كذلؾ في قكلو
تفكح بعبؽ الصدؽ كالكاقعية مف  الشعكرية ( لينتيي إلى حكمتو النابعة مف تجربةأـ ذاكركنا

شيكع سكء الظف المتبادؿ بيف العشاؽ في حاؿ غياب احدىما طكيبلن ألم عذر كاف كمف ثـ 
، بيباتفابف األحنؼ يٌبرر لنفسو كسكاه مف العشاؽ ىذا المكـ كذاؾ الظف بعد استبطائيـ لمح

 س.فما كاف منيـ إاٌل إنماء األئمة عمييف بعدما ىجس في الضمائر ما ىج

يبدك أٌف تجاىؿ المحبكبة بحبيا الى الحبيب كاف مدعاة البي الشيص في قكلو مخاطبان 
 )مجزكء الكامؿ( : (ِ)الحبيبة

 ُوّدًا فياّل ينفع الودُّ؟         َوَزَعمت َأنِؾ تضمريف َلَنا        

َذا المُحّب شكا الُصُدوَد َوَلـ    يعطؼ َعَميو َفَقتُمُو َعمُد!       وا 

يخاطب الشاعر محبكبتو مذكران إياىا بالحب الذم تكٌنو لو بحسب ادعائيا، فخرج الخطاب 
المحبكبة عمى اإلقرار بأمر االستفيامي في )فيبٌل ينفعي الكدُّ؟( إلى داللة مجازية فحكاىا حمؿ 

ي ، كىنا آب أبك الشيص عمى حكمة ، كتنصٌميا عف ىذا األمر بداعي التجاىؿ كالتخمٌ (ّ)تعرفو
إف التجاىؿ كعدـ االكتراث لشكاية المحب ماىي إاٌل كسيمة تعكس مدل  : لية مبتغاىاغز 

 يقتبلفكثر اختصاران : إف الصدكد كالتجاىؿ أالشعكر السمبي تجاىو مف لدف الحبيبة ، كبعبارة 
ف طمب عاد ميتان كالكرد  الحب كيقبراف المحب بالخيبة كاالنكسار؛ إذ إف االىتماـ ال يطمب، كا 

 يذبؿ حينما

                                                           

 . ِٔٓ( ديكاف العباس بف االحنؼ : (ُ
  ُٔ، كالنص ينسب لعمي بف جبمة ، ينظر : ديكانو :  ْٖ( ديكاف أبي الشيص : (ِ
  ُِٕ( ينظر : الببلغة االصطبلحية : د. عبده عبد العزيز قميقمة : (ّ
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 :  )ب( النيي 

مف األساليب الطمبية التي ييراد منيا الكٌؼ كاالمتناع عف الفعؿ كاالستمرار بو عمى سبيؿ 
اإللزاـ كاالستعبلء ككثيران ما يخرج ىذا األسمكب عف حقيقة معناه إلى دكاؿ أدبية مجازية تفيـ 

، (ُ)مقتضيات األحكاؿك مف سياقاتيا الكبلمية كتعينيا لتحقيؽ تمؾ المآرب األدبية بعض القرائف 
كبالنظر ليذه التعددية فقد كاف لمنيي حضكره الفاعؿ في الحكمة الغزلية العباسية، كمف ذلؾ 

 )المنسرح(  : (ِ)كرد عمى لساف أبي نكاس؛ إذ يقكؿ ما

 َبعَد ِامِتناٍع وشد ِة الَتَعبِ                  سألتيا ُقبَمًة َفِفزُت ِبيا   

 جودي ِبُأخرى َأقضي ِبيا أربي            َفُقمُت ِبالَمِو يا ُمَعذ َبتي    

ـ  أرسمت مثاًل     يعرُفُو العجمي َليَس ِبالَكذبِ              َفاِبَتَسمت ُث

بي  واحدَة   يطمب أخرى بأعنؼ الّطمبِ                  ال تعطيف الص 

ءان بد يتضح مف النص تعاضد اكثر مف لكف طمبي في ابراز الكظيفة التنبييية في النٌص،
، ليأتي النيي في آخرىا تحديدان في مف االستفياـ في أكؿ األبيات، كالنداء كاألمر في ثانييا

بي( الذم خرج إلى النصح، ككنو نيي صدر عف ذم خبرة قاؿ بيا  قكلو )ال تعطيف الصَّ
حكماء الفرس ؛ فبعد معاناة كممانعة مف الحبيبة حصؿ الشاعر عمى قبمة منيا ، كحيف راـ 

متمثمة بكاحدو مف أمثاؿ العجـ كحكميـ كىك قكليـ:  الثانية منيا صدفت كعاقتو عف غايتواخذ 
:   (ْ)أبي تماـ خرج النيي إلى التكبيخ في قكؿ   (ّ)))ال تعطيف الصبي كاحدة فيطمب اثنيف(

 )الكامؿ( 

 ال َتسقني ماَء المالـ فِإن ني          َصبٌّ قِد استعَذبُت ماَء ُبكائي

                                                           
 ٕٗ، كعمـ الببلغة كالبياف :  ُٗٔ( ينظر : الببلغة االصطبلحية  : (ُ
 ِٓ/ْ( ديكاف أبي نكاس :(ِ
 َِِالتمثيؿ كالمحاضرة : الثعالبي : تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك : ((ّ
   ِِ/ْديكاف أبي تماـ:   ((ْ
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مبتغى الشاعر)العاشؽ( التعبير عف أنفتو كشدة شكيمتو لعذؿ العذاؿ كلكميـ إياه عمى كاف 
)ماء البكاء / الدمع( السائغ كبيف )ماء المبلـ / العذؿ( المٌر،  ةحٌبو، فعمد إلى عقد مكازن

ىدفو مف كراء تمؾ المكازنة الحٌط مف شأف عٌذالو كتحقير الئميو، كمف الجدير بالذكر  ،العذب
ٌد ابف األثير الصكرة التشبييية الكاردة في البيت مف التشبييات المتكسطة التي ال تحمد فقد ع
ىذا التشبيو  فيك أف الماء مستمذ، كالمبلـ ، كأٌما سبب بيعد تشبيو معنى بصكرة ؛ ككنو))تذـكال 

، فحصؿ بينيما مخالفة مف ىذا الكجو، فيذا التشبيو إف بيعد مف كجو فقرب مف كجو مستكره
، كىذا األمر ىك عقاؿ الحكمة في ىذا البيت مف ناحية استعذاب الصٌب (ُ) ((غفر ىذا ليذافي

البغدادم  واألبمتعالى أللكاف العذابات كلعٌؿ أىكنيا ألمان لمنفس كأجذبيا انتباىان بكاؤه، كرحـ ا 
 )البسيط( : (ِ)حيف قاؿ

 عانيياف يُ إاّل مَ  وال الصبابةَ          هف يكابدُ إاّل مَ  الشوؽَ  ال يعرؼُ 

 )المنسرح( :(ّ) قكؿ ابف المعتزكمف دالالت النيي االخرل ما نممسو في 

 َأصَبح ِسرّي في الناِس َقد َشاعا      وِصرُت عبدًا في الحّب ِمطواعا

 َواحتِسُبوا ُنْصَحُكـ َفقد َضاَعا           َفَقد َبِرمُت ِبكـ     ياَل تِعذلون

يو الغراـ فٌصيره لٌ العشؽ البف المعتز حتى آؿ بو إلى ما ال تحمد عقباه، فقد د استطاب   
كىالن لو، كمى استرقٌ ك  ،عبدان  ف تككف ىذه حالو مف تباريح اليكل؛ فمف المؤكد ال و الحٌب كجعمو خى

ضائع كالنفخ في الشبؾ، ككما نمحظ فالنيي في )ال تعذلكني  لديوكالنصح  ،يجدم المكـ معو
نا بابف المعتز قد فاض صبره لكثرة فقد برمتي بكـ( قد خرج إلى تكبيخ الئميو كعاذليو، ككأنٌ 

لذا جاء خطابو شديد الميجة  ؛نيكيا دنؼ الحب كالغراـ أحديثيـ معو في النظر إلى حالو التي 
 ،تسبكا نصحكـ( فبل أسمح لكـ بالتدخؿ في مجريات مشاعرمفي تنبييو إياىـ )برمت بكـ كاح

 كأىكاء نفسي .

                                                           

 ُِٓ/ِالمثؿ السائر : ابف االثير:  ((ُ
 ُِِسعاد جاسـ محمد )ماجستير( :  ( ديكاف االبمو البغدادم :(ِ
 َّٖ( ديكاف ابف المعتز: ّ)
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 : ) ج( األمر
، )) فإذا تحقؽ ىذاف الشرطاف (ُ)  ىك طمب حصكؿ الفعؿ عمى سبيؿ االستعبلء كاإللزاـ 

ناه الحقيقي فا كبلىما أك أحدىما فاف األمر حينئذ يخرج عف معكاف األمر حقيقيان ؛ أما إذا تخمٌ 
كىك ما لمسناه في استقرائنا لمحكـ الغزلية، إذ  أضفت االستعماالت  ،(ِ)(( أمران ببلغيان كيككف 

المجازية ألسمكب األمر عمى الكبلـ ببلغة كركنقان كجماالن، كمف أمثمة ىذه االنزياحات 
ٌشابة(      )الطكيؿ(:  (ّ) المجازية، قكؿ بشار مخاطبان محبكبتو)خي

 َعَميِؾ َساَلـ َماَت َمف َيَتَزو جُ                    إذا َرِكَبت ِمن ا بَميٍؿ َفُقَؿ ِلَيا :  
 َوَلِكف  أحزَانًا َعَمي  َتَول جُ                      بكيُت َوَما في الَعيِف مّني َخِميَفٌة 

 َفَتى ِمم ا َقَضى اهلل َمخَرجُ َوَما ِلم     َوَلو ِمتُّ كاَف الموُت َخيرًا ِمف الش َقا     
تثير انتباه المتمقي في مسألة سبب إيصاؿ السبلـ لمحبكبتو  ةو يأمر بشار بالفعؿ) قيٍؿ( بطريق

ما تركت في نفسو مف ألـ كفراؽ ؛ إذ يذكر حالتو كىك بيذا يبمغيا تحية المكتى لً  ،التي تزٌكجت
ثار رحيميا، فبشار يرل في دمكعو عكضان آلالنفسية  كىيمنة الحزف عمى قمبو حتى لـ يجد في 

ىـٌ بذكر شريعة ا  سبحانو إذ ىك بيت القصيد مف الحكمة في ىذا البيت؛ ك المكت راحةن لو 
ـ( : )) في المكت ماـ عمي )عميو السبلكتعالى في حتمية المكت مف جية ؛ كتأسيان بقكؿ اإل

ر خرج في أكؿ أمره لبللتماس ألف حظنا فاألممف جية أخرل، ككما ال ،(ْ)راحة السعداء((
لممخاًطب كناقؿ لمخطاب المضمر في النص ، ليخمص ىذا األمر في آخر  كو المخاطىب مسا

ادنى لكف ال عمى سبيؿ اإللزاـ،  إلى مطافو إلى النصح الذم ))يتحقؽ اذا كاف األمر مف أعمى
 تؤكد ىذه الداللةالحكمة الكاردة في آخر النص  كلعؿٌ  ،(ٓ)أك كاف مف كبلـ الحكماء ((

 المجازية .
في حكـ المتنبي في احدل مقدماتو المتضمنة غزالن رمزيان؛ إذ  حضكر ككاف ليذا األسمكب  

 )الطكيؿ(:  (ٔ) يقكؿ 
                                                           

 ُّٖمفتاح العمـك :  ( ُ)
 ُّٓ( الببلغة االصطبلحية: (ِ
   َٕ – ُٕ/  ِديكاف بشار بف برد: ( ّ)

   ُّٖٗ/ٗ، كينظر: ميزاف الحكمة : محمد الريشيرم :  ّٓٓ( عيكف الحكـ كالمكاعظ : (ْ
  ُٓٓ( الببلغة االصطبلحية : (ٓ
 ِّٖ_ ِْٖ/  ْ( ديكاف المتنبي شرح ابي البقاء العكبرم: (ٔ
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 وقد كاف غدارًا فكف لَي وافيا       حببُتَؾ قمبي قبَؿ حّبَؾ مف نأى

 أِقؿ  اشتياقًا أيُّيا القمُب رّبما     رأيُتَؾ تصفي الود  مف ليس جازيا

ففي البيت األكؿ شٌخص المتنبي قمبو كراح يخاطبو بأاٌل يمتفت إلى ىذا الحب الحالي 
 –ف بعضناأم قبؿ ىذا الحبيب الذم يريد اإليقاع بيننا كالبيعد ع–حببتيؾ يا قمبي قبمو أفمطالما 

)كف ليى كفيان( خرجت إلى التحقير كالتعريض بيذا الحبيب  لػ فالداللة المجازية  ،اران إذ كاف غدٌ 
فراـ المتنبي مف قمبو أاٌل يككف غداران مثمو، فيشتاؽ إليو أك يقع في حبائمو ثانية ؛  ،ارالغدٌ 
، أما التنبيو اآلخر لقمبو كالكارد بمعية أسمكب األمر (ُ)ؾ إف أحببت الغدر لـ تًؼ لي(( إنٌ ))ف

ع ، كىنا يطمب المتنبي مف قمبو الترفٌ ثاني ) أقؿ اشتياقان أييا القمب(فنجده قابعان في أكؿ البيت ال
، كعميؾ بمحبة مف يبادلؾ إٌياىا كيجازيؾ محبةن بمحبة، كىنا عف االشتياؽ لمف ال يشتاؽ إليؾ

سمكب يمثؿ سياؽ منشطر مف أ –خرجت داللة األمر إلى التسميـ لٌما جاءت بمعنى التفكيض 
 .، ككأننا بالشاعر يأمر قمبو مفكضان إٌياه بالعمؿ عمى كفؽ قاعدة )المعاممة بالمثؿ((ِ) –األمر

/ انىظيفت اجلمانيت :  حاوياا
الجمالية عندما يككف التركيز في عممية التكاصؿ عمى الرسالة  تتضح أىمية الكظيفة  

اؽ المسانية، كحضكر ىذه الكظيفة يكاد يككف مٌطردان في كؿ حدث لساني، يذاتيا ضمف االنس
دكر الشعر كىك يعالج عبلقة المغة  ياكبسكفكال يقتصر عمى الشعر فحسب ؛ كحينما عرض 

بالثقافة، كبالتكاصؿ كقؼ ممٌيان عند ىذه الكظيفة، ليبيف مدل ارتباطيا بالمغة كمف ثـ فأف المغة 
ار الثقافي ىك الذم يحٌدد ىيمنة الكظيفة الجمالية بشكؿ عاـ ، فػ )) تعكس ثقافة، لذا المعي

يفة الجمالية ، ك إٌف الكظ(ّ)اكبسكف غير ثابت كمتغير مع الزمف(( يمحتكل مفيكـ الشعر عند 
الشاعرية ىي ))مجرد مككف مف بنية مركبة إال أنيا مككف يحٌكؿ –فك بسياك–أك كما يسمييا 

، فيي عنصر فريد ال سبيؿ (ْ)  كيحدد معيا سمكؾ المجمكع((بالضركرة العناصر األخرل، 
ككف الكممة تدرؾ بكصفيا كممة، كليست مجرد بديؿ في  )) الختزالو؛ بالنظر لتجٌمي الشاعرية

                                                           
 ِّٖ/ْديكاف المتنبي :  ((ُ
     ِٕٗ-ِٖٗ( ينظر : الببلغة العربية قراءة أخرل : (ِ
 َِِالقراءة التأصيؿ كاالجراء : بساـ فطكس: ( استراتيجية (ّ
 ُٗ(  قضايا الشعرية : ركماف  ياكبسكف : (ْ
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عف الشيء المسمى، كال كانبثاؽ لبلنفعاؿ، كتتجٌمى في ككف الكممات، كتركيبيا، كداللتيا، 
إمارات مختمفة مف الكاقع بؿ ليا كزنيا الخاص مجرد  كشكميا الخارجي، كالداخمي ليست

، كليذا تكتسب المغة قدرتيا عمى التكاصؿ المفعـ بالطاقة الجمالية مف خبلؿ (ُ)كقيمتيا (( 
 االستعماؿ الخبٌلؽ، كالمبدع لمفرداتيا.

كالكظيفة الجمالية لمغة الشعرية ىي ما تمنح النٌص حضكره، كألقو كتأثيره بما يجعؿ منو    
مختمفان ينأل في نظامو المغكم عٌما نعثر عميو في غير الشعر، فالعكاطؼ كالمشاعر ىي نصان 

مف أكسبت الشعر ركح التجٌدد كسمة الجماؿ، كلكالىا لصار الشعر مجرد كبلـ عابر؛ فإٌف 
ئللماـ بجماليتيا عف طريؽ لتحٌسس األشياء المجردة يكاد يككف أمران مستحيبلن عمى المتمقي 

عنيا، كمف ثـ تنظميا في صكر محسكسة تبلمس الشعكر، كتداعب اإلحساس تصكر أكلي 
 .(ِ) غير أف أىـ ما يمٌيز الشعر ىك المخيمة مع الفيـ

قكـ بالدرجة األساس عمى حكارية بيف المغة كالخياؿ، فبينما تإٌف جمالية الصكرة الفنية  
اؿ يأتي مكٌمبلن لما تبتدأه المغة تتراءل المغة في كسائؿ التعبير عمى اختبلؼ آلياتيا، فإٌف الخي

بيد أٌف ىذا ال ييمغي دكر العقؿ في ذلؾ ؛ ألٌف دكر الخياؿ ال يقتصر عمى استحضار 
ة الميدركات الحسية فحسب، بؿ يعمد إلى إعادة تشكيميا بإنشاء عبلقات فريدة مف شأنيا إذاب

 . (ّ)لمعطيات الكاقع  ، فيككف دكر الخياؿ خبٌلقا ال نسخان التنافر كخمؽ االنسجاـ كالتآلؼ

بداع الحكمية مكضع األىمية القصكل في كعمى ىذا يصبح لمغاية الجمالية في رسالة اإل  
لذا ينبغي الكقكؼ عمى أدكات تمؾ الصكر الجمالية كأقساميا البيانية  ؛غرض الغزؿ العباسي

محاسف الكبلـ في  ، فإٌف ىذه الصكرة تجمع في طكاياىاككناية ( كاستعارة عة مف ) تشبيوالمتنك 
، كفييا يأتي استقراء لمعطيات الكظيفة معرفتيا ، كراحة لمنفس كمتعة لمفكر حيف تدٌبرىا
  الجمالية في بيعدىا الذم زاد مف ألؽ الحكمة الغزلية.

 

                                                           

 ُٗ( قضايا الشعرية : (ُ
  ُُٕ_ ُُٔشكبنيارك  : -ىيجؿ ‐ينظر: النظريات الجمالية  : كانط  ((ِ
 ُٕ - ُْ( ينظر: الصكرة الفنية : جابر عصفكر:(ّ
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 أ( التشبيو: 
))ىك تشبيو شيء بشيء ليدٌؿ عمى حصكؿ  ، أكمف الفنكف البيانية القائمة عمى المحاكاة 

شكٌمت عند أفبلطكف ثنائية بيف عالميف :  قدتمؾ المحاكاة  ك ، (ُ)((بو في المشبو وصفة المشب
قٌيـ المحاكاة عمى أنيا استجابة  فقدالخياؿ عند أرسطك  ـعال أما، لـ المثؿ، كاألفكار المجردةعا

 .(ِ)لدافع النفسي،  فالمحاكاة ىي تككيف عالـ رمزم، كمف خبللو  يؤٌدم الفف كظيفتو
فالكظيفة الجمالية لمتشبيو تجعمنا نمٌر بعمميتيف مختمفتيف : األكلى تمٌثؿ استجابة كمف ثـ 

، إذ تقـك ىذه الكظيفة  مف باطف النفس، كالثانية تمٌثؿ المجيكد الكاعي لفيـ ىذا النٌص أك ذاؾ
، كترفع مف كسك الشعر جماالن ، كتكسبو منقبةعمى نقؿ الصكرة األصمية إلى صكرة متخٌيمة ت

 . (ّ)؛ فتضاعؼ  قكاىا في تحريؾ النفكس نحكىا كدعكة القمكب ليا قدره 
 )البسيط(: (ْ) كمف مصاديؽ الصكرة التشبييية المصطبغة بالحكمة الغزلية قكؿ بشار بف برد

   
ّني َلُمسَتشفي )ُعَبيَدَة( إن يا   ف كاتمُتُو َلَطبيبُ            َواِ   ِبَدائي وا 

 َتِميُف إذا عاَتبُتيا َوَتِطيبُ              َكقاُرورِة العط اِر أو زاَد َنعُتيا  

 َلَقد َشَغَمت َقِمبي ُعَبْيَدُة ِفى الَيوى   َفَميَس أِلُخَرى ِفى الُفَؤاِد َنصيبُ 
كفى اإليثار مف القيـ الخمقية الحميدة التي نادت بيا الشرائع كعززىا القراف الكريـ ﴿  ييٍؤًثري كى

مى ةه ﴾ ]الحشر:  عى ـٍ خىصاصى ـٍ كى لىٍك كافى ًبًي [ إذ إف شيكعيا يبعث أجكاء مف األلفة ٗأىٍنفيًسًي
، كىذه الخصيصة نمحظيا حاضرة في الحكمة ةكالمحبة بيف الناس عامة، كالحبيبيف خاص

رىا كضغطيا التشبييية التي ذكرىا بشار في )قاركرة العطار( التي تجكد بنفسيا مضحية  بعص
خريف كتعبؽ المكاف بشذاىا كىي تعتصر كتعطر اآل القكارير الصغيرة األخرل مف جية،لمؿء 
 مف جية أخرل. –كىذا ىك حاؿ )عبيدة( –ألمان 

                                                           
  ُِٓ(  اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة :  محمد عمي الجرجاني : تحقيؽ  عبد القادر حسيف : (ُ
 ّٖ( فف الشعر: أرسطك: ترجمة عبد الرحمف بدكم : (ِ
 ِِٗ( ينظر : عمـك الببلغة : (ّ
  ُٕٗ( ديكاف بشار بف برد :(ْ
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كىك ما يعرؼ بالتشبيو التمثيمي)ىك التشبيو  ،المركبة القائمة متعدد يةكىذه الصكرة التشبيي
  (ُ) ف متعدد أمريف أك اكثر ىك كصفان غير حقيقي(الذم يككف في كجو الشبو صكرة منتزعة م

ببصيرة بشار كمدل شفافية ركحيا العذبة التي استطاعت نقؿ  (عبيدة)يحمؿ المتمقي إلى رؤية 
كالسبلـ الداخمي ليعـٌ المحيط بيا، كىذا ما يعطي لمشاعر مبرران  ستشعرهتالرضا النفسي الذم 

في اإلفصاح عف مكنكنات قمبو في آخر األبيات حيث شغمو حب عبيدة فما عادت ىناؾ مف 
 ار.ع عمى عرش قمب بشتربٌ امرأة سكاىا تستحؽ ال

بكبتو كتساءؿ بشار عف حب مح ،بيف بشار كمحبكبتو معاتبات، كمراسبلت و كافك أنٌ كيبد 
 )الكامؿ( :  (ِ) ؿ، دفعتو لمقك إياه

 اادَ دَ مِ  مافِ مزّ لِ  بِ راقِ المُ  رَ ذَ حَ            ةٍ مَ الير مَ غَ يا لِ تَ يارَ ت زِ طوَ فَ 

 اادَ دَ سَ  وؿُ قُ تَ  قةٍ ناطِ  ؿ  ف كُ عَ     دامعي  مَ  عتُ مِ ما سَ  قت فأنطؽَ طَ نَ 

 اادَ قَ يو رُ قمتَ مُ  سمبُ وت يَ ارُ ديثيا          ىَ حَ بِ  ت لوُ عَ مِ ما سَ  كأفَ و 

تقطع الزيارة يتبمكر المعنى الشعرم جانبان جماليان، إذ يمتمس بشار العذر لمحبكبتو التي لـ 
كالحيطة مف الكشاة األعداء؛ فاتكأ الشاعر  ،، كلكنو الحذر مف الرقباءلو لمبلمة لحقت بيا

عمى رمزية )ىاركت( لينطمؽ نحك فضاء أكسع في صكرتو التشبييية لمتعبير عف مدل اشتياقو 
ليفتو لسماع حديثيا الذم جعؿ عيكنو تفاقمت لتسٌقط أخبار الحبيبة التي تمقٌست زيارتيا ك 

شجك صكتيا عٌكؿ عمى التشبيو  ة حرقتو كحسرتو لسماعكلبياف شدٌ  ؛تتحدث بالدمكع شكقان 
التمثيمي في آخر النص الستظيار سحر كبلميا الذم جذب ىاركت بعينو كأىببو مف غفكتو 

كقعو بشار كاف حرٌم بو أ، فعف طريؽ التشبيو الذم ائر القكلخفما بالو كىك إنساف  ،وكأٌرقت
  حيثياتياعاطفية بكؿ إيقاع التأثير عينو عمى المتمقي كحممو عمى اكتناؼ تجربتو الغزلية ال

 .بصكرىا كخياالتيا الفسيحة

 )البسيط( :  (ّ) جعؿ أبك نكاس مف محبكبتو )جناف( شمسان متؤللئة لغايةو راميا في قكلوك 
                                                           

 ّْٔ(  مفتاح العمـك : (ُ
 ُِْ/ ِ( ديكاف بشار بف برد :ِ)

دىؽي كاحدتو حدقة كالمراد العيكف أك األبصار  ِٖ/ْديكاف أبي نكاس  (ّ)   السرىؽ : الحرير –، الحى
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 َوَضػػْوُؤَىػػػا َشػػاِمػػٌؿ ِلمػدُّوِر َوالطُّػػُرؽِ      َلػم ػا رََأْيُت َمَحؿ  الش ْمِس ِفي اأُلفُػػؽ   

 َأْف اَل َيػػَنػاَلػُيػػَمػا َشْيٌء ِمػَف اْلػَحػَدؽِ            َصي ػػْرتُػػَيا  ِلم ِتي َأْحػػَبػْبػػتُػَيػػا َمػػػثَػػػالً 

َرَىػػػا  ِفػػيػػَمػا َيػُحػػوُؾ ِمَف الد يَباِج َوالس َرؽِ            َفػػَمػػْو َرآَىػػا َأُنػػو ِشػػْرَواَف َصػػػو 

 َشػػْيػًئػػػا َقػػِمػػيػػاًل ِلػػػَتْزَداَدا ِمػػػػَف اْلػَوِرؽِ           اِلْبػػػَنػػْيػػػِو ِضػن ػػا ِعػْنػػػَد َبْيِعُكَماَوَقػػاَؿ 
الشمس  : كخكفو عمييا مف النظارة بتشبيوو تمثيمي قكامو ،كغيرتو عمى حبيبتو وشٌبو حال  

الكشاة كالحاسديف الحانقيف مف جية، ليس جماالن فحسب، بؿ لحجب عيكف النظارة عنيا مف 
لذا اتخذ منيا  الشاعر مثاالن يحتذل بو، فضبلن عف كينكنة قيظ الشمس كسطكع أشعتيا يجعمنا 

كتمؾ ىي بؤر مختمفة لحكمة ضياء الشمس،  أخرل،نستشعر لذة كجكدنا في الفيء مف جية 
شخصية  كىياستحضار النص لشخصية مف التراث الفارسي مستكمبلن حكمتو التشبييية، أاٌل ك 

إلى نسجيا عمى زرابي القصر  عمدفتاة  أبي نكاس حٌتى  رألكسرل انك شركاف  الذم  ما إٌف 
كنمارقو، كصٌير الشاعر ميمؾى كسرل مف تمؾ المكحات المنسكجة التي ضمف إياىا صكرة 

ديو مف بعده مكصيان إياىما بالتريث حيف البيع ليزداد شغؼ الناس كليفتيـ حتى الـز كل ،جناف
لشراء صكرىا المحاكة، كمف ثـ يحتكرا سكؽ بيع غزليما ليدٌعـ الشاعر بيذه الصكرة الشعرية 

الشاعر إلى  ٌفزحكمة الشمس السابقة بحكمة أخرل خبلصتيا كؿ ممنكع مرغكب؛ كلعٌؿ ما ح
ىنا، ىك الشمس عينيا إذ إف الذكريات بيا حاجة إلى شمس كضياء امحاكاة التاريخ كالتراث ى

ميا البحر البسيط في النص، كىذه دعكة صريحة كشيء مف المكسيقى التصكيرية التي تكفٌ 
كجادة مف أبي نكاس لمتشبث بالحياة مف لدف متمقيو؛ فالشمس ال تشرؽ في اليكـ مرتيف ككذلؾ 

 لزامان عميو التمٌسؾ بشدة ببقايا الحياة فالمستقبؿ مشرؽ.صار  لذاىي الحياة ال تيعطى كٌرتيف، 
التشبييية لحبيبتو التي يقكؿ  الشمس كلمسمـ بف الكليد نظرتو الخاصة كحكمتو في صكرة

 )الكافر(:  (ُ) فييا

 َيِصػدَف قُػػػمػوَب ُشّباٍف َوشيبِ                َوَقػد قػاَلت ِلػبيػػٍض آِنساتٍ 

 َوَلِكف َلسُت ُأعَرُؼ ِبالَمغيبِ            َأنا الَشمُس الُمضيَئُة حيَف َتبدو

                                                           

 ُِٗ - ُُٗشرح ديكاف )صريع الغكاني( : (ُ)
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 َمػبػػر َأًة َسػػِمػػػمُت ِمػػَف الُعيوبِ             َبػرانػػػي الَمُو َرّبػي ِإذ َبػراني    

 الَطبيب َلما ِاحتاَج الَمريُض ِإلى         َفػػَمػػػػػو َكػػػم ْمػُت ِإْنَسػػػانًا َمريضاً 

إف ىذه الحكارية  التي يقٌدميا الشاعر مع محبكبتو التي كتبٍت إليو بيذه الصكرة التشبييية 
مجيبة إٌياه بنبرة يشكبيا الدالؿ كاألنكثة مصطبغة بالفخر كالنرجسية في خطابيا لبنات جنسيا 

لما  – عمى لساف حبيبتو –الشاعر دقيقان في كصفو كاف مف ككنيا ىي الشمس؛ لكف كما نرل 
جعؿى تمؾ الشمس ال تعرؼ المغيب كىذا مكمف الحكمة في تمؾ الصكرة   الشعرية التشبييية  
مف حيث كينكنو اعتياد المرء بطمكع الشمس كؿ يكـ كرؤيتيا قد  يقتؿ في نفس بعض األناس 

ت بو الكآبة رغب برؤية الشمس عند غركبيا؛ لكف شتدعظمتيا  مع عدـ نكراف إف المرء إذا ا
الغركب مف لدف الحبيبة عف نفسيا ىك نفي لكؿ كآبة كانزعاج كسكداكية ىذا مف جانب، نفي 

، مؽ ىي شمس ثانيةمؽ كالخي كضاءة الخى كلكحة الشمس نمحظيا قائمة في السبلمة مف العيكب ك 
طينو لحكمة فليخمص مسمـ بف الكليد مف صكرتو التشبييية الجمالية المكقظة لمدارؾ السامع كت

ٍبدة الكبلـ فييا: إف البيت الذم تدخمو الشمس ال يدخمو الطبيب، كحيثما ال  –مابنسبة –طبية  زي
 تذىب الشمس  يذىب الطبيب مف جانب آخر. 

كفي كاحدة مف غزليات بشار الحسية بحؽّْ حبيبتو )عبده( نجده يضٌمنيا الحكمة بيف 
 ) بسيط(: (ُ) طكاياىا؛ كذلؾ في قكلو 

ْت َرَواِدُفَيػػػػا ْيػَحػػػاِف ُمػنػػآدِ          قاَمْت ِلػػتَػػْرَكػب َفاْرَتج   ِفػي ِلػػػيػِف ُغػػْصٍف ِمػػَف الر 

 َفػُكػػؿُّ َأْكػَنػػاِفػػػَيػػػا َوْجػػٌو ِبِمْرَصادِ                  َكػَأن ػَمػا ُخػػِمَقػػْت ِفي ِقػْشِر لُػػػْؤلُػػػَؤةٍ 

َحى ِفي ِمػْرِط َجاِرَيةَفُقْمُت: شَ   َيػا َمػْف رَأى الشمَس في ِمػرٍط وأْبػػرَادِ      ْمُس الضُّ

 َوتَػْسػػتَػِفػزُّ َحػػَشػا الػػػر اِئػي ِبػػإْرَعػػػادِ           ُتمَقى ِبتَسِبيَحٍة ِمػػػْف ُحػْسِف َمػا ُخِمَقتْ 

ؿ القكؿ لمرحيؿ؛ فصار يفصٌ  متأىٌبة مرأةو امخيمتو الشعرية، حركة باستشعر بشار الكفيؼ 
شراقتيا، فعمد الشاعر إلى ك ؿ ردفييا كنضارتيا يمف تما ةالجمالية الغضٌ جسدىا في تقاسيـ  ا 
النصي  [  إلى التعالؽة]كأنما خمقت في قشر لؤلؤ  ويمي في تصكيره لعبدة بقكلخيالتشبيو الت

﴾ ] الصافات:  ٍكنيكفه [  في إشارة منو إلى عٌفتيا؛ ْٗالقرآني في قكلو تعالى ﴿ كىأىنَّييفَّ بىٍيضه مى
                                                           

 ُّٗ - ُّٖ/ِ( ديكاف بشار ابف برد :(ُ
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ذاؾ  مىف فيذه المؤلؤة ال زالت في قشرتيا لـ تمسيا األيدم ، ككؿ العيكف محدقة بيا، ناظرة إلى
معانان مف بشار في بياف عفاؼ حبيبتو لجأ  سعيد الحٌظ الذم سيغنـ بتمؾ الجكىرة المكنكنة، كا 

ؿ ))ىك ما صرح فيو بذكر كجو الشبو أك ذكر فيو إلى التشبيو ثانيةن لكنو جاء بالتشبيو المفصٌ 
، لبياف حيائيا لٌما جعؿ منيا شمسان ائتزرت كساء خٌز، كجاء (ُ)أمر يستمزمو ((ف الكجو امك

تنبييية الجمالية ؛ إذ إف بكجو الشبو في عجز البيت األخير الذم يكتنؼ بيف طياتو الكظيفة ال
الشمس المحتجبة كالحبيبة المحٌجبة تستفزاف كؿ راءو بالنظر لييبة حماؿ الييأة ككقار الصكرة ، 

بتسبيحة مف حسف  ىكركيزة الحكمة القاٌرة في ىذه المكحة التشبييية جمعاء تتضح في قكلو ]تمق
ستحبة فيي بكابة لمخيرات  ، فالتسبيح مف الكصايا النبكية ككاحد مف السنف الم[ما خمقت
عالى عند ، كصٌرح الشاعر بضركرة التزاـ  ذكر ا سبحانو كتنجاة لتحقيؽ األمنياتكطكؽ 

كجماؿ الحبيبة الكارد في النص كاحد مف تمؾ الغرائب العجائبية  رؤية كؿ أمر غير مألكؼ،
نو فرائص ترتعد م  امرأةالتي تقتضي السبحمة حيف رؤيتيا، إف  الجماؿ ىك سبلح كؿ 

 ك تفتؾ بحشا كؿ ناظر. ،الشجعاف حيف النظر لمفاتنيا التي ال تقاكـ

 : االستعارةب( 

لما كانت االستعارة  تمٌثؿ حقبلن ميمان كمكمبلن لنسؽ الخطاب الشعرم فإٌف الجمالية التي  
ارتبط ا اإلكسير لنسقو كببلغتو فقد ))يحفؿ بيا الشعر ال تنفمت بمنأل عف االستعارة؛ ككني

مف شعرية  جكىريان  ان الشعر باالستعارة منذ القدـ ارتباطا عميقان، بحيث صارت جزء
، ما كرد عمى االستعارية في شعر الغزؿ العباسي، كمف شكاىد الكظيفة الجمالية (ِ)القصيدة((

ىك ميؿ ستعارم ييعرؼ بالتجسيـ ؛ الذم ))لساف العباس بف األحنؼ؛ الذم اتكأ عمى لكف ا
أم إبراز الماىيات كاألفكار العامة كالعكاطؼ في صكر كتشابيو محسكسة معاكس لمتجريد، 

، بعبارة أخرل ىك إبراز المعنكم في صكرة حسية؛ نحك (ّ)ىي في كاقعيا رمكز معبرة عنيا ((
 ()الطكيؿ : (ْ) كاصفان حاؿ العٌشاؽ مف بعد غيابو بمعية فكز قكؿ العباس بف األحنؼ

                                                           

  ِِٗ( عمـك الببلغة : (ُ
  ّٓ( الداللة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة : عمي جعفر العبلؽ : (ِ
 ٗٓ( المعجـ األدبي: جبكر عبد النكر : (ّ
 َُِ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ْ
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 ومئزر قيّ زِ إلى قمٍر في را            مثَمُو    نظرُت إلى ما لـ تَر العيَف 

 يموَت اليوى والميو مف كؿ معشرِ      إذا مات عباٌس وفوًز فإّنو       
نمحظ جماؿ الحكمة في البيت الثاني حينما جعؿ الشاعر مف حٌبو لفكز أسطكرة في العشؽ 

األجياؿ كابران مف كابر، العفيؼ ليخمص منيا إلى سيركرة ىذا العشؽ نابضان بالحياة تتمقفو 
كالدليؿ عمى  –كىذا ما حصؿ– كـدمكت الحبيبيف ال يقبر ىذا الحب بؿ عمى العكس سيبك 

بإضفاء الصكرة  الحسية  ديمكمتو ما احتج بو ابف األحنؼ في تجسيمو لميكل كالميك كأنسنتيما
عمييما  مف خبلؿ مكتيما، كىذه بؤرة الجماؿ المنبية لممتمقي كشركدىا بمخيمتو في سماكات 

 بداع البف األحنؼ.  اإل
 :(ُ) قكلو كاصفان لكاعج اشتياقو نحك، كاس يبعث الحياة في حكمو الغزليةكىذا أبك ن

 (المنسرح)
 يقّمباف الفؤاَد بالِفَكرِ                طوُؿ اشتياقي وَضْعُؼ مصطَبري

 فالُحبُّ َضْيٌؼ عمّي معتِكٌؼ             والَقمُب مف ِمحْنة عمى َخَطرِ 
 يبِعث الَشوَؽ مف َمنازلو                َوجٌو  زىا ُحْسُنو عمى الَقَمرِ 
 كأّنما الّمُو حيف صّوره                     أبدع فيو َمحاسَف الُصَورِ 

خاطب الشاعر ذاتو الحائرة؛ بيف طكؿ اشتياقيا كضعؼ صبرىا، كىذاف األمراف كفيبلف ي 
ية؛ مف ر مف عمؽ التجربة الشع ان بزٌج النفس في متاىات الحزف كدكامات القمؽ  ،إذ يصكر جانب

خبلؿ التجسيـ الذم يمكف عٌده بمثابة حمقة كصؿ أك قنطرة بيف العالـ الداخمي لممشاعر 
فكار المجردة، كبيف مدركات العالـ الحسي، فيك كسيمة لمتكضيح كالتأثير لٌما الباطنية أك األ

بٌث الركح بادل األمر في أشكاقو كصبره فصارا يقٌمباف فؤاده كيتبلعباف بو أٌنى شاءا كمما 
عمؽ جمالية الصكرة الشعرية ليذه الحكمة ىك لجكء أبي نكاس إلى تراسؿ الحسي لما جعؿ 

ممية التفكير عمى طريقة الصكفية كليس عقمو، ثـ أخذ عمى عاتقو بعممقة قمبو ىك الذم يقكـ بع
كىذه ىي جمالية الصكرة التجسيمية  ،كلمشكؽ منازؿ ان جمالية استعاراتو حينما جعؿ الحب ضيف

التي تتجمى في قفزتيا الخيالية كنقميا غير الحسي إلى حسي يربط البعيد بالقريب كيحٌكؿ 
 الغامض إلى كاضح.

                                                           

  ٗٓ/ْ: ( ديكاف أبي نكاس(ُ
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نا ابف األحنؼ ثانية عمى بساط استعاراتو الغزلية الجميمة كتجسيماتو الحكمية كيحمؽ ب
 )الطكيؿ(: (ُ)  قكلو الرائعة ، كذلؾ في

 فقد جاءني منُو الِذي كنت َأفَرؽُ           َجَسرُت عمى باِب الَيوى فدخمُتوُ    

 ذاَؽ طَعـ الموِت في كأِس لذ ٍة        وال سِيرت عيُف أمِريء ليس َيْعَشؽ فما
حالة االندفاع العاطفي عند الشاعر جعمتو يستعار لميكل )بابان( مجسمان إياه حتى يتسنى  

لو تنبيو متمقيو إلى الصكرة التي تبٌيف كيفية اقتحامو عنكة مف لدف ابف األحنؼ عمى الرغـ مف 
، كما إف عٌدت قدمو أعتاب ذلؾ الباب حتى خمص لنا بحكمة يكاد يشاطره كجوتو مف كلخشي

كذاقكا كيبلت العشؽ التي قاربت المكت في لحظات  ،يفً اكثر أرباب الغزؿ الذيف عانكا األمرَّ 
دييما المذيف حٌدىما نببمنو ٌجراء القمؽ الدائـ كالسير الدائب ، كلعٌؿ جمالية ىذه الحكمة 

لقب عاشؽ أك مف يرغب االلتحاؽ بركب العشاؽ فبل بٌد عميو مف تذكؽ  الشاعر لمف يستحؽ
ران بالحبيب، كلعٌؿ جماؿ فضبلن عف االستئناس بالسير كعدـ اليجكع تفكٌ  ،لذاذة مرارة الحب

كتجسيـ  ،األمر ئى مف قياميا عمى تشبيو اليكل بالمكت بادتالصكرة في البيت الثاني يتأ
مكانيو تذكؽ –المكت –األخير رادة ـ المرء بو كخضكعو إلكاحتسائو كالخمرة، بؿ كتحكٌ  كا 

الف ىكذا لكف مف المكت يقصده  ،ةتو حاليقالمطٌرد كىذا مجاز عبل نساف، كالعكس ىكاإل
القائمة عمى حذؼ المشبو  ،(ِ)المرء قصدان كيتناكلو طكاعيةن ، فضبلن عف االستعارة التصريحية

زيادة في تعميؽ الكظيفة التنبييية مف  –بيت الثاني في ال –كذكر المشبو بو )المكت(  )اليكل(
 .ة مع بعضيا  جممة التركيبات البيانية المتضامٌ 

 ()السريع (ّ) : كيحكي لنا ابف المعتز ما حٌؿ  بو مف فتاتو التي ييكاىا
ـٌ َوَعاَفاىا       َقي َدنى الحبُّ َوَخال ىا       َوَلج  ِبى  ُسْق

 َأجَعميا كالَبدِر َحاَشاىا       ِشبو َليا ِكدُت َأقوُؿ الَبدُر 

                                                           

 ََِ( ديكاف العباس بف األحنؼ :(ُ
ِ) :  ّّٕ( ينظر : مفتاح العمـك
  َُّ/ِ( ديكاف ابف المعتز(ّ
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حمؿ أكؿ األبيات حكمة شاعرنا كىك يصؼ حاؿ حبو الذم بدا مف طرؼو كاحد، كىذه  
كمعاناتو مف ىذا الداء  ،قمب ابف المعتز فحسب بابً ية الفردية نستشفيا مف طرؽ الحب لً بالقط

في  اإليجازيةالخطير الذم ال عبلج لو أال االستطباب برؤية مف ييكل كالمتمثمة بكثافتيا 
، كقد أٌثر ىذا الداء عمى بصره كتشبيياتو  فصار يستحي مف تشبيو حبيبتو )خبٌلىا ، عافاىا(

ب كىك المقمك  تشبيور بيا، كىذا مف الىذا التشبيو سٌبة بحقيا كمثمبة ال تجد أفبالبدر كك
الذم فاقـ مف ركعة الصكرة الغزلية التي  ،( ُ)((مشٌبيان كالمشٌبوي مشٌبيان بو و))جعؿ المشٌبو ب

كانت نابضة بالحركة سكاء بتجسيد الحب كتجسيمو مف خبلؿ تكبيمو لمشاعر ككضع األصفاد 
مف جية  وطكؿ مدة ىذا الحبس المؤبد لمشاعر ابف المعتز كعكاطفأـ بفي معاصـ قمبو، 

متماديان في انسبللو عمى أصابع قدميو خمسة  ،جسده فيدٌب السقاـ يكاحدة سٌيؿ األمر ألف 
 كالمٌص.

 متاعية مف جية،متضامة في جماليتيا التنبييية األكمف ركائع ابف األحنؼ الغزلية ال
قناعيتيا الحكمية مف جية أخرل  )مجزكء الكامؿ(: (ِ) قكلو كا 

ـُ    ِمّني ِبمقَبَرِة الُقموبِ           َوَلَقْد َدَفْنت َىواُك

 وَكَتْمُت ُحب ِؾ َجاِىدًا      َوَرَعيُت غيبِؾ بالَمِغيبِ 

فمجأ  ،تفتضح كيشيع أمرىا كخبرىا يفصح الشاعر عف حكمتو في كتماف أسرار اليكل أالٌ  
، حينما (ّ)إليو بشيء مف لكازمو((ىي ))ما حذؼ فييا المشبو بو كرمز ك إلى االستعارة المكنية 

ؽ بالمكجكدات الحية القابمة لمدفف كالسيما )المشبو بو/المستعار منو( كذكر جاء ببلزمة تتعمٌ 
( ، مثمما عاد ثانية في عجز البيت نفسو ليؤكد مضمكف حكمتو لمستعار لو )ىكاكـالمشبو /ا

 كمكاففمجأ إلى الكناية عف أسرار اليكل،  ؛ كزيادة فاعمية التنبيو لجمالية الصكرة الشعرية
، كال يفضى إلى دخائمو حجاب ككاتمو طككف القمب ال ييما ؛حفظيا بقكلو)مقبرة القمكب(

                                                           

 ُٔٓ/ِ(  المثؿ السائر : ابف االثير : (ُ
 ْٓ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ِ
 ُِٕ( عمـك الببلغة كالبياف كالمعاني كالبديع : (ّ
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، كمف ثـ فالكناية أعبله عٌمقت مف كبؤرة االنفعاالت ،و مكطف المشاعرفضبلن عف ككن ،كاشؼ
 غيبؾ بالمغيًب( .يب بنات الصدكر كمكنكنات الضمير بقكلو : )رعيت يأغكار تغ

 
 ( الكناية :ج

، عرفيا الجرجاني بانيا ففّّ دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأخػػذ الكناية ركف مف أركاف البياف    
كىػػػػػػي أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فبل يذكره بالمفظ المكضع لو لكف يجيء معنى 

، فسبيؿي التَّعػػػػػػػػػػػبير بالكػػناية أف تنػػػػػػػػػظر (ُ) لكجكد، فيكمئ إليو كيجعمو دليبلكىك كردفػػػػو في ا
، بؿ تقصد إلى الزـو ليذا ر عنو بالمفظ الدَّاؿ عميو لغةن إلى المعنى الٌػػػػػػذم تػػػػريد أداءىهي ، فبل تعبٌ 

نع كجكد قرينة تم دكف، فالكناية تعبير غير مباشر مف دتر فيـ بػػػػػػػػػػو ما أعنو كتي ر المعنى فتعبٌ 
الكناية مف األساليب الببلغية التي ك ، (ِ) ر المػػػػػػػػباشر مف غير تأكيؿمف إرادة المعنى الػػػػػظاى

تتطمب مطابقة الكبلـ لمقتضى الحػػػػػػػاؿ، فاالستعماؿ األكؿ ليا لمستر كاإلخفاء ككف المفظ 
السكاكي في حٌده لمكناية كىذا ما أشار إليو ، (ّ) المستعمؿ يخفي كراءه المعنى المعبَّر عنو

، لينتقؿ مػػػػػػػػف المذككر إلى المتركؾ )) بأٌنيا ىي ترؾ التصريح بذكػػػػر الشػػػػػيء إلى ذكر ما يػػػػمـز
كيعدُّ  ،(ْ) ، كىػػػػػػػػػك طػػػكؿ القامة((كما تقكؿ فبلف طكيؿ النجاد، لينتقؿ منو إلى ما ىػػػػػػػػػػػك ممزكمو

الكػػػػػػػػػناية : لفػػػػػػػػػػػظ أريد بو الـز )) لما قاؿ:كثر فيمان كأقرب دقة ، أ ةتعريؼ القزكيني لمكناي
 .(ٓ) اه مع جكاز إرادة معناه حينئذ((معن
كظَّؼ الشاعر العباسي الكناية إلخفاء ما يكٌنو قمبو مف أحاسيس كمشاعر كأشكاؽ تجاه  

يؿ، كقد كشؼ استقراؤنا في محبكبتو مخافة الكشاة الذيف يفسدكف ذلؾ الحب الصادؽ الجم
بشار بف  جاء بوكمنيا ما  ،بيى الصكر الكنائية كأجممياأعف  كاكيف الشعراء العصر العباسيد

                                                           
 َّْ(  ينظر: دالئؿ اإلعجاز : عبد القاىر الجرجاني : (ُ

  ٗٓينظر: البديع كالبياف : إبراىيـ مصطفى كمحمكد السيد :  (ِ)
 ُٔ( ينظر: الكناية مفيكميا كقيمتيا الببلغية: محمكد شاكر القطاف : (ّ
 َِْ( مفتاح العمـك : أبي يعقكب يكسؼ ابف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي : (ْ
 ُِْ( اإًليضاح في عمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبديع: الخطيب القزكيني : (ٓ
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مف  ليتذرع بالكناية بكصفيا كسيمة لرسـ لكحتو الفنية مجٌسدان برد مف الغزؿ بمحبكبتو )سعاد( 
 :)الكامؿ((ُ) خبلليا الحٌب بأسمى الصكر إذ يقكؿ مف

ذا أردت ِعَداِتيا بِخَمت بيا   حت ى الُفَؤاَد وَصاَفحتَؾ َجَماَدا          وا 
 ما ِإف سِمعُت بمثمِو ُمصطاَدا       َأِبَطرِؼ ُمقَمتِؾ المِريضة صدتو 

 عيٌف ترّوُح ِلمعيوِف ُسيادا             ُف نقاَبيا   يصفراء آنسٌة يز 
و اَدا            ِإال  تُكف َقَمَر الس ماِء فإن يا     مثُؿ المريَعة ُتعِجب الرُّ

 َفانَيؿ  َدمِعي في الّرد اِء وجاَدا         َبدا ِلي َأف َأُموت ِبُحّبيا  َولقد 
أم أنيا الكعد، ة( ىنا دى بشار في المقاء بمحبكبتو، )العً  ة حظٌ فالصكرة الكنائية تفصح عف قمٌ   

الزيارة،  كالظػػػػػفر بالمقاء، فالكعػػػػػػػد كػػػػػػػناية عفكعدتو بما فيو حياة فؤاده، كىك الزيارة 
امتبلؾ الحظ أم: ال تصافحو إاٌل كىك مػػػػػيت فيذه الكناية رائػػػػعة تبيف عدـ  ادان(ك)صافحتؾ جم

مقمة ناعسة صطياد قمبو با، ثـ يتعجب الشاعر مف قدرة محبكبتو عمى (ِ) أم )كناية عف صفة(
( مما يصؼ الشاعر جماؿ محبكبتو كالبدر كناية )كناية عف صفة حسنةمنكسرة األجفاف كىي 

ة كػػػػػناية عف )األرض عف حسف التفضيؿ فاف لـ تكف سعدل كالبدر فيي مػػػػػثؿ المػػػػػريع
 ( تعجب كؿ مف يرتادىا نستشؼ إخبلص بشار كصدقو اتجاه محبكبتو .المخصبة

 ()الطكيؿ (ّ):  ؛ فيقكؿ  يصؼ الحسيف بف المطير األسدم حالو مع العشؽك 
 ىاعمى كبدي نارًا بطيئًا خمودُ     وى  ن  وِقَد اليُ لقد كنُت جمدًا قبؿ َأف 

 ولكف  َشوقًا كؿ يوـِ يزيدىا      ولو ُتِرَكت ناُر اليوى لتضر َمت       
 وقد ُكنُت َأرُجو َأف َتُموَت َصَبابتي           ِإذا َقُدَمت َأياميا وُعُيوُدىا

يبحر في لجج  ة الجأش كقكة الشكيمة لمفطابجاءت الكناية في خضـ حكمة تتطمب ر  لقد
، فجاءت جممة ل(نك الكناية في قكؿ ابف مطير)كنت جميدان قبؿ أف تكقد ال الغراـ كىذه داللة

ارىا، أجٌج ك أ أبخالشرط مجممة الصكرة الحكمية االكلى بيف طياتيا، فنار اليكل كمما تضاءلت ك 

                                                           

 ُِْ/ّ( ديكاف بشار بف برد : (ُ
ثباتيا، كلكف يذكر مكانيا ( (ِ ىي التي يصرح بالمكصكؼ كبالنسبة كال يصرح بالصفة المطػػػػػػمكب نسبتيا كا 

 ِِ. الكناية كالتعريض لمثعالبي : تحقيؽ  عائشة حسيف فريد :  صفة تستمزميا
 ُٔٓ( ديكاف الحسيف بف المطير: (ّ
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 هرقة مػػػػػشاعر  أراد إضفاءمف شعكر حسي إلى ذىني  فالشاعر بيذه االنتقالة الشكؽ جذكتيا
 كنقميا إلى المتمقي.

 )الطكيؿ( : (ُ)المؤمؿ بف أميؿو في امرأة اسميا )ىند(  كمف الكناية ما نممسو حاضران في غزؿ
ـُ      أحُمـُ  الّميؿوال َذنَب ِلَي ِإف كنت في     َحَممُت بكـ في نوَمتي فغضبُت
ـُ      ـُ           سَأطُرُد َعّنى الن وـُ َكيال أرَاُك  ِإَذ ما أتَاني الن وـُ والن اُس نو 

ـُ أنني       َأبرُّ ِبَيا ِمف َواِلَدييا وَأرَحـُ                  ُتَصارمني، واهلُل يعم
 َدـُ لحـ َواَل -بحمد اهلل-قد َزعُموا ِلي َأن يا نذرت َدمي             وَماليلو 

ف زعمُ َبَرى ُحبُّيا وَلـ يبِؽ ِلي دَ   َأّني َصِحيح ُمَسم ـُ  تمًا،                واِ 
 ستقتُؿ ِجمدًا باليًا فوؽ أعظـ،              َوَليس يبالي الَقتَؿ ِجمٌد وأعظـُ 

 الًحب  َيسَقـُ  َيدر ماَواَل ِمثؿ ِمف َلـ           َقريُنوَفَمـ أَر مثؿ الُحّب َصح  
بعادىا لممؤمؿ ا  كصـر الحبيبة لو ك  تويرسـ الشاعر صكرة مؤثرة تجعؿ المتمقي يعيش معانا

ف يزكر الشاعر في طيفو، كنجد في أعدـ رضاىا حتى لخياليا  إلى مرعنكة، حتى ماؿ بيا األ
كشرائو لحبيا  اقو بيعمى الرغـ مف تعمٌ  –المؤمؿ  –لمشاعره   ةمف لدف المحبكب النص ابتذاالن 

ستيجاف ليذا االنكار ك إلا مف باببيعيا ليذا الحب كالعكاطؼ السامية بثمف زىيد  ةلفي قبا
لى حكمتو  المنبثقة عف تجربة عاطفية حية عاشيا إص مي ف خى أالحب كتمؾ المشاعر، فما كػػػػاف 

كاألصػػػحاء  ،دل أف مرضى الحب ال شفاء ليـ إاٌل بالحظكة بمف يحبكففيالشاعر بتفاصيميا، 
لـ يطػػرؽ الحػػػػب أبكاب قمكبيـ كىذا سبب تنٌعميـ بالعافية خاتمان  فيـ مف الذيف يراىـ الشاعر

تمؾ الحكمة بكناية في قكلو )كليس يبالي القتؿ جمد كاعظـ( عف ىكاف المصائب عمى العاشؽ 
دركو الغرؽ ال أفمف ، شياء أمران المبتمى، كمف ثػػػـ فتكالي المصػػائب ال يغػػػػٌير مػػػػف مػػػػعادلة األ

 ر فيو زخة مطر أخرل.  تؤثٌ 
  ): )البسيط( ِ) ة كداع الحبيبة ؛ إذ يقكؿ حظيكشؼ لنا ابف المعتز عف حالو لك 

 ؽُ رِ يا غَ يا في جفنِ دمعُ  بمقمةٍ       عناتود  إذ قامت  نَس أال  ما أنًس 
 تحترؽُ  العيفِ  لوال دموعُ  ٍة          تكادُ دَ عف وجنٍة حمراَء موقَ  تفترُّ 

                                                           

  َِّيؽ : حنا جميؿ حداد )بحث( : ( المؤمؿ بف أميؿ المحاربي )حياتو كما تبٌقى مف شعره(، تحق(ُ
 ِّٕ( ديكاف ابف المعتز : (ِ
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ؿ الصكرة الكنائية في تأخذ الدمكع  كانكسار الفؤاد حيزان كافران مف لحظات الكداع؛ إذ تشكٌ     
ككذلؾ  ،(كناية عف شدة البكاءؽي رً )بمقمة دمعيا في جفنيا غى  وكصؼ الحزف كألمو في قكل

عمى  المعتز كؿ ابففعٌ ؛ (ُ) قكلو)تفترعف كجنةو حمراء مكقدةو( فينا تدبيج كىي كناية باأللكاف
، فرحيؿ الحبيبة كغيابيا ضربة مكجعة، ال تكؼ عف وة حػػػػػزنإلى شدٌ  ةشار إالمكف األحػػػػػمر 

صداء حكمة غزلية جادت بيؿ أالنزيؼ، فنمحظ في الجممة الشرطية  في صدر البيت الثاني 
خبات شد  ة األشكاؽ. قريحة ابف المعتز لٌما جعؿ مف دمعًو كسيمة إلخماد لييب الذكريات كا 

 ) الخفيؼ( : (ِ)كيطالعنا أبا تماـ بصكرة كنائية  معبَّرة عف أبعاد الحٌب كعذابو
 الفؤادِ  شيبِ  إاّل مف فضؿِ رأس     الػػ     مشيبَ  سي وما رأيتُ أر  شابَ 
 ادِ سجاأل طالئعُ  ـٍ يؤٍس                    ونعبُ  ؾ القموب في كؿّ اوكذ

في قكؿ الشاعر)شيب الفؤاد( كقد منحت  تاليمكـ كرد ففي النص الشعرم كناية عف كثرة  
ىذه الكناية الحكمة الكاردة في البيت ركنقان كجماالن يفصح عف حسرة الشاعر، كمػػػػف الجدير 

، قػػػاؿ : كليس عندم (شيب الفؤاد)ابكا أبا تماـ بقكلو قكمان ع كرده األمدم ))أفٌ أبالذكػػػػر ما 
 فقد احسك ب لمشيب القمب الميمكـ نسب إليو عمى االستعارة ... لجاو لما كاف البمعػػػػػيب، ألنٌ 

  (ّ)عندم كلـ يسئ(( 
 إذ يقكؿ   مع حبيبتو كرغبتو في لقائيا؛ نكاس يأب حكاريةالصكرة الكنائية في  يةتكمف جمالك 

 الكافر(: )(ْ)

 وال ِلي في الَيَوى ِمنِؾ انتصاؼُ        ديتِؾ َليَس َعنِؾ انصراُؼ     فَ 
ُـّ الُذعاؼُ         ِوَصاُلِؾ ِعندَي الُشيُد الُمَصف ى     َوَىجُرِؾ ِعندي السُّ

 َفُقمُت ليا إذا َشاَب الُغداؼُ         َوَقائمٍة متى َعنيا َتسم ى ؟         
 كأف  لَقصركـ ُخمؽ الَطواؼُ              أطوُؼ بَقصركـ في ُكّؿ َيوـٍ   

 ففي َبيتي لي الراُح الُسالؼُ                    فمواَل ُحبُّكـ َلمِزمُت بيتي

                                                           
الٌتدبيج: ىك))أف يذيكرى الشاعر أىلكانا يقصد الكناية منيا((. تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر  ( (ُ

 ِّٓكبياف إعجاز القرآف البف أبي اإلصبع المصرم: 
 ّٕٓ/ُ( ديكاف أبي تماـ : (ِ
 ُِّ/ِالمكازنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترم: أبك القاسـ الحسف بف بشر اآلمدم ، تحقيؽ احمد صقر: ( (ّ
  َٖ/ْ( ديكاف أبي نكاس:(ْ
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يصؼ الشاعر في البيت الثاني )الشيد المصػػػػفى، السـ الذعاؼ( حػػػػػػػيف صػػػػػكر المقاء   
عف كناية كالبمحػػبكبتو كالعػػػػػسؿ المصفى كناية عف الجماؿ كىي الزمة مف لكاـز المكصكؼ، 

 (ُ) المػػػػػػػكصكؼ 
 ـ كناية عف مرارة األمػػػػرالسٌ بيأتي بصكره كنائية كظٌػػؼ فييا صػػػػػػػػػعكبة الفراؽ كاليجػػػػر  ثـ 

، ثـ يبٌيف الشاعر بأسمكب عذب عف سؤاؿ عيرض عميو متى يبتعد عٌمف يحب؟ كصعكبتو
المعرؼ بالمكف األسكد كناية   -كىك مف فصيمة الغراب  –شاب طائر الغداؼ  اإذ -ليجيب 
 .األمر، كتمؾ ىي بؤره الحكمة في ىذا النص الغزليذلؾ حالة عف است

 )الرجز(: (ِ)كتصٌرح عميَّة بنت الميدم بشرعية االشتياؽ الذم ال يعٌد ذنبان؛ إذ تقكؿ  
 يا َرّب َما َىذا ِمف الَعيبِ     القمُب ُمشتاؽ إلى َريِب   
ـَ الَغيِب     َقد َتي مت قمبي فَمـ أستِطع    إال  البكاء يا عاِل

 َخب أُت في ِشعري اسـ اَلذي    أردُتُو كالخبِء في الجيبِ 
مكنية عنو بػػ)ريب(عمى الرغـ مف  (رشأ)اسـ محبكبياتتخذ مف الكناية كسيمة لعدـ التصريح بً ف

ة أنيا ال تجد في ىذا التصريح أك الذكر في شعرىا مف عيب !! كىذا  بيت القصيد مف الحكم
ت فترجمتيا بتدت ككأكىي مجرد نفث مشاعر قد ك  ـ عمى فعؿ محرـو قدً في النص، ككنيا لـ تي 

اسـ محبكبيا عف طريؽ جسد الكتماف عف البكح بً الكتابة الكبلـ/الشعر، ثـ تي  عف دمعان بدالن 
كحاؿ الصكرة التشبييية لؤلشياء التي نخبؤىا في جيبكنا لدرئيا عف عيكف العذاؿ كانكؼ الرقباء 

 في الجيب. األشياء التي تخبأي 
 (ّ)قكؿ عمي بف الجيـكمف الحكـ الغزلية التي ضٌمت بيف جكانبيا الكناية عف المكصكؼ 

 )المتقارب(:
 رُ يما أنو يّ أ فمـ أدرِ             وِ عمى وجيِ  اليالؿَ  رأيتُ 

                                                           

ىي أف يصٌرح  بالصفة كبالنسبة كال يصرح بالمكصكؼ المطمكب النسػػػبة إليو، كلكف يػػػػػػػػذكر مكانو صفة ( (ُ
لي مجمع لٌبو( كناية عف قمبو، فقد صٌرح بالصفة كىي )مجمع  أك أكصاؼ تختص بو كما نقكؿ : )فبلف صفا

المب(، كصٌرح بالنسبة كىي إسناد الصفاء إلييا كلـ يصٌرح بالمػػػػػػػكصكؼ المطمكب؛ كلكف ذكػػػػر مكانو كصؼ 
ينظر: الكناية كالتعريض :  خاص بو كىك ككنو مجمع المٌب، فًإف القمب كما يقاؿ : ىك مكضع العقؿ كالتفكير

 ُّلمثعالبي: 
 ُْ ( ديكاف عمية بنت الميدم:(ِ
   ُّٗ( ديكاف عمي بف الجيـ: (ّ
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 وىذا قريٌب ِلمف ينظرُ       بعيُد المحؿ     سوى أّف ذاؾَ 
 وما مف يغيب كمف يحضرُ   يغيب وذا حاضٌر      وذاؾ

 لنا اكثرُ  ونفُع الحبيبِ          لنا      رٌ ونفُع اليالِؿ كثي
كاليبلؿ عمى حكمة تجٌمى لىبابيا  وطكت ىذه المناظرة الغزلية التي عقدىا الشاعر بيف حبيبانً    

جػػػػػمؿ كأنػػكر فكانت الغمبة في جػػػػٌؿ أيػػػػما يٌ أار في تكصػػػػيؼ حفي البيػػػت الثانػػػي بعػػػػػدما 
لسعادة الدائمة بقػػػرب جػػػػنبات ىػػػػذا االستطبلع لصالح الحبيبة التي كاف آخرىا التكنية عف ا

( مقارنة بالسعادة النسػػػبية التػػػي تتأتى مػػػػػع اليػػػػبلؿ كفػػػػػػائدتو ري كثألنا  الحػػػػػبيبً  الحبيب )نفػػػػعي 
ال  دائبه  ره فالحػػػػبيب ىينا عػػيد حػػػػاض ، مػػػػػػػػكاقيت األعػػػػػػػياد كبعػػػػػػػض المناسبات السعيدةفي 
نٌكه لو ابف  ما كىذاماىي الػػػػػزماف عمى النقيض مف اليبلؿ المقيٌد بالزمف فؿ ىػػػػػبللو  فيك متػػيأ

البعد المكاني بالنسبة لميبلؿ  ية عففضبلن عف الكنا ،(مف يحضري كى  ف يغيبي الجيـ  بقكلو)كما مى 
 الركحي كالعاطفي كالمكاني عػػػمى السكاء بالنسبة لمحبيب)قريبه  مقارنة بالقرب( المحؿً  )بعيدي 

( فالحبيب يراه الشاعػػػػػر بعػػػينو كقػػػػػمبو كػػػػكنو يسكػػػػف كجػػػػدانو كيشغؿ ىكاجسو كىذا لمف ينظري 
 ؽ لميبلؿ.ما ال يتحقٌ 
ـ بأكثر مف صكرة كنائية في حكمتو الغزلية التي كردت بشكؿ حكارو داخمي مع تماأبك يطالعنا 

 )الطكيؿ( : (ُ) أعضائو ) عيكنو، كبده، كجيو (؛ فيقكؿ 
ـُ     يُرقاُدَؾ يا َطرف  َفِخّؿ ُدموعًا َفيُضيف  ِسَجاـُ           عميَؾ َحرا

موِع ِضراـُ            َفِفى الد ِمع ِإطفاٌء لناِر َصبابةٍ   ليا بيَف َأثناِء الضُّ
 ما عميِؾ َمالـُ  يِمَف الَوجِد ُذوب   الَحر ى التي َقد تصد َعت  يويا َكِبد

 َأيضًا عميِو ِذَماـُ  يولِ  ي  عم           َقضيُت ِذمامًا ِلمَيَوى كاَف واِجبًا 
 َلُو َوَسَطا عزًّا فميَس ُيرَاـُ             ويا َوجَو َمف َذل ت وُجوٌه َأعز ٌة    

التي  ،أبي تماـ أعبله بالعديد مف الكنايات التي حٌمميا مشاعر الحزف كاألسى لقد حفؿ نٌص    
شدة األلـ عف  ى الشاعركؿ األبيات كنٌ أففي  ،كاف يحياىا كتعتاش عمى عكاطفو الشفافة

رقادؾ يا نو السير كذلؾ في قكلو )ددي و كافٌ عمى عيكن ـكطكؿ ساعات المػػػيؿ بحرمة النك 
ـي  طػػػػػػرفي عميؾى  خرل عٌبر مف خبلليا عف شػػػػػػػدة الشكؽ كالشػػػػغؼ لمقاء أعقبو بكناية أثـ  ،(حػػػػػرا

صدؽ أالمحبكبة كذلؾ في قكلو)الدمع إطفاء لنػػػػػػػار صػػػػػػػبابة( ، كيستمر الشاعر بإعطاء 
                                                           

 ِٕٔ( ديكاف أبي تماـ : (ُ
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اء تراكـ األحزاف التي آلت بو شرؼ عمييا جرٌ أالمشاعر بالعركج عمى بياف حالة االنييار التي 
)يا كبدم  عيا كذكائيا كذلؾ في قكلوفضػػػى إلى تصدٌ أإلى جػػفاؼ كبػػػػده كعطشيا الشديد الػػػػػذم 

كمكصكفيا مػػػػثمة جمعاء قد حضرت الصفة األ ه( في ىػػػذمف الكجػػػدً  عتً الحرل.. قد تصدٌ 
اليػػػػػكل  مو لمشاؽٌ ة مكابداتو كتحمٌ إلى لكاـز ليا ارتباط بالشاعر تفصح عف شدٌ  (ُ)يا نسػػػبتلكنٌ 

فضبلن  ،س عنيما مف دمكعبج( كما ين–العينيف–ككطػػأتو عمى فػػػػػؤاده بالتعكيؿ عمى )الطرفيف
فس الشاعر كىي قربيـ إلى نأيا عمى يد أحٌب الناس ك عف )كبده الحػػرل( المفجكعة بذلٌ 

جػػيا بحكػػػمة تنـٌ عف عمؽ تجربة مبتغاه مف ىذه الحبكة الغزلية التي تكٌ  كؿٌ  فكافالحبيبة، 
اعيان لعػػيد تمؾ كحرمة كقد كاف كفيان مر  لميػػػكل عميو حػػػػؽٌ  فٌ أيعترؼ ب حينماكصػػػدؽ مشاعر 

المتمػػػػثؿ بالحبيبة رعاية عيكد الحب  تمؾ كمػػػػف ثـ فمػػػف األجػػػػػدر عمى ىػػػذا اليكل الحػػػػػػرمة، 
 حاطػػػػػتيا بالكفالة كالرعاية أسكة برعػػػايتو مف قبؿ الشاعػػػػر نفػػػػػسو كحفظ كرامتو ككرامة حبو.ا  ك 
 )المنسرح(:  (ِ)  قكؿ أبي نكاسمف الكناية النسبية  كمثؿ ذلؾ  

 وليس َشيبي مف باِطف الِكَبرِ     شّيب رأسي الَيوى عمى ِصَغري   
 كأّنيا جؤذر مف الَبَقرِ                  َويمي عمى غادة ِكمفُت بيا   

 فييا تباىي الَكواِكب الُزىرِ                 َحوراُء مع غّنٍة ُمميّحٍة    
 إاّل َعَشا ساعًة ليا َبَصري                 ما اكتحمت ُمقمتي بُغّرتيا  

 ؛شيب رأسي اليكل( فذكر الصفة كمكصكفياعر عف ىمكمو كأسباب قبلقمو بػ )الشافقد كٌنى 
ـ العمر كما يترتب دو كليس بسبب تقالكنو نسب تمؾ اليمكـ كالقبلقؿ إلى اليكل عمى حداثة سنٌ 

 كأيقكنةعنكانو الشيب، الذم يمثؿ عنكاف المنية   عمييا مف اليـر كحمكؿ ضيؼ ثقيؿ الظؿٌ 
 الكبر.

 
 
 

 
                                                           

الكناية عف النسبة: ىي ))التي يصٌرح فييا بالصفة كالمكصكؼ، كال يصرح بالنسبة التي بينيما، كلكف  ((ُ
 ّٔالكناية كالتعريض:  يذكر مكانيا نسػػػػبة أخرل تدؿ عمييا((. 

 ّٔ/ْ( ديكاف أبي نكاس: (ِ
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 انخاوي ادلبحج

ت
ّ
ياقي

ّ
 انىظائف انس

 الجممة تؤثر في معنى الكممة،فإف الكممة تؤثر في معنى الجممة؛ كلكف أحيانان يحدث العكس 
كثير مف ك كىذا ما يعرؼ بالمعنى السياقي،  بمعنى اف السياؽ يغبر مبلمح الكممة كمعناىا

ؽ المغكم ىك الذم السيا إذ إفالكممات يختمؼ معناىا حسب السياؽ المغكم الذم تقع فيو؛ 
المغة عبارة عف أصكات كصيغ كانت  ، كلٌما(ُ)يحدد المعنى المقصكد مف تمؾ المعاني 

 –حمقة التكاصؿ بيت قطبي الٌرسالة  ستمرارالالسياؽ السبيؿ فنصكص؛ لذا  ككممات كجمؿ ثـ
دالالتيا المعجمٌية، كبتركُّبيا في  ل؛ فاأللفاظ المفردة ال يفيـ منيا سك  –المرسؿ كالميستقبؿ 

 (ِ)ستدعييا تدة كفقان لمقيـ الَّتي تعبيرو ما يمكف اف يحيؿ ليا دالالتو ىامشيةو عدي
 كبالنسبة لمسياؽ في الحكمة الغزلية العباسية نجد محمكالتو الداللية في حالة تعايشو تقكـ عمى 

اكاةو لكاقع الميتمقي كتبٌصرو  لذا أفضى  – لمفرد العباسي الديني كاالدبي –بالمكركث الثقافي محي
األمر بالباحثة إلى النظر في كظائؼ السياؽ عبر مسمكيف كظيفييف : التأثيرم الذم ىذا 

خر المرجعي اٌلذم يقكـ عمى ، كاآلكاالجتماعية عمى السكاء تتضاـ في حناياه الكظيفة النفسية
 .التعالؽ النصي كقكانيف التناص

 

 

 
 

 

                                                           
 ٗٔينظر : عمـ الٌداللة )عمـ المعنى (، محمد عمي الخكلي: ( (ُ
 َْينظر: قراءة النٌص )تأصيؿ نظرم كقراءات تطبيقية(، عبد الٌرحيـ الكردم: ( (ِ
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 انتأحرييت : اولا / انىظيفت
، إذ إنو دانية كالسيما في قصائده الغزليةيعمد الشاعر إلى تفجير الطاقات المغكية الكج   

يعمؿ عمى تفريغ مشاعره كانفعاالتو المكبكتة عف طريؽ الكممة الشعرية معبران عف حالتو 
األسمكب ، ا الشٌؾ فيو أف المغة مادة بيدؼ التعبير عف حبو، كممٌ  ولفاظأ الشعكرية بانتظاـ

أدبي ىك مجرد انتقاء مف لغة معينة، كىذا االنتقاء يقع عمى كممات  عمؿ كيمكف القكؿ إف كؿٌ 
ذات داللة معينة  لممعنى المقصكد كضمف السياؽ المحدد، كليذا فإف المغة تستدرجو دائمان 

ف تجربة الشعر ىك تعبير ع فٌ إلتأججو شعكريان كانفعاليان، كمف ىنا اخذ الشاعر مسٌماه ، إذ 
؛ بالنظر لبركز  (ُ)عٌد عمبلن أدبيان ذا نظرة نفسية يشعكرية في صكرة مكحية، كمف ثـ فالشعر 

في كؿ خطكة مف خطكات العمؿ األدبي، فالتجربة الشعكرية ناطقة بألفاظيا العنصر النفسي ))
ناطقة عف أصالة العنصر النفسي في مرحمة التأثير الداعية إلى التعبير في الصكرة المكحية 

؛ كعميو  (ِ)بألفاظيا، كذلؾ عف أصالة ىذا العنصر في مرحمة التأثير الذم يكحي بو التعبير(( 
عف مجمكعة انفعاالت نفسية تستدعي  ةصادر  ةفالعمؿ األدبي يعٌد بمثابة استجابة معين
 استجابة معينة كمؤثرة في نفكس اآلخريف .

في صكر شتَّى، فإف إمكانية ربطو كلٌما كاف النص األدبي كليد المغة التي تتجٌسد  
بمحيطو النفسي  كاالجتماعي أمره بدىي؛ فالغاية مف كجكد العمؿو أدبي في أم مجتمع يخرج 

 .(ّ)بيدؼ تأديتو لكظائؼ محددة، كقد ال تستدعي الخضكع إلى أحكاـ تقييمية
ذا عيدَّت االنفعاالت تمظيران نفسيان لكؿ ما يعتكر النفس اإلنسانية مف قمؽ كترٌدد  أك  ،كا 

حٌب كشكؽو كما شابو ذلؾ ؛ مما يؤدم بيا إلى حالةو مف االضطراب تسيـ في تشكيؿ دكافع 
 فإف التأثير الفني أحد السمات الجكىرية التي يتمايز، (ْ)عٌدة كالعاطفة كالمزاج كالقيـ السائدة

، كليذا تتضمف الكظيفة التأثيرية التعبير عف المشاعر كاالنفعاالت لشعرمبيا المعنى ا
شاعران كاف –كالمكاقؼ كالحاالت العاطفية كالقكل الداخمية بما ليا مف كثافة عالية عند المتكمـ

                                                           

 ُُ-ُّ( ينظر: النقد األدبي أصكلو كمناىجو، سيد قطب:(ُ
 َِٕ( المصدر نفسو : (ِ
 ِِٔ-ِِٓفي آثار الدارسيف قديما كحديثا، عفيؼ عبد الرحمف :( ينظر: األدب الجاىمي (ّ
 ُِٕ( ينظر : أصكؿ عمـ النفس : د. أحمد عزت راجح : (ْ
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، كبما تستدعيو تمؾ األحكاؿ النفسية مف إثارات كترابطات داخمية لدل السامع أك  –أـ كاتبان 
 . (ُ)المتمقي
كلعؿ المستقرئ لحكار النفس في شعر الغزؿ يجده يأخذ أبعادان مؤثرة ؛ كلكنيا تدكر في   

إطار الذات كخصائصيا، كمف ىنا أكثر الشاعر الغزلي مف انتقاء بعض المفردات المعنكية 
ألٌف قصيدة الغزؿ  ؛ مب كمتعمقاتو مف الحب كالعكاطؼكتحاكر الق ،كتركيبان  المؤثرة إيحاءن 

 ،العكاطؼ ةتغكص في نطاؽ المنحى العاطفي كاألىكاء كاالنفعاالت الجارفة، كيشكؿ القمب بؤر 
كمكطف األحاسيس، كخصكصية القمب في المنحى العاطفي أكسبتو أىمية انفعالية نفسية في 

تثبيت الفكرة أك ان نفسيان / قمبيان لانبنية القصيدة بشٌقييا الغزلي كالحكمي الذم يستدعي اطمئن
 :   ، اآلتيقيا شعر الغزؿ في أبعاده الحكميةالتجربة، كأىـ تمؾ المناحي التأثيرية التي طر 

 :  اليأس والتشاؤـ –
، ع  شيء مف الشر كسكء الطالعى تكقٌ نزعة إل  –أحيانان  –تسيطر عمى سمكؾ الشعراء  

كتكصؼ ىذه الحالة بأنيا التشاؤـ ؛ كتتعٌدد المعاني التي يمحقيا المتخصصكف بمفيكمي 
ياىا تكقعيـ لؤلحداث المستقبمية كارتباطاتيا باألحداث الراىنة مما إالتشاؤـ كاليأس مضمنيف 

يعكس تأثيرىا عمى نفس الشاعر سكاء كانت البيئة أـ الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية  
 : )البسيط( (ّ) ، كيمكف أف نستشؼ نكازع ىذا اليأس في قكؿ المتنبي  (ِ) كالسياسية

 ِمَف الّمَقاِء كُمشتاٍؽ بال أَمؿِ          َوَما  َصباَبُة ُمشتاٍؽ عَمى أَمٍؿ  
 ال يتِحفوَؾ بغيِر البيِض واألسؿِ     متى تُزر قوـَ مف َتيَوى زيارتيا  

 أقَتُؿ لي مم ا أراقُبُو           أنا الَغرِيؽ فما خوفي مف الَبَمؿِ  َوالَيجر
تمجو بعدما أناخ ركب الفراؽ بينو كبيف مف يحب، حتى عيترجـ الشاعر حالة اليأس التي ت

فؿ أكآخر قد  ،ؿمً اف مشتاؽ آفميس سيٌ  ،كصؿ بو األمر إلى حالة مف انقطاع حبائؿ األمؿ
دركو القنكط كانقطاع  الرجاء، كالسبب قد أفصح عنو أباألخير قد نا نجـ أممو بالمقاء، ككأنٌ 

ب عميو حتؼ آالن بعيدان قد يترتٌ مالمتنبي في ثاني األبيات ، فمقاؤه مف ييكل كزيارتو إياه باتت 
بو عمى ما ف شرعت  في كجيو فيك ال ييابيا قدر تييٌ ا  الحبيبة قبؿ حتفو، فسيكؼ القبيمة  ك 

                                                           

 ُٕٔ:  ( ينظر: المعنى الشعرم في التراث النقدم :حسف طبؿ(ُ
 ُِ-ٕ( ينظر: التفائؿ كالتشاـؤ لمفيكـ القياس كالمتعمقات : بدر محمد األنصارم : (ِ
   ٕٓ/ّنبي : ( ديكاف المت(ّ
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ككانت السبب في تمزيقو مف الداخؿ معنكيان  ،تي كانت حائبلن بينيماتقطف خمؼ تمؾ السيكؼ ال
ىا اياه قسريان، كىك بيت القصيد في ىذه الحكمة الغزلية، ككأٌننا بالشاعر ىينا قرر أف  ر بيج

الدفاع محاميان عف  ةيتحامؿ عمى يأسو كيجيض ركحو المتشائمة مف خبلؿ تقريره برككب مكج
األنكؼ  و في زنزانة صدره، كنحف نعمـ  مف ىك المتنبيسحبو الذم ما عاد يطيؽ تحمؿ حب

ة القكـ كالحظكة بحبيبتو، فقرر اقتحاـ لجٌ  ؛ الذم مرف الصعاب كألؼ مكاجية األخطار األبيٌ 
يأس في نفسو اع القدإكلربما يتناكؿ عجز البيت األخير )أنا الغريؽ فما خكفي مف البمؿ( مف 

ـ سيؼ الدكلة  كمف ثـ منيكالسيما بعدما تزايدت عميو نكبات الزمف  بفراؽ األىؿ كاألقرباء ك 
ك كانت الحبيبة ، كىذا يعني رضكخو لسمطة يأسو كعنجيية لما دكف كؿ ىؤالء ييكف حتى ك 

 تسٌيدتو. التي التشاؤـ
إذ عانى؛  مف زمانو ماانفعاؿ اليأس كالتشاؤـ في نفس ابف األحنؼ الذم عانى  تمظيرك 
 :)الكافر(  (ُ) يقكؿ

 َوَورٍى في الجواِنح ِذي اّتقادِ       صفاٍء   اَوكّنا عاِشَقْيِف َذوَ 
 نكوَف ِمف المقاِء عمى اّتعادِ     َوكّنا ال نِبيُت الدىَر حتى     

 فغي َرىا الزماُف وكؿُّ شيء            يِصير إلى التغيُِّر والن فاد
الحياة الماضية التي كاف ينعـ بيا العباس مع حبيبتو فكز حيث المحبة كالكٌد يمٌثؿ النص 

مٌما يجعمو يتطمع إلى مستقبؿ يجمعيما معان ؛  وكالصفاء ككثرة المقاء بينيما كقكة األمؿ في قمب
ذلؾ إلى تقمبات الدىر الذم  عزان اكلكف سرعاف ما ينقمب الحاؿ بانييار آماؿ الشاعر كتبلشييا ك 

عاطفيان  متخمةمٌما يجعؿ  نفسو  ،ف يبقيا ميما طالت مدة الكئاـأى لمكداعة كاأللفة ال يرض
ر كؿ شيء كأبعد محبكبتو مو كعمى الزماف الذم غيٌ بباأللـ كالحسرة عمى محبكبتو مف جية، كق

 مف جية أخرل. عنو
      الحمداني نجده جذكة مف التراكمات النفسية لٌما أبي فراس كلك يٌممنا كجيتنا صكب 

  )البسيط( :(ِ)يقكؿ
بُر ُمفَتِرُؽ        َوالحبُّ ُمخَتِمٌؼ، ِعنِدي، َوُمت ِفؽُ   الُحْزُف ُمجَتِمٌع ،والص 
 َولي، َيا َظبَيَة اإلنِس ، ال ِتي َنَظرت    لَعْيف َتَخاَلَؼ ِفيَيا الد ْمُع واأَلَرؽُ 

                                                           

 ٕٕ( ديكاف العباس بف األحنؼ: (ُ
 ِٔٔ( ديكاف أبي فراس الحمداني : (ِ
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بحالة مف االنتكاس كالتكتر النفسي المترع  الشاعر يمرٌ  فٌ أنستشعر في البيت األكؿ 
بسكداكيتو المتشائمة بدرجة كبيرة ، فاختمطت لديو األمكر حابميا بنابميا مف حيث اجتماع 

ـ إدراكو لحقيقة دد صبره ، كعحبة ،الجاه(، كمف ثـ تبدٌ لكاف الحزف في قمبو )األسر، فراؽ األأ
ريد أف يكشؼ لنا عف قناعة أف الحزف ال خر، يكيكٌنو ىك لآل ،خر لوالحب الذم يكٌنو اآل

اف كالحٌب متأرجح بيف الرضا كالسخط، كبيف االتفاؽ كالفراؽ، فغدا الحب كالحزف سيٌ  ،يفارقو
 بالدمع . مغركرقتيفً اف لديو، كحينما  يراكد مخياؿ ظبية أنسو تأرؽ عيناه نكضد
 : األخالؽ غريزًة تأثيرية –

األخبلؽ ،كبالنظر ألىمية األخيرة فحك كثير مف تعرضنا في الفصؿ السابؽ لمحديث عف 
[ فنجدىا حاضرة يف ركيزتي دراستنا]الحكمة/الغزؿكككنيا تمثؿ حمقة الكصؿ ب ،مفاصؿ الحياة

بكؿ  اإلنساف  سمككياتيستكعب إذ إٌنو  ان كلما كاف مفيكـ األخبلؽ كاسع جد ؛ في ىذه الكظيفة
مف الناحيتيف اإليجابية كالسمبية ؛ فاإلسبلـ يقرر أف األخبلؽ ترد  (صغيرىا ككبيرىاحيثياتيا )

العقؿ  :ؿإلى أجناس الفضائ كف األخبلؽما الحكماء فإنيـ يردٌ إلى أصؿ كاحد ىك التقكل ؛ أ
 العفة فضيمة الحٌس ك ، فالحكمة فضيمة النفس الناطقة المميزة، كالحكمة كالعفة كالشجاعة

لو بشار  التنكية،كمف تمظيرات ىذه الغريزة ما  (ُ)فس الغضبية الشجاعة فضيمة النك الشيكاني، 
 (ِ) بف برد في كينكنة السمكؾ االخبلقي لممرأة ىك ما يرفع مف شأنيا كمكانتيا؛ فيقكؿ

 )الكامؿ(:
 حراـُ  ف  ىُ صيدُ  كظباء مكةَ           بريبةٍ  ما ىممفَ  غرائرُ  نٌس أُ 

 ىف عف الخنا اإلسالـُ دُّ ويصُ       الحديث زوانياً  ليفمف  يحسبفَ 
إذ نجد فيو أدؽ  ؛ى بسمات الطيركشٌ تالغزؿ في ىذه األبيات تميز بمبلمح البداكة ، ك  
و ، كشبٌ نسكة باألنس كطيب الحديثالتمؾ  تجسيد شارب فراـما كصفت بو المرأة الشريفة؛  كأرؽٌ 

مكثفة لمحكمة صكرة  يعطيناـ صيدىف، كىك بيذا حرَّ بظباء مكة التي يي  عدـ الحصكؿ عمييفٌ 
كبناء عمى ذلؾ نستشؼ كقفة الشاعر ىينا  ،فحرمتو معمكمةصيد الحـر  ألفٌ  في النص أعبله؛

 النسكة.  ءالتي انمازت بطابعيا االخبلقي كرفعو لمنزلة ىؤال

                                                           

 ُٓ-ُِ( ينظر : تيذيب األخبلؽ البف مسككية  :(ُ
  ُِٗ/ْ( ديكاف بشار بف برد:(ِ
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خبلص المتنبي لمحبكبتو يظير في ك   لمحبيبة في عنفكاف الفارس المقداـو الذم يكنٌ  عفافوا 
 ) الطكيؿ( : (ُ)إذ يقكؿ

 ِإَذا َخال       عَفافِى َوُيرضي الحب  والَخيُؿ َتمتقىِ  َوما ُكؿُّ َمف َييَوى َيعؼُّ       
كبمساف الفركسية كاالعتداد بالنفس التي عيدناىما عف المتنبي، فينطؽ بيذه  نرل الشاعر

أم  حيف الخمكة بالمحبكب، إذ يقكؿ ليس كؿ عاشؽ عفيفا شجاعا مثمي الحكمة الغزلية الرائعة؛
كيذكر ابف جني انو  ،في اليكل فضبلن عف عفافو في الكغىبشجاعتو نفسو  يطرم عمىو أنٌ 

مف صاحبيا أف يككف  مف العرب تريد كالمرأة)) سأؿ المتنبي عف معنى ىذا البيت، فأجاب : 
)يرضي الحب كالخيؿ  في قكلو نجدهكىذا ما  (ِ)فترضى حينئذ عنو((الحرب  في مقدامان 
 .(تمتقي

الغرائز االخبلقية التي ليا كقعيا التأثيرم في السياؽ الحكمي الغزلي صيانة العرض كمف 
كما تنطكم عميو ىذه الغريزة مف تعابير عف شٌدة أكاصر المحبة كاأللفة بيف الحبيبيف، كىذا مآ 

 )الطكيؿ(   :(ّ) إذ يقكؿ جٌسده العباس بف األحنؼ كحرصو الشديد كخكفو عمى فكز؛
 قِبيُح التسمُّعِ  ووحاَذَر أْف يفش          وُ ِعرضَ  َسميا ِكتماَف مف صافَ اكتمُت 

 ىاِئِؿ الِذكِر أشنعِ  َلسم يُت ِباسـِ             ا    ِميسافسم يُتيا فوزًا ولو ُبْحُت ب
تفصح األبيات عف حالة حب عميقة لـ تكف حالة عابرة مف خبلؿ الحرص الذم يقدموي 

مسمع مف الناس فيك  تككف مذككرة عمىيشيع اسميا كال  ال يريد أف العباس لمحبكبتو فيك 
يبٌرر مف خبلؿ ىذا الكتماف كالتحٌفظ كالتحرز عمى اسميا عكاطفو الجياشة النابعة مف كـر 
أخبلقو، كعمى الرغـ مٌما ساد المجتمع العربي قديمان كحديثان مف تحفظ كتشٌدد تجاه المرأة 

، ااٌل إننا نجد ابف االحنؼ ماؿ كاأللغازيؿ الشعراء نحك التمميح كالسيما ما يتعمؽ باسميا، كم
الى التصريح باسـ حبيبتو عمى الرغـ مف إعبلنو انو لـ يبيح باسميا اك يصٌرح اييامان لممتمقي 
اكالن مف اف ) فكز( ىؿ ىك اسميا فعبلن اك كنايةن عنيا؟ ىذا مف جانب، بياف اعتزاز ابف 

يحان فيي تبقى ًعرضو محذران اآلخر االحنؼ بحبو في السر كالعمف، كتعٌمقو بفكز تصريحان أك تمم
مف تدنيسيا بكممة سكء كالدليؿ ذكره في بيت قصيد حكمتو مف أف ابف االحنؼ لك أراد التعتيـ 

                                                           

  َّٔ/ِ( ديكاف المتنبي:  (ُ
 َّٔ/ِ: ( المصدر نفسو(ِ
 ُٗٔ( ديكاف العباس بف األحنؼ: (ّ
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عمى اسميا ألختار أشنع األسماء كأقبحيا لغرض التعمية إاٌل أنو اختار ليا) فكزان( اسمان 
يا كجماليا األخاذ ال يستحقاف إاٌل كمسمىن فيي داللة عمى المكانة كالرفعة ألف مصداقية حبو ل

 . الجميؿ مف االسماء كالكنايات مف جانب آخر
 : صدؽ التجربة ووفاء المشاعر –

، جراء اندماج التجربة  الشعرية حالة نفسية غريزية تمرؽ عمى الشاعر فتترؾ لديو أثران 
ؾ التجربة المغرقة أفكاره بعكاطفو، فيقكـ الشعر بترجمة ىذه الحالة المفعمة باالنفعاالت كتم

بالمشاعر عبر رؤية الشاعر الخاصة كمعايشتو لتمؾ االنفعاالت الصادقة عف كثب، كمف ثـ 
بيا،  أف يكشؼ المعاني المختمقة في كؿ تجربة شعرية يمرٌ  (ُ)فيذا األمر يحتـ عمى الشاعر

ألف قيمة أما عف طريؽ الفصح، أك الترميز بما يكتـ منيا ، كاالعتراؼً بالحؽ في جميعيا ؛ 
العمؿ الفني آتية مف الصدؽ في التعبير عف رؤية األديب الذاتية لؤلشياء كعمؽ التجربة 

قكؿ  نطالع مصداؽ ىكذا تجارب تفيض بصدقيا ككفاء مشاعرىاك   ،(ِ)الشعكرية في اإلحساس
 )الطكيؿ( : (ّ)  حجازياتوالشريؼ الرضي في كاحدة مف 

ف فجعتني ِبالَحبيِب النواِئبُ            أغيُب َفَأنسى ُكؿ  َشيٍء ِسوى الَيوى  َوا 
 َوال زاَد َيوـُ البيِف ِإاّل َصبابًة              َفال الَشوُؽ َمنِسيٌّ وال الَدمُع ناِضبُ 
 َأِحفُّ إذا حن ت ِركابي َوفي الَحشا                  َبالِبُؿ ال َتعيا ِبِيف  النجائبُ 

 لَيوى            َوِعندي ُلغوٌب ما َتِحفُّ الركائبُ فِعندي ِاشِتياٌؽ ما يحفٌّ َأخو ا
ني أَلَرعى ِمف َوداِد َأحب تي                   َعمى ُبُعٍد ما ال ُتراعي اأَلقاِربُ   واِ 

د الشاعر في ىذه النٌص حبان صادقان إزاء محبكبتو، إذ نجده حريصان بمنتيى الكفاء يجسٌ   
ض لمتاعب الحياة كحكادثيا؛  فيكذا أحاسيس تعرب عف قكة عرل عمى بقاء مكدتيا ميما تعرٌ 

فصح الرضي عف كينكنة ألـ الفراؽ ال أالحٌب كمتانة أكاصره القائمة عمى الصدؽ كالكفاء، ثـ 
،  فيك تزيده إاٌل مكدةن كاشتياقان ، كأنو  يرعى كداد حبيبتو أكثر ما تراعي األقارب بعضيـ بعضان 

                                                           

الشعرية مف الرؤية إلى المكضكع  بحث في نماذج شعرية منتخبة) بحث(: ساجدة عبد ( ينظر : التجربة (ُ
     ُّٓ: َُِٓ، (ُٔالكريـ خمؼ ع)

 ْٖ( ينظر :عيار الشعر  : محمد أحمد بف طباطبا العمكم :(ِ
 .ِْْ/ُ( ديكاف الشريؼ الرضي: محمكد مصطفى :(ّ
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لكاف النصب أؿ عف أشكاقو حتى كاف أذاقتو الحياة بمشاغميا يتنصٌ ال ينسى عيد اليكل، كال 
 عياء .كاال

و الجٌياشة بمشاعر الحرص تكقريب مف تجربة الرضي يطالعنا ابف األحنؼ بمثالية تجرب
 : )الطكيؿ((ُ) في قبكؿ الحبيب كرضاه ، إذ يقكؿ 

ـُ ُودّ  ـُ الُود  ِبالُودّ             ِمف اهلل ِنعمٌة       يَقبوُلُك ُـّ إذا كافأُت  َتِت
ـْ لـ َتقَبُموا الُود  لـ يَزؿ     َمصونًا لكـ َحت ى أغي َب في لحدي  َوَلْو َأن ُك

يفصح الشاعر عف مفيكمو  لممكدة بمبلمح أخبلقية كاضحة؛ إذ يرل أف قبكؿ حبو مف  
مف أنعاـ ا عز كجؿ الجٌمة، ثـ يقدـ لنا  ةملدف فكز كالمحافظة عمى الٌكد بينيما ما ىك إاٌل نع

ف بصكرة مؤثرة تعكس مدل مصداقيتو  كتعمٌ  قو  بحبائؿ ىذا الحب ميما كٌمؼ األمر حتى كا 
 ٌيب في ممحكدة قبره.فضى إلى حتفو كغي أ
 : و عزة النفسالكرامة  –

الكرامة في التشريع اإلسبلمي قيمة ثابتة محكمة بعيدة عف العبث، كال تتغير باألىكاء  تعدٌ 
 كالمصالح فيي باقية كمستمرة ؛ ألنٌيا تمثٌؿ الحٌؽ، كالحؽ ال يتغٌير، فمف شأف الكرامة اإلنسانية

  .(ِ)ترٌسخ في اإلنساف الشعكر بعٌزة النفس كالشعكر باالحتراـ أف
إلى الحرية، فاإلنساف ىك الحرية بعينيا،  ؛ فيي تفضينسافاكم اإلا كانت الكرامة تسمٌ ل 

، ما إذ إف الكرامة لكؿ إنساف ترتبط بذاتو ال تقتصر عمى شخكص معينيف أك صنؼ أك فئة
العباسي ٌقدـ في أغمب األحياف تنازالن كاضحان عف كرامتو في سبيؿ إرضاء الغزلي فالشاعر 

كىذا ما نمتمسو في قكؿ أبي فراس الحمداني مف غزلو المحبكبة كنيؿ عطفيا ككسب مكدتيا، 
 )الكامؿ((ّ) :  الرمزم

 َأَزَعمَت َأن َؾ َصاِبٌر ِلُصُدوِدِه!           َىْيَياَت! َصْبُر الَعاِشِقيَف َقِميؿُ 
 َما ِلمُمِحب  َعَمى الُُّدوِد ِجاَلَدٌة           َما ِلمَمُشوؽ إلى العزَاء سِبيؿُ 

َز، ِإْف َعَزْمَت َعَمى الَيوى  َفَدع  ، َذِليؿُ      الت َعزُّ  ِإف  العِزيَز، ِإَذا َأَحب 

                                                           

 َُْ( ديكاف  العباس بف األحنؼ :  (ُ
  ِٖٔاألخبلؽ في القرآف الكريـ : محمد عبد ا دراز :  ( ينظر : دستكر(ِ
 َِٓ( ديكاف أبي فراس الحمداني  :(ّ
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العٌشاؽ في الحٌب فيك مقارنة بمعاناة بتغى الشاعر تأكيد الصبر ميما بمغ مداه كاشتد م
نزر قمئ، فبلبٌد ليـ مف تقديـ فركض الكد كقرابيف العطؼ كالميف لكسب رضاء المحبكبة 

 جؿ ديمكمة الحب كىك البٌد مفأمف  األميفٌبيا، فنجد الشاعر يقكـ  بدكر الناصح كالحظكة بح
الرفؽ كالميف كعدـ التعالي مع المحبكبة، معتمدان عمى مفيكـ ذاتي مفاده  جانب إظيار التكاضع

 .: ال عزة مع الحبٌ 
ؽ بك تماـ لمحنة العٌشاؽ كشككاىـ ، فكاف لو كجية نظره الخاصة فيما يتعمأض كتعرٌ  

 )الرمؿ( :(ُ)بكرامتيـ كىك مف حكماء الشعر كما نعمـ ؛ إذ يقكؿ 
ذا استُ      مِحنُة العاِشِؽ في ُذّؿ الَيوى    ِسرًّا َكَتما عُ ودِ َواِ 

 َحبيٍب َظَمما َمف َشكا ُظمـَ        َليَس ِمّنا َمف َشكا ِعم َتُو   
ف كاف  –ذالؿيؤكد الشاعر صعكبة الحٌب كشدتو المتمثمة باإل مستممحان مقارنة بذٌؿ المرء كا 

ـٌ عفيذه الشدة تقع عمى عاتؽ العاشؽ في السكاد األ –ءضيو شرع السماتير  ألخيو، كىك ما ال
ف أف كنيؿ عطفيا، ثـ يبيٌ  إليياكاف عمى غير اتفاؽ مع محبكبتو ، كصعكبة التكدد  االسيما إذ

لشككل مف ظمـ الحبيب كعدـ ا ،ؿ ككتماف السريعتمد عمى التحمٌ  وسبب بقاء الحٌب كدكام
 . –بحسب قانكف العشؽ –ميما كاف ظالمان 

  : (ِ)إذ يقكؿ كيطالعنا الشريؼ الرضي في فمسفتو لمذٌؿ كالعٌز المذيف يتعاكراف قمبو،  

 (الكامؿ)
نّ  متُ لما ذلّ  لوال ىواؾِ   فؤادي ؿ  بذُ رني عيّ ي يُ زّ ما             عِ وا 

الشريؼ يرسـ لنا  فٌ إعف النزاع األزلي بيف عزة الجاه كذٌلة القمب، كالكاضح  يتحٌدث الشاعر
  –الرضي –ىك هكالصراع بيف ما يريد ريد،يي  يرفض كقمبو  د الخبلؼ القائـ بيف عقؿو صكرة تجسٌ 

كما يريده الكاقع المعيش ؛ لذا يصؼ حالتو التي يرثى ليا كقد شابيا صدؽ التجربة التي عٌبر 
 لشفافية كاإلحساس المدفع بالمأساة كصيركرتو ذليبلن جراء ىذا الحب.  عنيا بمنتيى ا

 ػػػػػ حتمية الموت :
كثيران لقد رٌدد الشاعر العباسي في حديثو عف المكت كالفناء ما قالو الشاعر القديـ الذم 

 كأخذ، المكجكداتو كٌؿ المكت كأس دائرة يتجرعٌ  فٌ ا  باألمـ السالفة، ك  ما كاف يفزع إلى العزاء
                                                           

  ِٕٓ/ْ( ديكاف أبك تماـ :(ُ
 . ّٖٖ/ُ( ديكاف الشريؼ الرضي :(ِ
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المكت كسنف  حقيقةيضيؼ مف فكره الخصب بعض التأمبلت في  الشاعر العباسي عمى عاتقو
 مجزكء الخفيؼ(: )  (ِ)نكاس ؛ كىذا ما نممسو حاضران في قكؿ أبي (ُ)الكجكد 

 عنَؾ إف ُكنَت عاقال        َدْع َجناًنا وُحب يا    
 َت ماداـ غافال          ال تذّكر َبنفسَؾ الَمْو  

ـَ لـ تنُج قابال    أنت إف لـ تُمت بيا الػػػػ     ػػعا
 ذىبْت عنَؾ باطال     ُرحمْت َنْفُسؾ التي       

يخاطب أبك نكاس نفسو طالبان منيا ترؾ ىذا العشؽ الذم لـ يتحٌصؿ منو إاٌل  الصد 
عمى نظرة فييا مف  خبلصة تجربتو الحكمية المتكئة، الشاعر أف يقكؿ كالنفكر ، ككأنما أراد

العجب ألمر الناس كالسيما المحبيف / العاشقيف منيـ كرغبتيـ في إيقاظ شبح المكت مف 
مف نفسو مصداقان لفئة المحبٌيف ؛ إذ يرل في حٌبو لجناف سباحة عكس التيار  جاعبلن  ،سباتو

ـ مف أسباب إلى بدىية كينكنة العشؽ كالغرا ئبي نكاس يكمأنا بككأنٌ  ،كمصيرىا الغرؽ )المكت(
ؾ صائر إلى المكت ال نساف فانٌ الفناء كالنفكؽ، فنجده مخاطبان نفسو )إف كنتى عاقبلن( يا أييا اإل

الكاسعة عميؾ يا ابف آدـ ككنو قد تعالى  ، كىذا جزء يسير مف رحمة ا ان محالة اليكـ أك غد
ا كٌؿ الحٌب، كما و عٌز كجٌؿ ىك الحؽ الذم يستحؽ منٌ نٌ ا  ك  ،جعؿ لكؿ نفس  أجؿ ىذا مف جية 

مف جية  –مف كجية نظر الشاعر الزىدية  –سكاه مف المحبكبيف كالمحبكبات ىك باطؿ 
   ؟!!!كؿ ىذه العجمة استقداـ المكت ـى مً أخرل، فى 

 حاوياا / انىظيفت ادلرجعيت :
تتعمؽ ىذه الكظيفة  بسياؽ الحديث أك المقاـ الذم يرد فيو الكبلـ؛ إذ تحيؿ عمى الخمفية 

ابقة ك مجمكع العبارات الس بسياؽ الحديث كالمراد ،لصاحب الرسالة (ّ)(عية  )التاريخانيةالمرج
 أٌف المرجعية، كما (ْ)، أم مكقعيا داخؿ السياؽ الكبلمي أك النصيالبلحقة لمعبارة المدركسة

                                                           
 َُٖ - ُِٕ( ينظر: العصر العباسي األكؿ:(ُ
 ٓٗ/ْ( ديكاف أبي نكاس :(ِ
ىي مف مناىج النقد االدبي كالنظرية االدبية كلكف يكضع ضمف الدراسات السياقية التي دعا  التاربخانية : ((ّ

الييا النقاد كما بعد البنيكية كاكؿ مف اشار الييا ستيفف جينببلت ككضع ليا حدكد)التاريخانية الجديدة( فيك 
قابمو لمتغيير عبر التدخؿ يشير الى اف العمميات التاريخية التي كانت تعرؼ بحدكدىا كقيكدىا االف ىي 

 ْالفردم، ىك مذىب في دراسة التاريخ. ينظر: التاريخانية: فريدريؾ بيزر: ترجمة عمرك بسيكني: 
 ِِ(  ينظر: مدخؿ إلى المسانيات المعاصرة : حسني خاليد : (ْ
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تعٌد إحدل الكظائؼ الميمة في التكاصؿ النفعي كالتداكلي؛ كلما كانت ىذه الكظيفة قطب رحى 
الحكمة الغزلية فمف المؤكد سيككف ليا حضكرىا الفاعؿ عمى صعيد المغة االعتيادية فضبلن 

، فضبلن رؤل تمؾ الحكـ كأفكارىاعف المغة الحجاجية التي تتكئ عمى مرجعيات قكلية تعٌضد 
كي تأخذ دالالت  الحكمة الغزلية في تعييف مكضكعات عمى الكظيفة المرجعيةماد عف االعت
  .(ُ)، كمف ثـ فيي تجسد العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿلؾ تسمى أيضا بالكظيفة التعيينيةمعينة كلذ

 
كىيمنة ىذه الكظيفة حضكرىا  كاألكثر في العديد مف الرسائؿ الخطابية كالنصية التي  

سياؽ أك المرجع ؛ إذ إنو متى ما تـٌ التركيز عمى المرجعيات الاكبسكف مٌسمى يطمؽ عمييا أ
سيككف  النطؽ مطابقان كمؤكدان لمحتكاه بحسب سياقاتو في العممية التكاصمية  التداكلية عمى 

، كتقكـ المغة ا عمى أشياء كمكجكدات نتحدث عنيا))باعتبار أف المغة فييا تحيمن ،(ِ)السكاء
 .(ّ)إلى تمؾ المكجكدات كاألحداث المبمغة((بكظيفة الرمز 

في كلما كاف االطار المرجعي يمثؿ خبلصة الخبرات السابقة، التي يجرم القكؿ   
فإف أىميتو في العممية التكاصمية يكمف في تكضيح النص بما يحقؽ ىدؼ الرسالة، سياقاتيا 

نص؛ إذ إف كؿ نص في ؿ أفقان لفيـ الكمف ثـ فإف السياؽ متمثبل باإلطار المرجعي يشكٌ 
فالقصيدة الغزلية انبثاؽ تكلد عف كؿ ما سمؼ  ،طبيعة تككينو انبثاؽ عف نصكص سابقة لو

عصر قبؿ اإلسبلـ حتى حقبة الدراسة المتمثمة بنياية القرف الرابع لميجرة  ذمف شعر غزلي من
 . (ْ)لكجكدىا  مف العصر العباسي،  كصار مصدران 

كليا ثقميا في المنظكمة األدبية العربية،  التي كاف كما زاؿ البارزةكلعٌؿ الظكاىر النقدية 
ت ضمٌ  قدنحك: المعارضات، كالنقائض، كالسرقات الشعرية، التي حفؿ بيا نقدنا العربي القديـ 

، الذم يمثؿ عمكد فقار الكظيفة قد الحديث ػػػػ تحت مصطمح التناصبمجمميا ػػػػ في الن
ألكاف المرجعيات التناصية في الحكمة الغزلية العباسية  ـمف أىالمرجعية في ىذا المبحث ، ك 

  ما يأتي

                                                           

 ُٓ( ينظر: المحاكرة )مقاربة تداكلية( : حسف بدكح : (ُ
  ٔٓ( ينظر : المغة كالخطاب األدبٌي : سعيد الغانمٌي :(ِ
 ُٗٓ( األسمكبية كاألسمكب : عبد الٌسبلـ المسٌدم : (ّ
 ُُٗ -ُُٖ( ينظر : السياؽ األدبي ) دراسة نقدية تطبيقية( (ْ
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 :   المرجعية القرآنية) أ( 
 ))تناص القكـ ازدحمكا(( مف ، فيك مأخكذاالزدحاـإنو عمى  في المغة يعرؼ التناص   

مع المعنى الحديث،  المعنى المغكم لمتناصىذا ، كيقترب (ُ) كنص المتاع إذ جعمو فكؽ بعض
"جكليا  كأجممتقائـ عمى االزدحاـ كاالتصاؿ كاالجتماع،  ياإذ إف تداخؿ النصكص كتفاعم

بقكليا ))إف كؿ نص عبارة عف لكحة فسيفسائية مف االقتباسات، ككؿ ىذه الفكرة كرستيفا" 
المعنى االصطبلحي لمتناص مع  ىذا خؿا، كيتد(ِ)نص ىك تشرب كتحكيؿ لنصكص أخرل(( 

كالتضميف ، كالتأثير كالتأٌثر؛  سمثؿ : السرقات األدبية، كاالقتبا مقاربة لوصطمحات تراثية م
أف التناص يتميز عنيا بالخفاء في بعض قكانينو القائمة عمى االمتصاص كالحكار، مما  إالٌ 

 يبعده عف المباشر كما في قانكف االجترار .
ناء النص الشعرم، ككنو المغكية في بؿ أحد محاكر البنى النصية فالتناص يشكٌ  وكعمي
، دياتوً نعيجعميا مف  ليا؛ ممتص ص أخرل أدمجت فيو بتقنيات مختمفةمف نصك )) رخاميات

كبتصييرىا منسجمة مع فضاء بنائو كمع مقاصده، محكؿ ليا بتمطيطيا أك تكثيفيا بقصد 
 . (ّ)مناقضة خصائصيا كداللتيا أك بيدؼ تعضيدىا((

، لما فيو وكحديث ةكيعد القرآف الكريـ أحد أىـ مصادر التناص في الشعر العربي قديم  
مف ببلغة معجزة، كقصص كمعافو فريدة، يعتمد الشعراء عمى تكظيفو في نصكصيـ تبعان 

الفاعمة في كؿ نصكص حاضرة بيف  لغة الذكر الحكيـالمتفٌردة، كحيكية  ا القرآنيةلخصائصي
 النظر لما لو مف المكانة كالقدسية . المبدع كالمتمقي، ب

كمف الصكر الشعرية الحكمية التي تداخمت في تككينيا الغزلي، كتمازجت في تركيبيا   
فكاف  مصدران ثٌران مف مصادر إلياميا الشعرم لدل مبدعيا،  التعبير القرآني كنمطو البياني،مع 

 فٌ أل ،لذاؾ المكـ  مساحةن في حياتوض لمـك في )عبدة( كعدـ إعطائو قكؿ بشار بف برد لما تعرٌ 
 )الخفيؼ(: (ْ)  آخر، فعمد إلى القرآف الكريـ لتدعيـ حجتو تمؾ، فيقكؿحٌبو أقكل مف كؿ شيء 

 

                                                           

 ُِٖ–َُٖ/ُٖ( ينظر : تاج العركس مف  جكاىر القامكس،  محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني (ُ
 ِّٔكفير مف البنيكية إلى التشريحية: د. عبدا الغذامي: الخطيئة كالت ((ِ
  ُُِ( تحميؿ الخطاب الشعرم ػػ استراتيجية التناص : محمد مفتاح: (ّ
 ّّٗ/ُ( ديكاف بشار بف برد:(ْ
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 تارٌؾ مف يُموـُ فِي ِتمؾ َجنبا          فاْتُرؾ الم وـَ في ُعبْيدة ِإّني   
 المصم ى أدعو إلِيي ُمكب اَحد ثتني الُعُيوُف عنيا َفحاَلفػػْػػ         ػػػػُت 

ة الَبحػػػػ    ػػِر ُينادي الر حمَف رغبًا  وَرْىَبا     كُدعاِء المْكُروِب في ُلج 
لما عقد  ؿ صكرة حكمية تناصية مع التعبير القرآني،فالشاعر في ىذه األبيات يشكٌ  

لىقىٍد  تضامان مرجعيان مقارنة بينو كبيف المكركب في لٌجة البحر كالمشار إليو في قكلة تعالى :﴿كى
ٍيناهي كى  نىجَّ ـى اٍلميًجيبيكفى كى ﴾ ] الصافات: أى نادانا نيكحه فىمىًنٍع لبياف ضعؼ  ؛[ٍٕٓىمىوي ًمفى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيـً

لو إاٌل  التضٌرع كاإللحاح في دعائو  لمحظكة  حالو كذىاب سبؿ النجاة في الحياة، فمـ يبؽى 
ٍبنىا لىوي كىكىىىٍبنىا لىوي يىٍحيىٰى بمحبكبتو ككسب رضاىا، كقد تناص أي مع قكلو تعالى: ﴿فىاٍستىجى ضا ن

وي  ٍكجى يىٍدعيكنىنىا رىغىبنا كىرىىىبنا  ۖ  كىأىٍصمىٍحنىا لىوي زى ٍيرىاًت كى كىانيكا لىنىا  ۖ  ًإنَّييـٍ كىانيكا ييسىاًرعيكفى ًفي اٍلخى كى
﴾]األنبياء:  اًشًعيفى لٌما كاف يدعك ا  ثانيةن  سبلـ[ فاستحضر بشار مكقؼ نبينا نكح عميو الَٗخى

تعالى بيبلؾ قكمو بعد أف يئس منيـ نجيان، فأستجاب سبحانو دعاءه،  كجاء استدعاء بشار 
ف حالة اليأس التي خٌيمت عميو ٌجراء صٌد عفو تعبيران حكاريان لمعنى اآليات الكريمة ليكظٌ 

الشعراء في غزليـ  فٌ أـ محبكبتو لو، كبياف شدة رغبتو في الفكز بقمبيا، نستشؼ ٌمما تقدٌ 
يطفقكف إلى الدعاء كىك لكف مف الكاف الحكمة الدينية بالنظر ألىميتو الدينية الدنيكية كحبكو 

 كانت االستمرار عميو كضركرة أىمية الدعاء بياف لمصكرة الشعرية كتعضيده لسياقاتيا، كمف ثـ
األمؿ  –الدعاء –آلماؿ ككنويف حتى كلك كاف الكاقع يخمك مف ايمف الشعراء الغزل يردعكة كث
 بعينو. 

 )السريع(:   (ُ)كفي مكضع آخر يستدعي بشار في قكلو 
 والد امع َأَما َرْحِمِت الُمْقَمةَ         يا عبَد يا جافيٌة قاطعو  

 وَييَواِؾ حتى تقَع الَواِقعَ       يا عبَد خافي اهلل ِفي عاشؽٍ 
قىعىًت اٍلكاًقعىةي﴾ ]قكلو تعالى: القطيعة ك ة بالجفاء د[  لٌما يصؼ محبكبتو عبُالكاقعة:﴿ ًإذا كى

عميو، ممتمسان  كعدـ استمرار التكاصؿ بينيما، فيطمب منيا بدكافع الحبَّ أف ترأؼ  بحالو كتحفٌ 
حتى ينادم  اىا أك يتنازؿ عف غراموعف حبو إيٌ نو لف يؤكب إمنيا الرحمة كالعطؼ، إذ 

،  كمف ثـ فيك بيذا اقعة () حتى تقع الك  واعر بقكلالمنادم بقياـ الساعة التي استحضرىا الش
 بديف .حبو كمشاعره حتى أبد اآل ةالتناص القرآني يرـك تأكيد مصداقي
                                                           

 ٖٗ/ْ( ديكاف بشار بف برد : (ُ
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كيفصح لنا العككَّؾي في استحضاره القرآني عبر الكظيفة المرجعية عف ضركرة تحٌمي المرء 
؛ا  ؿ، فبل ضعؼ مع الحٌب ك بالجبلدة كقكة التحمٌ   ))البسيط :  (ُ)إذ يقكؿ ف شابو التعب كالمـك

ـى بيا         ما حمؿ ا نفسا  فكؽى ما تىسىع  ال أىٍحًمؿي المٍَّكـى فييا كالغىرىا
ؿ المكـ في محبكبتو كمنيا،  كصار ال يستطيع أف يكمؼ يمحظ أف الشاعر غدا ال يتحمٌ   

مف فامتص فكرتو خر نفسو فكؽ طاقتيا، فعمد إلى امتصاص ىذا االمتعاض مف عتب اآل
مىٍييىا مىا اٍكتىسىبىٍت ...﴾]البقرة:القكلو تعالى ﴿  ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى [ ِٖٔييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي

بياف محدكدية مقدرة لفمما كثر العذاؿ كالبلئمكف عميو ، جاء بالتناص حجة حكمية داحضة 
 . كالمحب خاصة مف جية عدـ طاقتو لبلئميو ،نساف عامةاإل

 كفي نص البف األحنؼ نمتمس في طياتو حكمة ذات أبعاد تدعك إلى الصمح كترؾ العتاب
 )الكافر(: (ِ)، إذ يقكؿ مديحةن بالمرجعية القرآنية

 
ف  الُود  ليس يكاد يبقى       إذا كثر التجّني والعتاب             واِ 

 ِغضاب َخفضُت ِلمف يموذ بكـ َجناحي              وتمَقوني كأنُكـُ 
، ثبات قاطعإخر مف دكف أم حجة أك كاتياـ اآل يؤكد الشاعر أف كثرة العتاب كالشؾٌ    

حبة، كألجؿ تدعيـ ىذه الفكرة فقد تعالؽ ابف األحنؼ يضعؼ التراحـ بيف الناس كالتكاٌد بيف األ
نىاحىؾى  اٍخًفٍض كى نصيان مع قكلة تعالى : ﴿ ٍؤًمًنيفى  اتَّبىعىؾى  ًلمىفً  جى راد م[  فُِٓ]الشعراء : ﴾ ًمفى اٍلمي

الشاعر مف ىذا المعطى القرآني التذكير كالتكجيو لمحبيبة بضركرة ليف الجناب، كلطؼ 
 صفك العبلقة بيف الحبيبيف . رع عف كؿ ما يعكب، كالترفٌ د كالتحبٌ الخطاب كالتكدٌ 

ذا يٌممنا كجيتنا صكب أبي نكاس كاستحضاراتو القرآنية في غزلياتو الحكمية يطال     عنا قكلوكا 

 )الكامؿ( : (ّ) 
ـّ ُقمُت: تصّدقي!        قالت: نعـ ِبِحجارة وَجنادؿِ   فممدُت َكَفي ث
 إف ُكنَت ِمسكينًا فجاوْز باَبنا        وارِجع فما لؾ عندنا مف نائؿِ 
 يا ناِىَر الِمسكيِف ِعنَد ُسؤاِلِو         اهلُل عاَتَب في انِتياِر الساِئؿِ 

                                                           

  ٖٕ( ديكاف عمي بف جبمة : (ُ
   ِِ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ِ
 ََُ/ ْ:  نكاس( ديكاف أبي (ّ
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صكرة شعرية مآليا تكصيؼ حالتو بالسائؿ الفقير أك المسكيف المتصٌدؽ يرسـ لنا الشاعر 
نما لكسب الكدٌ  كالقبكؿ مف  محبكبتو؛ كي يصؼ  لكف ليس طمبان لمماؿ كالصدقات كحسب كا 

ليا تدليو الحٌب لو كما كقع عميو مف الضعؼ كاليـٌ ٌجراء ذاؾ الحب، كعمى الرغـ مف شرح 
زه إلى التعالؽ لتمؾ الحبيبة التي أبت إاٌل زجره، كىذا األمر حفٌ الضائقة العاطفية التي حٌمت بو  

مف باب إقامة الحجة  [ًَُئؿى فىبل تىٍنيىٍر﴾ ]الضحى:تعالى : ﴿كىأىمَّا السَّا والنصي كامتصاص قكل
كتذكير المحبكبة بكينكنة الصدقة تطفئ غضب الرب جٌؿ كعبل، محاكالن تحفيزىا عمى البذؿ 

امت الفرصة مكاتية لمحك الخطايا كالذنكب مف خبلؿ التصٌدؽ المكمأ إليو كالعطاء بغراميا ما د
 تقحـ نفسيا في عتاب ىي في غننى عنو مف لدف رٌب كريـ.     الٌ أ، ك 

 
 :  ةالنبوي )ب( المرجعية 

يعد الحديث النبكم الشريؼ المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي، كمعيف ثٌر    
يأخذ منو الشعراء كاألدباء عمى السكاء، ككنو يمتاز بببلغة التعبير،  فضبلن عف أف التعامؿ 
مع ىذه المصادر التراثية يضفي سمات جمالية عمى النصكص تفكؽ الكبلـ االعتيادم بالنظر  

بو مف خصائص ال تضاىييا مف حيث الببلغة كقكة التعبير، كترؼ الداللة، كقدسية  لما تتميز
يحاءاتيا  ةالمغة، كقد استثمر الشعراء العباسيكف مرجعيات نبكية جمٌ  أفادكا مف دالالتيا كا 

 )السريع( : (ُ) التعبيرية عف الكاقع الشعكرم،  كمف مصاديؽ ذلؾ قكؿ بشار بف برد
 وعّممِيو بمنى َوعِدؾِ          عبَدِؾ    يا عبَد باهلل ارَحِمي

 وليس َيدِرى ماَلو ِعنَدؾِ      يصبح َمْكُروبًا وُيمسي بو   
 إذا تخميت بو َوْحدؾِ            ماذا تقوليف لرب العال     

ؿ ألجؿ ذلؾ كيتكسٌ  ،الو كتميف لوحيستعطؼ بشار محبكبتو عبدة بأف ترحمو كترأؼ ب
بكبتو بمشيد مف يكـ القيامة ككقكؼ العبد بيف يدم ا عز بمغزلن حكمي حكؿ تذكير مح

كجؿ، كىنا نجد الشاعر يستحضر في ىذا المعنى حكاية الحديث النبكم المركم  عف صفكاف 
( يقكؿ في النجكل قاؿ سمعتو ملسو هيلع هللا ىلصبف محرز قاؿ رجؿ البف عمر: كيؼ سمعت رسكؿ ا )

حتى يضع عميو كنفو فيقٌرره بذنكبو يدنى المؤمف يكـ القيامة مف ربو عز كجؿ  ))يقكؿ : 

                                                           
  ُِٔ–ُِٓ/ْ( ديكاف بشر بف برد : (ُ
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ني  فيقكؿ : ىؿ تعرؼ ؟  فيقكؿ : أم رب أعرؼ قاؿ : فإني قد سترتيا عميؾ في الدنيا كا 
أغفرىا لؾ اليكـ؛  فييعطى صحيفة حسناتو ، كأما الكٌفار كالمنافقكف فينادل بيـ عمى رؤكس 

ثالث ليخرج بو لالبيت اكظؼ بشار فكرة الحديث في  ،(ُ)((الخبلئؽ ىؤالء الذيف كذبكا عمى ا
استمرت في صٌدىا إٌياه ؛ كمف ثـ  امف عقاب ا تعالى إذ تحذيرىا  محبكبتوإلى كسيمة تذكير 

كىي طمب الرحمة مف الحبيبة  ةفبشار عف طريؽ ىذه المرجعية النبكية قد حقؽ غايتيف: قربي
عف فعؿ المكبقات كضركرة  أيوذكير المتمقي كن، كبعيدة تتمثؿ بت( كالتخفيؼ مف كربو)عبدة

 السبيؿ إلى إطفاء غضب الرب الجميؿ. يلؼ كاألخكة فيآالت
كاتكائو  نكاس مف أعدائو في ككنيـ السبب في انقطاعو عف زيارة مف يحب يكأما تٌبـر أب  

 )بسيطال : ( (ِ) فنجده في قكلو ؛ عمى المرجعية النبكية
 اهلل يعَمـ ما َتركي زيارَتكـ                      إاّل َمخافَة َأعداء وُحر اس
ـُ    َسْحبًا عمى الَوجِو أو َمشيًا عمى الراسِ   ولو قدرُت عمى اإلتياف جئُتك
 وقد قرأُت ِكتابًا مف َصحائِفكـ               ال َيرَحـ اهلل  إاّل راحـَ الناسِ 

ك تباعد زيارتو لمحبكبتو بسبب المترٌبصيف مف الكشاة كالعذاؿ فالشاعر يمقي تبعة تركو أ
مف أعدائو كنتيجة لحرصو في عدـ افتضاح أمره مع حبيبتو مف عيكف الرقباء آثر الترؾ كعدـ 
الزيارة ليفضي بو األمر في عجز آخر األبيات بالدعاء عمى ما يبتغيو ككنيـ لـ يرحمكا قمبو 

خبلصتيا قكؿ  الرسكؿ االعظـ: ))مف  ةنبكي ةمرجعي ائي عمى الدعو، فعٌكؿ  في مبتغاه المؤلٌ 
ليبرىف لمتمقيو عف رغبتو الجامحة كالمتبادلة مع ، (ّ)ال يرحـ الناس ال يرحمو ا عز كجؿ(( 

بي نكاس الحثيث لتحقيؽ مراده كمحاكالتو جاىدان لكف دكنما أحبيبتو في المقاء كالزيارة ، كسعي 
السماء ليـ، كىك ئ ف قاطعي كصمو كتذكيرىـ برحمة بار جدكل، فصار يطمب الرحمة م
رض رحمكا مف في األخرل مفادىا: ))الراحمكف يرحميـ ا اً أيتناص كذلؾ مع مرجعية نبكية 

 .(ْ)يرحمكـ مف في السماء((

                                                           

 ٖٗ/ّ، كينظر: صحيح البخارم َُٔ/ٖ( صحيح  مسمـ : (ُ
  ْٕ( ديكاف أبي نكاس : (ِ
 ّْٖ/ ٔ( مسند احمد بف حنبؿ  : (ّ
  ّٕٔ/ُٓ( المجمكع : محي الديف النككم (ْ



111 
 

حينما تغنى بجماؿ حبيبتو األخاذ مف بياض بشرتيا  عمى المرجعية النبكية كاتكأ المتنبي  
عداد الشيداء بعدما تيٌمو عشقو  فيييا كسحر عينييا، فكانت سببان في قتمو كجعمو كتكرٌد خدٌ 

 )الخفيؼ(: (ُ)قاؿ متغزالن  ،ليا
ـْ َقِتيٍؿ، كما ُقِتمُت، شَييٍد     بَبياِض الطَُّمى َوَوْرِد الُخُدودِ    َك

 وُعُيوف الَمَيا، َوال كُعُيوٍف             َفَتَكْت بالُمَتي ـِ الَمعُمود
قيمة الحب كسمكه  استحضر المتنبي كاحدان مف االحاديث الشريفة لتعضيد

الركحي كالسيما لدل العذرييف مف العشاؽ كالمحبيف، إذ يقكؿ الحبيب المصطفى 
 .(ِ)( ))مف عشؽ فكتـ كعٌؼ فمات فيك شييد((  ملسو هيلع هللا ىلص)
 )الكامؿ(:  (ّ) كفي قكؿ ديؾ الجف  

 تحيَة مَغرـِ      ماذا عميؾ مف السالـ فسّممي مّرت فقمُت ليا :
فشاء السبلـ، ككأنٌ  نا بو ىينا يريد اف يبيف ليا يطمب الشاعر مف محبكبتو إلقاء التحية كا 

، أٌف السبلـ أساس المكدة كصفاء القمكب كمف ثـ فيذا األمر العاشقيفكلسكاىا مف المتمقيف 
المحبة كالصمح في المجتمعات كافة، كىك بذلؾ يستدعي قكؿ  مدعاةن لتفٌشي يككف

  .(ْ)( ))أفشكا السَّبلـ ؛ تسممكا((ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ)
 ))الطكيؿ   : (ٓ)فصح عنيا؛ بقكلوأكقطيعة مسمـ بف الكليد التي 

 اجارَتَنا ما في فراقؾ راحة         ولكف مضى قوٌؿ فأنت ِبو َبسؿُ 
 قضاٌء َدعانا ِلمقطيَعِة ال الَختؿُ فبيني فقد فارقت غير ذميمٍة      

ظيا ألـ كحزف شديد أثر طبلؽ البيف الذم كقع بينو  كبيف قيستجمي الشاعر لكاعجو التي أ
ؾ مدة طكيمة كتنسٌ  زكجتو بعد أف كانت حياتيما مفعمة بالحٌب كالكفاء، كقد جزع عمى رحيميا

سبب كاف، لذا نجده في البيتيف  فابتعادىا عنو لـ يكف عف كره لو أك ألم ؛(ٔ)لـ يتزكج بعدىا
د ىذا بامتصاص  دعاء الرسكؿ أعبله يركـ بياف رضاه التاـ  بقضاء ا عزَّ كجؿَّ كيجسٌ 

                                                           

   ُّّ( ديكاف المتنبي  :(ُ
 ِّٕ/ّ( كنز العماؿ : المتقي اليندم : (ِ
 َُِ( ديكاف ديؾ الجف :(ّ
 ْٕٓ/ُ( األدب المفرد : محمد بف إسماعيؿ البخارم:(ْ
 ٖٗ( شرح ديكاف صريع الغكاني مسمـ بف الكليد : (ٓ
 ُِ( ينظر: المصدر نفسو :(ٔ
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اًء كأسألؾ برد العيش بعد المكت..( ملسو هيلع هللا ىلص) ا بىعدى القىضى ، فقد (ُ)( : )..المَّييَـّ  أىٍسأىليؾى الرَّضى
ذا الدعاء تعبيران عف صبره ، ىبعدىا يذه البينكنة التي ال أكبةضمف الشاعر ألمو كأسفو ل

 ، فضبلن عف تعبيره في الكقت نفسو عف إيمانو المطمؽ كرضاه بقضاء ا تعالى  . كحزنو
 المرجعية األدبية: )ج( 

كسابو قكة كدافعية تغني  يؤدم التناص     األدبي دكران ميمان في تجميؿ النص الشعرم، كا 
التجارب األدبية لمشعراء ، مف أجؿ نقؿ مبتغاىـ كرؤيتيـ إلى القارئ؛ كلمنح نصكصيـ القكة 

 األدبية فضبلن عف الجمالية .
اث، لمتراث الشعرم )) سيطرة ال يكاد يفمت منيا أم شاعر، كالشاعر عميو أف يفيـ التر ك  

،  بحيث يصبح جزءان مف تككينو،  يستطيع بعده أف يصؿ إلى كأف يعيو حتى يتغمغؿ في نفسو
يتجاكز التراث عادة فيضيؼ إليو جديدان كال يأكم الخاص،  كالشاعر مف ىذا المستكل،  أسمكبو

، كيحس إحساسان عميقان بسيطرتو عمى المغة بؿ ؿ يخرج إلى باحة التجربة الكاسعةإلى ظمو، ب
 ، ىما:مف التعالقات النصية ، كتسمؾ ىذه المرجعية طريقيف (ِ)ى الشعر((عم
 التعالؽ الشعري : –ٔ 

القصائد كاألشعار العربية قديميا  منو يمثؿ المكركث الشعرم رافدان عظيمان تستقي
نما لتكاصؿ الحاضر بالماضي ؛حديثياك  ، كبما يتفؽ مع لكف))ليس بصفة االعتياش، كا 

 : (ْ)فيذا  أبك نكاس يصٌكر لنا في حكمة مف يصمح الغزلييف البائسيف يقكؿ  ،(ّ)الشعرية ((
 كئيب فقمبو أبداً            حب  أإف المحب اذا 

السبب الرئيس النكسار قمبو كشعكره بالكآبة لقمة كصمو كبعاد ىك ر الحب فالشاعر يصكٌ 
 )الكامؿ(: (ٓ)  ةالحبيب، كىك ىينا يتكئ عمى مرجعية شعرية تتمثؿ بقكؿ كثير عزٌ 

 حبيبو    صدؽ الصفاَء وانجزا الموعودا إذا أحب   المحب   إفّ 

                                                           

  َّٓ/ٓ( صحيح ابف حياف : شعيب االرنؤكط  (ُ
  ُٖ( قراءة جديدة لشعرنا القديـ : صبلح عبد الصبكر :(ِ
 ُْ( حفريات لغكية في شعر مييار الديممي : د.عامر صبلؿ راىي :(ّ
 ُٖ/ْ( ديكاف أبي نكاس (ْ
 ُْْ( ديكاف كثير عزة : تحقيؽ إحساف عباس :(ٓ
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ككما نمحظ فحب كثير جاء مناقضان لحب أبي نكاس السكداكم، إذ كاف الحب عند كثير 
لمتفاؤؿ كالسعادة ، كيبدك أف افتقاد أبي نكاس لمجزئيتيف المتيف ذكرىما  عامبلن إيجابيان ك دافعان 

نجا ، كىذه مف عبلثـ  ا سبب كآبتو كحزنوانتز الكعكد( ككثير في عجزه)صدؽ المشاعر، كا 
ذابة  ةبي نكاس في محاكاتو المتناقضالبراعة التي تحسب، أل لمرجعيات شعرية سالفة كا 

 . شعره ةتجاربيا في بكتق
د قكة الحب المصطبغة بحكمة يألفيا كؿ عاشؽ، إذ ؤية المتنبي الغزلية التي تجسٌ كفي ر  

 )الخفيؼ( (ُ)  :يقكؿ
 ُب تُشّؽ القموَب قبؿ الجمود        راميات بأسُيـٍ ريُشيا الُيْد   

بؿ جميعيا نافذة إلى القمكب  ،تخدش الجمد فحسب ال فالمتنبي يرل أف سياـ العيكف
، كىك بذلؾ يشاطر جميؿ بثينة لما ةكال يمنعيا تميم ،كاصمة الى سكيدائيا ، ال يحجبيا درع 

 )الطكيؿ( :(ِ)يقكؿ 
 ظواىر جمدي فيو القمب جاِرحي     بسيـٍ ريُشُو الكحُؿ لـ يضرّ  َرمَتني

ف لـ تبدي آثار ا  جميؿ ك ككما نمحظ فكذلؾ ىي حاؿ سياـ نكاظر بثينة التي أضٌرت بقمب 
ىا في كسط لٌبو، كمف ثـ فالقاسـ المشترؾ بيف المتنبي ر ىا عمى جمده، لكنو يصرح باستقراذنفا

األمر األكؿ  ياـ نكاظر حبيبتيما القاتمة كىذاقمبييما بس تكجميؿ تجسيدىما ألمريف : أصاب
 اؿ تمؾ العيكف كسحرىاؿ نتيجة لمثاني الذم يسبقو كيتمثؿ بعٌمة ذلؾ القتؿ القاٌرة بجميمثٌ 

 : (ّ)  المعنى استحضره ابف االحنؼلكؿ محب نصيب مف شككل الفراؽ كاليجر كىذا  
 )الطكيؿ(

 إلى اهلل َأشكو إّنو موضع الشكوى    فقد صّد عني بالمودِة مف أىوى
يتجو العباس بالشككل إلى ا عزَّ كجؿَّ مف الحزف كالفراؽ الذم كقع عميو نتيجة صٌد إذ 

، فحاد عف ىذه عماد الحكمة في ىذا البيتمحبكبتو عنو، فالشككل لغير ا تعالى مٌذلة،  ك 
فكثيران ما نجد بعضن األفراد يضٌجكف  يا عمى ا تعالى كحدهجادة الناس في شككاه كقصر بثٌ 

                                                           

 ُّْ( ديكاف المتنبي : (ُ
 ٖٔ( ديكاف جميؿ بثينة :  (ِ
  ِ( ديكاف العباس بف األحنؼ  : (ّ
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، كاذا ما نٌقبنا عف مرجعية بيت ابف األحنؼ لبعضيـ مكبكتاتيـ لما يضيقكف ذرعان مف تحمٌميا
 )الطكيؿ(:    (ُ) نا نطالعيا في قكؿ صالح بف عبد القدكس؛ إذ  يقكؿفأنٌ 

 إلى اهلل أشكو إّنو موضع الشكوى      وفي يده كشؼ المضّرة والبموى
    الشاعريف  كينكنة أٌف ا عز كجٌؿ مكضع الشكاية كالسبيؿ لرفع الببليا.  اتفاؽنمحظ 

 
داـ يبادلو تمؾ المشاعر بصدؽ، فالشاعر  كييب عمي بف الجيـ قمبو ىدية لمف يحبو ما

 : )الكافر( (ِ) و أيقكنة لمكفاء، إذ يقكؿ سيجعؿ نف
ني بالوفاِء ِبِو َقِميفُ      َؾ)ُحب ُو( ما ُدمَت حيًّا     حبوتُ   وا 

ف تُ   ِضعُو       َفِإّني ال َأحوُؿ وال َأخوفُ فإف َتحفظ َأزدؾ َواِ 
ابف الجيـ يؤكد جزئية الكفاء كأىميتيا في ديمكمة كؿ عبلقة  أفٌ  كاألكثر مف ىذا نجد

و كتعٌمقو يزيد حبٌ  مف أفٌ لثاني، او خطابو المشركط في البيت حب صادقة، كالجميؿ  إنو يكجٌ 
ف أضاعو فتبقى سمة اإلخبلص قابعة في ذات الشاعر بالطرؼ اآل خر متى ما حافظ عميو، كا 

كىك يتكئ في ىذه الحكمة عمى مرجعية شعرية  ،ب سكاهؿ إلى حبيالخيانة كالتحكٌ  عميوكتأبى 
 : )الكافر( (ّ) يجسدىا قكؿ العباس بف األحنؼ 

 قـٌ دخيؿُ سإلى الرحمف أشكو حب فوٍز         وجسمًا شف ُو 
 سأىجر كؿ  ُأنثى بعد فوز             وُأنكُرىا وذاؾ ليا قميؿُ 

ـُ س رىا ما ِعشُت حتى    أو   أموتَ  وال اخوُف وال أحوؿُ     كُت
مف دماثة الخمؽ العفيؼ الكاجب  ان كاحد ان ككما ىك كاضح فكبل الشاعريف التزما مكقف

ؿ األىكاء ميما حصؿ مف تكافرىا في شريحة العشاؽ العذرييف كىي الكفاء لمحبيبة كعدـ تبدٌ 
احو مف أجؿ ابف األحنؼ لفكز غايتو الحفاظ عمى سربة حبيما كعدـ افتض افكر نطارئ، ف

ؿ إلى غصف حبيب ديمكمتو بعيدان عف عيكف الكشاة حتى يكافيو األجؿ دكنما خيانة أك تحكٌ 
 ثافو .

                                                           

 ُّٕالخطيب:( ديكاف صالح بف عبد القدكس: جمعو عبد ا (ُ
 ُّٖ( ديكاف عمي بف الجيـ  : (ِ
 ُُِ( ديكاف العباس بف األحنؼ: (ّ
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ع كبده نتيجة فراقو قطٌ  الذملـ كالحزف األد لنا ديؾ الجف لحظات الكداع المصحكبة بيجسٌ 
سراع األخيرة في رحيميا خشية الكاشيف، فعبٌ  :  (ُ)  ة بقكلوحظمعف ىذه ال رلمحبكبتو كا 

 البسيط()
 وّدعتيا لفراِؽ فاشتكت كبدي             وشبكت يدىا مف لوعٍة بيدي

 ناَب باَلبردِ تعضُّ مف غيظيا العُ      وحاذرت أعيف الواشيف فانصرفت   
 دِ مَ عيِد القمِب بالجَ  بالدمِع آخرُ        فكاف أوؿ عيِد العيف يـو نأت    

 يدي َفَخؿ  في قمبي  الطبيُب يدي جياًل فقمُت لو:        ِإف  المحبةَ  جس  
، عٌده بداية عيد العيف بالدمكعيذ يعطي الشاعر مفيكمان لمكداع مف كجية نظره الخاصة، إ

كنياية عيد القمب بالصبر، الذم عجز األطباء عف مداكاتو كأعياىـ شفاؤه، ككىمكا بجٌس 
كككنو  انتظاـ دقات قمبو كديؾ الجف يعمـ تماـ العمـ بعٌمتو مدل نبضو مف خبلؿ يده كمعرفة

عياء األطباء لعبلجو مف عضاؿ الحب مع مجنكف ليمى إبداء الحب، كىك يتناص في  مدنفان 
 الطكيؿ(: ) (ِ)   الذم يقكؿ

 فما لمنوى ترمي بميمى المراميا         قد انقضت  افيذي شيور الصيؼ عن  
 المداويا فيا عجبًا ىذا الطبيبَ             ا لي طبيبيـ إذا الحب اضناني دعو 

 وقد عممت نفسي مكاف شفائيا              داًء قد أعيا دواؤه     وقالوا بو 
 حتى عالنيا براـُ بي النقُض واإل           ًا فمـ يزؿ نوقد كنت أعمو الُحب  حي

سبيؿ لعبلج داء الحب  ال ريف في تجربتيما الحكمية ككينكنةنمحظ اتفاؽ الشاع
المستعصي،  كفشؿ الطب عف ادراؾ كنو مصؿو ما أك الكقكؼ عمى مسببات عدكاه خبل رؤية 

 المحبكب كااللتذاذ بكصمو، كالتنٌعـ بدؼء قربو.

 تعالؽ مثمي: –ٕ
تعػػػػػػػػكس مدل ثقافة الشاعػػػػػر كعمػػػػػػػػػػؽ أثر مػػعانييا  ةرآميعٌد تكظيؼ األمثاؿ ركيزة ميمة ك    
، كقد راج سكؽ (ّ)كالسيما حيف يككف تضمينيا مكفقان كبعيدان عف التكمؼ(( أدائػػػػو الشعرم)) في

لسياقات ااألمثاؿ في شعر الغزؿ العباسي بالنظر لما يكتنفيا مف قكة تعميمية حجاجية تعضد 

                                                           

 ّٕ( ديكاف ديؾ الجف : (ُ
 ِِّ( ديكاف مجنكف ليمى : تحقيؽ عبد الستار أحمد فراج : (ِ
 ٕٓ( حفريات لغكية : (ّ
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سمة مشتركة كثر مف أتشاطر الحكمة في  –أم األمثاؿ– ييا  كىي بػػػػػػػػػػػػذلؾالتي ترد فػػػػػػػ
صابينيما، مف : كجازة ، مع فارؽ طفيؼ يتػػػػػمثؿ (ُ)كناية  ة، كجكدبة مػػػػػػػعنى، كجػػػػكدة تشبيو، كا 

، كأما المثؿ فيكاد يككف أقرب بة أك عمؽ نظر في الحػػػػػػػػياةبكػػػػػػػػكف الحػػػػػػػػػػكمة خبلصة تجػػػػػػػر 
، لكنيا (ِ)لمكاقعية مف جية ارتباطو بحادثة معينة أك قصة ما ليا مظانيا في الػػػػػػػػػػػذاكرة العربية 

عمى العمكـ يبقياف جسدان كأحظا كما عػػػػػػػٌبر ابف عبيد عف تمؾ العبلقة الكشيػػػػػػػػػػػػػػجة ؛إذ قاؿ 
، كمػػػػػػػػف مصاديؽ المرجعية المثمية قكؿ (ّ)مية كاإلسػػػػػػػػبلـ( )األمثاؿ حكمة العرب في الجاى

 البسيط(:  )  (ْ) العباس بف األحنؼ
ـُ َشَغَفا  يا داَر َفوٍز لقد اورثتِني دَنَفا       وزاَدني ُبعُد داِري عنُك

يبيف لنا ابف األحنؼ مضمكف كاحدة مف الحكـ المألكفة كالشائعة في البيئات الغزلية    
كالمتمثمة بكقكفو  عمى دار المحبكبة كمعاتبتيا عمى ما أكرثتو إياه مف حزف كىـٌ كأكجاع بسبب 

قؼ حائبلن أماـ يعد الدار ال بي  فٌ إرحيميا عنو، ليخمص منيا الى حكمتو المثمية كمفادىا :  
زيد مف أكاصر الحٌب بؿ عمى العكس تي  ،شاعره،  كال تؤثر عمى كىج جذكة عكاطفو قيد أنممةم

)مىٍف عاىلىجى الشَّكؽى لـ يستىبعًد ) :كالكجد لمف ييكل، فعٌكؿ لبياف شغفو عمى مرجعية المثؿ القائؿ
)   (ٓ)(الدَّارى

 الطكيؿ(: ) (ٔ) في حيف استدعى أبك تماـ في قكلو
 

ف َىَجَرْت َيومًا َطمبُت َلَيا ُعذراُأَباِدُرَىا   ِبالشُّْكِر َقبَؿ ِوَصاِلَيا          َواِ 
ف َزَعَمت َأن ي ليا ُمضِمٌر غدرا  َوَأجَعُمَيا في الَعذِر ِعنِدي َوِفّيًة       َواِ 

 
فاًء بالمفَّاًء : )مرجعية المثؿ القائؿ ، مف أجؿ بياف إخبلصو (ُ)( () رىضيتي مف الكى

عذار لتبرير غياب المتسامحة التي تقنع بأدنى األ وي فأخذ عمى عاتقو تصكير حاللمحبيب، 
                                                           

  ّ( ينظر : األمثاؿ في القرآف الكريـ : ابف قيـ الجكزية: تحقيؽ سعيد محمد نمر الخطيب: (ُ
 ْٖٔ/ّ(  ينظر : المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا: السيكطي: (ِ
 ُّ(ينظر : مكانة األمثاؿ في االدب العربي: سيد إسماعيؿ حسيني) بحث(:(ّ
  ُِٖ( ديكاف العباس بف األحنؼ:  (ْ
 ِْٓ/ِمثاؿ : أبك ىبلؿ العسكرم : تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، عبد المجيد قطاشي : ( جميرة األ(ٓ
  َِٕ/ْديكاف أبي تماـ  : ( (ٔ
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رة معو ، كىك يريد بيذه الحكمة كشؼ النقاب عف رضاه ر ليا كىي المقصٌ كالحبيبة بمعية الش
اآلخر في سبيؿ الحفاظ عمى ديمكمة الحب كأبديتو عمى  ؼالطر  لتزاماتاكقناعتو بالقميؿ مف 

 إضماره الغدر ليا.مف حيث ادعائيا الرغـ مف مزاعـ الحبيبة كرمييا إٌياه بالخيانة، كالطعف فيو 
كنطالع بشار بف برد في محاكلةو منو لتجسيد داللة التضحية كافتداء المحبكب كاقعان شعريان 

 )مجزكء الخفيؼ(:(ِ)ؿإذ يقك ، 

 في اأُلمور الن َوائبِ       َولِو اْسطْعُت طائعًا    
 ىاِرِبي َبْعد َقاِرِبي           لَفَداَىا ِمَف الر َدى  
ُـّ الَمَعاِتبِ              ػَعَتبْت ُخم ِتي َوُذو الْ   ُحب  َج
و لمحبكبتو )عبدة( كاسترخاصو لمحياة مف أجؿ فبعدما كصؼ شدة الحٌب الذم يكنٌ 

اربي( شاىدان عمى تضحيتو كزىده بالخمؽ سكاىا، كىك قفي قكلو )ىاربي بعد  فقد عٌكؿرضاىا، 
، في إشارة مف بشار بعدـ امتبلكو شيئان (ّ) )) مالو ىارب كال قارب((:ؿ القائؿبذلؾ يمتٌص المث

تدعيمان لمبتغاه الحكمي في آخر  ىناىذا المثؿ  ئعمى قمبو مف المحبكبة، فمج كأعزٌ  أحبٌ 
المتياكف حتى كاف لـ يكف كذلؾ فيذه كاحدة ك النص مف أف الحبيب عمى الدكاـ ىك المقٌصر 

ال يد لو  مف أف مف بدىيات قامكس العاشقيف، كصيركرة )ذك الحب جـٌ المتاعب( عمى الرغـ
 في كؿ عتب كقع عميو، كمف ىنا جاء لجؤه عمى المثؿ أعبله.

د ك نكاس بمحبكبتو  )جناف(  كاصفان جماليا، كبياء مفاتنيا ،ككنيا  دائمة التجدٌ كيتغزؿ أب
 )المجتٌث( (ْ) الكسامة اآلخذة بألباب الرجاؿ، فيقكؿك 

 مف ُحسنيا يتول د      فكؿُّ ُحسٍف َبديٍع        
 َحرارٌة تتوق د              في الَقمب مّني عمييا 
 والَعوُد بالَوصؿ أحَمد      تعود بالَوْصؿ َطورًا   

مف الحبيبة في كصميا  ويعرض لنا الشاعر في النص أعبله معاناتو كالحيؼ الذم لحق
لقائؿ : )) اٍلعىٍكدي أىٍحمىدي((المثؿ ا المقطكع، فمضى مستحضران 

، لتدعيـ تجربتو الحكمية في (ُ) 

                                                                                                                                                                  

   َِْ/ُ( جميرة األمثاؿ (ُ
 ُٖٖ/ُ( ديكاف بشار بف برد :  (ِ
 .   ّّّ/ِ، كالمستقصي في أمثاؿ العرب:   َِٗ/ِ( جميرة األمثاؿ :(ّ
 ْٓ/ ْ( ديكاف  أبي نكاس(ْ
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غيابيا كقطيعتيا لو نتيجة ما تناسى ينأييا تارة كأكبيا تارة أخرل ، لكنو حينما تؤكب إليو 
يكتنؼ جنبيو مف أشكاؽ تكاد أف تتقد لمقياىا؛ لذا أجمؿ أبك نكاس غايتو مف خبلؿ تمؾ 

 .المرجعية المثمية في عدـ جدكل القطيعة كأف ال شيء يفكؽ حبلكة الصمح كجماؿ الكصؿ
  : (ِ)كحاكر المتنبي في قكلو 

 َأدىى َوَقد َرَقدوا ِمف َزورِة الّذئبِ   َكـ َزورةٍ َلَؾ في اأَلعراِب خاِفّية      
 لتيتتكئ فحكاىا عمى غدر الذئب كسرعة ختمو  دمرجعية مثمية في ىذا الصد مف كثرأ

. كمف ذئب الغضا . أختؿ مف حفمت بيا كتب االمثاؿ، مف نحك))أخبثي مف ذئب الخمر 
و    تبحبك لم، كذلؾ في كصفو لمدل اشتياقو (ّ)((أخكف مف الذئب. كأخبُّ مف الذئب الذئب.

كالسيما لحظة تكارم العيكف عنيا أكقات الميؿ، فٌعرج عمى الكظيفة المرجعية المثمية لتكصيؼ 
الحكمة الغزلية تدكر يا، كخبلصة ىذه ضلمغنـ في مراب زيارتو الخاطفة الشبيية بزيارة الذئب

بيؤالء الغافميف،  ممف يتحينكف الفرصبعض الناس في قبالة خبث بعضيـ اآلخر حكؿ غفمة 
ران مذكٌ ىذه  تويٌ إلييف في بائ المشار عرابياتأماـ األفجاء خطاب المتنبي مستعرضان شجاعتو 

فكقعتي ، الغنـ، كالحافظكف ليف قد راقدكايعمـ بيا أحد كزيارة الذئب إياىف بزيارتو التي ال ))
ْ).)(( كالراعي راقد الذئب بالغنـ بيف كما تقع

                                                                                                                                                                  

 ّٖ/ ِ( جميرة األمثاؿ:(ُ
 ُُٔ( ديكاف المتنبي : (ِ

  ُِْ/ِجميرة األمثاؿ :   (ّ)
 ُُٔ(  ديكاف المتنبي بشرح العكبرم :(ْ
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 ادلبحج األول
 انتقاواث احلجاجيت نهحكمت انغزنيت

 

 أولا / ماهيت احلجاد وعالقته باحلكمت
 اج: جَ مفيـو الحِ  –أ
اج مف المنظكر الحكارم العقمي بانَّو نشاط لغكٌم كاجتماعػػػػٌي غايتو دعػػػػػػػػـ أك       يعرَّؼ الًحجى

إضعاؼ مقبكلية كجيات النظر المتنازعة بيف الميسًتمع أك القارئ كذلؾ بعرض مجمكعة مف القضايا 
حػػػػجاج تقنية يعمؿ بيا كبناء عمى ما تقدَّـ يككف ال، (ُ)لغرض تبرير ىذًه الكجية أماـ قاضو عقبلنيٌ 

المتكمـ ليكٌضح مكقفو كيعممو أماـ المخاطب، ك))إجراء يسمكو فرد أك مجمكعة لدفع المستمع إلى 
جو ((  .(ِ)تبٌني مكقؼ، اعتمادان عمى إثباتات أك حيجى

اج مف المكاضيع التي أنتجتػػػػػيا الدراسات المغػػكٌية في الحقؿ المػػساني الميتىداكؿ،       بكصفو الًحجى
مجمكعة مف التقٌنيات كاآللٌيات الخطابية التي تكٌجو إلى المستمع بغرض إقناعو كالتأثير فيو،  كبناءن 

فأنَّو مجػػػػمكعة مف األساليب التي تيدؼ إلى حمؿ المتمٌقي عمى القػػػػناعة بما يعرضي   ـعمى ما تقدٌ 
 . (ّ)عميو

الحجاجية، ىي دراسة )بيرلماف كتيتكا(؛  إذ يعػػٌداف مف الدراسات التي فتحت نكافذ النظٌرية         
الحجاج )) درس تقنٌيات الخطاب التي بدكرىا تؤٌدم باألذىاف إلى التسميـ كالقبكؿ بما يعرض 

مو كتتغير كٌ ػػػػػؿ بتششكٌ ػػػطاب كيتػػػػكنات الخػػػػف مكػػٌنو مأاج بجى دية لمحً ػػػػكنظرت الببلغة النق، (ْ)عمييا(( 
 . (ٓ)يره بتغٌ  االستداللٌيةرقو كظائفو كط

في ىػػػذا  ىػ(ّٓٗكرم )ت ػػػػبلؿ العسػػػػػػكؿ أبك ىػػػػػػػربية، كيقػػػػػبلغة العػػلمحجاج منزلتو في الب    
تالشأف: كد ػػػػػكلممحم حتى يخرجو في معرض المحمكد، ب الببلغة أف يحتجَّ لممذمكـ،ػػػػػ))أعمى ري

                                                           

 َٕينظر: معجـ تحميؿ الخطاب : باتريؾ شاركدك، كدكمينيؾ منغك :  (ُ)
 ٖطركس:  النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات  الببلغية كالمنطقية كالمسانية : محمد  ((ِ
 ُِ( ينظر: الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنية كأساليبو: سامية الدريدم:(ّ
 ُّفي نظرية الحجاج : دراسات كتطبيقات : أ. د. عبد ا صكلة :  ((ْ
 ُْ:مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية    ( ينظر: النظرية الحجاجية(ٓ
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)إف التخييؿ ىك ( كيقكؿ حاـز القرطاجني في السياؽ ذاتو،(1)المذمكـ((ي صكرة ػػػػػػحتى يصٌيره ف
في األقاكيؿ  تاالقتناعاعماؿ ػػػطابية، كاستػػػػػكاـ المعاني الخػػػػكاإلقناع ىك ق قكاـ المعاني الشعرية،

 .(2)إذا كاف ذلؾ عمى جية اإللماع في المكضع بعد المكضع(( الشعرية سائغ،
 عالقة الحجاج بالحكمة: –ب
ة ارب الحياتيٌ ػػػػػػتجػػػػػػػػرة الػػػػػثم ؛ ذلؾ بأنَّيافكرم حجاجي الحكمة في الشعر عمى أساسو  تتكئ      

تمثؿ آثار التفكير في اإلنساف  فالحكمة؛ إلى نتيجة مقنعة الميسًتمىعفتقكد ، بيا الشاعر رَّ ػػػالتي مى 
 . (ّ)اء، ىي ثمرة العقؿ اإلنساني كاإلحساس الفكرم بالحياةكالمجتمع كالكجكد كالحقائؽ  كاألشي

؛ لنسؽ ألفاظيا، كانضباط تعابيرىا، كركعة بيانػػػػيا، فيي شاعر شديدة الفاعميةػػػػػال الحكمة عند    
أشد عكامؿ التأثير؛ ذلؾ بانيا تحاكؿ استمالة المتمقي إلى ماىٌية الحكمة المشتممة عمى النصح 

 .(ْ)كالمكعظة، كتأتي تعبيران عف تجربةو ذاتيةو  كطكؿ تأٌمؿو كتبٌصرو بأمكر الحياةكاإلرشاد 
إلى إحداث إنػػما يسػػػػعى شاعر ػػػال مٌما تقٌدـ يتضح  أٌف الحجاج في شعر الحكمة الذم يتػػعاطاه     

قناعو بكجية نظره خمقية  ـو ظي ني  فَّ ػػكجز يحاكؿ سػػقكؿ بميغ مي  ؛ ككف الحكمةالتأثير في المتمقي كا 
كركنو مف أفعاؿ كعادات، تصاغ في ني أك ما، اؿ كسمكؾو ػػػػػػا يرضكنو مف خصػػػػػاس فيمػػػا النػػػػبعييتٌ 

ية، ػػػكتاريخ يا: دينية،ػػػرة منيػػمان كثػػػػتمثؿ قيأك مثؿ، عمى أف الحكمة  أك عبارة، ،ربيت شع
القكؿ الشعرم ككظيفتو المغايرة؛ إذ تككف غايتو األمر الذم يحيمنا إلى أىمية كاجتماعية، كسياسية، 

، كمف الضركرم أف تجتمع في حكمة  الشاعر القدرة عمى اإلقناع (ٓ)اإلخبار عف أشياء مكجكدةو 
اجي؛ ذاؾ بأف الكسػػػػػيمة االقناعٌية في الشػػػػعر تسير بجانب  لكي يككف ليا حضكر في الميداف الًحجى

ثؿ نظريات الخطاب التي يككف ليا حضكر في نفس المتمٌقي،  كمف الحكمة ك بمحاذاتيا؛ إذ إنيا تم
 .  (ٔ)ثـ يحٌقؽ الشعر غايتو نحك اإلقناع ، كفرض التأثير عمى األسماع

                                                           
كتاب الصناعتيف )الكتابة كالشعر(: أبك ىبلؿ العسكرم، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، كمحمد أبي الفضؿ ( (ُ

 ّٓإبراىيـ : 
 ُّٔىػ(: ْٖٔمنياج البمغاء كسراج األدباء : حاـز القرطاجني )ت ( (ِ
 ََِ-َُِكتأريخو في العصريف األمكم كالعباسي: محمد عبد المنعـ خفاجي: ( ينظر : األدب العربي (ّ
   َِ( ينظر : الحكمة في الشعر العربي: سراج الديف محمد :(ْ
 ِْٓ( ينظر: الشعر كالشعرية : محمد لطفي اليكسفي:(ٓ
   ّٖ(  ينظر: في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ: طو عبد الحمف : (ٔ
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ف كاف متفاكتان بيف شػػػػػػاعر كآخر، أك       ككاف لمحكمة حضكر جمي في الشعر الغزلي العباسي، كا 
متقاربة، كمتناسبة لكبلـ  –أحيانان –البحث يجدىا لدل الشاعر الكاحد في مجمؿ قريضو، حتى أفَّ 

 .(ُ)الخطباء كالبمغاء، مستكفاة لممعاني، سمسة األلفاظ ، حسنة الديباجة
اج، تقكدنا لمتسميـ بتكافر شػػعرو حػػػػجاجي       خبلصة اإلمر ىناؾ عبلقة كطيدة لشعر بالًحجى

لى آخر؛ فكٌمما كاف الشاعر صادقان في تختمؼ طبيعة الحجاج كقكتو التي بدكرىا تختمؼ مف نصٍّ إ
معاناتو، ساعيان إلى تبميغ خطابو ما، قاصدان التخاطب كالتكاصؿ مع اآلخػػػػريف كاف شػػػػػعره أكثر 

تارة أخػػػػرل بحػػػػػسب كتنقص  تشتدٌ ك ، تارةن  نسبية، تضعؼ كتقكل ةاجيٌ جً القكة الحى  أفَّ  حجاجية، أم
 . (ِ)مصػػػػداقية الشاعر

 اسرتاتيجياث احلجاد :  / حاوياا 
لٌما كاف الحجاج مف المكضكعات المغكية التداكلية الميمة، التي ليا دكر في كؿ مجاؿ مف       

مجاالت الحياة : االجتماعية، كالسياسية، التفكرية، كاألدبية ؛ ذلؾ باٌف لممجتمع سياقات كثيرة 
كاكبة تتػطمب خطابات متنكعة، لتحقيؽ أىداؼ الناس المتباينة؛ لذا تطكرت االستراتيجية الم

عممية تخطيط تسعى لتحقيؽ سياسةو ما أك خطة لمكصكؿ إلى  ةلمتطمبات السياؽ، كاالستراتيجي
غايتو ضبط الكضع الكمي، كقد عيٌرفت بأٌنيا طريقة محددة  لتناكؿ مشكمة ما، كػػي  دالغرىض المنشك 

 .(ّ)تحػػػػقؽ اليدؼ لبمكغ غايات معينة
المناسبة،  تارتبط مفيكـ االستراتيجية بالخطاب؛ نتيجة قياـ المرسؿ باختيار العبارات كالكمما    

قبؿ التٌمفظ يخػػػٌطط لكػػيفػػية إنتاجو  –أم المتكمـ–ككذلؾ اختيار السياؽ المناسب لخػػطابو، فالػػمرسؿ 
يصاؿ معناه إلى المرسؿ إليو، فيك يحرص عمى استعماؿ المغة استعماالن   دقيقان يتكاءـ مع نسؽ كا 

الخطاب، كحتى يمكف القياـ بيذه العمميات البد كأف تتكٌفر لديو كفاية لػػػغكية؛ ذلؾ بأفَّ 
االستراتيجيات الخطابية ىي مف ييحدد التمٌيز كاالختبلؼ بيف الخطابات المتعددة نػػػظران لككف المتٌكمـ 

نٌ   .    ( ْ)ما ينتج خطابوي تبعان لمػػػقامات ذلؾ الخطابال ينتج خطابان عشكائيان ال يندمج مع السياؽ، كا 
ناسبة إلقناع ػػالم الحجةى عمى  كتتنكع ىذه االستراتيجيات بحسب اعتماد المتكمـ/الشاعر     
ج أخرل تخدـ األكلى، كربما تككف الحجة ػػػػ نكعيا كطريقة تكظيفيا ػػػػ ػػػبحج كتدعيمو لفكرتوتمع ػػػالمس

                                                           
 ّٕشعر : ابف طباطبا العمكم: ( ينظر : عيار ال(ُ
 ّٖ( ينظر: الخطاب كالحجاج : أبك بكر العزاكم : (ِ
 . ّٓ( ينظر :استراتيجيات الخطاب: عبد اليادم بف ظافر الشيرم:(ّ

 ِٕ-ِٔ:ينظر: استراتيجيات الخطاب عند اإلماـ عمي مقاربة تداكلية: د باسـ خيرم  (ْ)
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قناعو،  لذلؾ كجب /الشاعرممتكمـىي المبلذ الكحيد ل اختيار  عميو لبمكغ ىدفو في استمالة المتمقي كا 
مف رؤل كمكاقؼ شعرية تجذب المستمع كتككف قادرة عػػػػمى التأثير  يقٌدمو المناسبة لدعـ ما ةالحج

قناعو، كمف ثـ فعمييا المعٌكؿ في نجاح الحجاج كالسيما إذا كٌظفت تمؾ الرؤل كالحجج تكظيف ان فيو كا 
سػػميمان، كسيعمد البحػػػث إلى الكقػػػكؼ عػند كػػػؿ استراتيجية بػػركية في ضػػػكء عبلقتيا بركائز الفعؿ 

اطب/الباتكس، الخطاب/المكغكس(  (ُ) الخطابي الرئيس المتمثؿ بػ )المخاًطب/االيتكس،  المخى

 :إليتوسا –أ 
إٌف القيـ التي عمييا مدار الحجاج بكٌؿ ضركبو،  كمنيا خمقت االستدالالت ذات البعد العممي       

كالعمكـ الشكمية المتمثمة بمجاالت القانكف كالسياسة كالفمسفة، كعمييا العـز في جػػػعؿ السػػػامع يذعػػف 
ة ػػػػػػػػؼ الخصائص المتعمقػػػيص التي عػػػف طػػػػػريقيا (ج الباثٌ ػػػػ) حجلما يعرض عمػػػيو مف آراء تمػػػػثؿ

كشريفان؛  كفأن إػذ يظير في كؿ األحكاؿ  ؛ميا عف نفسوكالصكرة التي يقدٌ الخطيب/الشاعر ية ػػػػػػػبشخص
 . (ِ)سيان أك قا رحيمان  ،مان أك متفيٌ  نيفان ػػػع ،رحان كف شديدان أك مي ػػػػػػػػػػػفيك ،اماتػػػػػػػػػؼ مع المقػٌ يػػػػكيتك

في  ، كيمػػثؿيػػػػػػػػاجػػػػػػػك أحد الحجج التي يقـك عمييا الخطاب الحجػػػػاإليتكس عند أرسط يعدٌ       
 إيصاؿى ػػػلإج حاجً عى مف خبلليا المي ػػيس كأداة إقػػناع ميمة اجيةػػػػػػتراتيجية حجػػببلغية اسػػظرية الػػالن

بؿ فحسب، بسبب أفكاره كمنطقو  عان ػػػػػػػيصبح مقن فالمتكمـ ال؛ طابعف المتمفظ بالخً  صكرة إيجابيةو 
ية الخطابة ػػػػناص /الشاعرالخطيب ؾجة تممَّ ػػػػيكر نتيػػػػػػػػػيو الجمػػػػػػػػبب الثقة التي يفرغيا عمػػػػػػػػبس كذلؾ

المشاعر كاألحاسيس ، كبناء عمييا يكػػػػكف الشاعر عبارة عػػػػف كتمة مػػػػف تدراج الفعالةػػػػكفنكف االس
 .(ّ)كالعكاطؼ الجياشة الصادقة تنبع مف الذات األخبلقية 

كمف تجميات ىذه االستراتيجية في الحكمة الغزلية العباسية قكؿ المتنبي المشتمؿ عمى البناء  
الحجاجػػػػػي كالممتزج بقيـ الشاعر الكلياف الصادقة مػػػف خػػػبلؿ اعتراضو سبيؿ المحبكبة ألداء 

 (المنسرح) :(ْ) التحية؛ فيقكؿ
 اِنَيٍة والُمْتِمُؼ الّشْيَء غاِرُموْ ِقفي َتغَرـِ األولى مف الّمحِظ ُميجتي         بث

                                                           
 . ِٓ_َِجميؿ حمداكم : ينظر مف الحجاج الى الببلغة الجديدة : ((ُ
،  كفي نظرية الحجاج: عبد ا ُٖ( ينظر: النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية :(ِ

 ِٔصكلة :
 . ْٕ، ِٔ( ينظر: في خطابة أرسطك الباتكسية ، محمد الكالي ، مجمة عبلمات ، العدد(ّ
 . ِْٓ( ديكاف المتنبي : (ْ
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ر ػػظػػفالشاعر ىنا يأمر محبكبتو بالكقكؼ كي ترد لو ميجتو ، فقٌدـ حٌجتو األكلى  كىي أنو ن      
ر ػػػػػػػػػذكػػػفأمرىا المتنٌبي أف يأخذ نظرة أخرل ترٌد ميجتو كتحييو ، ف ،توػػػػػػػػميج تفػػػػػإلييا نظرة أتم

يء ػ)المتمؼ الشبيت القصػػػيد في ىذه الحكمة الغزلية  ي تكجب الكقكؼ، كىيحٌجتو الثانية الت
ف شٌدة ػـر بيا مف النظرة األكلى كمػػػػذا يعني أنو أغػػرة ثانية، كىػػػػػػػػػػـر بنظػػػػػػػػو الغػب عميػػغارمو( فكج

تحػػػػييو فػػيبلؾ المػػتنبي بكصػفو عاشقان ظرة الثانية ػػػكالن ،ى تيميتوػػػػػػػرة األكلػػػػػػػػكانت النظػػػٌبو ليا فػػح
 مدنفان ىك تجؿّْ حي إلقناع الحبيبة بصدؽ مشاعره كعمييا الثقة بعكاطفو.

كيصٌرح البحترم بصعكبة اليجر متخذان مف الحكمة حجة ككسيمة لكسب رضا المحبكبة؛ إذ   
 )مجزكء البسيط( : (ُ)يقكؿ

 ف مزيدمِ  ىَ موَ وؽ بَ ما فَ         دود   يا دائـ اليجر والصُّ 
 دػػػػػػػا اهلل في العبيضَ فابغ رِ          ولى  ، وأنت مَ دٌ بِ عَ  ين  إِ 

يفصح الشاعر عف تكاضعو مستعرضان أخبلقياتو في العشؽ كاتخاذه مف نفسو عبدان لمحبكبتو      
ة النكازؿ التي ال تستقر التي جعؿ منيا مكلىن عميو حجة منو في إقناعيا إلى نأم اليجراف فتمؾ نازل

غٌمتيا، كبائقة البكائؽ التي ال تنجمي ىبكتيا، كألجؿ ذلؾ صار عبدان فابتذؿ نفػػػسو كامتينيا لكسب 
رضاىا، كالتحٌنف عميو بحبيا ككٌؼ صػػػػٌدىا عنو، كىذا مكطػػػف الحػػػكمة فػػػي النٌص، ككف عتؽ 

نيفة في اإلحػػػساف إلػػػػى الرقيؽ كالنيي عف الرقاب مف أعماؿ البر التي دعت إلييا الشريعة الح
ؿو أعتىؽى امرأن  اإلساءة إلييـ كرتٌبت  ثكابان عظيمان ليذا األمر، إذ كرد في الحديث الشريؼ)) أيُّما رجي

ميسممان استنقذ الٌموي بكؿّْ عضك منوي عضكان مفى النار((
(ِ) 

بالمثؿ كرؤية تمؾ  ءكيعكس لنا أبك نكاس ىذه االستراتيجية مف خبلؿ ترٌفعو عف معاممة السك     
 (الكافر) :(ّ)السمبيات الصادرة عف اآلخر/الحبيبة بمنظار اإليجابية؛ فيقكؿ 

 سبي؟فحَ  أسمي ؾأليس جرى بفي            ي     بّ ِؾ لي؟ فسَ َسبُّ  أتاني عنؾِ       
 يػػػػبّ ػُػػػػػػػػػػػػػلح إالّ و مُّ ػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػفم         أف تقولي:        لؾِ بدا  وقولي ما   
 ؟مبيقَ  فما ترجيف مف تعذيبِ                 ،صاليإلى وِ  جوعُ الرُ  صاراؾِ قُ  
 يبّ د رَ ػػػػػػػػيب فيو عنالغَ  مـُ ػِػػػػػػػػوع            ،في ذا عميؾِ  نوفُ الظُ  تِ شاىدَ ت  

                                                           
  ٕٕٗ/ِترم ( ديكاف البح(ُ
 َُٔ( صحيح البخارم: (ِ
  ُٔ/ْ( ديكاف أبي نكاس: (ّ
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الجانب األخبلقي لمشاعر كاضح المعالـ في أكؿ النص مػػػػف خػػػبلؿ نػػبذه لمػػػػسٌب بطػػريػػػقة تمتص    
 الًَّذيفى  تىسيبُّكا كىالغضب اآلخر متبنٌيان في ذلؾ الخمػػؽ القػػرآني القػػػكيـ الػػػذم أشار لو تعالى بقػػكلو))

يَّنَّا كىذًلؾى  ًعٍمـو  ًبغىٍيرً  عىٍدكان  المَّوى  فىيىسيبُّكا المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  يىٍدعيكفى  مىييـٍ  أيمَّةو  ًلكيؿّْ  زى بًّْيـٍ   ًإلى ثيَـّ  عىمى  مىٍرًجعيييـٍ  رى
[، فأكجػػػػد أبك نكاس لنفسو حػػػجةن فػػػي عػػػذر الحبيبة عػػػٌما َُٖ(( ]االنعاـ: يىٍعمىميكفى  كانيكا ًبما فىيينىبّْئيييـٍ 

ب، راغبان باإلكثار مف شتمو ما داـ أنيا تمػػػيج باسػػػمو كيكفيو ىػػػذا اعتزازان بػػػدر عػػػنيا مف سػػػبا
كفخران، كفي اآلف نفػػػسو نجده يقطع الطريؽ عمى الحبيبة بػػػطريقة )دبمكماسية( كىك القائؿ)كداكني 

، فمطالما ىناؾ أمؿ فيضع اآلخر في عػػػنؽ الػػػزجاجة بيذا الػػػرٌد الػػػػػػبارد ( ُ)بالتي كانت ىي الداء(
بعكدة المياه إلى مجارييا مف الكصؿ بيف الحبيبيف كتصير ىذه الخبلفات ضربان مف الماضي، 
فاظير الشاعر دماثة خمؽ المحب الصادؽ كالعاشؽ الكفي في حممو لكؿ ما ينقؿ مف سكء إزائو 

كالظٌف، كاف كاف عمى محمؿ الشٌؾ  –كمنيا الشتائـ التي تراخت إلى سامعيًو  –صادر مف الحبيبة
نما ىي أفعاؿ الشامت  ال يتكٌيف بصدكر ىكذا أفعاؿ شائنة مف القذؼ كالسٌب مف لدف الحبيبة كا 
كالعاذؿ في زرع الفتنة كالفرقة بينيما، مستحضران في خمده قكؿ اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ))ال 

فخمص في آخر مطاؼ إلى حكمتو في كينكنة حقائؽ ( ِ)تسبكا الناس فتكتسبكا العداكة بينيـ((
األمكر كبكاطف النػػػػفكس ال يػػػػدركيا سػػػكل بارييا فػػػػػػػػػيك العػػػالـ بالغيب المطمؽ، كتمؾ حجةن دامغة 
لمكقكؼ بكجو ظاىر السب كثقافة الشتيمة بكصفيا مىعممان مف معالـ انحطاط القيـ كشيكع قمة الحياء 

 المعرفي.   األخبلقي كالفقر
مؽى محبٍّ      كٌليوي الغراـ كعٌيؿ  كيصكر لنا العباس بف األحنؼ في كاحدة مف مراسبلتو لفكز خي

 (الكامؿ) : (ّ)صبره الشكؽ؛ فيقكؿ 
 ُتو       يبكى السميُع لو ويبكي مَف قراػػػػػػػػػػػػػػػػـ أرسمػػػػػػػػػػػػػػػىذا كتاب نحَوك

بؾ يا حبيبُة فػػػػػػػػػػػػأطف     فيو العجائُب مف محّب عاشٍؽ      فاػػػػػػنطااه حُّ
 قاػػلمش –يا حب  نفسى–وىِويتكـ       وصبرُت حتى ِعيؿ صبري كمُّو    

يفيـ مف كبلـ الشاعر أٌنو قد ضٌمف رسالتو الشعرية إلى فكز أشياءن كانت مدعاة لبكاء السامع      
كالقارئ ليا عمى السكاء، ففييا حديث عف كٌؿ ما ىك رانع كنبيؿ مف أحاسيس عػػاشؽ حاكؿ أف 

                                                           

 ِ/ّ ديكاف أبي نكاس : ((ُ
 َّٔ/ِالكافي: ( (ِ

 ِديكاف العباس بف األحنؼ:  (ّ)
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رىا بصػػػػيغة التمميح يستجمع في مكػػػػتكبو ظبلؿ أياـو جمػػػيمة عػػػػػاشيا مع مف يػػحب، فػػصار يستحضػػػ
كاإلشارة كبأخبلؽ العفة التي يتحٌمى بيا أجمميا بقكلو)فيو العجائب(، كىكذا جرت العادة في أخبلؽ 
العاشقيف مف التقٌرب الكديع لممحػػػبكب، كالصػػػبر عمى ألػػـ الفػػػػراؽ فتمؾ ىػػػي لٌذة العشؽ الجػػػامعة 

في ىذا النػػػػص، فمف حيسف إكراـ الحػػب كتمانو كعدـ الحديث بما  لمسػػػػػعادة كالشػػػقاء كبؤرة الحكػػػمة
كاف عيبان أك ذنبان، أم مػػػػػف حسػػػف إكراـ بقائو خػػبئان  أف تباعػػػدت المسافات، ككؿ ىذه األخبلقيات 

 كغيرىا مف سمككيات أىؿ العشؽ تصب في بكتقة االيتكس.
 :الباتوس –ب

في إثارتيا  الشاعريرغب  تتشٌكؿ ىذه االستراتيجية مف مجمكعة االنفعاالت كالعكاطؼ التي     
تكظيؼ كؿ ما مف  أٌنيا أم، (، كغيرىاخكؼال ،غضبال ،كراىيةال ،رحمةال)مستمعيو مف نحك: لدل 
ىكاء في األك  العكاطؼ ىك مفيكـ الباتكسبعبارة أخرل  ،يكلوػػػمقي كمػػػػػػاعر المتػمش تحريؾشأنو 

اعؿ ػػػػػػػػػارد كالمتفػػػكالس اتب ك الشاعرػػػػػػ، التي يبثُّػػػػػػػػػيا كؿ مف الخطيب كالكالشعرم الخطاب
فكرة أك لإقناعو  بقصدكاستمالتػػػػػو؛  مقيػػػييج المتػػػمف أجؿ تي؛  ةػػػػػػاباتيـ المختمفػػػػػي خطػػػػػػاالفتراضي ف

مػػػػػػاع خطاب معيف يحتكم ػػػمتػػع بقػػػػراءة/ سػػػػػػػػػػمو يستػاىا، أك لجعمعينة ليتبنٌ نحك غاية تكجييو 
 .(ُ)كاءػػػػػػػمجمكعة مف النكازع كاألى

التي تيتـ بخصكصيات   كمفاىيميا  ع أفكار  نظريات التمقيػػػػػمالباتكس  كـ ػػػفيػػػػيشترؾ م     
ػكاءن ػػػػكأدبيتػػػػو، سػػ كتأسيسو في خمؽ جماليات النص و مشاركان ػػػػػػػػػػػػلتجعػػػػػم ؛ وػػػػػػػػػكنكازع كأىكائو القارئ

مو ػػػػػعػػػج عبر ـأ مئيا،ػػػػكـ بمػػػػػػػؤكؿ ليقػػػػي مػػػػقي كالػػػػمػػػى المتػػػؿ إلػػػػػػػككػػػتي تػػػة الػكعػػتنػػػػراغات المػػػػػػعػػػػػبر الف
مف المتمقيف  لطبقة معنيةىكائية التي تيزرع في الخطاب األ كالبؤرصكصيات ػػػػز عمى تأكيؿ الخػػٌ ركػػي

ذلؾ ػػػػػػػؽ بػػػػػػذة في أذىانيـ؛ فتتحقٌ مٌ ػػبما يعجبيـ كيثػػػػػير الدىشة كال ان ميممٌ  الشاعركف ػػػكليف، فيككالمؤٌ 
 مميءو  منتظر لنصّْ ال ،الميحب لؤلىكاء كاألجكاء الركمانسػػػػػػػػػيةكالسيما السامع   السامع لمنص،آفاؽ 

ذم ػػػػػػػػال المتمقيلديو. ككذلؾ  متعة االستماع ع بيا كيرضي عكاطفو كآفاؽ ػػتمتػػػػػػػػػػليس ،بيكذا أجكاء
كمف تمظيرات ىذه  (ِ)ة بسبب حبو لمعكاطؼ الحزينةػػػػػػػػػالدرامي الشعرية يميؿ إلى الخطابات

                                                           
  ِٓ–ِْينظر: مف الحجاج الى الببلغة:  ((ُ

 . ُٖطركس: (  ينظر: النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية : محمد (ِ
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: (ُ) قكلوأبي نكاس  في العشؽ القابع في فؤادمسارات أىكاء االنفعاؿ مف االستراتيجية ما نجده 
 الطكيؿ()

 زيدُ ػػػػػٌت َويَ ػػػػناٍف ثابِ ػػػػؿ ِلجِ ػػػػػَفقُ        ىا َأف ُأِحبُّيا   ءَلَعؿ  ِجنانًا سا
 َىِيٌف َوَلِكن ُو فيما ِسواُه َشديدُ         َفُسخَطَؾ في َىذا َعمى الَنفسِ 

 ِإذا كاَف ما َبيَف الُقموِب َبعيدُ        ِبناِفٍع    الداِر َليَس  تدانيرََأيُت 
ا ػػػػبيذه الًرٌقة كعذكبة العبارة يشكك أبك نيكاس ىجر الجارية الحسناء  األديبة ًجناف التي أحبي       

ف الشاعر غضبيا عميو فإنو ىيف عميو كفي البيت الثاني يبيٌ  ،بصدؽ كأكثر مف نظـ القصائد فييا
نممسو حاضران  األىكاءكلييب عاؿ ػػػػاالنف كلعؿ جذكة ،شديد عميو في مكاقؼ أخرفي بعض األمكر ك 

ة فيذا القرب المكاني ليس بنافع كانت قريب فٌ ا  دار ك ػػػػػػػػػػػػػبأف ال في الحكمة التي أكردىا في آخر النٌص 
المحتـٌ الشاعر في شيء كىك يعيش خضـ صراعات البيعد النفسي حيث الصٌد كالنأم البعيد، فمف 

أداة الشرط  التي أفصحت عنيا رثٌمة أشكاؽ حارة ، كلكعة فراؽ حبيبة انطكت عمييا لكاعج الشاع
كانت حجة أبي نكاس مف خبلؿ حمميا لداللة المستقبؿ كما سيؤكؿ إليو )إذا( التي  غير الجازمة

مى األمكر سخط الحبيب الذم لـ يقتصر في عنتو عمى عذابات الجسد المادية، بؿ انعكس اثرهي ع
   النفسية التي يكٌنيا الفؤاد مف مشاعر كعكاطؼ جٌياشة.

؛       كىذا أبك تماـ يصٌكر لنا في احدل حكمو المصطبغة بالغزؿ حتمية اتخاذ الصبر كسيمة إقناعو
 (البسيط) :(ِ)لكسب رضا المحبكب؛ فيقكؿ

 َوَدمػػِع َعػيػٍف َعػمى الَخػد يػِف َمػسػكػوبِ       َصػػَبػػرُت َعػػنػَؾ ِبػَصػبػٍر َغػيػِر َمػغػموِب    
 ِلمُحػزِف يػا ُمػسػتَػَقػر  الُحسِف َوالطيبِ        ػًا ػػػػػػػػػػوى َوَطػنػػػػػػػػػػػػػػَصػػي رتَػػنػي ُمػسػتَػَقػرًّا ِلمَيػ

 ػح ت ُشيػوُد تَػبػاريػحػي َوتَػعػذيػبػيَصػ د     ػػػػػػػػػػَؾ َفقَ ػػػػػػػػػػػػػػَلِئف َجػَحػدتُػَؾ مػا الَقػيػُت فػي
ؿ ما ػػػػػػػػػالصبر ركيزة أساس في المنتج الشعرم، فيك يستكشؼ ككامف الشاعر النفسية كك     

يتصؿ بو مف األحاسيس كالعكاطؼ كاالنفعاالت كاألىكاء، فضبلن عف دكره في إبراز التجربة 
، الذم صار مرتعان لؤلحزاف بعدما اب قمبوكػذكر حبيبتو زادت  مف عػذ عند الشاعر، المعيشة

أضحت األمكر لديو سكاء فالحضكر كالغياب سٌياف، فإف نأت أك دنت فبل تغٌير في مكاقؼ الصٌد 
 .امف ػذلؾ اإلسراؼ في حبي ، ككاف الصبر الميرب كالممجأ الكحيد لمحدٌ كالرفض

                                                           
 .ِٓ/ْ( ديكاف أبي نكاس: (ُ
  ُٕٓ( ديكاف أبي تماـ :(ِ
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 )الكافر( :(ُ)كنمحظ ىذه االستراتيجية حاضره كذلؾ في قكؿ  ابف المعتز
 تابػػػػػػػػػأييا القاتؿ لي بالعتاب      قد تحنطت بمسؾ الك

 غير شؾ      ويريح الموت مف ػذا العػذاب يوغدًا تدفنن
يستحضر الشاعر في ىذه الحكمة الغزلية  كاحدة مف أبرز الظكاىر الشائعة بيف المحبيف       

، الذم كاف بمنزلة أداة قتؿو (ِ)ات الحبكىي العتاب كىك مف آف كالمألكفة في مجتمع العشاؽ أالى 
قامة األكد الذم يقع بينيما تارة أخرل، كابف  ـٌ الشعث كا  يتبادليا العاشؽ مع معشكقو تارة، أك أداة لم
المعتز في أكؿ األبيات قد أجمؿ األمريف معان، فالعٌتب قتمو كشذا المحبكب الذم تنٌشقو في طيات 

األبيات  يقٌر حػػػػجة فييا مف االنفعاالت القائمة عمى تمميح ابف كتابيا؛ لذا نجد الشاعر في ثاني 
المعتز بأف يكٌؼ ذلؾ المحبكب عف عتبو فما عاد في الكقت مٌتسع لمكـ، كالبٌد أنو سيندـ عمى كؿ 
لحظة فٌرط فييا بالكصؿ كآثر العتاب  حينما يبمغو خبر مكت الشاعر كالت حيف مندـ، كحينيا 

عتبؾ لي؛ لًكٌني عمى يقيف ستعيش ما بقيت مف حياتؾ في دكامة مف  ارتاح كأريحؾ مف كثرة
 األىكاء كاألحاسيس القاتمة كالعذابات غير المنتيية.

ال يمكف لممرء أف يخفي آثار الكجد كالعشؽ  مف أٌنو العباس بف األحنؼ كبعاطفة جٌياشة يصرخ    
 (الكامؿ) :(ّ)عف ناظريو 

ُؿ ما َيك  دارُ ػػػػػػػػػاَجًة    تَأتي ِبِو َوَتسوُقُو اأَلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُف ِلجػػػػػػػػػالُحبُّ َأو 
ـَ الَفتى ُلَجَج الَيوى    جاَءت ُأموٌر ال ُتطاُؽ ِكبارُ        َحّتى ِإذا ِاقَتَح

ذا َنَظرَت ِإلى الُمحِ   َوَبَدت َعَميِو ِمَف الَيوى آثارُ       ُو  ػػػػػػػب  َعَرفتَ ػػػػَواِ 
ثـ ينػػػتقؿ  ،ى اإلنسافػػػػػاؽ إلػػػػػدر يسػػػػػػػػطى الشاعر حجتو أف الحب في البدء إصرار ثـ قأع      

لمحديث عف العكاطؼ التي تعػػػػصؼ بيذا الفتى/الشاعر الذم قرٌر المغامرة كركػػػكب  مػػكجة الحب، 
ػػػػراؽ الحػػػػبيب كمضايقات كىنا عميو تػػػكٌخي الحذر فقد يػػػػكاجو مصاعػػػػب كأخطار ال تػػػطاؽ مف ف

الكشاة كالعٌذاؿ كغيرىا مف المعاطب كالمخاكؼ التي حمؿ ذاؾ الفتى نفسو عمييا، كبعد برىة مف 
عبلئـ، كدالئؿ ال  فى كىيػػػػػكعتو ال تيخػػػػكل كلػػػػػستعرؼ العاشؽ إذا ما عاينتو فتباريح اليالزمف  
 .ليوإرشدؾ تس تيشتبو

                                                           
 ُّّ( ديكاف ابف المعتز : (ُ
 ُُٔينظر : طكؽ الحمامة : ابف حـز األندلسي : ( (ِ
 ّ( ديكاف العباس بف األحنؼ:  (ّ
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الذم يحدثنا عف حالو العاشقة بركحو فاض شكقيا كحنينيا، كقمبو  زتالمع ثانية عمى ابف كنعٌرج     
 (طكيؿ: ) (ُ)ممتمئ بالقمؽ كاالضطراب كالخكؼ، فيقكؿ

 ربالقُ  بُ بَ وانطوى سَ  رٌّ نأت عنؾ شِ     لي والبعد بيني وبينيا    ولوفَ قُ يَ 
 ىمبنت قَ ػػػػػػػػد سكػػػػػػػػلق ىينف فارقت عَ ئِ كا    لَ فضحو البُ ليـ والحبُّ يَ  فقمتُ 

 باف محبكبتو نأت اذؿ كالبلئـ المنشرحكبلـ الع كمكقفو مفيكضح ابف المعتز حالتو النفسية      
إلى غير رجعة، فما كاف مف الشاعر إاٌل مكاجية ذلؾ العاذؿ كالٌرد عميو بقمب مكجكع مضٌمخ  عنو

كعػػػيف سػػػابمة شاكية مػػضاضة البػػػػعد، محػػػػاكالن إقناع نفػػػسو قبؿ اآلخر/ البلئـ ببقائيا  ،باأللـ كالحسرة
كحضكرىا ركحان عمى الرغـ مف فنائيا كغيابيا جسدان، كقكاـ الحكمة الحجاجية الغزلية ىنا إف الفراؽ 

أٌلفيا القدر كمثىميا  ىك الكجو اآلخر لمحب، كالخيبة ىي الكجو اآلخر لمعشؽ، فالفراؽ قصة حزينة
بنك البشر، كحزنو كمييب الرمضاء إذ يبخر الذكريات مف القمكب ليسمك إلى مصاؼ جرحو ال يبرأ،  

 فتجيبو العيكف بنثر سكافحيا لتطفئ لييب تمؾ الذكريات كتغدك بمسمان ليذا الجرح.  

 الموغوس:  –ج 
متكمـ كالمستمع كىك نشاط متبادؿ يراد بو الخطاب، الذم ىك اتصاؿ لغكم أك )) صفقة بيف ال  

كلٌما كاف  الغرض مف الحجاج ىك اإلقناع،  (ِ)بينيما، كمتكقؼ صيغو عمى غرضو االجتماعي ((
كالتأثير، كالػػتداكؿ، كالتكاصؿ، كالػػػتخاطب، فالحػػػجاج فعالية تداكلية جػػػػػدلية ديناميكية حجاجية 

االستداللي بغية إلقناع اآلخر، فيك يمثؿ الحجاج مشػػػتركة، كيستػػػػعمؿ استراتيجية المكغكس 
طابي فيرتبط بالقدرة الخطابية عمى ػػػػػمكؾ الخػػػػي السػػػبلني فػالجانب العق يجٌسدالذم  المنطقي

 .(ّ)االستدالؿ كالبناء الحجاجي
كقػػػدرتو التفاعمية فػػيذا يستمـز منا استعراضو مف خبلؿ بعض النصػػػكص  كلبياف حػػػػركية المكغكس 

الحػػػػكمية، كىنا سنػػٌعكؿ عمػػى الحجػػج التي اتكأت عمييا النصػػكص الغػػػػػػزلية في كسػػػػػب قكتيا 
 فيذا ابك اإلقناعية مف مػػػشابياتيا لمطػػػرائؽ الشػػكمية كالمنطقية كالرياضية في البرىنة الخطابية،

 (البسيط)(ْ)يقكؿنكاس  الشاعر العاشؽ يتباىى باتباع تباريح اليكل كيؤكد بأٌف ال شأف لمناس فيو، ف
 ما َمر  ِمثُؿ الَيوى َشيٌء َعمى راسي         ِإّني َعِشقُت َوَىؿ في الِعشِؽ ِمف باِس  

                                                           

   ُّٓديكاف ابف المعتز :(ُ) 
 ُٓ( الخطاب: سارة ميمز، ترجمة عبد الكىاب عمكب :(ِ
 ِٖ–ِٓمف الحجاج إلى الببلغة : حمداكم: ( ينظر: (ّ

  ْٕ – ّٕ/ْديكاف أبي نكاس:  (ْ)
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 اسِ ػػنػػػاِس ِلمػػػُف النػػػسي َوديػػػػػػني ِلَنفػػدي   يًا  ػػػػفَ ػػوَنني سَ ػػػمحَ ػػػػػـ يَ ػػػػمناِس كَ ػػي َولِ ػػما ل
 اسِ ػػػػػقػػػػػمى ِبَأنػػػػػػـ ُتطػػػػػيُ ػػػػيَ ػػػػػَأف  َأوجُ ػػػػػػػػػكَ  تي   ػػػػكَ ػػػػػػػا ُزرُت مالِ ػػػػػػداِة ِإذا مػػػػػػػػػعُ ػػػػػا ِلمػػػػم

ـُ مػػػػػػػػػاهلُل َيع  ي َوُحرّاسيػػدائػػػػػػػػػػػَة َأعػػػػػػػػػػػافَ ػػػػػػػػػخػػػػػػػػِإاّل مَ    ػػػػػػػػػػػػػكُ ػػػػػػػػػاَرتَ ػػػػػػػػػركي ِزيػػػػػا تَ ػػػػػػَم
في خطابو الحجاجي الغزلي أعبله  عدـ حرمة العشؽ، فضبلن عف حبلكة  نكاس أبكيؤكد     

كال مػػػباالة، مٌصػػػكران في ىػػذا نشكتو، مصٌرحان بيذا األمر بكجو عاذليو كالئميو مف غير كجػػػؿو 
الذيف يدعكنو عف غػػػػير دراية لمتػػػخٌمي عف الحب،   العبلقة االنفصالية بينو كبيف الناس الخطاب

فكاف جكابو يكتنؼ في طياتو رٌديف: أكليما ضمني يتمثؿ في كينكنة أٌنو إذا كاف في حاؿ كلكج 
ما الثاني فجاء صريحان مسػػتأنسان بقػػػػػػكلو تػػػػػػعالى الحب أمر صعب فتركيو أصعب كمعاناتو اكثر، كأ

ـٍ كى ًليى ًديفً ػػػػػلىكي  في حػػػػػػجتو)) [؛ كػػػػكف ىػػػؤالء العٌذاؿ قد أعيكا الشاعر ككأٌننا ٔ :الكافركف] ((ـٍ ًدينيكي
 نزعـ عجزه  في إقناعيـ مف ناحية تمسكو كتكاصمو مع مف يحب، إذ كانكا كمما يركنو تسٌكد
كجكىيـ كتكفير محياىـ؛ كألجؿ خػػػكفو عمى حػػبيبتو مف عػػػػيكف الرقباء قػػػٌرر أف يزكرىا غٌبا دكف 
مبلحاة خشية عمى ديمكمة عػػبلئؽ الػػكٌد بينػػػيما، كلعػػػٌؿ ركعة ىػػػذه الصػػػػكرة الحجاجية تكمف في 

ال يحٌؽ  لآلخريف  كبح  بياف قداسة رابطة الحب لما جعميا الشاعر بمصاؼ أثني) ديني( خاص
 جماح اختياره لمديف / الحب الذم يرتضيو كيبتغيو.   

لما كاف النص األدبي يػػػركـ مف خػػػػػػطاباتو تحػػػػػقيؽ أكػػػثر مػػػف كظػػػيفة كال سػػػيما االقناعية      
ا ما نممسو حاضران االمتاعية، فضبلن عف الجمالية كالتأثيرية التي يقٌدميا الشاعر بحسب سياقاتيا كىذ

 ( الكامؿ): (ُ)في قكؿ العباس بف األحنؼ راغبان بالصمح مع فكز كصفحيا  
 ىػػاتػػي َيػَديػِؾ َفػصػاِلحػيػنػي َمػر ًة           ِلَنػُسػب  َمػف ِبػالَصرـِ يا َنفسي َبدا

ـُ ِعػنػدي ِشػػػػػػػػػػػِمػنػُرّدي َجػواَب ِرسػاَلتػي َوِاسػتَػيػِقػنػي          َأف  الِرسػاَلَة     اػػػػفػُكػ
أعبله بمتكالية مف أفعاؿ األمر فاستيٌؿ خطابو  الصمح عطؼ حبيبتو في ؼػػػػػػػابف األحن يستدر   
، ردم، استيػػػػػقني( لتتشٌكؿ منيا مقػػػػػػػدمة ) تتصٌدرىا  إقناعيو إمتاعيوىػػػػاتي، صػػػػالحيني، لنىسيػػػػػبَّ

مع الكظيػػػػفة الحجاجية األـ كىي اإلقناع  ةمف ىذه المػػػػػػتكاليات المتضػػػػػامٌ اصؿ ػػػػالحؿ ػػذاتو، كالفع
عادة الذكريات، لتفضي إلى التكسؿ؛ لذا نرل أفٌ  أٌف  الشاعر أراد كبيذا  الخطاب يحمؿ األحزاف كا 

في ردـ ىٌكة  ااعيالشرخ الذم حصؿ في عبلقاتو مع حبيبتو، فعمد في محاكلةو منو  إلقن ضكٌ ػػػػػػػيع
القطيعة الحاصمة بينيما، كضركرة رٌدىا لجػػػػكاباتو المػػػػحٌممة بػػػأرٌؽ عبارات االستعطاؼ مف جية، 

                                                           
  ُ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ُ
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االستيجاف المشبعة بالسٌب كالشتيمة لذاؾ العاذؿ الغائب الذم كاف سببان في صرميا إٌياه  ظكأشٌد ألفا
بالصحة كمف ثـ التعافي مف أسقامو التي  مف جية أخرل، إذ إٌف في رٌدىا عمى مكاتيبو تنٌعمو

تيا لو، كالبيت الػػػػػثاني خػػػتـ خػػػػػػطابان حكيمان فيو مف اإلقناع كاإلمتاع ما فيو ككنو نابػػػعان يعخمفتيا قط
مف تػػػجربة حية البػػػػف األحػػػػنؼ الذم غدا بمكقفو ىذا لساف حاؿ شريحة عريضة مف العػػػػػػػٌشاؽ 

 تنتػػػػعش نفكسػػيـ كلك بكمػػػػػمة مػػف الحبيب.الػػػػػذيف 
كفي قكؿ ابف المعتز نمحظ خػػػػػػطابان حجػػػػاجػػيان بػػػبلغيان مف حػػػيث اإليحاءات الػػػتػػػػي تضمػػنيا       

إليصاؿ مبتغاه إلى اآلخر/ الحػػػػبيب، كىػػػذه اإليػػػحاءات ىي ما تكسػػػب الخػػػطاب جمالية مػػػف جية، 
 (سرحنلم: )ا (ُ) كتثير انتباه الحبيب مف جية أخرل؛ إذ يقكؿ

 وػػالَمػػػوُت ِمػػػف غػػاِدٍر ُأَعػػذ ُب ِبو       َيػػخػػَدُعػػنػػي َوعػُدُه َوَمػف ِلَي بِ 
 وػػػِ الَيػػجػػُر فػػي ِفػػعػػِمِو َوَلحػَظػِتِو         َوالَوصػُؿ فػي َقػوِلِو َوفػي ُكػتُػب

 وػػػػػػِ ُحػػػب  أُلوفػػػًا َوَلسػػُت ُأشػػِرُؾ بػػػ      ػػػفي اأَلناـِ ُيشِرُؾ في الُمنَتِقٌؿ 
 َحػػسػػُب ُمػػِحػػب  َوَأنػػَت تَػمَعػُب ِبو       يػا غػاِفػاًل َعػف َجػواَي ُيػقِمُقني    

ث بيػػف يرسـ الشاعر لكحة فنية معبرة في خطابيا الغزلي الحجاجي، كانتقاؿ حيثيات الحد  
الغائب/المحبكبة،  كالمتكمـ/الشاعر مف المعنكم) المكت، الخداع( إلى المحسكس أك الكاقػػػػع 
المعيش) اليجر، الكصؿ(، فيذا التأرجح بيف كؿ ىذه الحيثيات جعػػمت مف ابف المعتز فػػي حالة 

فعاؿ الصادرة عدـ اتزاف مف القبلقؿ كاالنفعاالت لعدـ مصداقية المحبكبة في جميع األقكاؿ كاأل
عنيا، التي تكحي لمقارئ عمى لساف الشاعر أنو كاف رقمان مف مجػػػمكعة أرقاـ مػػػػف العشاؽ الذم 
شغفيـ حبيا فأكقعتيـ في شراكيا، فجػػػكىر ببلغة الخطاب أعبله ليست))فػػػي األسمكب كال في 

طػػػاب  يجمع بيف الحجاج الحجاج بؿ في المنطقة التي يتقاطعاف فييا، بعبارة أخرل... كػػػؿ خػػ
كاألسمكب، كؿ خطاب تحتضر فػػػػيو الكظائؼ الػػػثبلث المتعة، كالتػػػػعميـ، كاإلثارة، مجتمعة 

،ككؿ ىذه المعطيات الثبلثة  (ِ)متعاضدة، كؿ خطاب يقنع بالمتعة كاألثارة مدعمتيف بالحجاج((
ي كػانت تتػػػػجاذب الشاعر ككرًة لعبو في قبالة نممسيا حاضػػرة في الكعػػػػػػػكد الكاذبة لممحػػػػػبكبة الت

صدؽ مشاعر ابف المعتز معيا كعدـ تخٌكنو لكعكده التي كاف كفيان فييا؛ فالحكمة الحجاجية في ىذا 
الخطاب الغزلي الببلغي نجدىا حاضره في المناظرة كالمقابمة التي أكقعيا الشاعر بيف طرفػػػي 

                                                           
 .ُّْ( ديكاف بف المعتز :(ُ
 ْٗكاظـ صادؽ: مثنى  ( أسمكب الحجاج التداكلي كالببلغي: د. (ِ



132 
 

ىػػػػي/ الحػػػػبيبة، مف حيث تناقض أخبلقيات العشؽ بيف الطرفيف، كىنا المػػػػػػعادلة ىك/الشػػػػػاعر،  ك 
تبرز الغاية مف كراء ىػػػػػػذه الحكػػػػػمة كىي تكجػػػػيو رسالة لشريحة العشاؽ بأخذ الحيطة كالحذر لمف 

ل كفائو، كمف ثـ يعشقكف، كعػػػدـ ابتػػػػػػػذاؿ العػػػػػػكاطؼ إاٌل بعػػػػػػد الكقكؼ عمى حقيقة ذاؾ الحبيب كمد
 استحقاقو لمتضحية.

ليس العمػػػيؽ في ماىيػػػػػتو الفمسفية قدر ككنو مٌعبران عف فمسفة  –كنمحظ حضكران لمخطاب الفمسفي    
 (الكافر):  (ُ)األحنؼ؛ إذ يقكؿبف  كذلؾ في غزلية العباس –الشاعر الحياتية إزاء قضية معينة

 اءُ ػػػػػػػػاس الوفػػػػفي الن ىجروَؾ مف ذنٍب إلييـ              ولكف قؿ   وما
 الوِصؿ انقضاءُ  وحاف لمدةِ                     يىـ َمرُّ الميالعيدَ  روغي  

 وليس ليا إذا لبست بقاءُ             اٌؿ     ػػػػػػػػػػػػػسرابيؿ المموِؾ ليا َجم
ف العطؼَ  ف  الم              ى  رجَ يُ  تبِ عَ بعد ال واِ   ياءُ ػػػػػػػػداُء العػػػػػم ة الػػػػوا 

 اءػػػػػػػرجػػػينى الغيطًا               وأرجوىا فُ ػػػػػخشوع ىمبسنرأيت اليأس يُ 
ير ذنب ػػػػمف غ هلى ىجر إمحاكرة كبلمية بينو كبيف محبكبتو التي تعمد  األحنؼد ابف يجسٌ       
ببلغي، كما ىك منطقي عقبلئي، كلما  كفحاكؿ أف يجعؿ النص متكازنان ما بيف ما ى بحقيا، اقترفو

ػػػػٌد الحجاج آلية مف آليات التفػػػػػكير الفمسػػػػفػػػي الرامي إلى  كانت الفمسفة خطابان يسعى لئلقناع فقد عي
تقارب  إقناعيوبكسػػػيمة  ؛ لذا صػػػػار الشػػػػاعر يبٌرر فعمػػػػيا(ِ)))اجتراح لمكجكد كتأسيس لمحقيقة((

الكاقع مف حيث استشراء قضية عدـ الكفاء بيف بني البشر قاطبة كليس األمػػػػػر مقصكران عمى 
الحجج كيضٌمف خطابو  يالحبيبة،  كمف ثـ فيذه القضية شٌكمت ظاىرة عامة بعد ذلؾ صار تمق

ػكؿ عمى بعػػػػػض المسٌممات التي نقضيا المثؿ تمك المثؿ كالحجة بجماؿ زٌم المػػمكؾ الػػػػفاني، ثـ يٌعػػػ
تٌصـر الحبيبة كانزكاؤىا عنو، فالعطؼ الذم كاف يرتجى بعػػػػد العػػتب انتقى، فانعكست آثار ىذا 
االنتقاء بصكرة  حمى سرت في مفػػػػاصؿ الشػػػػاعر فأعػػػيتو عػػػػف االستطباب بالنظر النقبلب 

فضاء اليأس مف  لقيا الحبيبة ككصميا إلى ضربو مف االستكانة كالخضكع المقاييس بيف المحبيف كا 
فيضان مف الرجاء إذا أعجزه  –الحبيبة–المذيف يتمٌمكاف كجداف ابف األحنؼ ككيانو، كصيركرة ذكرىا  

الصبر كاليأس عمى السكاء، كىذه بذاتيا مقاربة فمسفية قامػػػػت عمى مغػػػالطة فمسفػػػية مؤٌداىا 
لذم ناسؽ بعض المفردات كالسيما في بيت القصيد مف حكمة ىذه الصكرة التبلعػػػػػػب المغكم ا

                                                           
  ْديكاف العباس بف األحنؼ: ( (ُ
 ُِٔالخطاب الفمسفي : عمارة ناصر :  الفمسفة كالببلغة مقاربة حجاجية ((ِ
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ـٌ إيضػػػػاح مبتغاه في  –الغزلية في حالة قراءة البيت في ظاىرًه دكف الغكص في أعمػػػػاقو ككػػػػما ت
أعبله مػػف حيػػػث إلبػػػػػػاس اليأس الخشكع لمشاعر كصيركرة أنفتو التي ترل في رجاء حبيبتو ضربان 

 غياف؛ فأبى رجاءىا عنادان بكرامتو.الط
 (ُ)بحكمة غزلية تتضمف بيف طياتيا خطابان حجاجيان تداكليان كذلؾ في قكلو: البحترمكيطالعنا       

 )الطكيؿ(:
 لعاشقيف ذليؿُ ا ولكف عزيزُ            عاشؽٌ  األرضفي  ذؿّ  ى ماوَ وال اليَ لَ 

معمكـ اٌف الخطاب التداكلي يرمػػػي إلى دراسػػػػػة العبلقات المغكية بكصػػػػػػػػفيا خػػػػطابان تكاصػػػميان     
مع المتمقي، كال يقتصر أمر ىػػػػػػػػػذا المػػػػػكف مف الخطابات عمى المتػػػػعة كتقديـ   إنجازيوكظيفيان، ذا قكة 

،كىػػػػذا ما جٌسده (ِ)المعمكمة لمسامع فحسب بؿ تسعى لمتكاصؿ معو ضمف مقاـ أك سياؽ معيف
زع البحترم في تكاصمو مع سامعيو مف العشاؽ؛  إذ عمد إلى استعماؿ مػػػػػػػفردات لغػػػكية تتنا

العاشقيف في تناقضيا كتضاٌدىا)الذٌؿ/العٌزة( كىذا ال يعػػػػني أٌنو لـ يراًع أحكاؿ ىػػػػػؤالء السامعيف مف 
حيث اقتصار خطابو عمى فئة العٌشاؽ الذيف لـ يحظكا بمحبكباتيـ، كلـ يتذٌكقكا مف عشقيـ خبل 

شرطية غير الجازمة الدالة عمى الذؿ كاالستكانة، بؿ أٌف خطابو التداكلي ىذا كالمتكئ عمى الجممة ال
، قد حٌقؽ مف خبلليا بيعدان ببلغيان تداكليان ينطمؽ  (ّ)))امتناع حدكث جكاب الشرط لكجكد الشرط((

مف مبدأ التعاطؼ مع كؿ العٌشاؽ الذيف حظكا كمف لـ يحظكا بمحبكباتيـ فكبل الفئتيف عانت 
ا مع مف لـ يحظكا فػ )اليكل( أصبح أيقكنة األمرَّيًف في ىكاىا باختبلؼ نسبة تمؾ المعاناة كالسيم

الذٌؿ لمعٌشاؽ، كىذا )الذٌؿ( بدكره غدا عبلمة عٌز كفخار لمعشؽ، ككنو يحمؿ بيف طياتو عبلئـ الغيرة 
 العربية لمف يعشقكنو، كحرص العربي في الحفاظ عمى شرؼ الحبيبة كصيانة عرضيا. 

 
 حجاجياا : 

ا
/ احلكمت انغزنيت بىصفها إجراء  حاوياا

يعٌد الحجاج عممية تفاعمية تقكـ عمى مجمكعة مف العناصر ىي: المرسؿ، كالرسالة،       
كالسامع، كيعٌد  السامع أىـ مف المتكٌمـ الخطيب؛ ألٌف اليدؼ مف الرسالة التكاصمية ىك إقناعو 
 كمحاججتو برىانيان كعقبلنيان عبر مجمكعة مف المسارات الحجاجية لمكصكؿ إلى الحقيقة كالحؿٌ 

                                                           

 ُّٖٔ/ّ( ديكاف البحترم :(ُ
 ُٓينظر اسمكبية الحجاج الببلغي التداكلي:  ((ِ
 ََْ(: ِْٖحفريات لغكية في شعر مييار الديممي)ت( (ّ
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، كمف خبلؿ استقرائنا في شعر الغزؿ (ُ)الراجح، كاستكشاؼ ردكد فعؿ  المخاطب تجاه الحجاج
مف الحجج المنطقية كشبو المنطقية التي جاءت في حنايا ىذا الشعر  ةالعباسي كقفنا عمى جمم

 كمنيا:   
 الحجج شبو المنطقية المعتمدة عمى البنى المنطقية –ُ
 التناقض وعدـ االتفاؽ: أ(
  ،كرمػػػساؽ الصتػػػف تككف ىناؾ قضيتاف أحدىما نفي لؤلخرل داخؿ االأكيقصد بالتناقض     

ؽ ػػػػسػػػػػػػػعؿ ىذا النػػػمما يج ،نفسو القضية كنقيضيا في النسؽ الصكرم ىناؾ إدخاؿ فيصبح 
 األمػػػػر الذملميحاؿ، ٌف المتكمـ ال يريد أف يقكؿ لنا شيئان مف قبيؿ اأ؛ كليذا فنحف نفترض ككان ػػػػػػػػػػمتف

ٌف التعارض ىك تعارض أالكبلـ ؛فنستشؼ  ؿيك يجعؿ المتمقي في تساءؿ عف التعارض ككيؼ يتـ تأ
 دة أثبتياػػػػػػػراء في تضارب بيف قاعػػػػاؿ مع المقاـ، كلذلؾ نجد في الحكمة الحجاجية كقكع الشعػػػػالمق
 أفٍ  اعرػػػػػػػػػمى الشػع ارض يفرضعػٌف التأيو ػػػػشؾ ف كمما ال دعكل دافع عنيا أك مكقؼ تبٌناه؛ أك

، كاستثمر ابف األحنؼ حجة (ِ) يختار كأف يعٌيف القاعدة الكاجب اتباعيا في حاؿ كجكد تعارض
 )البسيط(: (ّ) وقكلالتناقض في 

 يٌء عمى راسِ يَمر  ِمثُؿ اليوى شَ  ما         َجر بُت ِمف ِىِذِه الدُّنيا شداِئَدىا        
 ناسػػػػػػػػػػػػناِس لمػػػػػػػػألذُّ ِمف ُحب  بعِض ال        في الدنيا وصاِحِبِو  عذاُب ))ىاروت((

 اسػػػػػػػػػػيا حػػػػػػػفُكؿُّ َمف كاف ذا طرٍؼ بِ            ِلمُحب  كأس مف الروعاِت ُمتَرعُة   
 ياسػػػػػػػػػػػػواه ِبالػػػػيػػػػػػػػػػػػػِذى يػػػػػػػػالاُه ػػػػػػإذا رم     ـ َتربح ِتجارتُو     َمف باَيَع الُحب  ل

ساكم في ػػػميما بمغت صعاب الدنيا فيي ال ت أنوإلى محبكبتو  المكٌجو ويؤكد الشاعر في خطاب     
بصكرة حكمية اكثر مف رائعة،  توػػػػػػيقدـ حج األحنؼبف اصعكبتيا ذرة مف صعاب الحٌب كأىكالو، ف

أشد حبلكة كألذ مف الحب الذم يككف  )ىاركت( كصاحبو )ماركت( يفذاب الساحر ػػػػػػػػػٌف عأ لٌما يرل
الحب  التي تصؼٌ الخطاب  آلياتليذه الفكرة مف خبلؿ  ـ الشاعر نقيضان ـ يقدٌ ػػػػػػػناس، ثػػػػػػػػقائـ بيف ال

ة اعر حجو، ثـ يمقي الشفيفيو مف الجماؿ الممتد فكؿ مف يحرؾ جفانو كقع  صبٌ  الذم كاإلناء
تي ػػػػػػػػػصدؽ العاطفة ال عمىىذا دليؿ ك  شيئان ب ال يناؿ مف الفائدة ػػػػػػمف يبيع الح أخرل مفادىا: إف

                                                           

 ُّ( ينظر: مف الحجاج إلى الببلغة الجديدة : جميؿ حمداكم:(ُ
 َٔ–ٗٓبيرلماف: ( بنظر: نظرية الحجاج عند شاييـ(ِ
 َُٔديكاف العباس بف االحنؼ :( (ّ
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؛ كابف يبتعد عف محبكبتو  أكيتياكف  أككالصعاب ال يتخمى  اليأس عمى الرغـ مفعمت الشاعر ػػػػػج
ة كالرابحة لغرض إقناع األحنؼ قد عمد إلى كؿ ذلؾ مف أجؿ أف يجعؿ كفة الحب ىي الراجح

 المتمقي كالتأثير فيو
 كرائيامف  ان دػػػػقاص ،اشتممت عمى التعارض الحجاجي بعض غزلياتو التينكاس في  أبككيقكؿ     

 (الطكيؿ) :(ُ) المحبكبة نحكه كجذبيا إلية، فيقكؿ ميؿ
 َفُقؿ ِلِجناف ثاِبٌت وَيزيدُ               لعّؿ َجنانًا ساءىا أف ُأِحب يا   

 ديدُ ػػػػػػػػػػواُه شَ ػػػػفسخُطِؾ في ىذا عمّي مي وٌف         وَلِكن ُو فيما  سِ 
 موب بعيدُ ػػػػػػػػػالداِر َليَس بنافع        إذا كاَف ما بيف القُ  تدانيرََأيُت 

 حٌبو كصدقو إثبات محاكلة الشاعر عمى مقدمة حجاجية مف خبلؿ النٌص أعبلهنبنى إ      
 وكقفو بانٌ ػػػػم األكؿر ليا مف خبلؿ عجز البيت يبرٌ  فجعؿ ذلؾ الحب،لمحبكبتو التي تستاء مف 

ٌنو ال  و تبكبػػػػػػط محػػػػػخػػػػػبس كالدليؿ رضاه بؿ يزيد، حدٌ  عنديقؼ مصٌر عمى حبو راغب إلييا، كا 
قبكؿ  يفػػػػػػػػطاب الشاعر بػػػػػػػػػػػػخ تناقضف لنا يتبيٌ  ثـٌ  فػػػعدـ حبيا لو، كم شريطة رفضو، ويػػػػػعم

في اجية ػػػػتو الحجػػػػػػػػػػػحكم  إلىكاس ػن أبك مف جية أخرل، ليخمص ، كالرضا بالحبٌ مف جية السخط
يككف ندما ػػػػػػػػػػكالحقيقي ع األصعبكلكف البعد  ظاىرم، عده فيذا  بي  ؛ البعد ال يكمف في المسافة ككف

دار كبعد ػػػػػػرب الػػػػػػػػػعدـ النفع مف ق إظيارفي  ذاتيةيتكئ عمى تجرية  كالشاعر ىنا بيف القمكب؛
 القمكب.
 قاعدة العدؿ:ب( 

عاؿ في ػػػػأف أك تكضػػػعيانات أك ػػمة بالمثؿ لكائػػي المعامػػجة عمى التماثؿ فػػتقتضي ىذه الح      
نتمية إلى صنؼ ػػػػػػػػػر المػػػػع العناصػػػػػػعامؿ مػػي التػػػػػػدالة( أم فػػػػ)العبػ ثؿ ػػػتتم، أم (ِ)دةػػػػػػكلة كاحػػػػػمق
تمد ػػػػػػػألنيا تع ؛قيةػػػػػػػبة منطػػػػار الشػػػػػي إطػػػػة، تظٌؿ فػػػػػبلقة منطقية خالصػػػية كاحدة كىي عػد بكيفػػػػػػكاح

 التبادليةعبلقة ػػػػال)) بلؿػػػػػػػػإنيما متماثبلف، فالحجاج مف خفَّ نقكؿ أريف يمكف ػػػػػػعمى حكـ ذم أم
 األكضاعقكـ عمييا حجج شبو منطقية عديدة يصبح ممكنان بشرط تناسي كٌؿ ما يفرؽ بيف ػػػػػػالتي ت

 (البسيط  ) :(ُ)قكؿ ابف المعتز ، نحك (ّ)(( كتعديميا

                                                           
 ِٓ/ْ( ديكاف ابك نكاس : (ُ
: مصطفى  العطار( (ِ  ُٔٔينظر : لغة التخاطب الحجاجي في دراسة آليات التناظر عند ابف حـز
 ٔٔ( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف :(ّ
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 ِتحؿُ ػػػػوع الش وِؽ ُمكػػػػػدمُ َجسـ المحّب بثوب الس قـ َمشَتِمؿ     َوَجفُنو بِ 
 وال َطمؿُ  مف َصبره رسـٌ  َلـ َيبؽَ    َكِمٌد       ؼٌ وكيَؼ َيبَقى َعمى َذا ُمدنَ 

 لواَيعمموَف الذى َيمَقى َلما َعذَ  لو        عػػػُػػػػػػػػػاِذلوعِذلو ال كاَف ػػػػػػػػػػَوَظؿ  يَ 
كؽ الذم ػػجة  الشػػنتي األسػػػقاـعمى  وسمػػػج ؿمػػتػػشاذم ػٌب الػػحػػاؿ المػػػػػػلى بياف حإر ػػمد الشاعػػيع    

لو العذر  اللتمػػػػػػػسكاكانو ػػػكا في مػػػك كانػػاؿ لذٌ ػػػػفَّ العأف ـ يبيٌ ػػػ؛ ثلعػػينيوالدمع  مبارحةدـ ػػػكع ـ يبارحول
بلقة ػشاعر العػػػػػػط الػػػرب حيث، كىذا مبدأ المعاممة بالمثؿ في ىذه الحجة الحكػػمية كلـ يعذلكه

ثؿ ػػػيتم بيعػػػػديف:  ويػػػػكـ عمػػػػالح ككأننا بو يػػركـ إعػػػطاء مكقػػؼ  قي،ػػمنط وبػػػػكر شػػحػػقية في مػػػالمنط
عانى ما عاناه الشاعر  –أم العاذؿ–و لك أنو نػػػعاذؿ عػفمة الػػػػػػػثاني غػكال بتأنيب العذاؿ لو، األكؿ

  المدنؼ.
 : )البسيط((ِ)كنحك ذلؾ أيضان قكؿ ابف المعتز في مكضع آخر

 َليِس بالُدوفِ  ِبُحب   يَوَحد ثَتن        يَفَينُّون يَقد َكم مت َعيُنو َعينِ 
 َقالوا ُجِننَت ِبمف َتيوى َفُقمت َلُيـ      َما لذ ة العيش إال ِلَممَجانيف

عػػمد الشػػػاعر في أكؿ النػػػٌص إلى تراسػػػػؿ الحػػػكاس حينما غٌير كظػػػػػيفة العػػػػيف كأنسنيا      
لمحػػػديث مع محبكبتو، فدار الكػػػػبلـ بينيما حيث استػػعاف ابف المعػػػتز بحجة تقػػػكـ عمى التماثؿ 

مف  قمي في عبلقة شبو  منطقيةالعادؿ مف حػػيث تقريب الشقة بيف الكاقع الحسي، كالكاقعي الع
كرغبتو الجامحة لمجنكف بؿ التيمة محؿ الحجة  هفعػػػػٌرج عمى ىذ ،نكفػػػػجبالتياـ الناس إياه ا حيث

مف األقػػكاؿ كاألفعاؿ  حسده لمجتمع المػػػجانييف الذيف يتمػػػذذكف بالػػراحة لقػػػكؿ كفعػػػؿ أٌنػى شاؤكا
 بافٌ المػػباحة كغػػػػير المباحػػػة مف مكػػػنكنات الصػػػػدكر كلكاعػػػػجيا، فالشاعػػػر يخمػػػص مف ىذه الحػػػػجة 

إدراكو لميمـك كمف ثـ النكء بحمميا فيك ف ناحية  كعدـ ػػم كالسيما رىاػػػحص فكػػػة ال يمػػػلممجنكف راح
 ـك كالغمكـ.حؿّْ مف اليمفي  –المجنكف

 الحجج شبو المنطقية المعتمدة عمى العالقات الرياضية:   –ٕ
 حجة التعدية:أ/
آخر   الشاعر فػػػػضبلن عػػػف أم باثّْ التعدية خصيصة ليا مف السعة كالتنكع مما يفرض عمى       

دـ  ػػػريقة  تخػػػػبط يعػػػػػرضػػياف أقاـ ك ػػػع المػػػػب مػػػػكيتناس ،تار منيا ما يتبلءـ مع المستمعػػػػػػػػػػػػأف يخ
                                                                                                                                                                          

 ُُْ( ديكاف ابف المعتز : (ُ
 ِْٖ( ديكاف ابف المعتز  : (ِ
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 ؛،ج(ك)ب ب( كجكدة  بيف)أ،ػػبلقة المػػػػػالع إثبات إلىف العبلقات الرامية ػػػككنيا ضرب م ؛اليدؼ
ابف ،  كيمكػػننا التماس ىذه الحجة فػػي قػػػكؿ (ُ)العبلقة ذاتيا بيف )أ،ج(  فٌ أكبيذا نستشؼ 

 : )الطكيؿ((ِ)المعتز
 بُّ ػػػػػػصو الحػػػػػػػػػَأرخَ َوَدمي غاٍؿ فَ        يرت إلييا فاسَتحّمت َبنظرتي َدمظَ نَ 

 جبُ خيصًا فمف ىذيف َأنحميا العُ رَ           يَليا َفرَأت َدم يُحب   يف وغاليتُ 
ألقت ية الحديث، لما ػػػػػػػػػعف أىم نظرة محبكبتو كاف ليا تأثير خاص ال تقؿٌ  أفَّ  يؤكد لنا الشاعر    
ال شيء يمبسو  وجتو بأنٌ ػػػر حػػػف الشاعذا يبيٌ ػػػػػػتذلؿ الشاعر لحبيا، ككفقان لي امف الكجد حتى بد وعمي
ف نبيٌ  أفَّ كيمكف لنا  ،ذلؿٌ ػػؽ المتػػػك العاشػػتز ىنا ىػػػكابف المع ،ؿ كالميف سكل نظرة محبكبتوالذٌ  يابى ػػػث

 التعدية باآلتي: عبلئؽ 
، أ (ُ  م نفس اإلنساف عزيزة عميو كال سبيؿ لمتضحية بيا)مقدمة أكلى(دـ المرء غاؿو
 الحٌب ييرٌخص األشياء )مقدمة ثانية((ِ
النتيجة : إف حب الحبيبة أغمى مف ركح الشاعر نفسو كالبٌد  مف بذؿ الغالي كالنفيس لمفكز  (ّ

بقمبيا، كمف ىنا جاء البيت الثاني حامبلن بقية النتائج المترتبة عمى تيكيف قيمة الحبيب مف لدف 
المشاعر  الفتاة التي تعٌمؽ قمبو بيا، كالسيما أف المبالغة في الحٌب مع أشخاص ال يبادلكف تمؾ

تفضي إلى نتائج غير محمكدة لعؿ أبرزىا إذالؿ الحبيب كاالستيانة بمشاعره،  كالسبب أف كؿ 
مبالغة كتضحية في غير محميا كمع الشخكص غير المناسبيف أك المستحقيف لتمؾ )المبالغة/ 
 التضحية( تفضي إلى عكاقب كخيمة مف انكسار نفسي، كانييار عاطفي، كىذا بيت قصيد  الحكمة

 الغزلية في النص . 
 )البسيط( :(ّ)بك نكاس أيقكؿ  كفي السياؽ نفسو مف حجة التعدية    

 حشائيبيف الُضموع وُأخرى بيف أَ             دًة  ػػػػػيا نارَيف :واحبّ ِميُت مف حُ ػػػػػصَ 
 مائيػػػػػإي يرُ ػػػػػػػػػػػػػػػػغ ونػػػػػػع رعب  يما ػػػػػػيَف بو         فػػػػػميُت ِلساني أف ُأبػػػػػػػػػوقد حَ 

 دروف ما دائيػػػػػفراش وما يػػػػػعمى ال    ينيـ  ػػػػَأع يفَ ػػػػػمَي أبمى بػػػػػػػػػػػػػػَويَح َأى يا
 َوصمي ، مشيت بال شّؾ عمى الماءِ          ِؾ في دىفي الدنيا كزُ  ىُدؾِ لو كاف زُ 

                                                           
 ْٗ( ينظر : نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف:(ُ

 ِّّديكاف ابف المعتز :  (ِ)
  ُُ/ْ( ديكاف أبي نكاس :(ّ
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ٌب ػػػػػػػػػلمحبأٌف  محبكبتوبينو كبيف  ًلما أبك نكاس مف خبلؿ آليات الخطاب الحجاجي يرشدنا       
ْـّ ث ،-األحشاء-النفس  كينكنةكالثاني قابع في  ،قابع في قمب الشاعر األكؿ  :فمنظكري ف يبيٌ  ػػػػػ

 أم -وليإقرب الناس أ عفالكتماف حتى  إلىشدة الحرص  يدفعو  مف ككف حكمتو الحجاجية
 رء،ػػػػملػيب اػػػك داء يصػػػػفي رػػػػػآخ ػػػػػانبؽ لو جػػػالعش فَّ أر لنا مف جانب آخر يصكٌ  ـٌ ثي  -األىؿ

 : فالشاعر في نٌصو يستحضر مقارنة حجاجية مفادىا
 إفَّ المحبكبة في مصاؼ السيد المسيح عميو السبلـ في سيره عمى الماء)مقدمو أكلى(( ُ
 نية(المحبكبة زاىدة ) مقدمة ثا (ِ
( فالنتيجة لك أفَّ المحبكبة زىدت في الدنيا قريف زىدىا في الشاعر لمشت عمى الماء، كمف ثـ فقد ّ

راـ الشاعر في ىذه الحكمة الحجاجية تصكير مدل معاناتو الكػػػػػامنة، التي تمٌخػػػػضت في أمريف: 
 ػػيما: زىد الحبيبة فيو.أكليما مكابدتو الصبر ككتماف أمره كما بو مف داء الحب عف أىمو، كثانيػ

 
 إدماج الجزء بالكؿ )االشتماؿ(:ب/ حجة 

زء؛ ػػػػؽ عمى الكؿ ينطبؽ عمى الجبما ينط في ككف المقايسة أساسمبدأ ىذه الحجة يقكـ عمى      
طمؽ ػػػػػػػػػي فماؿ الكؿ، ػػػقيمة مناسبة داخ كألف الجزء يعدٌ  ؛ ذا تنيض ىذه الحجة مف جانب الكميةػػكلي

كع ػػػػػػػػبلقة قائمة بمكضػػػػػػػػػػعؿ الًحجاجى عمى عػػػا يجعمى الجزء ممٌ  ونطمق أفَّ يمكف لنا  الكؿٌ عمى 
ية ػقاعدة رياض أساسعمى  قياموىذا النكع مف الحجج  لحاظو فييمكف  بعبارة أخرل ما ،(ُ)الكـ
 )الطكيؿ(: (ّ)األحنؼقكؿ العباس بف ، نحك (ِ)ـ بمبدأ الكـ كالكؿػػػتتي

 صؼػػػػػَأقؿُّ مف النّ  يوّدة      رِضيُت ويرضينػػػػػػػػػػػمػػي الػػػػػػػػف يفتنػػػػػػو أنصػػػػػػول
 فيػػػػػػػػػػػػػوال َخم أمامي يبيا       ِلكيال تعد ى بػػػػػػػػػػوقم يبػػػػػػػػػػَرّب ألؽ  بيف قم فيا
 ذى ُتعِفىػػػػػػال وأنتفأنَت الذى َتكِفى          يعمى ما أصابن يَرب   َصّبرن يا و

 ان يطػػػػػػػػػػػػبس جزءان ف تيب لو مف الحب أمحبكبتو ب إقناعبطريقة كدية قاصدان  األحنؼيحتج ابف       
ىنا تخرج الحجاجية الحكػػمية  يةػػػفالقض حؽ؛ػػػا يستممٌ  باألقؿٌ فيك يرضى  ؼمف النص أقؿٌ حتى كلك 

كؿ الشاعر بطريقة فييا تقريب لى قمب محبكبتو؛ ثـ يعٌ إغاية الشاعر الكصكؿ ػػف، لمعيار كمي

                                                           
 ُْٗحمدم منصكر جكدم :  ( ينظر بنية الخطاب الحجاجي في كميمة كدمنو ألبف المقفع)أطركحة دكتكراه(:(ُ

 َُِينظر: الحجاج في الشعر العربي :(ِ) 
 ُّٖاألحنؼ :( ديكاف العباس بف (ّ
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 ديمكمة ٌؿ طالبان ػػػكج زٌ ػػا ع بصدقيا النابع مف كجدانية التضرع إلىالمتمقي  الجاذبة النتباهالصكرة 
كمظممة مف حتى يميمو الصبر عمى ما نالو مف إجحاؼ  فظٌؿ يىمجُّ بتضٌرعو مكدة بيف قمبييماػػػػػػػػػػال

 فكز.
 )الطكيؿ(:(ُ)ابف المعتز كفي السياؽ نفسو يطالعنا    

 د ىرػػػػػػمقة الػػػػػػػػػَنَباىَا َوال إف نبت مخ         ف َلِقيُتيا  وؽ ال إِ إلى اهلل أشُكو ال الش  
 يرػػػػػػػػػُتو شَ ػػػػػػيمَ ػػػػػػػػَولَ وـٌ ػػػػػيَ  توُ اعَ سَ ػػػػػػػفَ      طعت بو   ػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػُمقيـٌ عمى األحشاِء قَ 

در     ويُتو  ػػػػػػػػػػػػػدر َمف ىػػػػػقَ  يندػػػػػػػػػػػَوَما ذاؾ عِ   َعمى َأن و قد َضاَؽ َعف َحمِمو الص 
فراؽ مػػػػػػػػػفَّ لإدة؛ إذ ػػػػػلعممة كاح كجييفالزمنية كجعميما  كاألبعادبيف الفراؽ  ما الشاعرربط فقد      

ىي مف  الشاعر اإلنساف مف ناحية عذابات الشكؽ، كآثار الحزف المخٌيمة عمى أبعاد نفسية عمى
الػػتي تمػػػرؽ اعة ػػػػف السػػعؿ مػػػػذم جػػال، كيؿػػػػالطكامتػػػداده الزمف تماىي حجتو عمى بيمقي  جعمتو

ٌف أعر بو ػػػػكؿ مف خبلؿ ما يشػػػػثـ يع يران،كالمػػػيمة صػػػارت تػػػعادؿ ش ،عمى ابف المعػػػتز مقػػػدارىا يػػػكمان 
، كمف ثـ فالشاعر في حاؿ تـ المقاء بينيما تمؾ المعاناة الطكيمة لى محبكبتوإيشكك  أفٍ ف المحاؿ ػػػػم

في حيرة مف أمره لضيؽ الكقت لمحديث عف أشكاقو فقد يحار لسانو لعرض كؿ ما يدكر فػػي خمده 
لمقاـ لمكشؼ عف خمجاتو السمبية التي ضاؽ صػدره ذرعان عف كقمبو مف مشاعر قبؿ أف يصؿ بو ا

ياة ػػػػػػػػدل الحػػػػػذاب مػػسو بيذا العػػػـز نفػػك يمػػ، فيحمميا ككتمانو إٌياىا؛ لكنو مضطر ليذا الكتػػماف
 حد.   ألاى الكاحد إل ءالمجك بقصر  األبعادككل لمناس، فالشاعر يبدد تمؾ ػػػػػػػػضيبلن عف الشػػػػػػتف

 ج/ حجة تقسيـ الكؿ إلى أجزائو:
كتقكـ فكرتيا عمى ))تصٌكر الكؿ عمى أنو مجمؿ أجزائو تبنى عميو طائفة مف الحجج يمكف       

  (الطكيؿ: )(ّ)كمصداقيا نممسو في قكؿ بف األحنؼ (ِ)تسميتيا حجج التقسيـ... أك التكزيع((
 َتَقَمُب َعيَنيِو ِإلى َشخِص َمف َييوى      َيُدؿُّ َعمى ما ِبالُمِحب  ِمَف الَيوى   

ف َأضَمَر الُحب  ال ذي في ُفَؤاِدِه       َفِإف  ال ذي في الَعيِف َوالَوجِو ال َيخفى  َواِ 
إذ يرل ابف األحنؼ أٌف ىناؾ عبلمات تدؿ عمى كينكنة المرء عاشقان كمنيا: تصكيب نظره      

فضبلن عف تغٌير محيا ذلؾ المرء حيف رؤية مف يحب، كفي كبل  شخصان/ داران،  الدائـ ناحية الحبيب

                                                           
 ّٗٓ( ديكاف ابف المعتز : (ُ

 ْٖفي نظريات الحجاج : عبد ا صكلة : (ِ)
 ّديكاف العباس بف  األحنؼ :  ((ّ
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الحالتيف تبػػػقى النتيػػػػػجة كاحػػػػدة ال يختمػػػؼ عمييا اثناف: مف كػػانت عمػػػيو ىاتاف العبلمتاف  فبل ريب 
ف كتمو، كقد أجمؿ ابف األحنؼ ىذه الحجة بمقدمتيا كنتيجتػػػػيا فػػػي  أٌنو عاشؽ اضناه اليكل كا 

ػكرة حكػػػمية غػػػزلية جمػػيمة) إف الذم في العػػيف كالكجو ال يخفى(  تخػػفيو الصدكر تفضحو صػ
 مكامف الحب المضمر أٌنو تفتضح مف سبيميف : العيف كالكجو  فالسطكر، فجاء التقسيـ في بيا

  
 )البسيط( :(ُ)كقد تجسدت حجة التقسيـ في قكؿ ابف المعتز

 لى طيبِ إ رٌ وما بيما فق ال يجد المتيـ منيػػػمػػػػا             فرقاً  شيئاف
 ـ بذلؾ إال بعد تجريبِ أحكُ           ـ   لبعد و  الراحِ  وريحُ  الحبيبِ  شُـّ 

فالتجربة الحياتية المرٌفية التي عاشيا ابف المعتز جعمتو يرل كؿ األشياء المحيطة بو سٌياف؛       
إذ كاف الشاعر متٌيمان بالنساء كشػػػػرب الخمر، كىذاف األمراف قد دمجػػػػيما في بكتقة حكمػػػػػػػية 

األشػػػػياء المحػػػببة بأف جػػػػعؿ  استكعبيا البيتاف أعبله، فصار يبٌرر غػػػػرامو كشدة شغفو بػػػػػػػيذه
ريحيما كاحدة فاذا ما غاب أٌييما استعاض عف اآلخر بشٌمو، كمف ثـ فابف المعتز قد انطمؽ في 
حكمتو الحجاجية تمؾ مف اتفاؽ مسبؽ عقد بيف ذاتو بكصفة أميران تارة، كشاعران تارة أخرل حكؿ 

ػػػراحة كالنشكة، التي انسحػػػػػبت مف خػػػبلؿ االتفاؽ قضية كمية ال تعارض فييا بينيما تتمثؿ بنشداف الػ
 الضمني المبـر إلى االتفاؽ عمى األجزاء المقصكدة إلقناع األخر. 

 الحجج المؤسسة عمى بنية الواقع: –ٖ
 أ/ الحجة السببية )التجريبية(

القضية كتقكـ عمى التجربة الحية، كعمى عبلقة حاضرة بيف األشياء المحيطة بأمر تمؾ        
مكضع االحتجاج، كتكاد تككف مف أقكل العبلقات الحجاجية تأثيران في نفسية المتمقي ككنيا تقـك 

، كنممس ىذه (ِ)عمى لكف مف العبلقات التتابعية، أم تككف بعض األحداث سببان ألحداثو أخرل
 (الرمؿ) (ّ)الحجة في قكؿ أبي نكاس

 ّداحَضع وضع لمِحّب ػػػ           ػػػعّز َمف تيوى فُيف واخ
 بداػػػػػػػػػّيَد عَ ػػػػػػػػػػُرَؾ السَ ػػػػػػػيت       و أف ػػػػػادتػػػػػػػػَيوى عػػػػػػػػفال

                                                           
  ِِّديكاف ابف المعتز: ((ُ
 ُِٓ( ينظر الحجاج في الشعر العربي بنيتو كأساليبو: (ِ
 ْٖ/ْديكاف أبي نكاس  ((ّ
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 ّداػػػػػػّدَي حَ ػػػػػػػػػػػػػمدت خَ ػػػػػػػػػج       َدمع َعيني  ػػػػػػػػػػػػػػبِسياِط ال
فالتتابع في األحداث يتضح مف خبلؿ جزئية لٌما) عٌز مف تيكل( كغادر ساحة قمبؾ فينا تأتي     

النتائج بمعية مسبباتيا بعد الفاء السببية في )فيف، كاخضع، كضع لمحب حٌدا( فالكاقع المؤلـ 
لة أف كالمرير الذم يٌمر بو الشاعر كحالة االنكسار، بعد رحيؿ الحبيبة كصركفيا عنو، فبل محا

  يطالو اليكاف كاالستكانة ، كىذه نتائج لمقدمة أكلى قامت عمى تنٌكر الحبيبة كرحيميا، فتأتي
المقدمة الثانية المكتنفة لنتائج  بيف طياتيا بكصفيا ردة فعؿو فييا شيء مف حبٍّ  ال طائؿ كراءه، 

مرارة الكاقع مف  فيأتي بالدليؿ عمى ىذه المقدمات كالمسببات بحكمة حجاجية تحمؿ  في جماليا
حيث كينكنة اليكل كالحب كتمؾ العكاطؼ التي تتصؼ بشفافيتيا الركحانية، كرقتيا العاطفية، 
كعذكبتيا الكجدانية، لكنيما يطيحاف بالسادة مف الجبابرة الممكؾ إذا ما غازلت قمكبيـ عبيدان أذالء، 

نكاس حتى ييشعر القارئ بمضاضة   كالنتيجة الحتمية  لكؿ خنكع كاستكانة ىك البكاء، إاٌل أفَّ أبا
مد عمى أرؽ أجزاء الجسـ كىي  ألمو جاء بصكرة بكائو مفعمةن باأللـ لما اتكأ عمى السياط كالجى

 إقناعا بيذا التتابع الحدثي رالخدكد؛ ليككف اكث
 : ب/ الحجة البراغماتية

كترمي إلى تقكيـ عمؿ معيف، أك حدث ما في ضكء النتائج المترتبة عمى ذلؾ العمؿ أك ىذا       
ككسػػػػػيمة تحػػػػقؽ ىذه الحػػػػػػجة تكػػػػمف فػػػػي تكظيؼ مقاصد المتكمـ (ُ)الحدث إيجابية كػػػانت أـ سمبية

ػػػػإنو ينشأ أحداث تغيير في الفعمية بصكرة تعاقبية، فمجرد ما إف يصٌرح المتكمـ بيذه األفعاؿ ف
، (ِ)الكضع القائـ مف حيث كينكنة القكؿ بأمر معيف ىك إحداث لذلؾ األمر فعبلن كعمى كجو الكاقع

فعمى ىدم البراغماتية كتقمب أحكاؿ الػػػػدنيا كعػػػػػدـ استػػػػقرارىا عمى حاؿ كاحد يسكؽ لنا المتنبي ىذه 
 )الخفيؼ( (ّ):الحجة في قكلو

دينا   ـَ َفُحسُف الُوجوِه حاٌؿ َتحوؿُ       ِمف ُحسِف َوجَيِؾ ما دا         َزو 
ـَ فييا َقميؿُ ػَ ػػػػػػػ           نػُ الد ِذهِ ػػػػي ىَ ػػػػػػػػػمِؾ فػػػػػينا َنصِ ػػػػػػػػَوِصم  يا َفِإف  الُمقا

تجعميػػػػػػـ كجييا مف غير إعراض، كاف سف حي  أف تزٌكدىـ مف حبكبتومف مالطيب  أبك يطمب      
كالحجة في ذلؾ أٌف ىناؾ احتماؿ البٌد أف يقع ، إليو كال تخفيو أك تخبئيو عنا رػػػػػػػػػػػظػػػػػبالن يتمتعكف

                                                           
 ُٔ/ُالكلي: ( ينظر : الحجاج مفيكمة كمجاالتو: محمد  (ُ
  ّّ/ُ( ينظر : المصدر نفسو: (ِ

  ُْٗ/ّديكاف المتنبي: (ّ) 
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مكىا الكبر ، ػػػػبيبة يتػػػػػالش كػػػػكف ،زكؿػػػماليا كيػػػػحاؿ تذىب كتحكؿ، كيتبٌدؿ جكىك إف حسف الكجكه 
، فنمحظ ثمة ركابط قائمة بيف األفعػػػػػاؿ المنتػػػػػمية إلى طبيعة (ُ)التغٌير كالشيخكخة يعقبو كاالقتباؿ

مف حيث تغػػٌير الجماؿ كصيركرتو (ِ)كاحدة كىي األمر)زكدينا، صمينا( نجدىا معقكدة بركابط السببية
نحك األىفكؿ كاف السبب كراء رغبة المتنبي في تزكيد الحػػػػػبيبة إياه بنػػػػػطرةو مف كجييا الكٌضاء، 

ذلؾ تصدؽ الحاؿ في رغبة الشاعر لكصػػػػميا ككف الػػػػدنيا مػػػقاـ زكاؿ كمككثو قميؿ كىذا بيت كك
  القصيد مف ىذه الحكمة المصطبغة بالبراغماتية) النفعية(

 :ج / حجة التبذير
ركيزة ىذه الحجة تقـك عمى ماىية العبلقة بيف الكسيمة كالغاية، مف حيث اتكاء المحاجج عمى       
ماؿ ضػركرات سػػػياقية فػػي صػػكر حجػػػج))مؤسسة جمػػػيعيا عمػػى فكػػرة أف قيمة شيء ما متعمقة استع

 ، كتعتمد ىذه الحجة عمى االتصاؿ(ّ)ىي بالغاية التي الشيء كسيمة ليا((
 اكالتتابع في المكاقؼ كاألحداث، تمؾ التتابعية الغائية التي نممسيا في قكؿ أبي تماـ كىك يحدثن     

 (الخفيؼ): (ْ)عف معاناتو مع الحبيب
 واكاػػػػػػػػػػإف  لي ِمػنػَؾ شػاِغػاًل َعف سِ           ّتى َأراكا    ػػػػػػػػػػراَحػتػي في الُبكاِء حَ 

 اشػاكػاػػػػػػػُر ِمػػَف النػاِس ُكػم ِيػـ حػػػػػػػػػ         ػذي َشأُنُو الَيجػػػػػػػػػػػػػتَػِعػَس الَيجُر َوال  
 َلسُت َأدري ما حيَمتي في ِرضاكا        ػػِإّنػػي    ػػػػػَدّنػػػي ِإلى ِرضػػاَؾ فَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَأرِشػػ

ذا قػ  َقمِب ذاكاػػػػػػػػػػػساني َوَأنَت في الػػػػػّطػا         َؾ لِ ػػػػػػػػػػػػػػػِحػبُّ تَػخَ ػػػػيػػَؿ َمػػف تُػػػػػػَواِ 
قؼ عمى أبكاب ػػؽ يػػػػد، ًعشؽه يتيـ، عشػػػػػػرؼ كاحػػػػؽ، الحٌب مف طتحكي أشٌؽ أنكاع العش      

ٌمؽ ػػٌب كالتعػػف الحػػػمزيد مػرٌدىا بػمدفكعان عنيا، عشؽه يتحٌمؿ إساءات اآلخر كال يممؾ إال أف ي
ياف ػػػػػتو بالنسطٌ ػػػػتخ ؿػػػػػي حػػبكبتو فػػػػػػػػػػلى محإتو ػػػػػػػػػػاؿ حجػػػيصإى ػػلإر ػػػػػػإذ يعمد الشاع ،كالعشؽ
و، فسػػػػػػػػمؾ أبك تماـ سبيؿ الكسػػػيمة لمغاية ىا  ال يغير مكانتيا شيء في قمبفيك باؽو عمى كدٌ  كاليجر،

في كؿ بيػػت مف نػػٌصو، ففػػػػػي البيػػػت األكؿ كانت غايتو مػػػف بكائو ىك نشػػداف الراحػػة كالتسمي بو 
الحػػػػػقان لػػػرؤيتو، كغػػػػاية البيت الػػػثاني في الػػدعػػػػاء عمى اليجر)تعس لشػغؿ الكقت حػػػتى يتسػٌنى 

اليجر(الف سبيمو اإلعراض كاالبتعاد عف االحبة بجفاء، كبعدما أعيت السبؿ أبا تماـ في كسب 
                                                           

 ُْٗ/ّينظر: شرح ديكاف المتنبي: ((ُ
 ّٖٔ( ينظر : االستعارة في محطات يكنانية كعربية كغربية : محمد الكلي: (ِ
 َِٓ( مدخؿ الى الخطابة: أكليفي ركبكؿ: ترجمة رضكاف العصبة: (ّ
  ِٓ( ديكاف أبي تماـ :(ْ
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رشاده إلى الطريؽ  رضا الحبيبة حينما كانت تمؾ السبؿ ىي الكسيمة لمكصكؿ إلى غايتو كا 
مػػػفكز برضػػاىا، أما الػػغاية القػػابعة في رابػػع األبيات كالمتمػػػثمة ببيػػػػت القصيد في ىذه المخػػػتصر ل

الحكمة الغزلية الحجاجية التي كانت كراء تخٌطي لساف أبي تماـ ليميج ًباسـ مف يحب كػػكف ذاؾ 
صػػريح باسػمو، فػػػػيذه الغػػايات الحػػػػبيب قد تمػػكضػػع كسػػػػط فػػؤاد الشاعػػر فانتػػفت الحػػاجة إلى الت

الجػػػػػزئية تشكؿ حجػػػػػة غائية أساس تتمثؿ بالقرب مف الحػػبيبة كالفػػكز بقمبيا فتعددت كسائؿ ىذا 
القػػرب كالكصػػػؿ مف بػكاء إلى دعػػػػاء باليػػػػػبلؾ إلى قٌمة حػػػػػيمة إلػػػػػى تخطي المساف فجميعيا مبررات 

عرضيا الشاعر كي يصؿ إلى مبتغاه مف حبيبتو، فتعٌددت الكسائؿ كالغاية  حجاجية قد أسرؼ في
ف تمؾ الػػػػغاية تبػرر جمػػػػػػػيع الكسػػائؿ التي استرشدىا مف جية أخرل.  كاحػدة مف جػػػػية، كا 

 الحجج المؤسسة لبنية الواقع :–ٗ
ىي الحجج المتصمة بالكاقع اتصاالن كثيقان، فيي تكٌمؿ ىذا الكاقع كتظيػػػػػر العبلقات القائمة بيف      

أشيائو في خضـ أحداثيا المتعايشة أك المتتابعة كلذا يطمؽ عؿ  ىػػػػذا المكف مف الحجج بػػ) الحجج 
تكضيحيا أك تقكيتيا كمف ، كيسعى ىذا المكف مف الحجج إلى إثبات قضية معينة أك (ُ)التجريبية(

 حج التأسيس ىينا ما يعرؼ في المنظكمة الحجاجية بػػػػ
 أ/ الحجة بالشاىد : 

كيؤتى بيذه إلثبات أمر ما مف طرؼ الشاعر المحاجػػػػػج إلقناع السامػػػػع، كتقػػػػكـ حجة الشاىد       
ػػػكلكجية عػػػػف الشخصية المراد عمى معرفة الشاعر العميقة كعمػػػمو الدقيؽ بشكاىد تاريخية أك مثيػػ

نجدىا  ة، كىذه الحج(ِ)مكضع االحتجاج، كأف تككف))قصتو مكجية الستخداميا كدعاية تبريرية((
 (البسيط):  (ّ) حاضرة في قكؿ أبي نكاس

 ؿِ يَ لمحِ  رشدتِ وى أُ اليَ  منؾِ  لو صحَ              ؛ؿِ مَ بالعِ  عدَ الوَ  ، متِ ا ندِ لمّ  ، أتبعتِ 
 !ؿِ مَ ػػػػػػػػالعِ  ةُ ثرَ ػػػػػػػػوال كَ ػػػل العذرَ  ؽَ ضيَ ما أَ     ؛كـرَ عذِ ػػػػػػػػلن مداً ػػػػػػػػػػػػػعَ   ـُ تُ مػػػػػػػػمّ تع فػػػػػػػػػلك
 ؿِ ػػػػػػػجَ عمى وَ  إالّ  قاً ػػػػػػػػػػػرى عاشػػػػػػػاًل        ولف تػػػػػػػجِ وَ  قاً فِ ػػػػػػػشا أراه مُ ممّ  نتُ د كُ ػػػػػػػق
 !ؿِ ػػػػػػػػػػػمَ األَ  وةُ ػػػػوال قػػػػػػػػؿ لطِ ػػػػػػػػبيُ  يأُس ػػػػوال      ؛بتيعذ  ػػػمبي يا مس قَ أبالي متِ رُ  دػػػػػػق

                                                           

، االستعارة في محطات يكنانية كعربية كغربية: محمد ّّبنظر: النظرية الحجاجية : محمد طركس:  (ُ)
  ّٖٓالكلي:

 ّٖالببلغة : المدخؿ لدراسة الصكر البيانية : فرانسكا مكرك، ترجمة محمد الكلي كعائشة جرير:  ((ِ
  ٕٗ/ْ( ديكاف أبي نكاس :(ّ
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الكعكد كالعمؿ التي قػػػػػٌدمتيا محبكبتو، كمػػف الػػمؤكد فػػػػكؿ  بي نكاس مف كثرةنمحظ استياء أ       
  ، ، ندمػػػػتي عذر تأتي بو ىك شاىد عياف لمشاعر مف خبلؿ ضمائر المتكمـ الكاردة في )اتبعتي
، أراه( مف جية،  كشاىد الحجج بالنظر ليذه الكثرة مف جية أخرل، فما  ، لنعذركـ، كنتي أرشدتي

رد ىذه الشكاىد بحكمة تبريرية)ما أضػػػػػيؽ العػػػذر لكال كثرة العػػػػمؿ(، كدعػٌػـ ىذه كاف مف الشاعر إاٌل 
ك)كاليأس يبػػػطؿ لكال قػػػػكة األمؿ(،  الحكمة بشكاىد حكمية متكالية )كلف ترل عاشقان إاٌل عمى كجؿ(،

كيؿ بنية كاقعية تسمح كاالستدالؿ بالتمثيؿ يعٌد كسيمة حجاجية ميمة؛ إذ إٌنو يفسح المجاؿ لػػػ )) تش
، فأبك نكاس ىنا احػػتج عف طريؽ عبلقة (ُ)بإيجاد أك إثبات حقيقة عف طريؽ تشابو في العبلقات((

المشابية لما صار يأتي بمعنى يؤكده بمثابة استػػػشياد عمػػػػى ذلؾ المعػػػػنى، كاستشياد بالحجة مف 
الشعرم، فكثرة التعمؿ التدع لمعذر قيمة، لكنو مع خبلؿ تمؾ المتكاليات الحكمية التي ضٌمنيا نٌصو 

كؿ ما أفصح عنو مف معاناة، فأننا نممس تعمقان  شديدان  يكازم الحجج التي أكردىا كجعؿ كاسطة 
ـٌ عميو بيف الفينة كاألخرل.  تمؾ الحجج )قكة األمؿ( التي تبطؿ اليأس الذم قد يخي

 حجة التماثؿ:ب/ 
 ف ماػػػكضبط الحدكد، كلك كاألشياءالمفاىيـ  بأك مبدأ إلى التعريؼ  فكرةو بٌج تػػػمد المحػػػػيع كفييا     

عمى كالتحديد  ػػػػػػطعريفات ال تنتمي إلى النظاـ الشكمي بؿ تٌدعي قياميا بدكر الضبػػػػػػيقٌدمو مف ت
، نحك منطقيال وشببي الحجاج مف ىذا القبيؿ مٌ ػػػػػػسلذا  ؛ (ِ)دقة كالكضكحػػػػػػافتقارىا إلى ال الرغـ مف

ىك نفسو معنى ك معرَّؼ كىك رجؿ أك أب  فالمعنىأبان(  األب يبقى دائمان ك  ،:)الرجؿ رجؿقكليـ
 وػػػػعمى كج رػػػكاآلخ، قيقةػػػػظييا كرد عمى الحػػػػأحد ركنييا أك لف تيعٌد ىكذا قضايا أفكليذا  ؛رؼالمعٌ 

 (:)لخفيؼ(ْ)نكاس يىذه الحجة ما نممسو حاضران في قكؿ أب ، كمف مصاديؽ(ّ)المجاز
 

 يباػػػػاِذلي والَرقػػػػػػػػيُت عػػػك  ػػػِيبًا       وَتشػػعج االً اؿ مّني الَيَوى منَ ػػػػػن
 غيَر أّف الَيوى رأى أف أشيَبا   شِبُت ِطفاًل ولـ يحف لي َمشيٌب    

 إّنما ُيسِعد الَغريُب الَغريبا           أسِعديني عمى الَزماف َغريٌب   
 

                                                           
 ِِٓمية إلى القرف الثاني  لميجرة ، بنيتو كأساليبو: سامية الدريدم : ( الحجاج في الشعر العربي  مف الجاى(ُ

 ََِينظر : المصدر نفسو :  (ِ)
 ْْ_ْٓينظر: في نظرية الحجاج : ( (ّ
 ِٓ/ْديكاف ابي نكاس:( (ْ
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المعطيات اآلتية)ناؿ اليكل مناالن(،)شبت طفبلن  لـ بيف  الحجاجيةأراد الشاعر بياف المماثمة       
يحف لي مشيب(،) يسعد الغريب غريبا(، فأعطى  لمفردات) اليكل المشيب، الغػػػػريب( دالالت  

، كذلؾ بالتعػػػػكيؿ عمى تكػػػرار تمؾ المفػػػػردات باشتػػػقاقيا عنىػػكة لممػػػػػمكنيا  قػػػػػػمؿ في مضػػػػتػػػػتح
ع ذم تمكٌ ػػػػكاس الػن ياؿ أبػػػػػػػكاف مثؿ ح مففَّ العشؽ يناؿ مف المرء السيما المختمفة؛ مف أجؿ بياف أ

ثرة اليمـك ػػػبؿ لكف؛ يشتعؿ بتقادـ األياـ كالسػػػنييب لـ ػػػػالش فٌ أح برٌ ػػػػفيك يص ؛ بألـ الكجد كالشكؽ
لى إصؿ بحجتو ػػػعنى ليػػػمة المدمة لخػػياغة الكمصالشاعر عمى  ةف قدر تبيٌ  )شيبان( فمفظة، كاألحزاف
، كىذا ىك حٌد لمشيب مف كجية نظر أبي ير حاؿ المرءيفَّ لمحب إمكانية كقدرة عمى تغأالمتمقي ب

ف كانكا في نكاس التي تقؼ عند كبار السف فحسب؛ بؿ لمشيب اليد الط كلى بالنسبة لمعشاؽ كا 
 غضاضة العمر.

 ()الطكيؿ :(ُ)بقكلو العباس بف األحنؼ كفي سياؽ الحجة عينيا يطالعنا     
 

 وال َصبرِ  سمو  عف  يكاف َسكت وما          نيوما ِطبُت نفسًا عنِؾ لّما ىجرت
 رِ ِرضاِؾ ِبَقتمِى إف َعَزمت عمى اليج         يِلتبُمغِ  سينفولكف َسَخت نفِسى بِ 

 فآثرُت السُّكوَت عمى الُخسرِ  يكالمِ           ير نػػػػإف تكم مت ضَ  ين  إنُت ػػػػػػوأيق
 ًسى(،ػػنفب )نفًسى رارػػبتك ىذه المكانةؿ مثٌ ػكيت و،بػكبة في قمػػالمحب ةيكضح لنا الشاعر مكان      
بكبة ػػػػالمح إرضاءدرتو عمى ػػػبق األحنؼيزعـ ابف  ، كمف ثـالسككت(–ي(،)سكتيىجرتن–)اليجر

كعان ػػػػػػػػرتيا طػػػػػػػػليج باليجر و في أٌنو لػك كاف رضاىا يقػػػػعجتػػػإظيار ح عمد إلى األمر، وفيما كمٌ ػػػػػػم
لمسككت  بأفَّ ماثمة ػػالم ػػػػػبلؿخف ػػجاجية مػػكمة الحػػػػمالية لمحػػػطي جػػػػػػػيع كىذا األمػػػػر الػػػػػذم رىا،ػػػألم
؛ ذلؾ بأف السككت مف شأنو أف ينفع، عمى العكس مف الكبلـ الذم قػػد ىمية الكبلـأكؽ ػمية  تفػػأى

 يضٌر مكقفو كيفسد مكقعو مف قمب محبكبتو.
 
 
 
 
 

                                                           
 ُّٓديكاف العباس بف األحنؼ: ( (ُ
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 ج/ الحجة االحتمالية:
مػػػػف أىداؼ، كيسػػعى كتقكـ في أساسيا عمى حٌظ المرء كمساعيو في تحػػػػقيؽ ما يركمو       

، كندركيا في ( ُ)إلنجػػػػػازه مػػػػف أحػػػػػػداث كمػكاقؼ، ككؿ ىذه المعطػػػػػيات تبػػػقى مقػػػػيدة بدائػػرة االحتماؿ
 : )الكافر( (ِ) قكؿ المتنبي في احدل مقدماتو الغزلية

 
 ولوال أنني في غير نوـٍ                   لكنُت أظنني مني َخياال

 الوصاال جدُ ىجرىا يَ  فساعةَ          بقمبي    مشغوؼٌ  الحزفَ  كأف  
 عميو حاال فَ دمِ روؼ لـ يُ صُ       ي    بمكذا الدنيا عمى مف كاف ق

 
كبيرة، لٌما كضع المتنبي نفسو أماـ جممة احتماالت، كمظاف  نجد النص معبأن بطاقة حجاجية     

ـٌ فعميف ناقصيف)لكنتي أظنني(، كىذا النقص  ىذه االحتمالية جكاب الجممة الشرطية القائـ عمى تضا
يفضي إلى االحتماؿ كي يصؿ إلى اليقيف، كذلؾ داللة الشؾ المتكارية خمؼ الفعؿ)ظف( مف جية، 

مف جية  علخياالت أك األطياؼ ىي ىكاجس بعيدة عف أرض الكاقكداللة )الخياؿ( ككف ىذه ا
أخرل تعٌمؽ مف المحمكؿ االحتمالي؛ كغاية الشاعر مف ىذا الكضع الذم ال يحسد عميو مف 

يجدُّ الكصاؿ إذا ىجره الحبيب، فكٌمما  –الحزف –كصيركرة  واالحتماالت تفسير عشؽ الحزف لقمب
ًمؽ بو، فعٌمؽ المتنبي كؿ ىذه الشككؾ عمى شماعة االحتماؿ  حصؿ اليجراف كاصؿ الحزف قمبي كعى
ليبٌرر عدـ حظكتو بفتاتو التي أفرط في كصفيا كتشبيييا بالقمر في حسنيا، كبالغزاؿ كخكط الباف 

نفسو أماـ احتماؿ ال ثاني لو اختصره في حكمتو الحجاجية آخر ، ليضع (ّ)في اعتداؿ قامتيا
النص، كخبلصة ىذا االحتماؿ إف الدنيا كانت كما تزاؿ عمى ما كانت عميو، فمف سبقني لربما رآىا 

 كما أرآىا أنا أآلف، أم كما ىي عميو لحظتئذ، فصركفيا ال تدكـ عمى حاؿ كاحدة. 
 

 

 

                                                           
  ُّفي قصة سيدنا مكسى عمية السبلـ: محمد عرابي)رسالة ماجستير(: (ينظر : البنية الحجاجية(ُ
 ِِْ–ِِّ/ّ( ديكاف المتنبي : (ِ
 ِِْ/ّ( ينظر: شرح ديكاف المتنبي: العكبرم: (ّ
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 ادلبحج انخاوي

 ادلفارقت نهحكمت انغزنيت تقاواث

ٌف العمؿ األدبي تكاصؿ بيف          لما كانت المفارقة  كسيمة اسمكبية تنتج الشعر كتثريو، كا 
أف تتكافر عمى جممة مف عناصر االتصاؿ التي قكاميا: المرسؿ كالمتمقي  فبلبدٌ  المؤلؼ كالقارئ؛ 

ثرائية قادرة عمى منح الشاعر اا كظيفة فنية مف رؤيا الشاعر لي ، فالمفارقة مبادرة متفجرة(ُ)كالرسالة
ميا المقاـ تشكيبلن فنيان، مٌما كيشكٌ  ،صكر ابداعية تتسـ بالجدة كاالبتكار بحسب ما يقتضييا المكقؼ

 أك صانعيا. يتيح التفٌرد كالتميز لقائميا

يكاد يتفؽ المحدثكف في نظرتيـ لمستكيات المفارقة مع رؤية الجرجاني مف حيث كجكد      
تعبير الكاحد  لم، كبالنسبة لمستكيات ىذا المعنى (ِ)كمعنى المعنى ،المعنى : مستكييف  لمعنى لكبلـ

يؽ، ، كالمستكل العمهر عنو الكبلـ في ظاىر : السطحي كىك ما يعبٌ ففي المفارقة  فيناؾ مستكيا
ـٌ الكصكؿ إلى إدراؾ  المفارقة إاٌل مف خبلؿ إدراؾ  كىك الذم يمٌح القارئ عمى اكتشافو، كال يت

، فضبلن عف تعبير المفارقة عف (ّ)، ككذلؾ البٌد مف كجكد ضحية في المفارقة أك التناقض التعارض
ؿ تشكٌ ت؛ ف (ْ)مكقؼ مخالؼ بطريقة غير مباشرة لخداع الرقابة، أك إخفاء النكازع غير المرضية

بحسب نكع المفارقة، كمف ثـ  ةالبنية في المفارقة مف التقاء ىذه العناصر كتفاعؿ مقكمات محدد
مع في المفارقة كال تأتي بصكرة منفردة تفيذه العناصر تككف متداخمة في جميع األحكاؿ ، كتج

 منيا لكشؼ ةو ىذه العناصر منفردة محاكل كستعمد الباحثة إلى دراسة ،( ٓ)الكاحدة عف األخرل 
 جماليات ىذه البنية في المفارقة

دت الرؤل حكؿ تحديد مفيكـ المفارقة نظران لتاريخيا المكغؿ في القدـ، مٌما جعميا تتسـ تعدٌ       
، فما يعنيو اليـك يختمؼ عف المختمفةمتطكران لو أشكالو  بالغمكض كعدـ االستقرار  ككنيا مفيكمان 

                                                           
 ٔ( ينظر: المفارقة في شعر الركاد،: قيس حمزة الخفاجي : (ُ
 ٔٔ( ينظر : دالئؿ االعجاز : عبد القاىر الجرجاني : (ِ
 ُّّالمفارقة : د. نبيمة ابراىيـ )بحث(: ( ينظر : (ّ
 ُِّينظر : البنيات األسمكبية في لغة الشعر العربي الحديث: مصطفى السعدني:  ((ْ
 َٕينظر : المفارقة )ميكيؾ ( : ( (ٓ
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فمفيكـ  المفارقة   ،خرل، كمف مجتمع إلى آخرأتو باألمس، كتمثيمو يختمؼ مف ثقافة إلى دالل
 . (ُ)ر المجتمعات  متطكرا كمتجٌدد بتطكر الزمف كتغيٌ 

لقد مٌثمت المفارقة مركزان جدليان بيف المصطمحات النقدية قديمان كحديثان؛ إذ يكاجو الدارس صعكبةن     
مانعو ليا؛ إذ تتجمى المفارقة في مظاىر عدة ترتبط بالكجكد اإلنساني في الكقكؼ عمى حدّْ  جامعو 

كتػػػػبرز في زكايا التناقػػػض كالتضاد بيف عناصر كاف ينبغي أف تككف مػػػػػتكافقة، فتظيػػػػػػر المكاقػػػػػؼ 
الكذب، كتتصؿ في كػػػػػثير مف ، كالصدؽ مع عػػمى عػػػػػػػػكػػػس حقيقتيا؛ إذ يختمػػػػػػػط العػػػػػبث مع الجػػػػدٌ 

أشكالػػػيا بالتيػػػػػػػػكػػػػػـ كالسخرية؛ فيي تقكـ عمى استنكار االختبلؼ كالتفاكت بيف أكضاع كاف مف 
 كضعية شأنيا أف تتفؽ كتتماثؿ، أك بتعبير مقابؿ تقكـ عمى افتراض ضركرة االتفاؽ في

ر في لغة األدب، ليا جذكرىا باختبلؼ مسمياتيا؛ غير مػػباش المفارقة أسػػػػمكبان   ، كتعدٌ (ِ)االختبلؼ
ظاىرة أسمكبية متميزة تمثؿ  مفيكميا بأٌنيار حتى العصر الحديث، كيمكف اجماؿ كلكف تعريفػػػػيا تأخٌ 

تقكـ شعريتيا عمى  جدلية  بيف)الصانع الماىر( كالقارئ الذم ك لعبة لغكية غاية في الذكاء كالميارة 
 .  ( ّ)عاني يحاكؿ الكصكؿ إلى ىذه الم

لممفارقة كظيفة ميمة في االدب عامة، كالشعر خاصة، إذ إنيا في الشعر تتجاكز الفطنة كشدة ك 
أتي مف خبلؿ ياالنتباه، إلى خمؽ التكتر الداللي في القصيدة عبر التضاد في األشياء، الذم قد ال 

رعة في تكظيؼ مفردات الكممات المثيرة كالمركعة في السياؽ فحسب، بؿ عبر خمؽ اإلمكانيات البا
 المغة العادية كاليكمية داخؿ الخطاب الشعرم .

كلعؿ اكتناؼ مكضكع الدراسة لجزئيتيف متضادتيف) الحكمة( كمركزىا العقؿ ك)الغزؿ( كمنبعو      
القمب يحمؿ بيف طيات ىذا التناقض الكثير مف المفارقات، كمف ىنا يجد البحث لزامان عميو 

 .المفارقة كحيثيات انكاعياالخكض في ماىية عناصر 

 

 

 

                                                           

  ُٕالمفارقة في شعر ابي نكاس: كرار عبد اإللو عبد الكاظـ :  (ُ)
 .ُّٓعمي عشرم زايد : عف بناء القصيدة العربية الحديثة : ينظر:  ِ) )

 ّ/ُ( ينظر : شعرية المفارقة بيف االبداع كالتمقي : نعيمة سعدية )بحث(  العدد(ّ
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 أولا / عىاصر ادلفارقت :
 التضاد:( ُ

إذ إف بنيتو  تٌشكؿ خمخمة في بنية المغة التي  ؛ يمثؿ التضاد القيمة الداخمية لمسياؽ النصي       
تصبح قائمة عمى المخالفة كالمصادمة، كىي تككف كفػػػػيمة بإيقاظ القػػػارئ كاستنػػػػفاره، كما أنيا تقػػػػػكد 

تقـك المفارقة عمى ك ، (ُ)القارئ لمػػػػػكاجية ظاىرة المفارقة ليحقؽ فييا اتصاال مع النص المدركس
كترة تتضاد كتتضافر في آف كاحد، بيف المرجعية المشتركة كرؤية المبدع الخاصة، إقامة عبلقة مت

تتجمى في العمؿ األدبي لتبٌيف التناقض الفكرم أك االجتماعي الذم يحٌسو الشاعر كيعتقده؛ لذا ك 
 (ِ)تمتمؾ المغة خاصٌية المغايرة)التضاد(

ىذا  ة التي ترتكز عمييا المفارقة، كالتضاد مف العناصر الميمة، فيك الركح كالدعام كيعدٌ      
أساس المفارقة الذم يستطيع المتمقي عف طريقو اكتشاؼ مسػػػػتكييف لممعػػػنى في الكػػبلـ العنصر 

كمػف أجػػؿ إحػػداث ىػػذا التػػضاٌد أك التغاير في سمة أسمكبية  –امالماٌر ذكرى –الظاىر كالعميؽ
ػػػػػػرسؿ)الباثٌ  ( الذم يغادر المػػػػباشرة في الكػػػبلـ؛ لذا يكظٌػػػػؼ الباٌث إمكانية خاصة مرجعيا ثقافة المي

المغة كطاقاتيا التعبيرية، كلكي تحقؽ المػػػفارقة غػػػػرضيا مف حيث الجدة كالتأثير في المتمقي؛ فبٌلبد 
)) صاحب المفارقة يقكؿ فػ مف اتكاء ىذا االتصاؿ عمى التضاد بيف مستكيات المعنى المبتغى، 

ان لكٌنو في الحقيقة يقكؿ شيئان مختمفان تمامان، كضحية المفارقة مطمئف اف األمكر ىي عمى ما شيئ
 . (ّ)ان(( مأنيا في الحقيقة مختمفة تما يحٌس  كال وتبدك عمي

عيرؼ ىذا العنصر بمسمياتي عديدة منيا كتقكـ فكرتو عمى ))استنكار االختبلؼ كالتفاكت بيف      
كأطمؽ عميو كذلؾ )المغايرة( التي ىي عنصر لغكم  ،(ْ)تتفؽ كتتماثؿ(( أكضاع كاف مف شأنيا أف 

كمف ثـ فعنصر التضاد الذم يعٌكؿ عميو الشاعر في حقيقتو ؛ (ٓ)أك ببلغي يستعمؿ عكس الداللة
يقكـ عمى داللة ثنائية تعطي معنىن مغايران لؤلشياء عف معػػناىا الحقيقي كذلؾ بعكس داللتيا الى 

ا مقد يتحقؽ بيف ظاىرتيف متباينتيف، أك مكقفيف متعارضيف في لفظيمراكغ م، معػػػػػػنى ثانك 

                                                           

 ْٗينظر : في الشعرية : أبك  ديب : (ُ)
  ٕٕ–ٔٔينظر: المفارقة في شعر الركاد:  (ِ)
 ْ( المفارقة: د. سي. ميكيؾ: (ّ
 َُّزايد : (  عف بناء القصيدة العربية الحديثة: د. عمي عشرم (ْ
  ُْْالمفارقة في القص العربي المعاصر: سيزا قاسـ)بحث( : ( (ٓ
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ؿ النص بالمفارقة تاركان كراءه كسيمة االتصاؿ لمقارئ ، فالكاتب أك صانع المفارقة ييحمٌ (ُ)امكمعناى
 الذم يكتشؼ المفارقة بنفسو اعتمادان عمى خبرتو في قراءة النص. 

يمثؿ التضاد في الحكمة الغزلية العباسية أىػػػػػػـ ركائز المػػػػػفارقة لدل شعراء العصر إذ       
تتػػػجاذب تكجياتيـ الفكرية كالعاطفية في نظرة مفارقة إزاء األشياء حكليـ التي تقؼ حائبلن مع مف 

ما يتعٌرض لو الشاعر  براز تمؾ الثنائيات الضدية التي تبٌيفإيعشقكف ككاف لمتضاد دكر فعاؿ  في 
العاشؽ مف مضايقات كمعكقات، كمف مصاديؽ ىذه المفارقات المتضادة قكؿ العباس بف األحنؼ؛ 

 : )الطكيؿ(( ِ)بينو كبيف فكز  الحاؿ إذ عمد الى تكظيؼ تجربتو العاطفية متكئان عمى كاقع
ـَ اليَوى و   تمت عاأرى ُكؿ  َمعُشوَقيِف غيري وغيَرىا        قِد استعذبا َطع

ّياىا، عمى غير ِرقَبٍة            وَتفِريؽ َشمِؿ، لـ َنِبت ليمًة َمَعا ّني واِ   واِ 
 وقد عصفت ريُح الوشاِة بوصػػػػمنا      وجػَػػػػػػر ت عمػػػػيِو ذيَميا فتػػػػقػػػط عا
ني ألنَيى النفس عنيا ولـ تكف        ِبشيٍء مف الدنيا ِسواىا ِلَتقَنعا  وا 

ـ ابف االحنؼ تقاببلن متضادان في البيت االكؿ مف ىذه الحكمة الغزلية المنبثقة مف تجربة يقي      
عقد مقارنة بينو كبيف حاؿ العٌشاؽ السعداء الذيف يستعذبكف ؿ حية لمشاعر التي مف خبلليا حاك 

ح طعـ اليكل كجمالية العشؽ، فحالتو خبلؼ لكؿ عاشؽ فمـ ينؿ سكل الحزف كاليـٌ كالقمؽ، ثـ يفص
يعٌرج عمى الشاعر عف صدؽ مشاعره كرابطة العشؽ التي جعمتو مكتفيان بمقاء مف يحب فحسب، ثـ 

 كما يتعرض لو مف المكـ، قد زادت مف عشقو لػ )فكز( لوالحالة النفسية المصاحبة 
: (ّ)خرل في قكؿ ابف االحنؼ أكيتجمى التضاد الطبقي في الخطاب المكٌجو إلى )فكز( مرة 

 )الخفيؼ(
ـُ الممموكا ـٌ ليس َيرَح  يا قِميَؿ الوفاِء أنَت مِميٌؾ         ظاِل
 قد تركَت الكتاَب ِمنَؾ إلينا    ُخُمقًا لـ يزؿ ػػػػ فديُتَؾ ػػػػػػ ِفيكا

نمحظ اكتناؼ ىذه الحكمة الغزلية في شطر أكؿ البيت أف الشاعر أطمؽ لفظة) مميؾ( قاصدان       
خمجاتو فصارت تعٌذبو باليجر كالٌصد، ثـ  ي تسيطر عمى كؿٌ مف كرائيا قكة جذب محبكبتو الت

                                                           
( ينظر: المفارقة  في الشعر العربي الحديث محمد ميدم الجكاىرم ػػػ نمكذجاػػػ ) رسالة ماجستير( منتيى حسف (ُ

  َّمحمد عمي األنصارم:
ألبي العميثؿ. ينظر: التذكرة الحمدكنية : ابف  ، كالبيتاف االكؿ كالرابع ينسبُِٕ( ديكاف العباس بف األحنؼ : (ِ

 ُٖٔحمدكف : 
  َِّ( المصدر نفسو:(ّ
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تبعيا بمفظة )المممكؾ( أم الشاعر العاشؽ الضعيؼ الذم استرٌقو اليكل فغدا ال يقكل عمى أ
النيكض كال يممؾ سبيبلن لمخبلص مف أصفاد الحب التي كٌبمت فؤاده، ليكشؼ بمفارقة تضادية في 

في الكفاء كالظمـ نتيجة اختبلؼ مكامف القكة كالضعؼ بيف  حكمتو مفادىا: اضطراب مكازيف العشؽ
الحبيبيف، كىنا نممس في ىذه المفارقة انعكاسان لكاقع المجتمع العباسي آنذاؾ، إذ كانت ثمة سمكة 

رار عمى العبيد، كىي ركاسب طبقية، فجاءت حكمتو في خطابو الشعرم مكتنزة بأصداء كاقعو حلؤل
 المعيشي المرير.

تضاٌدان قائمان عمى المفارقة في حب ابف المعتز الذم جاء غايةن في التناسؽ مع طبيعة كذلؾ نمحظ 
المكضكع الغزلي مف خبلؿ إضمار الحبَّ قبالة عبلئمو كتجٌمييا عمى صفحات كجيو كقسماتو؛ إذ 

 :)الطكيؿ( (ُ)يقكؿ
ـُ         وكيؼ وفي وجيي ِمَف الحب َمعَمـُ  ِعمفُ أأَ   ما بي أـَ ِأسرُّ َفأكُت

ـُ   أثيبوا ِبُود  أو أثيبوا ِبَيجَرٍة                  َوال َتقُتموني إف  قتمي ُمحر 
رؤية يطمعنا عمييا ابف المعتز؛ فيك يزعـ أاٌل سبيؿ  نقاب معالـ المغة الشعرية تكشؼ لنا      

بادية عمى محيا نقاب المحبيف، فتشٌكمت ىذه الرؤية لدل الشاعر  ىالكجد، فشكاىدإلخفاء أكاصر ا
(مف خبلؿ التضاد في البيت األ عتاب ىذا أكعمى  ،كؿ مف ىذه الحكمة الغزلية، بيف )أعمف( ك)أسرُّ

التناقض كتمؾ الضدية كجد الشاعر الفرصة مكاتية لعرض معاناة العشاؽ كاستدرارىـ لعطؼ 
 ،راؾ عشقيفٌ شً كفرساف المياديف بً  ،اتي أسٍرفى كقتمفى الجـٌ الغفير مف شجعاف المعارؾالحبيبات المك 

سر كذاؾ القتؿ ىي أدلة كافية كمؤشرات كاضحة عمى كينكنتيـ أل، كلعٌؿ ىذا اكسياـ غراميفٌ 
تؿ الذم اىا مفيكمان مغايران لمقنان إيٌ عشاقان، فمجأ ابف المعتز لممفارقة لبياف فحكل حكمتو الغزلية مضمٌ 

   اليجر. البيعد ك  يصيب المرء نتيجة
 : )المنسرح( (ِ)  قكؿ ديؾ الجف الحمصيكذلؾ كمف مظاىر عنصر التضاٌد 

 أنَت حديثي في الن وـِ واليقظْو          أتعبُت مّما َأىذي بؾ الَحَفَظوْ 
 لو كنُت ممف تنياُه عنَؾ ِعظوْ            كـ واعٍظ فيَؾ لي وواعَظةٍ 

مٌثؿ خطاب ديؾ الجف الحكمي أعبله مظيران جديدان في بياف مركزية ماىية التضاد بكصفو      
( عٌبر مف خبلليا اليقظةعنصران فاعبلن في المفارقة؛ إذ جمع أكؿ البيتيف نقيضيف متضاديف)النكـ/ 

                                                           

 .ُٕٕديكاف بف المعتز :  (ُ)
 ِٔديكاف ديؾ الجف الحمصي: ( (ِ
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عماؿ شفؽ عمى حالو المبلئكة المكٌكمكف بحفظ أأالشاعر عف ىيامو ككليو بمحبكبتو )كرد( حتى 
خرل أالخمؽ، بالنظر لكثرة إلحاحو بذكر مف يحب، كما ٌصكر البيت الثاني مف ىذه الحكمة مفارقة 

عنو، إاٌل أف  ىالنتيجة المرجكة كالمتكقعة مف كؿ كعظ، ىي ترؾ المرء عٌما ييني تقكاميا: لٌما كان
م كعظو أع ليخرج عنو مؤكدان عدـ انتيائو عف حبو، كعدـ انتفاع ديؾ الجف خالؼ المألكؼ المتكقٌ 

 معو.

 ػػػػ الغفمة المطمئنة لمضحية: ٕ
دراؾ الضحية كسذاجتيا إكىي مف العناصر الميمة التي تقكـ عمييا المفارقة، كتتمثؿ بقمة      

فالضحية ))عنصر  ، لذا(ُ)نتيجة ثقتيا العمياء باألشياء حكليا كقناعتيا البمياء  ةككقكعيا فريس
م أ –فيي   (ِ) (أزرىا بيف المتناقضيف في قضية ما( ضركرم في المفارقة يعمؿ عمى شدٌ 

ف صاحب (ّ)ضركرة الزمة كرافد ميـ لقياـ المفارقة  –الضحية ، كتعزيزىا بالغفمة المرجٌكة، كا 
الضحية كمعرفتو  المفارقة أك المكقؼ المتصٌؼ بيا يجب أف يدرؾ كيشعػػػػػر بالغفمة التي تقع فييا

بالحقيقة التي يشيدىا مكقؼ المفارقة؛ ككف الضحية تكشؼ عف نفسيا مف غير كعي منيا بحقيقة 
األمكر التي حكليا، فتككف ىي نفسيا أك اآلخر الذم خػػػدعتو الظكاىر كالمظاىر بحػػػػػػسب نظرة 

ٌنو ال عمـ لو بحقيقتو صاحب المفارقة إلى المكقؼ؛ إذ )) يقدـ صاحب المفارقة مظيران كيٌدعي أ
، كمف خبلؿ استقرائنا في الغزؿ العباسي (ْ)بينما ينخدع  الضحية بمظير كىك ال عمـ لو بحقيقتو((

ت عمييـ معطيات الغفمة المطمئنة التي عكستيا حكميـ دنجد جٌؿ شعراء العصر مف العشاؽ قد ب
كتبجّْحيما  ،باء عمى السكاءعمى درجات غركر المحبكبات كالرقأالشعرية ، فبدت تمؾ الغفمة في 

ة أحزانو بالكبرياء كالنفاؽ معان، كمف مظاف ىذه الغفمة ما جٌسده بشار معبران عف حرارة أشكاقو كشدٌ 
 : )الطكيؿ( (ٓ)عمى فراؽ محبكبتو)خشاب(؛ فيقكؿ

 أخش اَب حّقًا أف َداَرِؾ ُتزعػَػػػػػُج          وأف  الذي َبيني َوَبيَنؾ ينيجُ 
 اهلل أشُكو أف بالقمِب كربًة        ِمَف الش وِؽ ال تبَمى وال تتفر جُ  إلى

 لبحر الَيوى ال شؾ  أني ممّججُ     أقوُؿ ألصحابي : دعوني رىينًة   
                                                           

 ُِِينظر : المفارقة التصكيرية في شعر معركؼ الرصافي: حميد كلي زاده )بحث( : ( (ُ
 ّٓالمفارقة في شعر ابي نكاس: ( (ِ
 .ُّّالمفارقة  )بحث( :  ( ينظر :(ّ
 ْٔ( المفارقة كصفاتيا: (ْ
  ٖٔ –ٕٔ( ديكاف بشار بف برد : (ٓ
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يصٌكر الشاعر حالتو العاطفية المغرقة حٌد النخاع بػ )خشاب( التي صار مف جراء فراقيا       
 دار الذم بات يقؼ حاجزان بينيما، كنأت كعٌز مطمبيا، كظؿٌ يتقطع أسى كحسرة؛  نتيجة بيعد ال

راعتو بالشككل عٌما حٌؿ بو ضنممسيا في ك حالة اليأس التي انتابت بشار  كلعؿٌ  ايتضكر شكقان إليي
أك عدـ  شو الكرب كالسقـ، فكقع ضحية لغركر الحبيبة النائية  عف قصدو االى ا عٌز كحٌؿ بعد أف ن

، فبلحت مبلمح ا لبلئميو يسأليـ المساعدة في صكرة  حكمية )  جٌ لغفمة كاضحة عميو لما ضقصدو
اني ممجج( كتمؾ ىي المفارقة بعينيا ، إذ نجد في تمؾ الحكمة  دعكني رىينة لبحر اليكل الشؾٌ 

فعاليا عمى كجو الحقيقة التي كلٌدتيا المكاقؼ أ غراؽ في غفمة اطمأنت ليا نفس الشاعر لكؿٌ إ
فيذه الحبكة الدرامية المتمخضة مف االنقبلب في  ،ب التي ال حٌؿ أك انفراج ليارى كي المتمثمة بتكالي ال

إذ كاف كثير الطركؽ  ؛المكقؼ، بدءان مف غفمة الشاعر كعدـ تكٌقعو بمآؿ حالو إاٌل بعد نأم) خشاب(
مر الذم غفؿ عنو سببان في نأييا نتيجة لجزعيا مف حٌب ىذا الضرير مف ألقد يككف ىذا ا البابي

صحابو مف الكشاة كالرقباء ألى إدقاع الغفمة كاالطمئناف معان كالمجكء إجية، كىك ما يفٌسر لنا 
كتمؾ خبلصة  مف جية أخرل ىكفأكالعذاؿ مستنجدان إياىـ، فمف ىانت عميو نفسو فيك عمى غيره 

 ية.ىذه المفارقة الحكم
: (ُ)ظيار الصراع النفسي الذم يعيشو بيف الصبر كعدمو؛ إذ يقكؿإكىذا أبك نكاس يعمد إلى     

 )السريع(
 عف إلفو في الوصِؿ واليجرِ        إني أَلبغُض كؿ  مصطبٍر    

 الصبُر َيحُسُف في مواِضِعِو           َما لمفتى المشتاؽ والصبر
 فبي نكاس كعدـ رغبتو كرضاه عمى العاشقيف ممٌ أل بيات  عف مكقؼ مفارؽتكشؼ األ      

يكة الصبر كالتجٌمد مع مىف يحبكف حيف الكصؿ كاليجر، فالشاعر يأنؼ مف الصبر  يمتطكف صى
صحية  كيرغب عف أىؿ الصبر، كىذا االضطراب في المكقؼ الفكرم كالعاطفي أكقع الشاعر

رة مف القيـ التي تعاىدىا العرب كابران ابت القاٌ فنتيجة تعاليو كتكٌبره كغركره عمى الثك  مزاجو المتقٌمب
ما كاف منبعيا الغفمة نٌ إالمتمثمة بالصبر، كىكذا فكثكؽ/الضحية بسذاجة كقناعتو البمياء ك عف كابر، 

لى عدـ الصبر كرككب مكجة المغامرة التي قد تأتي بنتائج ال تحمد عقباىا كمرامييا إالتي اطمأنت 
 الذمبالسياؽ االجتماعي  كثؽ رباط االحبيبيف، صانعان بذلؾ مفارقة ليمف نحك الفرقة األبدية بيف 

                                                           
 ُٔ/ْ( ديكاف ابي نكاس : (ُ
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مف الصبر  في مجابية ىذا الحدٌ  (ُ)جذب ابا نكاس نحكه، في تكظيؼ مميز ارتبط بقدرتو الذكائية 
عند العشاؽ الذيف قد تكاجييـ تناقضات تسير عكس تيار مآليـ كآماليـ المبنية عمى الصبر خبلفان 

عف المغامرة كالخطكة بيف رغمان عف  قعيكرىـيدييـ  في حاؿ أع المحبكبات مف لظنكنيـ في ضيا
دة ليـ كىذه ىي المفارقة بعينيا في ىذه الحكمة الغزلية مف كؿ الضكابط الدينية كاالجتماعية المقيٌ 

لرافض لما ينادم إليو ابك حيث اشتداد رغبة الشاعر المخالفة لكؿ القيـ، كبيف الكاقع المعيش ا
 . نكاس
 التجّرد : –ٖ

ساليب معٌينة تٌتسـ بالحيادية  أالمبدع في ىذا العنصر عمى ابتكار  –صاحب المفارقة  –يقـك       
؛ إذ يركـ صاحب المفارقة بكصفو المراقب إلى الميؿ (ِ)كالصفاء كالمكضكعية، ككأف األمر ال يعنيو

حيث ًإٌف كعيو بغفمة الضحية يدفعو نحك الحرية كالتجٌرد مف المسؤكلية كعدـ االكتراث بالضحية؛ 
طة في حالة مف التضاد بيف المعنى الحقيقي كالمعنى الظاىر الذم يعتقده، حيف ليرل الضحية متكرٌ 

قكؿ   يات عنصر التجرد ما نممسو فيكمف تجمٌ ، (ٖ)ينعـ ىك بالحرية متخميان عف مسؤكليتو ناحيتيا 
 : )الكافر( (ْ)عمي بف الجيـ

 ِعم تي الطبيُب                 َوقاؿ َأرى ِبِجسمَؾ ما يريبُ  تنك ر حاؿ

 َجسُت الِعرَؽ ِمنَؾ فدؿ  جّسي               َعمى ألـٍ لُو خبر عجيبُ 

 فما ىذا ال ذي ِبَؾ ىاِت قؿ لي              َفكاف َجوابُو ِمّني الَنحيبُ 

 ا طبيُب ىو الكئيبُ َوَقمت أيا طبيُب الَيجُر دائي               َوقمبي ي

 َفَحر ؾ رَأسُو َعَجبًا ِلَقولي                   وقاؿ الُحبُّ َليَس َلُو َطبيبُ 

 َفَأعَجَبني اّلذي قد قاؿ جدا               َوُقمُت بمى إذا رِضي الحبيبُ 

                                                           
 ُِينظر : المفارقة االسمكبية في مقامات اليمذاني)ماجستير(: يبرير فريحو: ( (ُ
أنمكذجان: نكاؿ صالح )اطركحة دكتكراه(: ( ينظر : خطاب المفارقة في االمثاؿ العربية ، مجمع االمثاؿ لمميداني (ِ
 ُٖ،  كالمفارقة التصكيرية في شعر معركؼ الرصافي )بحث(:ٕٗ
  ٖ٘ينظر: المفارقة في النقد الغربي: مجمة نزكل :(ّ) 

 َُٔ–َُٕ( ديكاف عمي بف الجيـ : (ْ
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 َفُقمُت أَجؿ ولِكف ال يجيبُ                  رُ فقاَؿ ىو الِشفاُء َفال تَُقص  

نسانية بصكرة النفس اإل عفبعاده أيزخر النص بمعاني تحمؿ في طياتيا مفاىيـ الحب ك        
كثر مف رائعة تنبض بالحياة كتكاد تككف لساف حاؿ الكثير مف العشاؽ، ككف أحكمية غزلية 

الشاعر أكقع  فٌ أعمى صيغة الحكار الذم يقع بيف الطبيب كالمريض، فنمحظ  نٌصوؿ الشاعر شكٌ 
ف كة لٌما كاف يخىضع كالمعتاد في مينة الطب، كلمبيات بغففي أكؿ األ –ضحية أم ال –الطبيب 

قيامو بالفحص، فجاء ىذا ))االنتقاؿ المفاجئ مف النقيض إلى النقيض  ييعيدسرعاف ما تجرد عنو 
دانة عمى ، فكقعت اإل( ُ)يكٌلد مفارقة تصدـ القارئ كتكسر تكقعاتو عمى مستكل التمقي((

و ىنا حدثت الصدمة لمقارئ الضمني المريض كعدـ الحاجة إلى طبٌ  فكجئ بردٌ  الطبيب/الضحية لما
 فصح عف حكمة المفارقة بأف الحب داء ال دكاء لو كال طبٌ أالذم  عمى السكاء، كالحقيقي لمنٌص 

 يتشافى بو.

 حاضران في ىذه المفارقة الكعظية التي عقدىا ابف المعتز فجعؿ القارئ فيكاف  د كنمحظ التجرٌ     
 ( :) الكافر (ِ)حيرة مف أمره؛ إذ يقكؿ

 عميَؾ ِبذا وذا واقَطع  َوَواِصؿ           َوَفارؽ كؿ  َمف كنَت َمعو

 َوَمف َأحَببَت فاعذر واسؿ عنو          َوَمقموُب الَوَفا أف ال َتَدعو

القارئ في ضياع بيف المعنى الحقيقي كالمعنى  جعؿ ايشتد التضاد في نصائح ابف المعتز، لمٌ      
مف المسؤكلية إذ جعؿ القارئ متأرجح بيف  دتجرٌ يفكار الشاعر فيك أ، فالمفارقة كاضحة في المجازم

الكصؿ كاليجر، فنمحظ ابف المعتز في أكؿ النص لـ يكف مباليان ألمر االخر/الحبيب لما دعاه 
ا صار يطمب إليو االتصاؼ ت الثاني المصطبغ بالحكمة لمٌ تكقع المتمقي في البيكسر و لكنٌ  ؛لمفراؽ
 ىك التناقض بعينو. كىذا بالكفاء

ذا ما تجٌردت عف حبيبيا مندفعةن كراء إ لمحبيبةكىذا أبك فراس الحمداني يكشؼ عف عدـ اكتراثو 
 :)الخفيؼ((ّ) قكاؿ الكاشي كالعاذؿ؛ فيقكؿأ

                                                           
 ٕٗخطاب المفارقة في االمثاؿ العربية: ( (ُ

 ِّٖديكاف ابف المعتز : (ِ)
 ُٔابي فراس الحمداني: ( ديكاف (ّ
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 َفَمَقد زَاَدِت الُخُدوُد َعَفاءَ              ِإف َتُكف زَاَدِت الدياُر َعَفاًء   

َذا َفاضِت المَداِمُع كانت       ِلَرِسيِس الَيوى َدَواًء ِشَفاءَ         واِ 

ف الػ        عذَؿ ِفي الُحّب َينَتِيي إغرَاءَ ػػَأيُّيا الَعاِذالُت في الُحّب، واِ 

َذا َما َىَجرُت بالَعذِؿ ِحبًّا     والَعاِذالِت فيِو َسواءَ كنُت              واِ 

ثر غياب محبكبتو عبلقة طردية، أيجعؿ الشاعر بيف انمحاء الديار كزيادة الدمكع عمى       
د الدمكع مف كضعيا الشاعر يجرٌ  فٌ أف الدمكع مصدر لبياف حاؿ الحزف إاٌل أليفصح الشاعر عف 

و غير معمف؛ ثـ اليكل( أٌف حبٌ  ف كشؼ لنا بػ )رسيسأفي شفاء القمب، السيما بعد  ان ليجعميا سبب
يا جٌسد الشاعر حكمتو الغزلية بمفارقة تحمؿ في طياتيا المـك لمحبيبة/الضحية التي تجرٌدت عف حبٌ 

د عنيا كعدـ االىتماـ لمشاعر الضحية حينما كقكعان لرغبة العاذالت، مٌما حفَّزى الحمداني الى التجرٌ 
راف الضحية لحبيا كفرح العاذؿ كسركره خسلرغـ مف كاحد عمى ا جعميا بمعية العاذالت في مصاؼو 

ف معان، كمف ثـ فإطاعة الضحية لمعاذؿ قد ليذه الخسارة كىذه ىي بؤرة الصدمة كالمفارقة في اآل
 ا الشاعر سٌياف. مجعمي

 : )السريع(( ُ)عبله في التجٌرد قكؿ ابف المعتز أكقربت مف الداللة 

 َفما َأصَنع يَوَأنا َأخَضع            إف َكاف َذا َبختِ  يَيِتيو عبد

 والحبُّ اَل َيسَمعُ  يَعذلؾ لي َضائٌع            َأسَمعَتنِ  ييا َعاِذل

ليعمف بمفارقة  ؛ا يعتريو مف حالة العشؽعمٌ  اؿ غير عابئً نمحظ تجٌرد ابف المعتز مف لكـ العذٌ      
ره بأقاكيميـ التي تذىب ىباءن منثكران ك تأثٌ أقكاميا عدـ خضكعو لعاذليو  ةتتكئ عمى حكمة غزلي

إليقاع ؛ قكيـ  دت عف كؿ خمؽاؿ ضحية ألنفسيـ التي تجرٌ كالنفخ في شبؾ، كىنا نجد كقكع العذٌ 
قامة إإاٌل نبذىـ كعدـ  – فيوك  منو كالشاعر فرد –القطيعة بيف كؿ حبيبيف، فما كاف مف المجتمع 

ىي خبلصة حكمة كتجربة حياتية  ةكزفو ليـ؛ ليكجز ابف المعتز ىذا النبذ كالتجٌرد عنيـ بعبارة مكجز 
()الحبي ال يسمىعي 

                                                           
 ِّٖديكاف ابف المعتز:( (ُ
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 :حاوياا / اوىاع ادلفارقت

 المفارقة الالشخصية : –ٔ

تجسيدان لمصكر غير المباشرة، لذا أحٌس الشاعر   يٌتخذ الشاعر مف المفارقة البلشخصية       
ر المفيكـ لدل القارئ، أم اليركب مف تحديد الحاجة الماسة إلى استعماؿ خصيصة تغيٌ بالعباسي 

، كتستند ىذه الطريقة مف المفارقة عمى نمػػط (ُ)المػػعنى، فالمفارقة تعتمد أف تقكؿ شيئان كتعني شيئان آخر
مف الصرامة كالخشكنة في التعامؿ مع الضحية؛ إذ يغيب فييا التسامح كالميف، لذلؾ يمجأ صاحب 

؛ إذ تأتي (ِ)الذاتية نتيجة لمضغكط االجتمػاعية هإلى مبدأ التناقض بيف أفكاره كمشاعر  ىيناالمفارقة 
 ؛متاع؛ فالشاعر عاطفي بثير المذة كيشرح ًعبر الحػياة فػي آف كاحدرسالة الشعر مف خبلؿ اإلفادة كاإل

فغايتو ترمي إلى في تحقيؽ الممتع كالمفيد؛ مٌما يكػكف لمػمفارقة كالتناقػض دكر فػػعاؿ فػي انعػكاػس 
ال تنػػظر لما حػكليا بنظرة أىمية كذلؾ لتقميؿ مف حجـ مٌما التي تتعٌرض ليا الضحية  ةلصكرة المعانا

صانع المفارقة أف يقػػػٌدـ لمتمقيو فػػيمان خاصان لؤلشياء التي يتعامؿ معيا ؛مما يؤدم ، فيحاكؿ (ّ)مأساةال
ـ الشاعر دٌ ق؛ لػذا ي(ْ)بشكػؿ يعرض طريقة انػدحػػارىاالضحية في بنية النٌص المفارقي  إلى انيزاـ

لظاىرة معينة  مكافئان  بكصفو كصفية لشػبكة مف المػفاىيـ الػتي تخٌص الجانب الغزلي ان العباسي صكر 
متخذان مف تناقض الفئات الخاٌصة كالعامة في المجتمع كسيمة يستثمرىا في  ،مكجكدة في طبيعة المرأة

 عمى طيؼو مف المفارقات التي اكثرىا حضكران اآلتي:  ة، كتتمحكر المفارفة البلشخصي(ٓ)األبيات الغزلية

 )أ( التناقض الذاتي :

ليس بالقميؿ مف  بمت عمى كْـّ شرطان أساسيان في المفارقة، كلما كانت الحياة جي عدَّ التناقص ي    
التناقضات فيذا ما دفع باإلنػػساف منذ يقظتو األكلػػى إلى تصػٌػكر الكجػػكد كمو عمى أنو يقػػكـ عمى 

لخالص منفي فكاره كتجاربو كحكمو مف ىذا المنطمؽ؛ فالحب اأر عف التناقػض، كالػشاعػػػر الػػعباسي يػعبٌ 
فيي مف الكجكد، كػما أف عػػػػكاطؼ العشؽ السامية أحػػبلـ مػػحاؿ تحػػػػقيقيا، مثمما الػػكراىية المطمقة 

                                                           

 ُٖٗينظر المفارقة :نبيمة إبراىيـ)بحث((ُ) 
 ّٖينظر المفارقة التصكيرية في شعر مييار الديممي: د. عامر صبلؿ راىي )بحث(:(ِ) 

 ُّ–ُُ( ينظر االتجاه  األخبلقي في النقد العربي ،محمد مريسي الحارثي:(ّ
 ِٕٕ–ِٖٕميؿ الثقافي )الشعر الجاىمي نمكذجان( يكسؼ عميمات:( ينظر: جماليات التح(ْ

 ٗٗينظر :األسس النفسية لئلبداع األدبي ،شامر عبد الحميد :(ٓ) 
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، كىذا ما يػييئ لمقػػارئ البحػػث في مكػػامف النػػص (ُ)كضػػػػػع ال ييعاش كال تسػػػتقيـ بو الحياة العاطفية
ب الشاعر التصريح بو مبتعدان عف لمعنى المبيـ الذم يتجنٌ لكػػػشؼ  الحقيقة المبتغاة عف طريؽ معرفة ا

؛ لذا أضفاىا الشاعر العباسي لحكمتو الغزلية ككظفيا (ّ)، فالتناقض سمة مف سمات الشعر(ِ)الكضػػػكح
عمى كفؽ ما يمتمؾ مف قدرات تعبيرية تحققيا المفارقة التي يستعمميا بأسمكب ييثير انتباه القارئ إلى 

بيات الغزلية، كمف أجؿ  الضركرة الممحة التي يخرج فييا الشاعر عف المألكؼ األ حجـ التناقض في
كالكاقع بيف النص كالسياؽ كمف ثـ التناقض بينيما، مما يتكٌلد االىتماـ كالعناية بشخصية الشعر دكف 

 وفانٌ  ؛ كبالنظر لمعبلقة الكطيدة  التي تربط  السياؽ بالمعنى(ْ)شخصية الشاعر لبياف حكمتو الغزلية
لذا يمجأ  ؛(ٓ)ؼ عمييا عممية تحديد سياؽ الكبلـتتضح  مسألة كينكنة المعنى ضركرة حاسمة تتكقٌ 

الشاعر الى المفارقة بأسمكب فني رافضان القيـ غير الحقيقية التي يتـ اعتقادىا مف المتمقي، كمف 
: (ٔ)حجازية؛ إذ يقكؿمصاديؽ التناقض الذاتي ما لمسناه حاضران في كاحدة مف حكـ الشريؼ الرضي ال

 )السريع(     
 يا َحَسَف الَخمِؽ َقبيَح األخالؽ                   إّني َعمى ذاَؾ إليَؾ ُمشتَاؽ

 إّف مَوّداِت  القموِب أرزاؽ                      ِبَمّذاؽ     رّب َمَصاٍؼ َعِمؽٍ 

 أعَضَؿ داَء الُعّشاؽيا َىؿ لدائي ِمف َىَواَؾ إفرَاؽ                 َىيَياَت َما 

كقؼ الشاعر عمى معادلة صراعية تحمؿ بيف طياتيا جانبان مف التناقض في كصفو لمحبكبتو،        
التي جمعت النقيضيف؛ فيك يراىا مف جانبيف: أحدىما إٌف الحسف بمغ منتياه مف الجماؿ لدييا، 

ع رقة في ظاىر النص التي تصدـ تكقٌ يا ال تمتمؾ شيء مف االخبلؽ كىذه بؤرة المفاكالجانب الثاني بانٌ 
مبادلتو المكدة؛  ـشارة إلى عفتيا مف جية إعراضيا كعدالمتمقي، لكنو راـ في قكلو) قبيح االخبلؽ( اإل

البساطة  وال كتنافغكاره أفيذه المفارقة تمـز المتمقي بإعادة النظر في قراءة ىذا التناقض كفيمو لسبر 
شكاقو  أنا نجد الرضي ال يتمالؾ السيطرة عمى نٌ إو مع ىذا التناقض فنٌ في الكقت ذاتو، كالسيما أكالعمؽ 

                                                           

 ٓ–ٔ( ينظر : التناقض الكجداني في الشخصية العربية، عبد  المعطي سكيد:ُ)
 ّْ، مجد محمد الباكير: ينظر: تحميؿ النص االدبي بيف النظرية كالتطبيؽ: محمد عبد الغني المصرم (ِ)
 ُِِ( ينظر: التناقض في شعر الجكاىرم)بحث( :(ّ
 ِّْ( ينظر : متعة تذكؽ الشعر )دراسات  في النص الشعرم كقضاياه( : (ْ

 ّْينظر : السياؽ النص الشعرم مف البنية إلى القراءة :عمي آيت أكشاف:(ٓ) 
                                                                   ُٕ/ ِديكاف الشريؼ الرضي: (ٔ) 
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 ان زراقأا جاء بجممتيف عمى طرفي نقيض حينما جعؿ الحب كالكداد خرل لمٌ أكقعتو ضحية مرة أالتي 
ضجَّ منو كقد استفحؿ   بعضان مف ىذا الرزؽ صابأمقدرة  كىك مف السعاة في طمب ىذا الرزؽ كلما 

  .ة كليو كاستعصاء عبلجو كصار يفزع منو  بعدما راعتو شدٌ  ،االستشفاء منولى مرض عسير إ

: (ُ)األمر ، فيقكؿ كيناقض بشار بف برد نفسو بيف الخكض في مضمار الحٌب أك تجنب ذلؾ 
 الخفيؼ(                  )

 ِلَتاَلِؽ وكيؼ لى بالتالقي                   َعبَد ِإّني إليِؾ باألشواؽ     

 ػػػِؾ ِواخَشى َمَصارع الًعش اؽِ                 أنا واهلل أشَتِيى ِسحَر َعَينيػ 

 ّساؽِ بالفُ  البرئِ ػػػِد  يمؼُّ                    وأىاب الَحرِس ُمحَتسَب الجنػ  

 فاصبري مثمما َصَبرُت فإف الػ             ػػصبَر حٌظ مف صالح األخالؽِ 

 أٌف صدؽ العاطفة يأخذ مكقعو إزاء ىذا الحب، ر إالٌ ؼ الشاعر المتحيٌ مف مكق عمى الرغـ          
فالشاعر ىنا يشتيي سحر المقاء ليرتكم برؤية  محبكبتو، إال أٌنو سرعاف ما ينقمب الحاؿ نقيضو 

ف يدخؿ في متاىات الحٌب ثـ يفصح الشاعر عف حكمتو الغزلية متخذان مف الصبر كسيمةن أكيخشى 
الصبر  ة؛ نتيجة الستحالة المقاء مع كجكد الرقيب، فكاف بشار حريصان عمى خمٌ كاتجاىان يتأسى بو 

اإلنساف لـ يجبؿ عؿ  الصبر، بؿ تعٌممو مف  فٌ إمكصيان حبيبتو )عبدة( بالتزاميا  كذلؾ، كمعمكـ 
 فزىرة الصبر ال تتفتح  في كؿ الحدائؽ أك تنمك.  كمف ثـجبر عميو؛ المكاقؼ التي تقع لو فيي 

طر الكفاء عمى مشاعر المتنبي العاشؽ؛ إذ يتخذ منو سبيبلن لمصبر كدفعان لمتعب عف قمبو؛ يسيك      
 : )البسيط(                                               (ِ)إذ يقكؿ

 تَنَفس ت عف َوفاٍء غيِر مُنَصدٍع                  َيوـَ الر حيِؿ وشَعٍب غير ُممتِئـِ 

عمى خوٍؼ َفمًا ِلَفـِ  يَوُدُموعي َمزُج أدُمِعيا                       َوَقب متن َقب مُتيا  

 َفُذقُت ماَء َحياٍة ِمف ُمقب ميا                    لو َصاَب ُتربًا ألحيا سالَؼ األُمـِ 

                                                           
                                                                    ُُٕ-ُُٖ( ديكاف بشار بف برد :(ُ
  ّٕ/ّ( ديكاف المتنبي :(ِ



 

ٔ٘ٗ 

 

 ؿ أكاصرد لنا الشاعر لكحة شعرية تفيض بأحاسيس العشؽ نمتمس مف خبلليا أبيات تمثٌ يجسٌ      
ؿ صعكبة الحاؿ بينيما كشدة الحزف لمرحيؿ الكاقع ال الكجد بيف الشاعر كمحبكبتو ككف البكاء ىنا يمثٌ 

محاؿ، ليخرج بعدىا الشاعر صكرة تحمؿ في طياتيا تناقض الكصؼ، إذ خرج المتنبي عف المألكؼ 
ي شيبكياف كىذا التمازج ي افي البيت الثاني حينما ٌصكر لحظة امتزاج أدمعو بدمكع حبيبتو حينما كان

كلـ  ،ةبما بادرىا الشاعر بالقالحبيبة لـ تكجؿ لمٌ  فٌ أبدرجة التقارب المكاني بينيما؛ لكف مكمف التناقض 
ترتعد فرائصيا كىذه المباغتة مف لدف المتنبي ليا ىي أجدر لحظات الخكؼ فزمكانية القبمة كقتئذ كما 

رخة الرعب في نفس الحبيبة، لكننا نرل اف الشاعر يرافقيا مف مشاعر تككف قادرة عمى اضفاء ص
صٌكر الحبيبة بككنيا أجرء منو عمى الرغـ مف ككنو صٌرح بخكفيا الذم جاء الحقان لمتقبيؿ األكؿ؛ 
محاكلةن منو في تبرير خكفو حينما تمادت بتقبيمو)فمان لفـ( كتمادل ىك في صكرتو الغزلية الحسية، زد 

ذه ال تستدعي ىذا المكف مف التقبيؿ الفاضح كالمغرؽ في ركمانسيتو، مكاقؼ الرحيؿ ى فٌ أعمى ذلؾ 
فقبمة الجبيف أك الخد تكاد ىي التي تسكد ىكذا مكاقؼ مؤلمة كحزينة، ليختـ ىذه الحسية المغالى في 

التي قبميا ككنيا تمثؿ زبدة  كحركتيا ؼ مف صخب كحركية الرسمةرسميا بحكمة تفيض بشفافيتيا كتخفٌ 
خمص إلييا المتنبي مف تجربتو مع الرحيؿ كأكقاتو التي تفضح العاشقيف الذيف أقصى ما  المخاض التي

يتمنكنو ىك الرحيؿ عف ىذا العالـ قبؿ رحيؿ اآلخر ككداعو، إاٌل أف المتنبي رٌمـ أمنية العشاؽ تمؾ 
لركح عنده بالمكحة االستعارية التي أكردىا لما ارتشؼ )ماء الحياة( مف رضابيا، فبل تدٌب الحياة كا

إذا ما ؛ كشرب  عمييا مـ السالفة التي أكؿ الدىرقكاـ كاأليا ستبعث الركح كالحياة في األنٌ إفحسب، بؿ 
  قكاـ شيئا مف ذاؾ الرضاب.تمؾ األ بأصا

بيات بشار كعشقو لعبدة في مفارقة حكارية أتتبدل شعرية التناقض بيف التكبة كالذنب في     
 :    ) الطكيؿ ( (ُ)نستظيرىا في قكلو 

ـْ أجِف في الحّب بيننا    ـ  أُتوُب؟           َفُقمُت  َليَا: َل  أثَامًا َعَمى نفٍس، فِم

 مرَارًا َو اَل نخُمو، وذاَؾ عجيب          ِ      أرانا قريبًا في الِجواِر َونمَتِقي     

 ا يا )ُعبيُد( رقيُب؟ىؿ أزورؾ َمر ًة                   وليس َعَمين يأاَل ليت ِشعرِ 

 َفِإف  ال ذِى يَشفي المِحب  حبيبُ              َفنشفِى فؤاَدينَا ِمف الش وؽ واليَوى  

                                                           

 َُٖديكاف بشار بف برد : (ُ) 
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كليما: إذا لـ اقترؼ أحمؿ البيتاف األكؿ كالثاني تناقضاى ذاتيان أفصح عنو بشار مستفيمان في         
، كمتعجبان ؟؟!كلـ ارتكب محرمان فعبلـى التكبة كالتكفير عف الذنب ،م جناية أك ذنبأفي عشقي لعبدة 

في الثاني مف حيث عمى الرغـ مف التقارب المكاني كالمجاكرة  في الحي كلقائيما الدائـ في أزقة الحي 
ث بمنظكر قت  داللتيا فتارة يتحدٌ كمف ثـ ىنا كقعت المفارقة كتعمٌ  !! لكف لـ يتسفى ليما الخمكة قطٌ 

و سرعاف ما يغمب عميو مجكنو بمجرد خمك ماـ بارئو، لكنٌ أارتكابو لما يدنس صفحتو  ـكالفقو كعد الديف
بميس يغازلو، إكت كساكسو كصار الزقاؽ مف الرقباء كابتعاد عيكف النٌظارة مف الكشاة عنو حتى تحرٌ 

: ( ُ)عميو السبلـ بقكلو مو عمى آدـ عبلميان عف األخير لما فضٌ إبشاران  قد نٌصب نفسو ناطقان  كمعمكـ افٌ 
 )الطكيؿ(

 ِإبميُس خيٌر مف أبيكـ آدـٍ             فتنبّيوا يا معشر الٌفّجارِ 

ـُ طينٌة          َواألرُض الو إبميُس مف ناٍر   تسمو ُسَمو  النارِ  آد

و كرع يبحث نٌ أقناع المتمقي إكمف ثـ فالمفارقة بٌينة في شخص بشار الذم حاكؿ في أكؿ حكاره      
مف المكبقات كالعبلقات المشبكىة، ليخمص مف ىذه تعالى  عف الحب الحبلؿ كال يقارؼ ما حٌرـ ا 

 كؿٌ  المفارقة الحكارية  التي  عقدىا مع نفسو في صكرة مكنكلكج داخمي الى حكمة غزلية تصدؽ عمى
ي المحب حبيب( الذم يشف فٌ إشاعر غزؿ حسي اك عذرم عمى السكاء في كينكنة  ) عاشؽ ككؿٌ 
ال يبكي فالبحر  أمرىا بيد األحبة،  نيكتيا األشكاؽ كأضرتيا لكاعج اليكل فمنكطأفئدة التي فشفاء األ

ككذلؾ ىي  ،سكاره، فبل حياة لمسمكة خارج البحرأى ليا اليركب خارج دت عميو فأنٌ السمكة التي تمرٌ 
  .حاؿ العاشؽ فبل حياة لو مف دكف بحر أشكاؽ حبيبو 

 )ب( مفارقة الذات المقنعة: 

طبيعة المفارقة تحتـٌ عمى الشاعر أٌف يتخذ مف القناع كسيمة يخفي كراءه معنى آخر مستكران أك        
 عف المعنى بشكؿ ييثير شؾٌ  ، فالشاعر بطبيعة شعريتو الغزلية يمجأ إلى القناع ليعبرٌ (ِ)غير مباشر

 نى الخفي في ككامف النص كصكالن لممعنىعمى عاتؽ المتمقي كشؼ المع يمقالضحية مما يي 

                                                           
 ٖٕ/ْار بف بردديكاف  بش( (ُ
  َِ -ُِ( ينظر: المفارقة القرآنية دراسة بنية الداللة :(ِ
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؛ ككف القناع ))ىك أحد كسائؿ التشخيص الفنية التي تتصؿ بيا المظاىر المادية (ُ)الحقيقي
ـٌ (ِ)لمشخصية(( ، كيرل د. عمي عشرم أٌف تجربة القناع  تمٌكف  الشاعر مف إخفاء المستعار بصكرة يت

الذاتية المغمقة إلى تجربة اإلنساف في عصره  عف طريقيا االتصاؿ مع الجميكر كالخركج عف نطاؽ
، فالقناع كسيمة يتخذىا الصانع المبدع لمتخفيؼ مف الحٌدة كالمباشرة ليضفي صكرة (ّ)ككؿ العصكر

الشاعر يتخذ مف المفارقة طريقان ليخفي ما يريد عرضو تحت اسـ ك ، (ْ)ةمكضكعية شبو محايد
، كمف (ٓ)مادان عمى شخصية  المستعار لدل الشاعرالمستعار؛ إذ يقكـ القناع بدكر المفارقة اعت

حاضران في قكؿ المتنبي الذم يعطينا مبرران لمخيانة،  ما نجدهمصاديؽ ىذه المكف  مف المفارقة المقنعة 
 : )الخفيؼ(                                                       (ٔ)إذ يقكؿ  

َأنا َأىوى وقمبَؾ المتبوؿُ                      َما َلَنا ُكّمنا َجٍو يا َرُسوُؿ       

َغار ِمّنى وَخاَف فيما َيُقوؿُ                       ُكم ما َعاَد َمف َبَعثُت ِإلييا    

 َأفسَدت َبيَننا اأَلَماناِت َعينا                      َىا، َوَخانت ُقُموَبُيف  العُقوؿُ 

ِؽ إلييا والشوؽ حيث الُنحوؿُ         تشتِكي ما اشتكيُت ِمف ألـِ الش و        

قناعان ليككف ىك الكسيمة التي يشير  –الذم يرسمو إلى محبكبتو –يٌتخذ المتنبي  مف الرسكؿ      
بأصابع االتياـ الى ذلؾ الرسكؿ الذم يشاركو عشؽ محبكبتو، فالشاعر تقٌنع بمساف ذلؾ الرسكؿ 

بيف حبيبتو؛ الذم حصؿ بينو ك  ظير غيرتو فجعؿ منو سببان في فساد الكدٌ أثار حفيظتو ك أالخائف الذم 
فسدتا أفألقى تبعات ما بو مف كمؽ بسبب عينييا المتيف  تور ساحفحاكؿ ذلؾ الرسكؿ الخائف أف يبرٌ 

كىذا أبك الشيص يؤكد لذاذة  آخر المطاؼ بحبيبتو لى خيانتيا كمشاركة المتنبي فيإاألمانة كدعتاه 
 : )الكامؿ((ٕ)متاعيا؛ إذ يقكؿ إاليكل الذم ىانت معو نفسو في مفارقو حكمية تكازم تمؾ المذاذة في 

                                                           
                                              ُُٔينظر : المفارقة في شعر ابي نكاس:  ((ُ

    ّٗجمالية القناع في الشعر العربي المعاصر )بحث(:  (ِ) 
    ُٕينظر: استدعاء الشخصيات التراثية  في الشعر المعاصر:  (ّ)
             ُِّينظر: أقنعة الشعر المعاصر مييار الدمشقي:  ((ْ
 ِْٓ( ينظر : قصيدة القناع ، ناصر يعقكب: (ٓ

 ُْٖ/ّديكاف المتنبي:  (ٔ) 
 ِٗ-ّٗديكاف أبي الشيص: (ٕ) 
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ـُ     ٌر َعنُو وال متقد   وقؼ اليوى بَي حيث َأنت ،َفَمَيس لِى             متأخ 

 وأىنتنى فأىنُت َنفسي جاىدًا                  َما َمف يُيوف عميؾ ِمّمف ُيكرـُ 

إذ َكاَف َحّظي ِمنِؾ َحّظي ِمنُيـُ        ائي فِصرُت أِحبُُّيـ          أشبيِت أعدَ   

ـُ   أجُد الَماَلمَة في َىَواِؾ لذيذًة                         ُحّبًا ِلِذكِرِؾ َفميَممني المُّو 

ره بمحبكبتو، فالعاشؽ الدنؼ لصنع مكقؼ يذكٌ  كضعان ايجابيان فالشاعر يتخذ مف المبلمة م      
و تسنكبتو  كما يتعرض لو؛ إاٌل أٌنو يتخذ مف المـك قناعان لٌما أيستعذب طعـ الحب عمى الرغـ مف صع

إلباسو محبكبتو قناع العدك الذم يٌضر كال  ةكجٌسده كجعؿ منو كسيمةن ليبمغ غايتو المقصكدة، في قبال
ا منفعة كرائو؛ ليضع المتمقي عمى نافذة مف التناقض أخرجيا  بصكرة حكمة غزلية ختـ بيا النص لمٌ 

مف ذلؾ فقد صار يحب أعداءه مسٌمما بكاقع األمر مف أٌف ما  كعمى الرغـحبيبتو أنو جعؿ يخاطب 
كمدل إاٌل أٌف  ان ينالو مف  أعدائو ىك ذاتو يحصؿ عميو مف محبكبتو، لنستشؼ أٌف لمحب الصادؽ أبعاد

 .عد إخبلصان لعشقوأبا الشيص بمغ كٌؿ حٌد كتجاكز كٌؿ بي 

 ة:مفارقة الموقؼ لمذات غير واعي –ٕ   

يكشؼ الصانع المبدع في ىذا النكع مف المفارقة عف الذات غير الكاعية التي تعاني مف الغفمة       
كتندرج تحت تأثير التناقض الحقيقي في الشخصية الغافمة التي تجمب المعارضات دكف كعي منيا ، 

 كقكعيا في الغفمة تكؼٌ  األخيرةفالمفارقة تترؾ الضحية في حيرة مف أمرىا لمدة كجيزة، كعندما تدرؾ 
 المكاقؼ الذاتبة غير المدركة ما يأتي:   ه، كمف ألكاف ىذ (ُ)عف التصٌرؼ مف ككنيا ضحية

 )أ( مفارقة الكشؼ عف ذات االخر: 
استثمار شخصيات تقع ضحية أفعاليا كتصرفاتيا عندما تكشؼ عف نفسيا دكنما  إلىيعمد الشاعر     

دراؾ الضحية لقٌمة كعييا، فالشخصية تسقط ضحية إؾ عدـ قصدو منيا لدل المتمقي الذم يدر 
، كقد تجٌمى ىذا المكف مف المفارقة في قكؿ ( ِ)لممفارقات؛  لذا يككف تحديد المصير  مف قبؿ المتمقي

 : ) الطكيؿ( (ّ)عمي بف الجيـ
                                                           

   ّٓ( ينظر: المفارقة في الشعر الحديث: (ُ
 ُٗ( ينظر المفارقة االسمكبية في مقامات اليمذاني )رسالة ماجستير(:(ِ
 ْٗ( ديكاف عمي بف الجيـ: (ّ
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 بسطًا وال قبضا ب  َفمـ يستطع في الحُ      كما قاؿ َقيٌس حيَف ضاَؽ ِمَف اليوى    
 َعَمي  فما َتزداُد طواًل وال َعرضا((                 َد اهلِل َحمَقُة خاتـٍ       كأف  ِبال))

 وَأعتاُض مف َضنٍؾ ُمنِيُت ِبِو َخفضا        لقيرواِف َأِحب تي             وَأّنى َأرى ِبا
اقَوَيرِجُع غصٌف ناعـٌ                   وَيجمعنا دىٌر سعى بفراِقنا       د َذوى َغض 

 بي                وما راَب ِمف َصرِؼ الز ماِف وما) َمّضا(إلى اهلِل أشُكو ُكرَبتي َوَتَغرُّ 
لو قيس بف تعٌرض عٌما ، كاشفان  ،يفصح ابف الجيـ في ىذه المفارقة الحكمية عف عذاب اليكل        

الممكح مف ألـ كمكابدة  بسبب حبو لميمى الذم خمب عقمو كفؤاده؛ فاستحضر قكلو في ثاني األبيات 
 : )الطكيؿ((ُ)

 ارضَ وال تزداُد طواًل وال عَ  مقة خاتـٍ       عمي  رِض حَ األ  فجاجَ  كأف  
حكمة، إذ عمد بت، كىذه الفكرة ىي بيت القصيد مف ىذه الفقد ضاقت عميو االرض بما رحي       

خريف بكصفيا ضحية غافمة في عمؽ التاريخ الشاعر إلى كشؼ ذاتو عف طريؽ التعٌرض لذكات اآل
ىينا تمامان، كخمؽ شخصية  –عمي بف الجيـ –بالنسبة لقيس بف الممكح؛ فقد انسحب صاحب المفارقة 

الشاعريف مف جية، مجنكف ليمى ليجمب عمى نفسو المفارقة مف دكف كعي، بحكـ البيعىد الزماني بيف 
خرل الذيف قطنكا )القيركاف( مف تكنس، فصار ييمٌني أحبتو مف جية أكالبعد المكاني بيف الشاعر ك 

ف يعطؼ عميو بعكدة أمع ىؤالء األحبة فعساه  كالخصكمةالنفس بالدىر الذم كاف سببان في الفرقة 
ؽ ال آماؿ تعمٌ  ما أيقف الشاعر أفٌ ؿ، كحينبالمياه إلى مجارييا كيخٌضر برعـ الحب ثانية بعدما ذكل كذ

عمى صفحة دىرو خؤكف ضٌج إلى بارئو بالشككل كالضراعة لينظر في حالو، كيختزؿ الزمكاف مع 
 أحبتو فينظرىـ.  

قكلو في كاحدة مف حكمو  مف خبلؿ خرستثمر العباس بف االحنؼ الكشؼ عف ذات اآلاكما      
 : )الكامؿ(                    (ِ)اتيا الغزلية التي اكتنفت مفارقة الكشؼ عف ذات اآلخر بيف طيٌ 

 وكتمُت حب ِؾ فاعممي واستيقني                 والحبُّ مف َغيري، َفديُتِؾ قد أبى

أو َما ليذا، يا فديُتِؾ ِمف َجزا              أفما ِليذا ُحرمٌة محفوَظٌة             

حق ا وال المقتوُؿ ُعروة إذ صَبا          ما إف صَبا ِمثمي َجميٌؿ فاعممي          

                                                           
 ُّٗديكاف قيس بف الممكح :  ( (ُ

 ُديكاف العباس بف األحنؼ:  (ِ) 
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يتخذ ابف االحنؼ مف كتماف السٌر كالكفاء كالفداء سمةن أساسية في ترجمة مشاعره لػ ) فكز(       
، األكاصرخر تدعيمان لتمؾ ءت المفارقة لبياف ذات اآلكآصرة كشيجة تحفظ الحب الذم بينيما، فجا

مف جميؿ  صميـ العذرية في عشقيا كبؤرة العٌفة في غراميا، متخذان مف  فٌعكؿ عمى شخصيات  
نمكذجان لتمؾ العفة، التي طار ذكرىا في اآلفاؽ بعدما ىاـ حبان ببثينة ككٌرس  أشعاره كحياتو ليا حتى 

اسمو باسميا معان، مثمما عٌكؿ ابف االحنؼ عمى كشؼ ذات عركة بف ضحى ال ييعرؼ إاٌل باقتراف أ
حزاـ الذم أذابو اليكل عشقان بابنة عمو عفراء حتى جنى عميو فمات حزنان ككمدان عمييا بعد سفرىا 

، فبمغ الحب لدل جميؿ كعركة منتياه كمع كؿ ىذه المأساكية  (ُ)كزكاجيا مف رجؿ شامي يدعى إثالة
يما لـ يبمغا ما يكٌنو مف حٌب ليا نٌ أقناع حبيبتو إو يحاكؿ االحنؼ ليذيف العاشقيف فإنٌ مميا ابف جالتي ا

كتمؾ ىي المفارقة بعينيا فكبل الشاعريف المذككريف قد أكدل  ،لبثينة كذاؾ لعفراء ىذا مقارنة بحبيما
غصات التي ليما مف حكايات كحكادث كلكعة كغيرىا مف المن عممان أٌف ما كقع، فوالغراـ إلى حت بو

تطاؿ المتيميف لـ تقع البف االحنؼ، إاٌل أٌنو حاكؿ استعادة ىذه القصص الغرامية المميمة عف طريؽ 
فييا الحب  يتجٌمىكشؼ الذات األخرل  ضمف سياؽ تيذيبي يحفظ خصكصية كؿ عبلقة شريفة 

ية بالغة الركحي بأسمى درجاتو كىك مغرؽ بمنحاه المأساكم الحزيف عمى الرغـ مف تجسيده مثال
 الرفعة في صيانة المحبكب مف كؿ دنس اك ضميمة سكء.    

ض لو في صكرة حكمية مفارقة مف حيث غبلئو كيفصح البحترم عف داء الحٌب الذم تعرٌ      
 :  )مجزكء الرمؿ(                                     (ِ)كرخصو في اآلف معان، إذ يقكؿ 

وطبيبي ُذو احِتَياؿِ                         وَلَقد قاؿ َطب        

فِإّني ال ُأَبالي ُحب          أشُؾ ما ِشئَت سوى  الػ   

ـُ الُحب  رخيٌص    سَ  َوَدَواُء الُحّب غاؿِ            ق  

أكد الشاعر  في النص أعبله اف الحب داء ال دكاء لو، كلمكشؼ عف ىذا االدعاء أك تمؾ         
األمر إلى الكشؼ المحتاؿ الذم أباح لو الشككل عف كؿ العمؿ كاألكجاع التي الفكرة فقد عمد بادئ 

ي ال أفقو عبلج داء قد كقؼ الطب كاألخذ بالحسباف أنٌ  –مف لدف الطبيب –تجكب جسده مع التنبيو

                                                           
 ُِٓينظر: نكادر العشاؽ: إبراىيـ زيداف: ( (ُ

                                                              ُٖٔ/.ّديكاف البحترم:  (ِ)
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أدكاء ناجعة   كليس ىناؾعاجزان إزاءه أالى كىك اإلصابة بداء الحب فيذا ليس مف تخصصي الطبي 
و كٌمما نٌ إقؿ تقدير، كمف المٌطرد في فقو الطب الغزلي ألمخبلص منو أك التخفيؼ مف أعراضو عمى 

عياه أتو التي ازداد حبؾ كمما ازداد شعكرؾ باأللـ، ككما نمحظ فقد حاكؿ البحترم أف يستعرض عمٌ 
جيمو كفشمو في النأم عف حبو سقاط إشفاؤىا لعدـ تمكنو مف إماطة مف ييكاىا عف قمبو، لذا عمد الى 

ما  ةما يتعاطى ىذه المينة كال عمـ لو البتنٌ ا  عمى شخصية الطبيب/الضحية ، الذم ال يتقف التطبيب ك 
الشاعر  –ا معان مران فشميداـ قد جيؿ عبلج ما كقع فيو مف حب، فختـ النص بحكمة جميمة مبرٌ 

كاه لمجرد نظرة مف الحبيب كسرعاف ما في فيـ ماىية ىذا الداء العجيب الذم تستفحؿ عد –كالطبيب
إالى  ؾتياجـ مسبباتو القمب حتى تغزك الجسـ جمعاء، فيغدك المرء كليان مدٌليان دنفان ال يقكل عمى الحرا

حتى يصير ىذا العاشؽ المسكيف بالنظر  الوحكترٌدم برؤية ذلؾ الحبيب الذم كاف سببان في سقمو 
ى ، كمف ىنا فقد كنٌ اجع مف حبيبتو كلكف ال يرضى البيعد عنيف يقبؿ بالك أالرتفاع درجات الحب لديو 

 كصعكبة لقاء األحبة كاالجتماع بيـ كمبادلتيـ الحب بغبلء ثمنو.    عزازة الكصؿ البحترم عف

 :)ب( المفارقة الرومانسية

يقكـ ىذا المكف مف المفارقة عمى التضاد حيف التعبير عف معنييف يشكبيما التناقض في آف          
لممفارقة الركمانسية دكر ك ، (ُ)كاحد؛ إذ يصكر صاحب المفارقة نفسو كىك يقبع في عالـ يعٌج بالفكضى 

كا بجمالية جٌؿ شعراء العصر مف الغزلييف قد امتاز  كاضح في الحكمة الغزلية العباسية، كالسيما أفٌ 
أغمبيـ، فشغفكا كعٌمقكا عمى جماؿ الحبيبة األخاذ،  ليا العشؽ كشغؼ المشاعر الصادقة التي تحٌمى

فكارىـ كمبادئيـ، ففي المفارقة أكاستطاعكا بٌث تجربتيـ الشعرية مف خبلؿ تجربتيـ العاطفية كعرضكا 
و خالؽ ذلؾ نٌ أليؤكد لممتمقي  نا بالشاعر يعمد إلى بناء ىيكؿ فني مف ثـ  يحطموالركمانسية ككأنٌ 

، كمف مصاديؽ ىذه الركمانسية ما نجده حاضران في قكؿ أبي فراس (ِ)العمؿ بكؿ حٌسياتو المتناقضة
مف ركمياتو التي تفيض بمشاعرىا حينما يصؼ عذابات أشكاقو كحنينو بشيء مف  هالحمداني في كاحد

 : )مجزكء الكامؿ((ّ)الغزؿ الرمزم، إذ يقكؿ 

ذا   َيئسُت ِمَف الدُُّنػػ               ػػػػػو َرِغبُت في َفرِط الِبعادِ َواِ 

                                                           
 ٕٓ–ْٕينظر : نظرية المفارقة : خالد سميماف ) بحث( : ( (ُ
                                 ٗٔ( ينظر : المفارقة في الشعر العربي الحديث:(ِ
         َُٕ( ديكاف أبي فراس الحمداني:  (ّ
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 أرُجو الش ياَدَة في َىَوا               َؾ أِلّف ُروِحي في ِجَيادِ 

مف البلمباالة كسيمة يبعد بيا عف كاقعو حالمان بعدما  يؤكد الحمداني مكقفو إزاء البعد متخذان        
ذ بالبعىد كالفراؽ عاشقان لو )راغبان فيو( كصؿ بينو كبيف أحبتو، فصار يتمذٌ ف اليأس منو كصعب التمكٌ 

))ىي مفيكـ فمسفي  التيما ىك ضرب مف الركمانسية الساخرة باألقدار إنٌ كىذا الضرب مف التناقض 
لمككف كبرنامج فني مف الناحية الكجدانية، ترل العالـ عمى أٌنو فكضكم بشكؿ أساسي، ال يكجد نظاـ، 

عبله أ، كجماؿ الحكمة المفارقة  في النص (ُ)ىدؼ بعيد لمكقت يحدده ا أك العقؿ الصحيح((كال 
بيف  ان و ركحو في جياد ككنو قابعفي قمة ركمانسيتيا المنسمخة عف كاقعيا لما نجد الحمداني يشبٌ  يتٌجمى

إلى رغبتو في  فيياىك ع مف خبلؿ حالة الجياد التي ر فصار يتطمٌ كال يقكل عمى التحرٌ  حصفاد الرك أ
 .    مراف ضرب مف المحاؿ كغاية بعيدة المناؿاأل فغداالشيادة عمى عبؽ األحبة 

  : حداث( مفارقة األج)

حداث كالمكاقؼ قد يككف كتقكـ عمى تعبير الشاعر عف قضية معينة، إاٌل أف تطكران في األ      
عف ىدفو، كتغدك  اتجاه يبعد بومعركفان لمف يعرؼ ذلؾ الشاعر كقيامو بقمب خططو، فيسير في 

 (ِ)ىي الكسيمة عينيا التي يتشٌبث بيا كي تكصمو الى ذاؾ الشيء  الكسيمة التي يتحاشى بيا شيئان ما
 : ) البسيط( (ّ)بي نكاس أحداث يمكف رصده في قكؿ كىذا التبايف الحكمي في األ،

 لمنزلِة           كانت َتًحؿ  بيا ىنٌد وأسماءُ  لتمؾ أبكي وال إبكي

ـُ ليا      وَأف تروح عمييا اإلبُؿ والشاءُ  ىحاشى لُدّرَة أف ُتبنَ   الخيا

با نكاس شاعر قد تفٌرد بشخصيتو الشعرية مف حيث ككنو شاعر نقـ عمى الحياة  أ فٌ أمعمـك لدنيا       
فكار سائدة في مجتمعو أكثكرة عمى كؿ قديـ مف أطبلؿ ك كتمرٌد عمى كؿ ما ىك قديـ، فقاد تمردان 

مقي كاالبتعاد عف منظكمة القيـ كالمبادئ التي خالعباسي آنذاؾ حيث دٌب في بعض مرافقو االنحبلؿ ال
قاـ الشاعر حكمتو الغزلية المفارقة في مكقفيا أجاء بيا الديف الحنيؼ، كبناء عمى ىذه المعطيات فقد 

نة مقكمات البيئة البدكية المتمثمة بالخياـ كاإلبؿ كالشياه ىي بيئة غير صالحة كاحداثيا مف حيث كينك 

                                                           
 ْالسخرية االنكميزية الركمانسية:  ((ُ
  ْٔ( ينظر: المفارقة : دسي ميكيؾ، ترجمة د. عبد الكاحد لؤلؤة : (ِ
 ْ–ّ/ّديكاف ابي نكاس: ( (ّ
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سماء البلتي اعتدف حياة الحاضرة، كلما كانت المرأة في نظره ىي ) ألكؿ فتاة جميمة كغير الئقة بيند ك 
عـ ف تككف القصكر ىي مكضع تمؾ الدرة كحقيا العيش الرغيد الناأدرة( ثمينة كفريدة فمف دكف شٌؾ 

لى نبذ حياة البداكة إصداء ذلؾ التمرد كالدعكة أبك نكاس حمؿ بيف طياتو أكرده أو، فاالستثناء التي المرفٌ 
 ـ بحياة المدينة حيث الحضارة كالعمراف.كالتنعٌ 

: (ُ)حداث يطالعنا المتنبي بنظرتو الخاصة في سجية النساء، إذ يقكؿكفي السياؽ نفسو مف مفارقة األ
 )الطكيؿ(  

 َغَدَرت َحسناء وف ت بَعدِىا         َفِمف َعيدىا أف ال َيدـو ليا َعيدُ  إذا

ف َعِشقت كانت أشد  صبابًة    ف َفِرَكت فاذَىب فما فِركيا قصدُ       وا   وا 

ف رضيت لـ يبَؽ في قمبيا حقدُ  ف حقدت لـ يبؽ في قمبيا رضًا       وا   وا 

 َيِضؿُّ بيا اليادي ويخفى ِبيا الُّرشدُ       خالُؽ الن ساِء َورب َما     أكذلَؾ 

ى قربيا فبعدما عشؽ المرأة كتمنٌ  ،بالمفارقة الحكمية في نظرة رجؿ عٌد مف حكماء الشعر يعجٌ  نٌص 
 (ِ) في أكؿ النص أعبله، إذ يقكؿ ككصميا

 فيا ليتني ُبعد وياليتو وجدُ                   لقد جازني وجد بمف جازه  

ف كاف اليبقى لو الحجُر الصمد             أسدُّ بتجديد اليوى ذكرىا    وا 

بعدما اشتمؿ عميو كجدي الحبيب كضٌمو كما ضـٌ  –ى الشاعر  يككف ككما نرل فمطالما تمنٌ         
ف يككف أى ينما حٌؿ كارتحؿ، مثمما تمنٌ أليحكز عميو فيككف معو  بيعدان  –البعد ذلؾ الحبيب كاشتمؿ عميو

فيحكزه كيتصؿ بو فيجتمعاف معان كال يفترقاف، كصار ييسٌر كيسعىد بأف اليكل يجدد لو  لؾ الحبيب كجده ذ
فان صـ تأسٌ الحجر األ اا يذكب ليىذا الذكريات ممٌ  تذكريات الماضي حيث الكصاؿ كلذاذتو كاف كان

حداث في نظر المتنبي حينما صٌرح في النص ، لكننا نفاجأ بانقبلب المكاقؼ كاأل(ّ)عمييا كحنينان إلييا
ؽ كما يعمٌ  –كىذه ىي المفارقة بعينيا –ذا المرأة الحسناء غدرت فإنيا تفي بعيدىاإاالكؿ  مف حيث 

بؤرة المفارقة ىنا ما ذكره ابف سيده في شرحو لمبيت ، فيقكؿ)) شيمة المرأة الغدر كىي التي عيدت 
                                                           

   ْ/ِديكاف المتنبي : ( (ُ
                                              ّ/ ِديكاف المتنبي   ( (ِ
 ّ/ِلعكبرم: ينظر ديكاف المتنبي شرح ا  ( (ّ
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حبت كعشقت فتكاد أ كال ننس  أٌنو بالمقابؿ إف المرأة إذا؛ (ُ)عميو، فمتى غدرت فقد أكفت بعيدىا(( 
بغضت فيي أشد مف الرجؿ كذلؾ، كخبلصة أذا كرىت المرأة ك إما أتعمقان مف الرجؿ ، ك ك شد عشقان  أ

خبلؽ النساء، كمف يركـ ىداية غيره  كنصحو باالبتعاد عف معشر النساء فقد أف ىذه ىي إفمسفتو: 
نا كمف  ثـ يخفى عميو الرشد فيبتمى بيف؛ ككأنٌ  ،فريسة حبائؿ حبيف ينخدع بيف فيقعك يضؿ ىك 

المرأة، فالرجاؿ ىـ مف يبادركف في جٌؿ  دٌ ضعبله أبالمتنبي قد تناسى غدر الرجاؿ قبالة تعٌصبو 
المكاقؼ بعشؽ النساء كمف بعد الكصاؿ كالزكاج بيف يتنكركف، كلربما  يستفحؿ األمر الى تعذيبيف أك 

ث عف أخرل، كلفظة انساف تشمؿ الرجؿ كالمرأة عمى السكاء، كمف ثـ فما يصنعو ىذا قد طبلقيف كالبح
 يصنعو اآلخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٓٔشرح المشكؿ مف شعر المتنبي ابف سيده : ( (ُ
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كالتبٌحر العميؽ في آفاؽ مضامينيا  بعد االستقراء كالتقٌصي الدَّقيؽ لماىية الحكمة الغزلية ،   
 ككظائفيا خميصت الدراسة إلى جممة نتائج تتمٌثؿ باآلتي : 

  كاف لمحكمة الدينية في الشعر الغزلي حضكرىا الفاعؿ سكاء الكضعية منيا التي تيكتسب
فشاء السبلـ كالكعظ كغير  ىا مف بالتجربة كالممارسة كما في القضايا الدينية المتعٌمقة باالستئذاف كا 

صيبلن لجذكر المحٌبة، أـ الحكمة اإلليية التي كردت يـ األخبلقية األخرل؛ تدعيمان كتأالًخبلؿ كالق
جتناب المحٌرمات كػ حرمة النظر، ككبح مف خالؽ السمكات كاألرض، مف نحك امعطياتيا كمفاىيميا 

حكمة الصكفية التي كانت جماح الشيكات كىذا ما يتكافؽ مع ما دعا إليو الديف اإلسبلمي، فضبلى عف ال
رمزيتيا تصٌعد إلى عكالـ المعرفة لمذات اإلليية كبياف تسامي نفكس شعرائيا كمريدييا بتمؾ الفيكضات 
العاطفية لتحقيؽ ىدفيـ في الفناء كالبقاء كاالتحاد مع بارئيا، فبدا الغزؿ الصكفي نمكذجان صادقان لمتعبير 

الصة؛ ذلؾ ألٌف أحكاليـ كمنازليـ الركحية ىي مف كانت الشعرم المتدٌفؽ عف تجربة ذاتية دينية خ
تحٌرؾ فييـ القكافي كاألكزاف لكصؼ عشقيـ  سبحانو كتعالى كتعٌمقيـ بجبلبيب رحمتو كىي أسمى 

 ألكاف الحب.
أما عمى الصعيد االجتماعي فقد كانت الحكمة أداة طٌيعة لدل شعراء الغزؿ في تكطيد رؤاىـ  –

ى السكاء لبعض السمبيات التي كجدت في البيئة العٌباسية أرضان خصبة لتفٌشييا المؤيدة كالناقمة عم
كما في غزؿ الغمماف الذم رامت الحكمة معالجتو عف طريؽ تسميعو كتسكيقو تارة، كمجابيتو 

جتماعية أخرل أثقمت كاىؿ ر الحكمة البميغ في تناكؿ قضايا اكرفضو تارة أخرل، فضبلن عف أث
يما معطيات الفراؽ كاالشتياؽ المغرقة بعكاطفيا الجٌياشة فكانت الحكمة ثمرة ىذا شعراء الغزؿ كال س

الجيشاف الذم تمٌثمت بؤرتو بالمرثاة الغزلية حيث تزاكج العقؿ كالقمب معان، فالعقؿ صار تابعان لمقمب 
لمحاؽ إلى الزيىد بالدنيا كالرغبة في ا –القمب  –لما ضٌجت جنبات األخير بالبكاء فحٌفزت األكؿ 

 بالحبيبة في دار اآلخرة .
  كفيما يتعٌمؽ بالكظيفة الشعرية لمحكمة الغزلية فقد كانت كسيمة كغاية في اآلف نفسو إذ

تأرجحت بحسب سياقية تمؾ الكظيفة كنٌصيتيا ككاف يمـز عمى الشاعر في كؿ األحكاؿ مراعات 
لكقكؼ عمى مستكيات التداخؿ المخاطب فيك ىدفو األسمى، فحاكلت الدراسة مف خبلؿ تمؾ الكظائؼ ا

بيف العقؿ كالفف في الحكمة كمدل حضكرىا في النص الشعرم الغزلي العباسي، كتأكيد فنية الحكمة 
كجماليا األٌخاذ المفرط فأتجو العقؿ المتمٌثؿ بالحكمة إلى اإلفادة مف العكاطؼ بالتأثير عمى البعد العقمي 

بيو كاالستعارة كالكناية مف جية، كحرص الشاعر عمى انتقاء متكئان عمى الصكر البيانية المتمٌثمة بالتش
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يمانان إلثارة  األساليب المغكية األنسب لطبيعة الحكمة الغزلية كنفسية المتمقي؛ سعيان لتحقيؽ اإلقناع كا 
لؤلساليب اإلنشائية الطمبية  فقد كانت–المتكمـ كالمخاطب–التنبيو في استمرار العممية التكاصمية بيف 

ياـ، األمر، النيي( دكر فٌعاؿ، ككذلؾ مٌثمت األساليب الببلغية األخرل كالتقديـ كالحذؼ ستف)اال
 كالتفضيؿ ركيزة الزمة لتنبيو المتمٌقي لقيمة فحكل الحكمة حينما ترد في نصَّ غزلي.

ديمكمة الحكمة الغزلية كتداكليا عبر الزماف متأتو مف عمؽ تأثيرىا في المتمٌقي بالدرجة  –
ىذا ما حرصت عمى بيانو الكظيفتاف التأثيرية كالتنبييية، إذ جاءت النصكص الغزلية األساس، ك 

تفيض بعكاطفيا الصادقة كأحاسيسيا المرىفة النابعة مف التجربة الشعرية المتعٌمقة بالذات الشاعرة 
ككف الحكمة تظير في حياة الشاعر نفسو ثـ يبٌثيا إلى اآلخر؛ لذا كاف مف مكضكعاتيا: الكرامة 
كالذؿ، كاليأس كغيرىا، كعكست الكظيفة المرجعية المتمٌثمة باستحضار التراث الديني بشٌقيو القرآني 
كالنبكم، ككذلؾ استجبلب التراث االدبي بمحكريو الشعرم كالمأثكر المثمي أصالة الحكمة كتدعيميا 

شاعر العباسي بيذه النفحات التراثية المختمفة مف جانب، فضبلن عف بيانيا لسعة أفؽ ثقافة ال
كاعتزازه بتراثو كتأريخو العربي البعيد الغكر في عمؽ الحضارات، زيادة عمى مدل ثرائو المغكم 

 الذم انعكس عمى محيا حكمو مف جانب آخر .
  ٌسبؽ االشارة ليا في  لة التيمؾ المسأت – بيف طٌياتو جمع اكتناؼ عنكاف الدراسة الذم لعؿ

نقيض أحدىما تمٌثؿ العقؿ/ الحكمة، كالثانية تمٌثؿ القمب/ الغزؿ،   الزمتيف عمى طرفي – مقدمة الرسالة
ج كالغزؿ مف جانب آخر، كىذا كالحجا ،بيف الحجاج كالحكمة مف جانب ان فيذا يعني أف تبلزمان كاضح

حظناه في انفتاح الخطاب الشعرم الغزلي عمى استراتيجيات كعكالـ حجاجية مختمفة مما جعؿ ىذا ما ل
لممتمقيف عمى مختمؼ بالنسبة الحركة كالتنكع الجاذب في فضاءاتو الثقافية المتغٌيرة الخطاب يمكج ب

أطيافيـ كعصكرىـ سكاء أكاف المعاصر لمنص العباسي آنذاؾ أـ القارئ اآلني في يكمنا الحاضر، فقد 
اج أحد ىؤالء المتمقيف في النصكص الذم كقفت عمييا الرسالة، فكاف ىذا الحججمٌيان لدل ل الحجاج تبدٌ 

، كقد تماىت باٌطراد ة، مثمما ىك غاية خطابية في نصكص الحكمسبؿ االنسجاـ لتمؾ النصكص الغزلية
ىذه النزعة الخطابية في النصكص المختارة بحيكـ غنائية الشعر العربي عامة كاتساع أفقو التأممي 

 العقمي كالكجداني عمى السكاء.
في النتيجة أعبله إلى التقارب كالتجاذب بيف الحكمة  لقد أدل االتساع كاالنفساح  المكمى إليو  –

كالغزؿ في ىذا النص أك ذاؾ بمعنى التقاء اإلقناع بالتخٌيؿ)االمتاع( كذكبانيما في بكتقة كاحدة، 
فضبلن عف كينكنة ىذا األمر مدعاة لئلمتاع كالمفارقة في اآلف معان فكانت عناصر المفارقة مكتممة 
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ية كالمتمثمة بالتضاد كالتجٌرد كالغفمة المطمئنة لمضحية، كقد تنازع الشاعر المحاكر في البنية الداخم
ٌؿ حكمو المناكبة  كالمناكرة في أدكاره بحسب أنكاع المفارقة، فتارة تجده ىك الضحية  الغزلي في جي
كما ىي الحاؿ في مفارقة الذات غير الكاعية بحسب غفمتو المغرقة جراء عدـ إدراكو المعطيات 

 ية، كتارة نجد الشاعر نفسو ىك صاحب المفارقة كرٌباف سفينتيا كما في المفارقة الركمانسيةالزمكان
 . كمف ا التكفيؽ
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 ـ.ُٖٗٗ، ُكالتعريؼ كالنشر، ط
 قِْٗعبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ ابك المنصكر الثعالبي) : التمثيؿ كالمحاضرة–

 ـ . ُّٖٗ،  ِر العربية لمكتاب، ط: تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك، الداـ(َُّٖ
  ،ُِٗٗالتناقض الكجداني في الشخصية العربية: عبد المعطي سكيد، دار الحكار لمنشر 
 القاىرة ، ُتيذيب االخبلؽ كتطيير االعراؽ : احمد بف محمد ابف مسككية، ط ،ُُُٗ. 
   :ـ. ُٖٗٗ، ُعثماف عمر بف بحر الجاحظ، دار الصحافة لمتراث، طأبك تيذيب االخبلؽ 
 منشكرات الييئة العامة  ،سمر ديكب ،الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديـ

 . ََِٗ ،دمشؽ  ،السكرية لمكتاب
 ُجماليات التحميؿ الثقافي)الشعر الجاىمي نمكذجان(: يكسؼ عميمات ،دار الفارس، عماف ،ط ،

ََِْ 
 :قّٓٗحيى بف ميراف العسكرم)الحسف بف عبد ا بف سييؿ سعيد بف ي جميرة األمثاؿ–

 ُبيركت ، ط –، تحقيؽ محمد عبد المجيد قطامش كمحمد أبك الفضؿ، دار الجيؿ  ـ(ََُٓ
 ـ. ُٖٖٗ، 

 ُالحجاج في الببلغة المعاصرة : محمد سالـ محمد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، ط 
 ـ . ََِٖ، 

  و كأساليبو: د. تف الثاني لميجرة بنيالحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القر
 )د.ت( . ،األردف ،ُسامية الدريدم، عالـ الكتب الحديث كالتكزيع،ط

 ُالحجاج مفيكمو كمجاالتو : محمد الكلي، دراسات نظرية كتطبيقية في الخطاب الجديد، ط  ،
 ـ . َُِّ



 

ٖٔٚ 

 

 تحقيؽ أكـر عثماف يكسؼ ،: شياب الديف محمكد الحمبيؿحسف التكسؿ إلى صناعة الترس، 
 ـ . َُٖٗ ،بغداد ، دار الحرية

  ( : د. عامر صبلؿ راىي، مؤسسة ثائر ِْٖحفريات لغكية في شعر مييار الديممي )ت
 ـ . َُِٕ ، بغداد،ُالعصامي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط

 يا، سكر –، حماةْحكـ اإلسبلـ في النظر كالعكرة: محمد أديب كمكاؿ، المكتبة العربية، ط
 ـ  . ََِّىػ _  ُِْْ

 محمد أبك الفيض المتكفي، دار النيضة   كمقاصده كأحكامو حكمة اإلسبلـ في معتقده :
 د.ت(.(مصر

 ىػ ُُْٔ، ُ ط،  دمشؽ، الطيب الكمـ دار، حمداف نذير:  كالحضارة القرآف حكمة - ُٗٗٓ 
 . ـ

 لبناف  –، بيركت ُالحكمة في الشعر العربي: سراج الديف محمد، دار الراتب الجامعية، ط
 ،)د.ت(.

 مكتبة ، كالنشر لمكتب الريس رياض ، عباس محمد قاسـ ، الكاممة االعماؿ الحبلج 
 ََِِ ،ُ،ط االسكندرية

 مصر،  –، االسكندرية ُالحياة األدبية في العصر العباسي: محمد خفاجي، دار الكفاء، ط
ََِْ . 

 ـ . َُ.ِلبناف، –، بيركتُالخطاب كالحجاج : أبك بكر العزاكم، مؤسسة الرحاب الحديثة،ط 
 ـ . َُِٔمصر،  –، القاىرة  ُالخطاب: سارا ميمز، ترجمة عبد الكىاب عمكب، ط 
 ير مف البنيكية إلى الشريحية:  د. عبد ا محمد الغذامي، الييئة المصرية تكفالخطيئة كال

 ـ. ُٖٗٗ،  ْلمكتاب ، ط العامة
  الداء كالدكاء: ابف القيـ الجكزية : تحقيؽ محمد أجمؿ اإلصبلحي كزائد بف أحمد التشيرم، دار

 ىػ ، . ُِْٗ،  ُعمـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمة، ط
  در الناصحيف في الكعظ كاإلرشاد : عثماف بف حسف بف أحمد الشاكر الخكرم، دار أحياء

 ـ . ُّٓٗ –ىػ  ُِّٕ،  ٔالعربية، طالكتب 
 :عبد الرحمف يدكم، مكتبة النيضة  دراسات إسبلمية شييدة: العشؽ اإلليي رابعة العدكية

 ـ.ُِٔٗ مصر ، –، القاىرة ِالمصرية، ط



 

ٔٚٗ 

 

 بيركت،  َُدستكر األخبلؽ في القرآف الكريـ: محمد عبد ا دراز، مؤسسة الرسالة، ط ،
 ـ . ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖ

 عداد سعيد عثماف، دار العممية دعاء األ نبياء كالصالحيف: محمد متكلي الشعراكم: جمع كا 
 ـ . ُٖٗٗ، القاىرة،  ُلمكتب كالنشر، ط

  ،الداللة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة: عمي جعفر العبلؽ، دار المنظكمة، مصر
 ـ . ُٔٗٗ

 ُف د. فائز الداية، دار قتيبة ، طدالئؿ اإلعجاز: عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ  محمد رضكا 
 ،ُّٖٗ  . 

 لبناف، –بيركت ،ّط العممية، الكتب دار بسج، حسف أحمد شرح الركمي، ابف ديكاف 
 ـََِِ–قُِّْ

 االشرؼ، النجؼ في االدب ،مطبعة الجبكرم ا عبد تحقيؽ:  الخزاعي الشيص ابي ديكاف 
 ـُٕٔٗ–قُّٖٔ

 ـُٖٔٗ–قَُْٔ كالنشر، لمطباعة بيركت دار ، العتاىية ابي ديكاف 
 (ت.د)المعارؼ دار ،ٓط عٌزاـ، عبده محمد تحقيؽ التبريزم: الخطيب بشرح تماـ ابي ديكاف 
 لبناف– بيركت ،ِالعربي،ط الكتاب دار   الدكييي، خميؿ. د الحمداني، فراس ابي ديكاف 

،ُُْْ–ُْٗٗ  
   شتاينر فرانتر النشر دار ،شكلر غريغكر تحقيؽ الحكمي: ىاني بف الحسف نكاس ابي ديكاف‐ 

 ـُِٖٗ–قَُِْ قيسبادف،
   تحقيؽ العباسي، الخميفة با المعتز محمد بف ا عبد العباس ابي االمير اشعار ديكاف 

 (ت.د)، مصر المعارؼ، دار شريؼ، بديع محمد
 جامعة(ماجستير رسالة) محمد جاسـ سعاد كتحقيؽ دراسة: البغدادم االبمو ديكاف 

 ـُٖٓٗ –قَُْٓ االداب، كمية/المكصؿ
   ـ.ُْٔٗ ، مصر المعارؼ، دار الصيرفي، كامؿ حسف تحقيؽ البحترم، ديكاف 
 (ت.د) الجمؿ، منشكرات العطية، جميؿ. د تحقيؽ الضحاؾ، بف الحسيف ديكاف 
 قُّٖٔ العراؽ، ،ُط التضامف، دار الشيبي، مصطفى كامؿ تحقيؽ الشبمي، ديكاف–ُٕٗٔ 



 

ٔٚ٘ 

 

 لبناف،–بيركت االر األرقـ دار شركة حبلكم، مصطفى محمكد تحقيؽ الرضي، الشريؼ ديكاف 
 . ـُٗٗٗ–ُُْٗ ،ُط

   المصرية الكتب دار مطبعة الخزرجي، عاتكة كتحقيؽ شرح االحنؼ، ابف العباس ديكاف ، 
 .ُْٓٗ–ُّّٕ ،القاىرة،ُط

 مؤسسة د محمكد شبؿ تحقيؽ ،(العباسي العصر في المذٌكر الغزؿ أنطكلكجيا)الغمماف ديكاف 
 َُِْ لبناف،– بيركت ،ُط العربي، االنتشار

 كعبد االبيارم ابراىيـ ك التيقا مصطفى تحقيؽ العكبرم، البقاء ابي بشرح المتنبي، ديكاف 
 (ت.د)لبناف – بيركت المترفة، دار شمبي، الحفيظ

   كالترجمة التأليؼ لجنة مطبعة عاشكر، ابف الطاىر محمد تحقيؽ ، برد بف بشار ديكاف 
 .ُٔٔٗ ، القاىرة كالنشر،

 ـ.ُِٖٗ–قَُِْ، ُبيركت لمطباعة كالنشر،ط دار معمر، بف جميؿ:  بثينة جميؿ ديكاف 
 الدركيش، الديف كمحيي الممكحي المعيف عبد كشرحو جمعو الحمصي، الجف ديؾ ديكاف 

 َُٔٗ سكريا،–حمص ، الفجر مطابع
 ُط بغداد،– البصرم منشكرات دار الخطيب، ا عبد تحقيؽ: القدكس عبد بف صالح ديكاف، 

 ـُٕٔٗ
   المكتبات المعارؼ،  كزارة السعكدية، العربية المممكة الناشر ، الجيـ بف عمي ديكاف 

 .المدرسية
 مصر ،ّالمعارؼ،ط دار عطكاف، حسيف. د تحقيؽ جبمة، بف عمي ديكاف. 
 ُط ، كالنشر لمطباعة العربي الفكر دار عكاكم، رحاب. د تحقيؽ ، الميدم بنت عمٌية ديكاف، 

 ََِْ لبناف،–بيركت
 الثقافة دار العرب، لساف مكتبة عباس، إحساف. د كشرحو جمعو: عزة كثير ديكاف ، 

 ـُُٕٗ–قُُّٗ
 القاىرة ،ُط مصر، مكتبة الناشر فراج، الستار عبد تحقيؽ:  ليمى مجنكف ديكاف–

 ـ.ُٕٗٗمصر،
 كالنشر كالتكزيع ،  رابعة العدكية في محراب الحب اإلليي: مأمكف غريب، دار غريب لمطباعة

 ـ . َََِالقاىرة ، 



 

ٔٚٙ 

 

 ـ.  ُٖٕٗ، بيركت، ُالرمز الشعرم عند الصكفية: عاطؼ جكدة نصر، الكندم، ط 
  دار الكشاؼ لمنشر كالطباعة ، الرمزم في األدب العربي الحديث: إنطكاف غطاس كـر

 ـ . ُْٗٗلبناف ،  –كالتكزيع، بيركت 
 ي: تحقيؽ محمد حجي ك محمد األخضر، دار زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ: الحسف اليكس

 ـ  ُُٖٗ، ُالثقافة، ط
  ِالزرقاء، ط –، مكتبة المنار، األردف داكد األصفياني إبراىيـ السامرائيالزىرة :ابف  ،َُْٔ 

 ـ. ُٖٓٗ -ىػ 
  ، ـ.َُٖٗالسخرية االنكميزية الركمانسية: آف.ؾ.مميكر، جامعة ىارفارد لمصحافة 
 افظ أبي داكد سميماف: تحقيؽ محمد عبد العزيز الخالدم، دار الكتب سنف أبي داكد لئلماـ الح

 ـ . ََِّالعممية، بيركت، 
 ـ . ََِْ، مصر،ُالسياؽ األدبي )دراسة نقدية تطبيقية(: د. محمكد محمد عيسي، ط 
 ُالسياؽ النص الشعرم مف البنية إلى القراءة: عمي آيت أكشاف، مطبعة النجاح الجديدة، ط  ،

 ـ . َََِاء، الدار البيض
 ـ. ُٕٖٗ، ُسيسيكلكجيا الغزؿ العربي الشعر العذرم نمكذجان: طاىر شبيب، دار الطميعة، ط 
 ُسيسيكلكجيا الفف : ناتالي إينيؾ ، ترجمة حسيف جكاد قبيسي، المنظمة العربية لمترجمة، ط  ،

 ـ. َُُِ
 يكسؼ حسف  شرح الرضي عمى الكافية : رضي الديف محمد بف الحسف األستراباذم : تحقيؽ

 ـ.ُٕٓٗ –ق ُّٓٗعمرك، جامعة قار، ليبيا ،
 ـ. ُّٗٗ،  ِشرح ديكاف الحبلج : تحقيؽ كامؿ مصطفى الشيبي، منشكرات الجمؿ، ط 
 دار الدىاف، سامي. د كتعميؽ تحقيؽ ،(االنصارم الكليد بف مسمـ) الغكاني صريع ديكاف شرح 

 ُٖٓٗ ،ّط مصر، – القاىرة المعارؼ،
 إحياء دار، النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا ابك:  الحجاج بف مسمـ صحيح شرح 

 . لبناف – بيركت، العربي التراث
  ،الشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو: يحيى الجبكرم ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 ـ ُٖٔٗلبناف ، –، بيركت ٓط



 

ٔٚٚ 

 

 غزة  ُالشعر العباسي قضايا كظكاىر : عبد الفتاح نافع ، دار جرير لمنشر كالتكزيع ، ط ،– 
 ـ. ََُِالمكتبة المركزية ، 

 ( تحقيؽ مصطفى السقا  ْٖٓشعر المشكؿ مف شعر المتنبي:  عمي بف اسماعيؿ بف سيده )ىػ
 . ُٖٔٗك حامد عبد المجيد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

  كالشعرية : محمد لطفي اليكسفي، دار العربية لمكتاب )الفبلسفة كالمفكركف العرب ما الشعر
 ـ . ُِٗٗ، تكنس،  ُأنجزكه كما ىفك إليو(، ط

 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ،  ِصحيح ابف حياف : تحقيؽ شعيب األرنؤكط ، مؤسسة الرسالة، ط 
  ،دار ابف كثير، دمشؽ ، صحيح البخارم : اإلماـ أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم

 ـ . ََِِ -ىػ  ُِّْ،  ُط
  صحيح مسمـ : اإلماـ الحافظ أبك حسيف مسمـ بف الحجاج القشرم النيسابكرم، تحقيؽ نظر

 ـ. ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، ُمحمد الفارابي، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، الرياض ، ط
 بد ا العفيفي، دار صفات الرسكؿ )صؿ ا عميو كآلو كسمـ( الخمقية كالخمقية، كطو ع

 ـ . ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓمصر ،  –، القاىرة ُالمعرفة المبنانية ، ط
  الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب : د. جابر عصفكر، المركز الثقافي  ةالصكر

 العربي ،) د. ت (.
 ُثقافة، ططكؽ الحماـ في األلفة كاألاٌلؼ: عمي بف حـز األندلسي، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كال 

 ـ . َُِٔ، القاىرة، 
 مطبعة  ُعذاب النار كأىكاؿ يـك القيامة : محمد متكلي الشعراكم ، إعداد جماؿ إبراىيـ ، ط ،

 ـ . ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗالنصر ، 
 مصر  –، القاىرة  ُالعشاؽ الثبلثة : زكي مبارؾ ، مؤسسة الينداكم لمتعميـ كالثقافة ، ط

 د.ت(.(
  : ـ. َُِِ، دار المعارؼ ، القاىرة ، ٖشكقي ضيؼ، طالعصر العباسي األكؿ 
 مصر – القاىرة، ٖ ط، المعارؼ دار، طيؼ شكقي:  األكؿ العباسي العصر . 
 ُعمـ األخبلؽ اإلسبلمية : مقداد يمجف محمد عمي ، دار الكتب لمطباعة كالنشر ، ط  ،

 . ُِٗٗالرياض ، 
 ُفبلح لمنشر كالتكزيع ، طعمـ الداللة )عمـ المعنى(: محمد عمي الخكلي ، دار ال   ،ََُِ  



 

ٔٚٛ 

 

  ، عمكـ الببلغة كالبياف كالمعاني كالبديع : أحمد مصطفى المراغي ، دار الكتب العممية بيركت
 ـ . ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ،  ّط

  العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده : ابف رشيؽ القيركاني، تحقيؽ محمد محي الديف، دار
 ـ. ُُٖٗ -ىػ  َُُْ، سكريا،  ٓالجبؿ ، ط

  عف بناء القصيدة العربية الحديثة: عمي عشرم زايد، مكتبة ابف أبي سينا لمطباعة كالنشر
 ـ . ََِِالقاىرة،  –، مصر  ْكالتكزيع، ط

 العمكم ، تحقيؽ عباس عبد الساتر، دار الكتب العممية ،  اعيار الشعر : محمد بف طباب
 ـ . ََِٓ -ىػ  ُِْٔ،  ِلبناف ، ط –بيركت 

 قـ ُعيكف الحكـ كالمكاعظ: تحقيؽ حسيف الحسيني البيرجندم ، دار الحديث لمنشر، ط ،–
 قُّٕٔايراف، 

  :)غرر الحكـ كدرر الكمـ المفيرس مف كبلـ أمير المؤمنيف عمي أبف أبي طالب )عميو السبلـ
ناصح الديف أػبك الفتح األمدم: تدقيؽ عبد الحسف ذىني، دار اليادم، المؤسسة الفكرية 

 ـ . ُِٗٗ -ىػ  ُُّْ،  ُلبناف، ط –مطبكعات، بيركت لم
 ُط ، مصر اآلداب، مكتبة عيد، صبلح. د الفف، كخصائص الظاىرة،  حقيقة العذرم الغزؿ، 

 .ـُّٗٗ-قُُْْ
  الفمسفة كالببلغة مقاربة حجاجية الخطاب الفمسفي : عمارة ناصر، الدار العربية لمعمكـ– 

 ـ . َُِٔ،  ُناشركف، ط
  :أرسطك طاليس : ترجمة عبد الرحمف بدكم ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، فف الشعر

ُّٗٓ . 
 ِفي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ : طو عبد الرحمف، المركز الثقافي العربي، ط  ،

 ـ . َََِلبناف،  –بيركت
  ـ . ُٕٖٗلبناف،  –في الشعرية: كماؿ أبك ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بيركت 
 ظرية الحجاج، دراسات كتطبيقات: أ . د. عبد ا صكلة، مسكيمياني لمنشر كالتكزيع، في ن

 ـ . َُُِ،  ُتكنس، ط
   ، قراءة النص )تأصيؿ نظرم كقراءات تطبيقية( د. عبد الرحيـ الكردم، سمسمة كتابات نقدية

 ـ .  َُِّ،القاىرة ،  ُالييئة العامة لقصكر الثقافة ، ط



 

ٜٔٚ 

 

  ـ . ُّٕٗ، ُلبناف، ط–القديـ: صبلح عبد الصبكر، دار العكدة، بيركتقراءة جديدة لشاعرنا 

 ىػ ُُْٖ القاىرة، ،ُالقرآف كالقيـ اإلنسانية: عبد المطيؼ محمد عامر، مكتبة كىبة، ط- 
 .ـ   ُٖٗٗ

 لمنشر ،  قضايا شعرية : ركماف ياكبسكف : ترجمة محمد الكالي ك مبارؾ حنك ، دار التكبقاؿ
 ـ . ُٖٖٗ، المغرب ،  ُط

  الكافي: الشيخ الكميني: تصحيح كتعميؽ عمي أكبر الغفارم، دار الكتب اإلسبلمية مطبعة
 ش . ُّٕٔحيدرم ، طيراف، 

 ُكتاب األغاني: أبك الفرج األصفياني، تصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي، مطبعة التقديـ، ط ،
 مصر، )د . ت( –القاىرة 

 ( أبك ىبلؿ العسكرم، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، محمد كتاب الصناعتيف : )الكتابة كالشعر
 –قُُّٕ، بيركت، ُأبي الفضؿ إبراىيـ، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي، ط

 ـ.ُِٓٗ
 عمى المذاىب االربعة: عبد الرحمف الجزيرم ، دار الكتب العممية، بيركت،  وكتاب الفق

 ـ.ََِّ
 الميذب الشيرازم : اإلماـ ابك زكريا محي الديف النككم، دار الفكر  كتاب المجمكع شرحو

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، )د. ت( .
  :عمي أحمد بف محمد المعركؼ بػ ابف  كلشيخ أباكتاب تيذيب األخبلؽ كتطيير األعراؽ

 ىػ ُِّٗ، مصر، ُ، مطبعة الحسينية المصرية، طومسككي
 ُة : محمد شاكر القطاف ، مكتبة كمية دار العمـك ، طالكناية مفيكميا كقيمتيا الببلغي  ،

 ـ. ُّٗٗ ،مصر 
 : د الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي النيسابكرم ، بمنصكر ع أبك الكناية كالتعريض

 ـ . ُٖٗٗتحقيؽ عائشة حسيف فريد ، دار قباء لمطباعة كالتكزيع ، 
  الديف عمي المتقي حساـ الديف اليندم ، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ: العبلمة عبلء

 . ََِٓ ،ِط ،بيت األفكار الدكلية  ،اعتنى بو إسحاؽ الطيب
 ( َّٔلساف العرب : ابف منظكر – ُٕٕ  )أميف محمد عبد الكىاب كمحمد  ، تحقيؽىػ

 ـ. ُٗٗٗلبناف ،  –، بيركت  ّ، طالصادؽ العبيدم، دار األحياء التراث العربي



 

ٔٛٓ 

 

  ،المسانيات المعاصرة في ضكء نظرية التكاصؿ : أ. د نكر الديف رايص، عالـ الكتب الحديث
 . َُِْ،  ُط

 مصطفى العطار، دار  ،لغة التخاطب الحجاجي ، دراسة في آليات التناظر عند ابف حـز
 ـ . َُِٕعماف ،  ،ُالكنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، ، ط

  : ترجمة سعيد الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، مؤلفيف ،نخبة مف ال المغة كالخطاب األدبي
 ـ. ُّٗٗلبناف،   –، بيركت  ُط

 )دار غريب  ،د. أحمد دركيش ،متعة تذكؽ الشعر )دراسات في النص الشعرم كقضاياه
 ـ . ُٕٗٗلمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

  تحقيؽ أحمد الحرفي ، دار النيضة ، مصر لمطباعة  ،المثؿ السائر : ضياء الديف ابف األثير
 ، القاىرة  . ِكالنشر، ط

  ،ُٕٗٗالمجمكع :محي الديف النككم ، دار الفكر ، بيركت 
 :لراغب األصفياني ، ىدية إبراىيـ زيداف ، ا محاضرات اإلدباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء

 ـ . َُِٗمطبعة اليبلؿ ، مصر ، 
  األردف ، ُلية( حسف بدكح ، عمـ الكتاب الحديث لمنشر كالتكزيع ، طالمحاكرة )مقاربة تداك ،

 ـ . َُِِ
 عمافُالبشير،ط دار الجبكرم، يحيى تحقيؽ:  أدبو سيرتو الزيات الممؾ عبد بف محمد، 

 ـ.ََِِ،
  الدار  –مدخؿ إلى الخطابة : أكليفير كبكؿ ، ترجمة رضكاف العصبة، أفريقيا الشرؽ، المغرب

 ـ . َُِٕ ،البيضاء
  مطبعة آنفك ، ط يدالمسانيات المعاصرة ، د. حسني خال إلىمدخؿ ،ُ  ،َُِٓ . 
 ـ . َُٗٗ،  ْالمرأة كالجنس : نكاؿ السعداكم ، دار مطابع المستقبؿ ، ط 
  ،ـ.ُْٕٗالمرثاة الغزلية في الشعر العربي: عناد غزكاف إسماعيؿ ، مطبعة الزىراء، بغداد 
  اعيا: جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ محمد أحمد جاد المكلى المزىر في عمكـ المغة كأنك– 

 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب اإلسبلمية،  القاىرة . –عمي محمد البجاكم 
  المستقصي في امثاؿ العرب : ابك القاسـ محمكد بف عمرك بف احمد الزمخشرم، دار الكتب

 .ُٕٖٗ، ِالعممية، بيركت ،ط
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 ف محمد بف حنبؿ، شرحو أحمد محمد شاكر ، دار المعارؼ ، مصر ، المسند : أحمد ب
 ـ . ُٖٓٗ -ىػ ُّٕٕ

 جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف باقر القمي، عنى بتصحيحو عمي  كمعاني األخبار: أب
 ىػ . ُّٕٗاكبر العقارم ، مؤسسة دار العمـ ، مطبعة الحيدرم ، 

 قُِْْمصر،  –ناعة الكتاب، القاىرة معاني النحك:  فاضؿ السامرائي، شركة العاتؾ لص– 
 ـ  .ََِّ

 ، ـ . ُٕٗٗبيركت،  ،ُط المعجـ األدبي : جبكر عبد النكر ، دار العمـ لممبلييف 
  ،معجـ التعريفات: عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني: تحقيؽ محمد صديؽ المنشاكم

 ـ.ََِْمصر،  –دار الفضيمة،  القاىرة 
 ىػُِْْ، لبناف – بيركت، العممية الكتب دار، ىنداكم الحميد عبد:  العيف معجـ -  .

 . ـََِْ
 ـ ُِٖٗ، لبناف – بيركت، المبناني الكتاب دار، صميبا جميؿ: الفمسفي معجـ . 
  معجـ تحميؿ الخطاب: باترؾ شاركدك كدكمنيؾ منغك، ترجمة عبد القادر الميدم كحٌمادم

 ـ . ََِٖ، تكنس ،  ُحمكد، دار سيناترا، ط
  معجـ لغة الفقياء : أحمد ركاس قمعجي، حامد صادؽ قنيبي ، دار النفائس لمطباعة كالنشر

 . َُْٖ – ُٖٖٗ،  ِكالتكزيع ، ط
 القاىرة ،  ِالمعنى الشعرم في التراث النقدم: حسف طبؿ ، دار الفكر العربي ، ط ،ُُْٖ 

 ـ . ُٖٗٗ -ىػ 
 ،ُالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط المفارقة : د. سي ميكيؾ، ترجمة د. عبد الكاحد لؤلؤة 

 ـ . ُّٗٗلبناف،  –، بيركت 
 مصر،  –، القاىرة ِالمفارقة القرآنية دراسة بنية الداللة: د. محمد العبد، مكتبة اآلداب، ط

 ـ . ََِٔ
 سكرية، ُ، دار أمؿ الجديدة، طالكاظـ عبد اإللو عبد كرار:  نكاس أبي شعر في المفارقة ،

َُِٗ. 
 بابؿ  ُالمفارقة في شعر الركاد : د. قيس حمزة فالح ، دار األرقـ لمطباعة كالنشر، ط ،– 

 ـ . ََِٕالعراؽ، 
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  المفارقة كصفاتيا د. سي ميكيؾ: ترجمة د. عبد الكاحد لؤلؤة، المؤسسة العربية لمدراسات
 ـ . ُّٗٗلبناف ،  –، بيركت  ُكالنشر، ط

 ي بكر محمد بف عمي السكاكي، عمؽ عميو نعيـ مفتاح العمكـ : ابك يعقكب يكسؼ ابف أب
 ـ . ُّٖٗ -ىػ  َُّْلبناف ،  –، بيركت  ُزرزكر ، دار الكتب العممية، ط

 ـ، ُٓٗٗ،  ٓمفيـك الشعر دراسة في التراث النقدم: جابر عصفكر ، ط 
  ممخص في شرح كتاب التكحيد: صالح بف فركاف عبد ا الفركاف ، دار العاصمة لمنشر

 ـ . ََُِ -ىػ  ُِِْ،الرياض المممكة العربية السعكدية ،  ُ، طكالتكزيع 
  ،ـ .َُِْمف الحجاج إلى الببلغة الجديدة : جميؿ حمداف، الدار البيضاء، أفريقيا الشرؽ 
  ىػ( : تحقيؽ محمد  ْٖٔمنياج البمغاء كسراج األدباء: ابك الحسف حاـز القرطاجني )ت

 . ُُٖٗلبناف،  –، بيركتالحبيب ابف الخكجة، دار العرب اإلسبلمي
  ،المكازنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترم: ألبي القاسـ الحسف بشر اآلمدم، تحقيؽ أحمد صقر

 مصر، )د.ت( ، ْدار المعارؼ، ط
  قُِِْ، ُمحمد الريشيرم، دار الحديث، ط :ميزاف الحكمة . 
 شكرات اتحاد النص كتفاعؿ المتمقي في الخطاب األدبي عند المعرم )دراسة( حميد سمير من

 ـ. ََِٓالكتاب العربي ، دمشؽ ، 
  د.ت(. ، بيركت ،ُط، شكبنيارك –ىيجؿ  –النظريات الجمالية : كانط( 
 ـ.َُِْ بيركت، ،ُنظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: الحسيف بنك ىاشـ، الكتاب الجديد،ط 
 مد طركس، دار د. مح ،النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية

 ـ . ََِٓ – ُِٔٗ،  ُالثقافة لمنشر كالتكزيع، مطبعة النجاح الجديدة، ط
  ـ َُٗٗ –ىػَُُْ، القاىرة،  ٔدار الشركؽ ، ط ،سيد قطب  :النقد األدبي أصكلو كمناىجو 
 ط، المبارؾ السعادات ابك مأمكف خميؿ تحقيؽ، األثير ابف: كاألثر الحديث غريب في النياية 

 . لبناف – بيركت، المعرفة دار، ّ
  ىػ ُُِْإيراف،  -قـ  ،ُطدار الذخائر، مطبعة النيضة ، ،محمد عبدة  :نيج الببلغة- 

 ش .  َُّٕ
 ، ـ. ُْٕٗبيركت،  ،ُط نكابغ العرب أبك الطيب المتنبي: عز الديف إسماعيؿ ، دار العكدة 
  ـ.َُِِمصر، –نكادر العشاؽ: إبراىيـ زيداف، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة 
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 تحقيؽ، النيسابكرم الثعالبي الممؾ عبد منصكر ابك:  العصر اىؿ محاسف في الدىر يتيمة 
 .ـ َُٖٗ، لبناف – بيركت، ُ ط، العممية الكتب دار، محمد مفيد

 : طاريحوال انرسائم
 (ماجستير رسالة) سميماف سعيد كماؿ إسبلـ:  مكضكعية دراسة كالسنة القراف في االستئذاف، 

 َُِٓ ، فمسطيف ، العميا الدراسات كمية/  الكطنية النجاح جامعة
 (ماجستير رسالة)  عرابي محمد:  السبلـ عميو مكسى سيدنا قصة في الحجاجية البنية، 

 ََِٗ–ََِٖ كالفنكف كالمغات اآلداب كمية/كىراف السانية جامعة
 (دكتكراه اطركحة)جكدم منصكر حمدم: المقفع البف كدمنو كميمة في الحجاجي الخطاب بنية، 

 َُِٔ–َُِٓ ، كالمغات اآلداب كمية/بسكرة– خضير محمد جامعة
 أبك خمدكف غادة(أنمكذجا) برد بف بشار العباسي، العصر في العمياف شعر في الحكاس تراسؿ 

 َُِٔاالردف،  ، العربية المغة قسـ اآلداب كمية/ جرش جامعة رماف،
 اطركحة) صالح نكاؿ( : أنمكذجا)لمميداني االمثاؿ مجمع:  العربية االمثاؿ في المفارقة خطاب 

 َُِِ ، الجزائر– بسكرة جامعة ،(دكتكراه
 المينا جامعة -اآلداب كمية،  العبل ابك محمد مصطفى:  فنية دراسة – المتنبي شعر . 
 قاصدم جامعة ،(ماجستير رسالة)فريحة يبرير:  اليمذاني مقامات في  االسمكبية المفارقة 

 ََُِ–ََِٗ الجزائر، ، كآدابيا العربية المغة قسـ/مرباح
 محمد حسف منتيى( : أنمكذجان )الجكاىرم ميدم محمد:  الحديث العربي الشعر في المفارقة 

 ، ، بغداد العربية المغة قسـ اآلداب كمية/  العراقية الجامعة ،(رماجستي رسالة) االنصارم عمي
َُِّ 

 ( ماجستير رسالة) قطناني حسف القادر عبد أحمد:  الشيكات تيذيب في القرآنية القصة منيج
 . َُُِ، فمسطيف ، العميا الدراسات كمية/ الكطنية النجاح جامعة ،

 : انبحىث وانذورياث
 ع عصفكر، جابر:  الدمشقي مييار  المعاصر الشعر اقنعة(ْ )، ُُٖٗ 
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 الكريـ عبد ساجدة(: منتخبة شعرية نماذج في بحث)المكضكع إلى الرؤية مف الشعرية التجربة  
 ـَُِٓ ،( ٔ)ع خمؼ،

 المعاصر، االدب دراسات يكر، انصارم رحيـ. د: الجكاىرم ميدم محمد شعر في التناقض 
 شُُّٗ ،(ُٓ)ع الرابعة، السنة

 مجمة  قركم، سميرة. ،د(الغائب النص قصيدة) المعاصر العربي الشعر في القناع جمالية 
 َُِٓ ،( ُ) ع خنشمو، – لغركر عباس جامعة/ العربية المغة قسـ  فتكحات،

 
 اإلنسانية كالعمـك اآلداب كمية ، سعدية نعيمة:  كالتمقي االبداع بيف المفارقة شعرية 

 ََِٕ ،(ُ)ع ،(ّ)ج ، كاالجتماعية
 ـ . ََِٔ المغرب، ،(ِٔ)ع ، عبلمات مجمة الكالي، محمد:  الباتكسية ارًسطك خطابة في 
 ع ،(ِْ)مج ، دمشؽ جامعة مجمة ، يعقكب ناصر:  القناع  قصيدة(ّ–ْ)،ََِٖ 
 الزيف، البمكلة مكسى محمد: كالتجديد األصالة بيف ما الحديث العربي الشعر في الكداع مشيد 

  َُِٔ ،(ْٔ)ع ، بنيا جامعة ، اآلداب كمية مجمة
 ع ،(ُ) ،مج فصكؿ مجمة ابراىيـ، نبيمة. د:  المفارقة(ُٔ)، َُِْ 
 السنة ، نقدية اضاءات زاده، كلي حميد: الرصافي معركؼ شعر في التصكيرية المفارقة 

 َُِّ ش،ُِّٗ ،(ُِ)ع الثالثة،
 قار، ذم آداب مجمة راىي، صبلؿ عامر. د: الديممي مييار شعر في التصكيرية المفارقة 

 ـَُُِ ،(ْ)ع ،(ُ)مج
 ع ،(ِ) مج الفصكؿ، مجمة ، قاسـ سيزا:  المعاصر العربي القص في المفارقة(ِ)، ُْٖٗ 
 المعاصر االدب دراسات مجمة حسيني، إسماعيؿ سيد: العربي االدب في األمثاؿ مكانة ، 

 . شَُّٗ ،( ٗ)ع الثالثة السنة
 ـُْٓٗ ،(ِٓٔ)ع ، الرسالة مجمة ، العقاد محمكد عباس:  المرأة كحي مف 
 ع كرد، مجمة المحداد جميؿ حنا تحقيؽ(: شعره مف تبقى كما حياتو) أميؿ بف المؤمؿ،(ُ)، 

 ُٖٖٗ ،(ُٕ)ج
 ع المغكيات، ك اآلداب سمسة –اليرمكؾ ابحاث مجمة ، سميماف خالد:  المفارقة نظرية(ِ )

،ُُٗٗ      . 
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Abstract : 

 

    After extrapolation and careful investigation of the nature of philosophical 

wisdom, and deep delving into the horizons of its contents and functions, the 

study concluded with a set of results as follows: 

 

The religious wisdom of Al-Gazal  poetry had its active presence, which was  

gained by  experience and practice, as in religious issues related to patterns of 

disclosure of peace, preaching and other ethical moral values. This was 

leading and advocating for the roots of love, or the divine wisdom, which 

received its data and concepts of the Creator of the heavens and the earth, 

from taking taboos as the sanctity of the consideration .  The Sufi wisdom  

was symbolizing  the worlds of divine knowledge and miraculous people with 

those emotional bits to achieve their goal in the courtyard, survival and the 

union with their response. This  is because their souls and their spiritual 

homes are those which they would moved to are represented in  the rhymes 

and verses that describe their love to Allah Almighty and relates to his mercy 

and the most beautiful colors of love. 

On the social level,  the wisdom was a proven tool for poets in the 

consolidation of their vision and viewpoints of  some  negative issues found 

in the Abbasid environment as in Gazal of the glamor, who threw the wisdom 

by handing , marketing and rejection.  In addition , the impact of the wisdom 

in addressing other social issues stimulated in Gazal poets, particularly the 

data of separation and suspension,  which represented their firmness and 

relation with God.  

Concerning the poetic function of Gazal wisdom, it was a means and an end 

at the same time, as it fluctuated according to the context and text of that 

function. Its presence in the Abbasid Ghazal poetic text, and the confirmation 

of the artistry of wisdom and its captivating and excessive beauty. The mind 

is represented by wisdom turned to benefit from emotions by influencing the 

mental dimension, leaning on poetic images represented by simile, metaphor, 

and metonymy.   

The poets were keen to select the most appropriate language methods for the 

nature of the wisdom and the psychological recipient.  In order to achieve 

persuasion and faith to stimulate the alarm in the continuation of the 

communication process between – addressers  and addresses.  
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The permanence of Gazal wisdom and its circulation through time stems from 

the depth of its impact on the recipient. Hence, among its themes: dignity, 

humiliation, despair, and others. 

The reference function of evoking the religious heritage in its two parts:  the 

Qur’an and the Prophet. It brings the literary heritage with its poetic and 

idealistic axes reflected the originality of wisdom and its support with these 

various heritage notes on one hand, and its statement of the broad horizon of 

the Abbasid poets' culture and their pride in their heritage and Arab history far 

in the depths of civilizations on the other. This led to  increase the extent of 

their linguistic richness. 

The title of the study has two ties on two ends:  one of them represents the 

mind / wisdom, and the second represents the heart / yarn. This means that 

there is a clear cut between argumentation  and wisdom. This is what we have 

in the openness of the poetic discourse , making this speech by motion and 

attractive diversity in changing cultural spaces of the recipients on their 

various  ages, whether contemporary for Abbasi's text, or the following reader 

in our day.  

The argumentation have made it clear to all of these recipients in the texts on 

which the message stood. It  was one of the ways of harmonizing those Gazal 

texts, such as what is  the discursive goal of  wisdom texts. This discursive 

tendency was identified in the selected texts by virtue of the lyricism of 

Arabic poetry in general and the broadening of its contemplative mental and 

emotional horizons alike. 

The expansion of what we referred to in the above result has resulted in 

convergence and attribution between wisdom and Gazal in this text or in the 

sense of imagination in one hand, in addition to the consideration of the  

matter as an issue of ethnic and paradox together. Paradoxical elements were 

completed in the internal identification, untreated and stressed matters.  Al-

Ghazal poets in the greater alleged rule and maneuvering in their roles 

according to the types of paradox. This represents a fragmentation for finding 

the victim as in the non-conscious paradox . 
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