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نهج تحديد مبنى الشعر على مأخذ اإلتباع  ضمنلقد انبنت  البالغة العربية القديمة 
وذلك بالحذو وفق مباني القصائد األولى وعليه فالشعر الجاهلي يجلي  ،المتواضع عليه

ُتعّد  ،وعلى هذا األساس  مراما لإلتباع ومقصدا لتقّفي أبنيته.مسلك األنموذج ، بوصفه 
الجاهلي محورّية جوهرية للتأصيل، لما تّتصف به من خصوصية الحضور انّية الشعر نّص 

تباع النسقي عبر معيارية مسبقة، لكونه البدئي، ذلك أن مقتضى تشكلها ال يباشر فعل اإل
ل التي تختص بتلك الحيازة يعد بمثابة المبتدأ الغالب، إذ ُيمّثل دوما تلك الف   رادة من التشكُّ

تلك الكلية  لمجموع ما يرد تحتها من نصوص ، الحاملة في  الجامعة وتتمتع بمشموالت
الوقت ذاته ألوجه األنساق التي تلخص مجمل األنظمة حيث ال تنطلي عليها تلك المعيارية 

نكاد نقاربه بالنص  مقولة األنموذج األعلىالصورية . إن النص الشعري الجاهلي في ضوء 
لتصنيف أو التحدد، إذ ال يتوّسل إلى ما فوقه من العالي نتيجة تأبِّّيه لما نتواضع عليه من ا

األنساق، فهو الجامع الذي ال يقبل التحديد فينفلت  من إجراءات القسمة والتفريع، فهو المبتدأ 
والجنس الغالب في البالغة العربية ، نظرا لما ينهض عليه  من ُوُثوقية األداء الجامع وكذا 

ثم فهو بمثابة األنموذج األعلى لمشموالت البالغة  الحضور الكلي للوظيفة البالغية ، ومن
في التراث العربي، مما مكنه كي يظفر بحيازة أحقّية التقديم ومشروعية الفرادة بالنص 
الجامع،  حتى أضحت نصّية الشعر الجاهلي نسقا تشفع إليه أسيقة تشاجر النصوص 

تون الموازانات المكِّين ضمن مُ وتدافعها مما دعا جملة األْقيِّسة  تتقصد فرادته نحو حضوره 
ات وكذا الخصومات النحوية والمقاصد العروضية وكذا تحصيل المعنى من مجموع ساط  والو  

 أنساقه إلنتاج الداللة المعجمية مما هو مسهو عنه.

ـ عبر فلسفات التفكير  بمقولة األنموذج األعلىإن النص الشعري الجاهلي حين نقاربه   
ـ  وعبر تمامية تشكله فإننا نلفيه بمثابة  واضعات األولى قبل تأصيل القاعدةأو المُ  *األناسي

الجنس العالي من غير أن نغفل علله األولى وعالئقه المفقودة ولذلك فإن ُخصوصيته 

 
 .األناسي / األنثروبولوجي / علم يختص بتحليل أعراف اإلنسان األولى - * 
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النسقية الواصفة ال تروم بالضرورة افتعال الغموض ألن المدار ينتهي لدى طبيعة النسق 
هذا، هناك تضارع بين عبر بالغته، فاللغة الموضوع تركن إلى لغة واصفة  وعبر محّصلة 

المأخذين لتواشج السياق الجامع بينهما، مما يؤدي في الحاصل بلغة النص الشعري الجاهلي 
 ، الباني لمجمل األنساق التحتية من الشعر عبر أعصره.لجوهر الرئيسكي تمثل ذلك ا

سق لة بين السياق الجاهلي ونسق الشعر الجاهلي هي عالقة دائرية، مع أن الن إن الصِّ    
الذي يتمثل في  إلى المتعالي الواصفالجاهلي يتعدى سياق الُغفل التواصلي كي ينتهي 

نسق األنموذج األعلى. فاللغة الواصفة ترد من اللغة الموضوع بوصفها كالما تواصليا متقدما 
، فالنسق الشعري يتأصل من اللفظ األول ـ الواهب للشعر الجاهلي أصالته ـ فيرد حاصل 

لة المدلول على دليله إثر رجعته إلى األول فيحدث له الدوران، فاللغة الموضوع األول أو دال
عبر هذا الطرح تؤدي في النسق الشعري الجاهلي كي ُيوجب فاعلية المغايرة ال االشتراك في 

بينهما فينتهي إلى ُمحصلة ما يفيض  طريقاحين أن التلقِّي  ُيحدث فعل التواشج، فيسلك 
ا هو مأخذ الجوهر، الذي يتمثل عبره عّلة التشكل لنصّية الشعر بعضها من بعض. وهذ
ة نّص سابق  يعتاص تفسير تواشجه من أمشاج  تماميّ  نصا عالياالجاهلي، فيرد بوصفه 

وية ولذلك شّق على النحو وصفه أو تعيينه، ألنه غير قابل للبرهنة أو التحقق،و من ثم فهُ 
ناسيا مواليا له، ترتهن بالضرورة  إلى سامق نسقه، تكوثر األنساق الشعرية بوصفها تشكال أج

 أو في حذو ما نسمه بالجنس العالي.  أنموذجا عاليابوصفه 

في أنه : ) هو  الكالم البليغ   ،حّد الشعر يعرِّفُ  وهو   كتاب المقّدمةإبن خلدون في يذهب 
في الوزن والروي مستقل كل  بأجزاء متفقة   وصةُص المبني على االستعارة  واألوصاف المخْ 

 صوصة بهالجاري على أساليب العرب المخ  منها في غرضه ومقصده عّما قْبله  وبعده   جزء  
ل  واألوصاف   وقوُلنا المبني على االستعارة  س  ن  ج  ، فقولنا  الكالُم البليُغ  عّما يخلوا من  فص 

وقوُلنا المفّصل بأجزاء  متفقة الوزن والروّي  فْصٌل له عن  شع ر  بفإّنه في الغال ب  ليس هذه  
ده سْ الكالم  المنثور الذي ليس بشعر  عند الُكّل وقولنا مُ   تقٌِّل كل جزء  منها في غرضه ومْقص 
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صل  به شيٌء  فْ الشْعر ال تكوُن أبياُتُه إال كذلك  ولم يُ عما قبله وبْعده  بياٌن للحقيقة ، ألن 
وْقُلنا الجاري على األساليب المْخُصوصة  به فصل عما  لم يْجر منه  على أساليب العرب  

ه  إنما هو كالٌم منظوٌم  فإّنُه حينئذ  ال يُكوُن شع را  المعروفة    ، ألّن الشعر  له أساليُب تُخصُّ
يب المنثور ال تكون للّشعر  فما كان من الكالم  منظوما  وليس اا أساال تُكن للمنثور  وكذ

نا  في  على تلك األساليب  فال يكوُن شْعرًا  وبهذا االعتبار  كان الكثير ممن لقيناه من شُيوخِّ
من الشعر في شيء   أن نظ َم  المتنبي  والمعري  ليس هوهذه الصناعة األدبية  يرون 

 . 1. (ألّنهما  لم يجريا على أساليب العرب  

وإثر هذا تشكلت منازع فاعلية القاعدة التي تشمل بناء الشعر  أن يتضح من هذا التحديد  
الذي  أو ما اصطلح عليه بمذهب البديع   تمثلت بين  مشايعة القديم وتأييد الصنعة الشعرية

غير أن    الشاعر أبي تمامت له مراقي الصنعة لدى حتى تم  مسلم بن الوليدمّثله 
كونه يمثل عالمة نسقية للحركة  / الصنعة لديه ُأسيء فهمها في كثرة التحاُمل عليها 

الموازنة  :عبر منجزه النقدي أبي تمام شعر ا منح لذلك فاآلمدي اتخذ موقفا واض ،الشعرية
الوليد بن ُعبيد البحتري  وأبي ُعبادة -هـ 231ت.  –بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 

  ول شعرهماح  واالحتجاج تنازع سياق ال ولعل هذا األمر قد سبقه  -هـ284ت . -يـــــالّطائ
دل ـــــــــــــ فرأوا في شعر أبي تمام أنه مخترع حديث التشّكل مما نتج  قوّي المعارضة ومثار الج

 الّناقدين عليه ، بحقّ  أحيانا  وبغير حقّ  أحيانا أخرى ، ذلك بأّنه) ومن جهته  انطلقت ألسنة 

فأوقعه هذا الُولوع   بالغ  في ُسلوك هذا السبيل وبالغ فيه حتى ليندُر أن يْخلو بيٌت  مْنُه ، 
 في الّتعسف  وارتكاب متن الّشطط ، ولكن الذي شّك فيه  أن الجيِّّد من شعره  كثيٌر  وأّنه ال

على أبي تمام من جهة ما عقده من  آلمدي. لقد تميزت مآخذ ا2يلحق ُغباُره في جّيده (
فأخذه من حيث اآلتي : ) االستعارات البعيدة المرمى مّحددات الموازنة إزاء شعر البحتري 

 
 . 573دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ص/  –كتاب الِعبر  وديوان المبتدأ والخبر  –ابن خلدون  ) عبد الرحمن ( ، القدمة  - 1 

وأبي ُعبادة الوليد بن  -هـ 231ت.  –بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي اآلٍمدي ) أبو القاسم الحسن  بن بشربن يحي  البصري( ، الموازنة  - 2 
 .06، 05تح/ محمد محي الدين عبد الحميد، دار المسيرة، عمان األردن، ص/ -هـ284ت .  -د البحتري الّطائـــــيُعبي
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في شعره/ُحوشي الكالم في  *التجنيس / تعقيد األلفاظ ضمن نسج الشعر /الُمعاظلة رديء
شعره/اضطراب األوزان قي شعرِّه/أخطاؤه في اللفظ والمعنى/خروج البديع إلى الُمحال / 

 غموض المعاني. سرقاُته الشعرية /الُمستكره من الّطباق في شعره /

 إلى هامش من التحقيق النقديشعر أبي تمام أفردت  ،إثر هذه التراتبية من األحكام 
حين لجأ و  ن النُّحاة وازدراء الرّواة وسخرية الشعراء.و ّراح وطعيث باشره هْجُو الشُ ح ، والبالغي

مسلك الموازنة في نحو تقريب نهجها استعان بأمرين: تركيب الشعري بالغيا  إلى آلمديا
 ومضامينه عبر األخذ وموازينه وأحكامه العروضية ومن جهة أخرى احتكم إلى سياق الشعر

كونه وسيطا في أداء مبدأ الُمفاضلة بين الطائيين البحتري وأبي  ،أنموذج الشعر الجاهليب 
: ) إن ُثُلث  شعره ُمحاٌل ، وُثُلُثه مسروُق وثُلثه صالُِّح  ما  دعبلتمام حتى قيل فيه حذو رأي 

ابن كما أردف   .... جعله هللا من الشعراء ، بل شعره  بالخطب والكالم  المنثور أشبه
ل  وما حكاه    األعرابي معّلقا على شعر أبي تمام : إن كان هذا شعرا فكالم العرب باطِّ

أبو تمام ُيريد البديع فخرج إلى عن غيره وكان عالما بالشعر، أنه قال :  محمد بن داود
ليأن  ومما ُيْروى  الُمحال دخل على  الحسن بن وهب  وأبو تمام  إسحاق بن إبراهيم الموص 
ع ن تِّ يتبّدى إثر هذا التعاقب من 3( :  يا هذا قد شدْدت على نفسك إسحاق، فقال له ينشده 

، في حين عليه كوُنها خطابات من أداء  التعّصب  في التحامل أبي تمامشعر األحكام على 
عبر احتجاج الفريقين ، إذ قدم صوب شعر البحتري  نزوعه  كشفه لهذا األمر اآلمدييؤدي 

فيستجيد شعره  ويكثر  أبي تمامكونه يفُضل البحتري على  أبا العباس محمد  بن يزيد المبّرد
( :  ما رأْيُت  أشعر  من هذا الّرجل ، الُمَبرد أبو العّباسه قال) إنشاده .. ومما ُروي عنه أنّ 

 يعني البحتري ،  ولوال أّنه ُيْنشدني  لِّما أنشدكم لمألُت  ُكتبي  وأم لي من شعره .

 
 :  مداخلة الكالم بعضه  في بعض ، وُرُكوبُه بعضه ببعض في نحو تعاظل الجراد وتعاظلت الكالب، .الُمعاظلة  -* 

 يرا  فإذا ورد ورد مستهجنا.:  وهو الذي ال يتكّرر  في كالم العرب كث الٌحوشيُ -  
 : وهو مقابلة  الحرف بضّده  أو ما يُقاِرُب الضد . التجنيس-  
باق -   هو مقابلة الشيء بمثله الذي هو على قدِره .  : الط ِّ

 .259، 247،254يُنظر، المصدر نفسه، ص/    

 .21يُنظر،المصر نفسه،ص/  - 3 
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ّية التنازع بين شعر الطائِّيين ) أبي تمام والبحتري(، يعترض فريق أبي تمام ممن  إثر حمِّ
فغير مقبول  وال ُمعّول    بلب دع  أّما احتجاجكم  أبي تمام  شايعوا شعره ، حيث ذهب صاخب

بال عليه ، ألن  َنُأ  أبا تّمام ويحُسُده ، وذلك مشهور  معلوم  منه فال ُيقبل قول  دع  كان يش 
ر ، وأّما ابن األعرابي  فكان شديد التعّصب   عليه ، لغرابة مذهبه  وألّنه  ر  في شاع  شاع 

لُمه  فكان  إذا ُسئل   عن شيء منها  يأن ُف كان ير د  عليه من معاني ه  ما ال يفهُمه  وال يع 
د    أن يُقول ُل  إلى الّطْعن عليه ، والّدليُل  على ذلك  أّنُه  ُأْنشِّ يوما أبياتا  من  ال أدري  فيْعدِّ

ا وأم ر بكْتبِّها ، فلما عرِّف   أّنه قائلها . قال خــــ ـــــــرُِّقوه  شْعرِّهِّ ، وهو ال يْعل ُم قائل ها ، فاْستْحسن ه 
يماثِّل هذه الرواية  عبر ما أبا تمامكر له  من غير أن ُيذ األصمعي) مّزُقوه( . وقد شهد له  

 ، إثر سماعه لهذين البيتين :

فى  الغليُل ؟دَ *** فُيروى الص   إليك سبيُل هل  إلى نظرة           ى وُيش 

بُّ القليـــــــ        د ي *** وكثير  ممن تح  ن  ُثُر ع  ك  يك   ــلُ ــإّن ما قّل من 

يه: لمن تنشدني ؟  فقال لبعض األعراب ، فقال : هذا وهللااألصمعي  فقال يباُج    لراوِّ هو الدّ 
الخسرواني . وابن األعرابي أعذر من األصمعي . ألن أبا تمام  كان ُمغرما  مشغوفا  

َدَنُه( ، وأّلف ُكتبا فيه ، واقتصر  من كّل عل م  عليه ، وانفرد به بالشعر،  َدُه ) دي  ، وجعله ُوك 
ُبها ، فليس  تذ  ع   له،  ألنه يأخُذ  المعاني ويج  تغ رب ، لم يكن  ب ب د  فإذا أورد المع نى  الُمس 

ب أ بي تمام :  فقد لها في الّنفوس  حالوة  ما ُيور ُد ابن األعرابي . إزاء هذا ُيعّقُب صاح 
أقررتم ألبي تمام  بالعلم والشعر  والرواية ، وال محالة  أن العلم في شعره أظهر  من ه في 

ر غير العال م   .4شعر الُبحتري ، والشاعر  العال ُم أفضُل  الشاع 

 

 

 
 .25....21يُنظر المصدرنفسه، ص/  - 4 
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أخذ مسلكا من جهة ممن أفردوه  أبي تمام، أن شعر سياق الحجاج بين الفريقينيتجلى من 
إلى المستثنى عبر الكثير من أْحكامهم وعليه فطبيعة التشكل البياني لنسق شعر أبي تمام 

، غير أن ما اتصف به شعر  أنه صاحب مذهب  ، وفق ما  أبي تمامظل دون إنصاف 
ُب أبي تمام :  )يذهبُ  وإما ما    فأبو تمام انفرد بمذهب   اختَرعُه ، وَصار فيه أّوالصاحِّ

ر  ق يَل : هذا مذ هُب  أبي تمام ، وطريقة أبي تمام  وسلك الناُس  حتى بهمت ُبوعا ، وُشه 
جه ، واقتفوا أَثرُه  ب البحتري نه  تري....وإذ ُيردف  صاح  ، وهذه فضيله َعر َي مثل ها  الُبح 

ه هذا المذهب  على ما وصفته ، وال هو بأول   فيه  وال ساب ق  معقّ با : ليس األمر  الختراع 
ج المعروف ، والّسنن  تذى حذوُه ، وزال عن الّنه  لم ، واح  إليه  بل سلك  في  ذلك سبيل ُمس 

ل ما  غير ُمبتدع  لهذا المذهب ، و ال هو أول  فيه  ه، ولكّنه  رأى هذالمألوف ، وعلى أن َمس 
باُق ، -األنواع  التي وقع  عليه إسم البديع   نيُس  وعي االستعارة ، والطّ  ُشرة   –والتج  من 

 .5( متفّرقة   في أشعار الُمتقّدمين ، فقصدها  وأك ثر في شعره منها .

 

جاجيوإثر هذا  والذي لم ُنورد مجمله أو نتمكن من اإلتيان على ُجلِّه و لم نفصل  التنازع الح 
في نهج اآلم دي ، غير أن نظرا التساعه ضمن منجز الموازنة فيه كثيرا مما اطلعنا عليه

ُلص إلى محّصلة مبدأ المفاضلة،الموازن يقِّّر في بدء  ة وهو يعرض في مقدمته قبل أن يخ 
ّب  أن أ طلق  القول  بأّيهما أْشعر عندي ، لتباين الناس  في العلم منجزه النقدي:) ولْست أحِّ

بهم في الشعر، وال أرى ألحد  أن يفعل  ذلك فيستهدف لذم أحد الفريقين ،  ، واختالف مذاهِّ
، و ال ىالّنابغة وزهير واألعشو  ء القيسى امر وألن الناس لم يّتفقوا أي األربعة  أشعر في 

وال في بّشار ومروان والسّيد، وال في أبي نواس وأبي في جرير والفرزدق  واألخطل ، 
ل م بهم فيه .( تالف آراء الّناس خ ، ال العتاهية وُمس   6في الّشعر وتباُينِّ  مذاهِّ

 
 .17المصدر نفُسه، ص/  - 5 

 .11المصدر نفسه، ص/  - 6 
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وعليه فإن خطاب أبي تمام الشعري تأسس على نسق بياني لم يرسخ في السياق الشعري ولم 
الفريقين صعوبة أخذ النسق الشعري يثبت في وعي التلقي مما نتج عن  مأخذ االحتجاج من 

دها حركة اللغة الشعرية من جهتي حداثتها وأصالتها األولى ، إلى حقيقته الُمثلى التي تتقّص 
لى إالذي صدر  7بخطاب الضدّ لذ فهناك من النقاد المحدثين اصطلح على شعر أبي تمام 

تمّثل توّجهه من جهة خطاب ، لذلك فخطاب أبي تمام السياق جهة  جهتين ، جهة النسق و 
ف بالجائز  الضد النسقي، فشرحوا شعره وفق العادة فانساقوا فيه عبر تواتر الخطاب الواصِّ

، إضافة إلى تعّنت  8 ببعيد االستعارة  وهجين اللفظنعتوا نسق شعره   ،وغير الجائز إزاء هذا
بالجذع وتلك عادة أبي العباس المبّرد  في إنكاره على أبي تمام أن شّبه عنق الفرس 

 هم القياسيمأخذ وفقألنه ،  من خطاب العنت من التحكيم وفق هذا الحذو كثيرو العرب  
محمد بن داود عن محمد بن القاسم    ما رواه لم يأخذ بيانه الشعري ، نحو )    ،الجاهز

لك فستبعه   أبا تمامأن أول  من أفسد الشعر مسلم بن الوليد  وأن بن مهرويه  عن أبيه  
، في البديع  مذهبه فتحّير كأنما يريدون إسرافه  في طلب الّطباق والتجنيس  واالستعارات 

من  [به]التماس هذه األبواب  وتوشيح  شْعرِّه بها ، حّتى  صار كثٌير  مما أتى  وإسرافه في 
إال بالظن  والحْدس ، ولو كان أخذ عْفو هذه األشياء ، ولم ُيوغل    المعاني  ال ُيعرف  معناه

ب األلفاظ  والمعاني  ُمجاذبة  ويق  فيها ،  ، وتناول ما يسمح به هة  ارَ كَ ُرها مُ تس  ولم ي جاذ 
م   وأورد ما قرب من االستعارات  ما قرب في ود دُ ت عب وال مك  غير مُ  ه  ام  خاطره ، وهو بج 

و الشعراء الُمحّسنين ،  ُذوا   حذ  حش ، واقتصر من القول  على ما كان مح  ُحسن ، ولم يف 
ُب ماءه ورونقه ..... وكان قليله  حينئذ  ن الشعر  وُتذ ه  ليسلم من هذه األشياء  التي ُتَهجّ 

 . 9.(يقوم مقام  كثير غيره 

 
المؤسسة  الجامعية للدراسات  والنشر والتوزيع ،   –مج –مفهومه، نشأته، آلياته،مجاالت عمله  -الِحميري ) عبد الواسع(، خطاب ُ الضد ،  - 7 

 .17، ص/ 2014، 01بيروت، ط/ 

 .126) أبو القاسم الحسن  بن بشربن يحي  البصري( ، الموازنة، ص/اآلٍمدي  -8 

 .125ينظر، المصدر نفسه، ص/  –9 
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كي يتأولوا شعره التأويل البعيد فأفرطوا في أداء حطاب صوم أبي تمام هذا، صدر عن خُ إثر 
من الذكر عن سياق إعداده من الشعراء و بوصفه  الُمفرد المستثنىإبعاده والنأي به صوب 

شعر بشار ُمهّمشا عن محور نسق البيان الشعري  لذلك فهو يختلف عن المهّمشين في حذو 
باستالب  نسق  سمىبما يُ عبد الواسع االحميري  الناقدوفق هذا يذهب ، وأبي نواس 

جعل األولوية  في عملية  السائد  في تلك المرحلة ، والقائم على أساس  التخاطب البياني،
التخاطب  للُمخاط ب  من ذوي األقدار ، وهي مواجهة تمّخض عمها  برز شكلين  مختلفين 

 : أشكال خطاب الضدّ من 

ر[  شكل الخطاب الحداثي –أ  ن ] الّساخ  ، كما عند بشار  وأبي نواس وأضرابهم   الماج 
حينا وخطاب  ضّد من الّداخل  والخارِّج   بوصفه  خطاب ضّد من الخار جممن لّف لّفُهم " 

 حينا آخر ".

طاب الحداثي المحتشم  -ب  ، بصورة خاّصة ، ومن ، كما يتجلى عند أبي تمام  وشكل الخ 
قة " بوصفِّهِّ  ، خطاب  ضّد  من الّداخل  فقطلّف لّفه من شعراء جيلِّه  وشعراء األجيال الالحِّ

أي من داحل بنية  التخاطب  البياني الّرسمي  الُمستهدف  بخطاب الضّد عند هذا 
 10.الشاعر

 

م نمط التهميش بوسم خطاب الضد  كونه لم يساير حذو أنساق يرد هذا  التصنيف كي يسِّ
الشعر العربي القديم في نهجها، وإزاء ما استحدثته في خروجها إلى مسلك من الصراع ، 
خلص مآل حضورها الشعري إلى اإلفراد الذي تأّبته مواضعات صناعة الشعر وفق األنموذج 

 اء ـــــــــ لعلما حتى) أخذ علىبي تمام في سياق الحجز عليه  القديم لذلك فقد ورد معطى شعر أ

 

 
 .17مفهومه، نشأته، آلياته،مجاالت عمله ، ص/  -الِحميري ) عبد الواسع(، خطابُ  الضد ،  - 10 
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صورة  من صور ذلك   موازنة اآلمديتعّصبهم ، فقد كانت واللغويين والرواة  اةالنح من 
نقده لبعض أبيات أبي تمام ، ووصف ذلك النقد   الشريف المرتضيالتعّصب ، ولهذا تعّقب  

" ، ووصف ياقوت الحموي كتاب االموازنة  بأنه كتاب حسن ، وإن " ُقبح العصبيةبأّنه من 
كان عيب  عليه  في مواضع منه ، ونسب  إلى الميل مع البحتري  فيما أورده  والتعصب  

إلى أن اآلمدي  لتعّصبه  على  على أبي تمام  فيما ذكره ....وكان  ابن المستوفى  يذهب
. وظّلت تهمة التعّصب تلحق أبي تمام  كان يصنع في شعره  أبياتا مْفُسودًة  ليرّدها عليه 

 .11دثين (ح باآلمدي  حتى ظهرت في دراسات المُ 

 

وإن كانت طريقة الشاعر  )في عقب الموازنة وهو ُيْسند القول لغيرِّه :  اآلمديترد خالصة 
 غير هذه الطريقة ، وكانت عبارته مقّصرة  عنها،  ولسانه غير مدرك لها  حتى يعتمد دقيق 

بألفاظ متعسفة   منها  ما يورد  ، ويكون أكثران أو حكمة الهند أو أدب الفرسنَ و من فلسفة يُ 
، وإن ات فق  في تضاعيف ذلك شيء  من صحيح الوصف  وسليم الّنظم  ونسج ُمضطرب 

قلنا له : قد جئت  بحكمة وفلسفة  ومعان  لطيفة  حسنة  ، فإن شئت دعوناك حكيما ، أو 
را  ، وال ندعوك بليغا، ألن طريقتك  ليست على سّميناك فيلسوفا   يك شاع  ولكن ال ُنَسمّ 

عبر األخذ به إلى سياق حكمة الهند  ابن المقفعلنثر ، يقترب هذا مما وقع 12طريقة العرب.(
 ومواضعات الفرس.

إذ  ،اآلمديمن تقريب نقدي لموازنة  13وعبر ما أسهمت يه بعض المتون النقدية الحديث 
)بالتحامل على أبي تمام وأنه طعن  فيما  اآلمديووصفت  النقدي قدمت  شحناء التعصب

وعليه فإن المستثنى من البالغة العربية . 14تقوم به حّجة( ج بما الت ال ُيْطعن فيه  واح
 

 .26، ص/01م، ط/ 1999هـ/ 4191السريحي )سعيد(،  حركة اللغة الشعرية ، النادي األدبي  الثقافي ، جدة،  - 11 

 .381اآلٍمدي ) أبو القاسم الحسن  بن بشربن يحي  البصري( ، الموازنة، ص/ - 12 

 م،  1984-هـ  1404يُنظر،  العشماوي )محمد زكي(، قضايا النقد األدب  بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت ،  - 13 

 .381..340ص/ 

 .148م، ص/  1986 -هـ  1406، 05عباس ) إحسان(، تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ط/  - 14 
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إذ صّعدته إلى مقوالت النسق في الدراسات الحديثة في القديمة احتضنته خطابات الحداثة 
النقدية حين ذهب إلى أن أبا تمام كان ) مأخوذا بالبدعة ،  أدونيسنحو ما قدمته مباحث 

أي بالخروج عن كل ُسّنة ، فالشعر بالنسبة إليه عالم غريب  من المعاني ..وهو كالنجم بعيد 
ع .اقريب ، وهو سحر وبكارة  وسراٌب ُمخ   .إن شعرا كهذا يفاجئ ، ويهدم الصور التي دِّ

استقرت  في الذهن ، بتأثير العادة والوراثة ، عن الشعر وعن فهم الشعر وتذوقه . وقد هدم 
شعر أبي تمام هذه الصورة ، على صعيد الكلمة ألّنه استخدمها  استخداما جديدا ، وهدمها 

طّ  واحد ، بل أصبحت تنمو خ ا  بعلى صعيد المعنىـ ألن القصيدة لم تعد  عنده نموا أفقي 
م تعد تتوالد انفعاليا  لعميقا : صارت شبكة مشّعة  من المعاني واألخيلة  والمشاعر . 

وحسب، بل أصبحت  تتوالد في  التأمل والوعي ، والصبر، والجهد ..  لقد خلق أبو تمام 
ءت معانيه  مغايرة وهكذا جا السائدة،الحياة الشعرية  اليومية ولغةلغة جديدة لغة الحياة 

للمعاني المألوفة ... لكن الغموض عند أبي تمام  صادِّر عن صفاء  ذهنه  وشفافيته وعن 
شه الّروحي  أو ضعف تعبيره ، وهو غموض غير معّتم .. كان  بعده التأملي ، العن تشوّْ

 .15(الوصف قبل أبي تمام  تحديدا حسّيا  للواقع ، ..أبو تمام بداية جديدة للشعر العربي.

 

يتمثل شعر أبي تمام ضالة الحدثيين مونه في نظرهم يجلي أنموذجا من التراث الشعري 
والذي طرته البالغة العربية القديمة،إذ أكرهنه إلى الهامشية  وإلى قْسرّية الحضور الُمْبعد ، 
 فحقق بذلك مسلكا من القراءات الحديثة والتي توّسعت إلى رحابة المكّون التأويلي من جهة

ربات ، االنسق الشعري بخاصة، فالتهميش قد يصنع ُفرجه للتأمل، بآليات أخرى من المق
، كاللسانية والبنوية والسيميائية العربية عززته القراءات النسقية الُمحدثةم ولذلك فشعر أبي تما

حين بُصرت بأنموذجه الشعري األصيل في استشراف الواعد القراءات فضارعت به الكثير 
 النماذج الشعرية الغربية.من 

 
 44،45،46، ص / 1979، 03أدونيس ) علي أحمد سعيد( ، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط/  - 15 
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حتري أم المتنبي ؟ فأجاب : المتنبي و ُسئل المعري أي الثالثة أشعر أبو تمام أم البُ 
ولعل هذا اُلحْكم الحصيف هو أداء الحكم القوي من غير  أبوتمام حكيمان والشاعر البحتري.

ر تمكين لحضور تعنت أو هْجو  أو تقريع أو ترسيخ لسياق التهميس  ونسقيات التدافع من غي 
 .والّرصينة في ذات الوقت المعرفة الشعرية العميقة

 
 


