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 شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟

 قراءة فً رؤٌـت الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(
 الهـادي عمـر الفٍتـوري النجـار

  جبِؼخ ِصـغارخ و١ٍـخ ا٢صاة / أؿزـبط ِشـبعن ثمـُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ٚآصاثٙـب

 مقـــدمـــة

شعــرنـا القدٌـم إلـى أٌن ؟ كـان سـإال كهـذا السـإال عـن مسٌرة الشعـر ومآلـه ، قـد طـرح نفســه أمـام 

حـوار نخبـوي بعـد اجتٌـاح مـوجـة الحـداثـة السـاحـة الشعـرٌـة عقـب نهـاٌـة الحــرب العـالمٌـة الثـانٌـة 

وحـوارات واسعـة حـول االتجـاه الـذي توجـه إلٌـه الشعـر العـربً نحـو التحـرر  ، فؤثـار جدالً كبٌـراً 

شبـه المطلـق مـن التقـالٌـد الشعـرٌـة الموروثـة ، فانقسـم النقـاد واألدبـاء إلـى قسمٌـن ؛ مإٌـد ٌرى 

زاً عـن اإلتٌـان التقالٌد الشعـرٌـة قٌـوداً علـى اإلبداع الفنـً ، ورافض ٌرى فً التخلـً عنهـا عجـ

بالنمـوذج الشعـري األمثـل الـذي تمثلـه القصٌـدة العمـودٌـة محكمة البنـاء ، وقـد بـدا لـً سـإال ؼالً 

فـه )شعـرنا الحـدٌـث إلـى أٌن؟ ( مستفـزاً ومحفـزاً إلعـادة طـرحـه مـرة  شكـري الـذي وسـم بـه مصنَّ

ٌِّـن بٌـن السـإالٌـن ، فلٌـس فــً نٌـة أخـرى علـى شعـرنـا القدٌم ، مـع مراعـاة كـ املـة لالختـالؾ الب

هذه الصفحـات المتعّجلـة اإلجـابـة علـى هـذا السـإال الممتـد فً جـذوره التـارٌخٌـة إلـى عصـور 

اء) ( ــ كما سٌتضح Reading Publicاألدب العـربً األولـى مـن جهـة ، والـذي ٌعنـً جمهـور القـرَّ

ــ أكثـر ممـا ٌعنـً جمهـور المبدعٌـن كمـا هـو سـإال ؼـالً شكـري مـن جهـة أخـرى، فً الدراسـة 

وبذلك فالؽـاٌـة العملٌـة مـن هذا المختصـر، هـً التنبٌــه إلـى خطـورة المشهـد الثقـافـً و الفكــري و 

عـن تلقـً  األدبـً الـذي ٌستبطـن الخطـاب الشعـري، فـً ضـوء العـزوؾ الواضـح مـن الجمهـور

النـص الشعــري بشكـل خـاص ، و النـص األدبـً بشكـل عـام ، والعمـل اإلبـداعـً بشكـل أعـم ، مـع 

االعتـراؾ باستقبـاٍل متـواضـع لبعـض النصـوص الروابٌـة، وآخـر أكثـر تواضعـاً ألنـواع الخطـاب 

رجـوع ــ تارٌخٌـاً ــ بالمشكلـة إلـى األخـرى ، وبذلك فتحـاول هـذه الصفحـات فً رحلتهـا البحثٌـة ال

                                     جـذورهـا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 . 0/911*العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ، ابن رشٌق القٌروانً ، 

 األولـى برصـــد تنبــه الشعـــراء أنفسهــــم للـوضـع الشعــــري القدٌـــم عنـد متلقـًٌ الشعـــر القـدامى    

، ومكـانـة الشعـر فـً أزهـى العصـور األدبٌـة ، وعنـد أشهـر الشعــراء، وأؼـزرهـم شعـراً  

حمد بن الحسٌـن المتنبـً( ، الذي ٌبـدو  ،وأخصبهـم مـادة شعـرٌـة،وهـو شـاعـر العـرب )أبو الطٌب أ

فً النمــوذج الشعـري المدروس قلقـاً متوتـراً متخوفـاً علـى مشـروعـه الشعـري مـن اإلخفـاق ، 

وكـؤنـه ٌرسـل رسـالـة لألجٌـال المعـاصـرة لـه،  والمقبلـة بضـرورة العـودة إلـى الشعـر العـربً 

ـً منهـا ، فإذا كـانت مكـانـة الشعـر العـربً القـدٌـم بعـامـة بالنظـر إلخـراجـه مـن محنتـه التـً ٌعـان

إلـى الثقـافـة الشعـرٌـة الواسعـة ؼٌـر القابلـة للجدال عنـد المتنبـً ، وفً العصـر العباسً خـاصـة ، 

ٌـدان وعنـد المتنبـً علـى وجـه التحدٌد قـد وصلـت إلـى حـد الشكـوى الـتً تشـً بــها األبٌـات)م

الدراسـة(، فالسإال ٌكتسـب شـرعٌـة إعـادة طـرحه مـرة أخـرى الٌـوم ، وهـو شعـرنـا القدٌـم إلـى 

أٌـن؟ وهـً الصـرخـة أطلقهـا المتنبـً فً عصـره ، وتشـً  بهـا األبٌـات المختـارة مـن شعـره ، 

ـدي جمهـوره مـن القـّراء فً والتـً مـازالـت قابمـة حـول مستقبـل شعـرنا العـربً القـدٌـم بٌـن ٌ

عصـرنـا الحـاضـر وربمـا ألعصـر مقبلـة؟ ذلك مـا تتوسـع دابـرتـه البحثٌـة بتبنـٌـه مـن مإسـسـات 

أكادٌمٌــة ، وهٌبـات رسمٌـة وؼٌـر رسمٌـة ، تخـرج بتـوصٌـات علمٌـة إلنقاذ المشهـد الشعــري 

ـر الـذي ٌنـذر بإحـالل ثقـافـة اآلخـر محـل )الثقـافـً و الفكــري واألدبــً(  مـن الفـرا غ و التصحَّ

ثقـافتنـا التـراثٌـة األصٌلـة ، وسـط عالـم ٌحـاول مسـخ هـوٌـات الشعـوب المؽلـوبـة تكنولوجٌـاً ، 
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فانصـراؾ النـاس عـن الشعـر ٌعنـً انصـرافهـم عـن مكـون أسـاسـً مـن مكـونـات هـوٌتهـم ، 

ٌَّـارات الفكـرٌـة و الثقـافٌـة الوافـدة و المستـوردة ، ألن الشعـر وعـاء  وٌضعـؾ حصـانتهـم ضـد الت

اللؽـة ، واللؽـة هـً أداة الفكـر المتـزاحـم مـن كـل أطـراؾ الدنٌـا عبـر وسـابـط التـواصـل التـً 

اثـً عبـر جـاءت بهـا ثـورة االتصـاالت ... وهـذا الٌعنـً االنكفـاء علـى الـذات ، والنظـر التـر

المـراٌـا المحـدبـة علـى حـد تعبٌـر عبدالعـزٌـز حمـودة فً مصنَّفـه )المـراٌـا المحـدبـة( ، والٌعنـً 

الخـوؾ علـى الشعـر العـربً فـً مواجهـة أشعـار األمم األخـرى ، فالعصـر العبـاسـً )عصر 

األمـم األخـرى ، لكـن الخـوؾ علـى  المتنبـً( انفتـح ــ بشجـاعـة كمـا هـو معلـوم ــ علـى ثقـافـات

المتلقـً مـن الخـواء المعـرفً الـذي ٌلحق بـه نتٌجـة عزوفـه عـن الشعـر ، والفـراغ العـاطفـً ، 

وؼٌـاب الحـس الفنـً اللـذٌن سٌلحـقـان بالذابقـة العـربٌـة.     ولـم ٌكـن أمـام هـذه الدراسـة إالَّ اللجـوء 

ـؤ النـص نفسـه الستقبـالـه مـن أدوات المنـاهـج الحداثٌـة إلـى منهـج تكـاملـً ٌ ٌّ جمـع بٌـن كـل مـا ه

إلضـاءة زواٌـاه المعتمـة ، ذلك أن المنهـج الواحـد الٌخلـو مـن انتقـابٌـة تحـول بٌنـه وبٌـن تبنـً جمٌـع 

 النصـوص ، وتمنـع تجولـه فً كـل زواٌـا النص الـواحـد .

 مهـــاد نظــري :

ل السـإال الملــح فــً الســاحتٌــن الشعــرٌــة و النقـدٌــة ــ دابمــاً فً ظـل الؽٌـاب شبـه التـام لعــ

للقـراء ــ مـا هـً العـالقـة بٌـن المبـدع و المتلقـً؟ ، ومـا هـو السـر فً هـذا الفتـور فً العـالقـة بٌـن 

شعـراء فقـط ،أم هــم الشعـراء الـذٌـن الزمــوا الشـاعـر وجمهـوره ، ومـن هـم الشعــراء ؟ هـل هـم ال

الخلفــاء و الوالة وقــادة الجٌــو ش ، فتلقــوا مـن الدعم المــادي ، والمعنــوي مــادفعهــم إلــى التفـرغ 

لألعمــال األبـداعٌــة ، واحتــراؾ صنــاعــة األدب ، ووفــر لهــم اتصــالهــم  ببـالط مإسـسـة 

ة  حضـور مجالس الخلفــاء ، ورإوس الدولــة العــامـرة بـؤصحــاب الفكــر؛ مـن فـالسفــة ، الخـالفــ

وحكمــاء ، ووعــاظ ، وفقهــاء ، ولؽــوٌٌـن ، ونحــاة وؼٌــرهـم ، فكـانـت ثمــرة تلك المجــالــس 

وكــان مــا فٌهــا مــن لهــو مــادة شعــرٌــة صالحــة لهـم فً بنــاء المضـامٌــن ، وسبك األسـالٌــب، 

وطــرب ، وشــراب ومجــون ــ أحٌــانـاً ــ خلفٌـة خـالَّقـة لتكـوٌــن الصــور الفنٌــة ، وباعثـاً علــى 

االندفــاع فً تٌــار الشعــرٌـة ، وتؽذٌــة القــرٌحـة المنتجــة للـذات الشاعــرة ، فؤصبحـوا بهـذا وذاك 

الشهـرة، الـذٌــن سكنـوا الحواضــر ، فكــانــوا علــى صلــة بالــرواة  فتلّقفــوا  هـم الشعــراء أصحـاب

أخبــارهــم ، ورووا أشعــارهـم ، وألِّفــت حــول أنســابهــم وأشعــارهـم الكتــب ، علــى نحــو مـا 

ن لفٌـؾ البؤس بـه مـن كــان شـاعـر هذه الصفحـات )أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن المتنبـً( ، شـؤنـه شـؤ

شعـراء العــرب؛ القـدامـى و المحـدثٌـن ، وألن الكتَّـاب و الباحثٌـن القـدامـى ــ تحدٌداً ــ لــم ٌكـونـوا 

بمنـؤى عـن هـذه األجــواء أٌضـاً ، فقـد كـان اتجـاههـم فً البحـث و التصنٌـؾ ٌحـوم حـول حمـى 

ارت شهـرتـه مـن الشعـراء ــ تحدٌداً ــ ٌجعلـونـه مـادة كتبهـم الخلفـاء و الــوالة ، للظفـر بمـن طـ

هـ( حٌــن وضــع كتــابــه 934ومصنفـاتهــم ،ولعـل هـذا مـن األسبـاب التـً دفعـت ابــن قتٌبــة)

الشهٌــر )الشعــر و الشعــراء( إلـى االهتمـام بالنخبـة الشعـرٌـة دون ؼٌـرهـم مـن المؽمـورٌـن،  

فٌــه:"... وكــان أكثــر قصــدي للمشهـــورٌــن مــن الشعــراء الـذٌــن ٌعــرفهــم جــل أهــل  ٌقــول

األدب  ، والـذٌن ٌقــع االحتجــاج بؤشعــارهـم  فً الؽــرٌــب ، وفــً النحــو ، وفــً كتــاب هللا عــّز 

ـم" الشعــر ــ وفقــاً لمحتــوى الكتــاب وداللــة ، ف(1)وجــل ، وحـدٌث رســول هللا صلّـى هللا علٌـه وسلَـّ

عنـوانــه ومقصــد المإلــؾ مــن كتــابتــه ، هــو مـا احتــوى ؼــرٌــب اللؽــة وشــاردهــا ، ومــا 

تضمــن شـــواهــد نحــوٌــة ، أو فُســرت ــ فــً ضـــوبــه ــ آٌــة قــرآنٌــة ، أو ُوّجــه ــ وفقــاً لــه ــ 

حـدٌــث نبــوي شــرٌـؾ ، و الشعــراء ــ فقــط ــ هـم مــن ٌحــرصــون علــى أن ٌكــون فً 

اح الحـدٌـث النبــوي الشــرٌــؾ ،  شعــرهــم مــا ٌلفــت نظــر اللؽـوٌٌــن و النحـاة و المفســرٌـن وشـرَّ

دٌــم ــ تحــدٌــداً ــ مــن ؼٌــر أن وبذلك فٌمكــن تحـدٌــد مالمــح خــارطــة الشعــر العــربً  القــ

ٌكــون للفكــر الجمــالــً دور فــً رســم معـالمهــا ، إذ هـً تقــوم ــ فقــط ــ علــى حـاجـة ذات 

                                                           
(1)

 . 30/ 0م، 9113تحقٌــق أحمــد محمــد شـاكــر ، دار الحدٌــث القـاهـرة ، الشعــر و الشعــراء ، ابن قتٌبــة ،  



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟
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طبٌعــة خـاصــة، ولنــا أن نتصــور كـم مــن الشعــر ٌقــع خــارج الـدابــرة التــً رسمهــا ابن قتٌبــة 

ــراء طمســت أخبــارهــم ، وضــاعــت أشعــارهـم ، بسبب بعـدهــم عــن ، وكــم مــن الشع

المإســســات الـرسمٌــة ، أو إخـالل شعــرهم بضــوابـط االحتجــاج الزمكــانٌــة المعـروفـة ، 

ٌُحــاط بهــم عـ123والشعــراء ــ كمــا ٌقــول ابــن رشٌـق القٌــروانً ) ـدداً ، هـ( ــ: "أكثــر مــن أن 

ومنهــم مشـاهٌــر قــد طــارت أسمــاإهــم ، وســار شعـــرهــم ، وكثــر ذكــرهــم ، حتــى ؼلبــوا 

.، وهنــا ٌقــع الشـاعــر تحــت سلطـة فبـات مــن خـارج  (1)علــى ســابــر مــن كـــان فً زمــانهــم"

ـة التحتكــم إلــى معاٌٌــر الشعــرٌـة، وكمــا المهنــة الشعــرٌــة ، وٌتعــرض الشعــر إلــى ؼربلـ

ٌقــول عبد القــادر الــربــاعــً :" رحــم اللــه ابــن قتٌبــة . إنــه حــّط مــن قٌمــة القصٌــدة الـمدحٌــة 

علــى ، عنــدمــا جعلهــا مــرتبطــة بنفعٌــة وضٌعــة ، معتقــداً أن هــذه النفعٌــة هــً التــً تفــرض 

الشــاعــر طــرٌقتــه ونهجــه فــً بنــاء القصٌـــدة . كـؤنــً بــه قــد جعــل مــن الشعــر المـدحــً 

ســاحــة تتــرامــى فً جنبــاتهــا مجمـــوعـة مــن المتســولـــٌن ، أمــا التجــارب اإلنســانٌــة 

ان كمــال أبودٌــب قـد  دعــا إلــى ضــرورة تجـدٌد ،  وكــ (2)فالســاحــة منهــا خــاوٌــة خــالٌــة"

األدوات ، والخــروج عــن إطــار المعــارؾ التقلٌــدٌــة التً حددهـا الكتــاب التقلٌـدٌون؛ قـدامــى 

ومحـدثــون ، ٌقــول :"فلقــد أصبــح مــن الســذاجــة بمكــان أن نستمــر فً العمــل علــى هــذا 

ـؤن معــرفتنــا مــا تــزال  هً المعــرفــة التــً امتلكهــا ابــن قتٌبــة فً القــرن الثـالــث الشعــر وكـ

، وفــً  (3)الهجــري أو طــه حسٌــن ، وشــوقــً ضٌــؾ فً القــرن الرابــع عشــر الهجــري"

الشعــراء الخلفـاء وعلٌــة هـ( الؽــاٌــة مــن ذكــر 123المقــابــل جعــل ابن رشٌــق القٌــروانـً)

بـاب التكّسـب بالشعــر القــوم فً الشعــر مكــافـؤة علــى ٌــد كرٌمــة امتـدت لهــم ، فتحــت عنــوان )

( ٌقــول : "وكــانــت العــرب ال تتكســب بالشعــر ، وإنمــا ٌصنــع أحـــدهــم مــا , واألنفــة منــه

فــؤة علــى ٌــد ال ٌستطٌــع أداء حقهــا إالَّ بالشكــر إعظــامــاً لهــا... ٌصنعــه فكــاهــة ، أو مكـا

فالؽـالــب علــى طبــاعهــم األنفــة مــن السـإال بالشعــر ، وقلــة التعــرض بــه لمــا فــً أٌـدي 

وقــراءة ، قضٌــة  ،وٌبــدو أن قضٌــة عــزوؾ النــاس عــن التعاطً مـع الشعـر ؛ تذوقـاً  (4)النــاس "

حوهــا محاولٌــن معــرفــة أسبـابهــا ، ومعالجتهــا بوصفهـا مشكلــة ،  قـدٌمــة شؽلــت النقــاد فشــرُّ

هـ( الــذي عقــد فصــالً استهــل بــه كتـابــه )دالبـل 141مــن هـإالء عبدالقـاهـر الجـرجـانــً)

م علــى مــن زهـد فــً رواٌــة الشعــر ، وحفظـه ، وذم اإلعجــاز( وسمــه بــ)فصــل فــً الكــال

االشتؽــال بــه وتتبعــه( ، حصــر فٌــه أسبـاب زهــد النــاس فً رواٌــة الشعــر وحفظـه ، وذمهـم 

اً مـوّسعــاً علـى كـل سبب مـن هـذه األسبـاب ، وهـً الظـاهـرة التـً  (5)االشتؽــال بـه ، ثـم ردَّ ردَّ

                                                           
(1)

( ، 0العمــدة فً محـاســن الشعــر وآدابــه ، ابن رشٌق القٌــروانً ، تحقٌق محمــد قـرقــزان ، دار المعــرفــة بٌــروت ، طـ) 

 . 0/919 م ،0655
(2)

( 9ــام ، عبد القـادر الربـاعـً ، المـإسـسة العـربٌــة للـدراســات و النشــر ، بٌــروت ، طـ)الصــورة الفنٌــة فــً شعــر أبــً تمَّ  
. ٌقـول ابن قتٌبــة : " وللشعــر دواٍع تحــثُّ البطًء وتبعـث المتكلــؾ ، منهــا الطمـع ... قٌــل للحطٌبــة : أي  9صـ م ،0666

ـة ، فقـــال : هــذا إذا طمــع" .الشعــر و الشعــراء ، ابن قتٌبــة  ،النَّـاس أشعــر ؟ فــؤخــرج لســانــه د ٌَّ  .  0/46قٌقــاً كــؤنــه لســان ح
(3)

، "سلسلـة دراسات أدبٌــة" ، الهٌبــة  الــرإى المقنعــة"نحــو منهــج بنٌــوي فً دراســة الشعــر الجـاهلــً" ، كمــال أبــودٌب 

. وٌضٌــؾ :"... كمـا أن مــن السـذاجــة أن نستمــر فً العمــل وكــؤن  2م ، صــ0653المصــرٌــة العــامة للكتــاب ، القــاهــرة ، 

ذلك منــاهــج التحلٌــل ، داخــل إطــار  الثقــافــات األخــرى فً العــالــم التمتلك تــراثـات تقــوم بدراستهــا مطــورة مــن أجــل

. لكــن أبودٌــب  2الشعــر وخـارجــه ، لهــا قــدرة عالٌــة علــى المعـاٌنــة واالكتشــاؾ و البلــورة و التعمٌــم النظــري" زصــ

لسـاحتٌــن األدبٌــة و النقــدٌـة لــم ٌقـم بتقدٌـم برؼــم هـذا النقـد الــالذع لسابقٌــه الــذي وصـل إلـى حـد النفـً التـام لجهـودهـم فً ا
تــه بدٌـل عـنهــا ، ٌقــول عبد العزٌز حمــودة :" ... وفً نمــوذج كمــال أبودٌــب اختفــى النــص وراء محــاوالتــه "علمنــة" معالج

، لقــد حجبتــه تمــامــاً رســومــاتــه ومعــادالتــه وطـالسمــه ، وربمــا ٌكــون تحلٌلــه علمٌــاً و لكنــه الٌسـاعــد علــى فهــم النــص 
بــة "مــن البنٌــوٌــة إلــى ا لتفكٌك ، عبد ، إضـافــة إلــى أنــه فــً ذلك كلــه ٌنطــق النــص بمــا لٌــس فٌــه ..." المـراٌــا المحـدَّ

 . 10م ، صـ0665س الـوطنــً للثقــافــة و الفنــون واآلداب ، الكـوٌــت ، إبرٌـل العزٌــز حمــودة ، سلسلــة عالم المعــرفــة ، المجلـ
(4)

 . 050،  0/046العمــدة فــً محــاسـن الشعــر وآدابــه ، ابن رشٌــق القٌـروانــً ،   
(5)

ه وذمــه إٌــاه مــن أجـل مــا ٌجـده فٌــه مــن هـزل أو ٌقــول : " الٌخلــو مــن كــان هـذا رأٌــه مــن أمــور: أحدهــا : أن ٌكــون رفضــه لــ 
قتضــً سخـؾ ، وهجــاء وسـب وكـذب وباطـل علـى الجملـة ، و الثـانــً : أن ٌـذمــه ألنــه مـوزون مقفــى ، وٌــرى هـذا بمجـرده عٌبــاً ٌ

ـوا فً التنــزٌـل ، وأي  الـتزهــد فٌــه و التنــزه عنــه ، و الثـالــث : أن ٌتعلّــق بؤحـوال الشعــراء وأنهــا ؼٌــر جمٌلــة فً األكثــر ، وٌقــول : قـد ُذمُّ
أبوفهــر/محمـود  كــان مــن هـذه رأي لــه ، فهـو فً ذلك علــى خطـؤ ظـاهــر وؼلَـط فـاحـش ....الــخ " . دالبــل اإلعجــاز ، قـرأه وعلّـق علٌــه

 . 94ــ  00م ، صــ0669( ، 0المدنــً ، القــاهــرة ، دار المـدنــً ، جـَدة ، طـ) محمــد شـاكــر ، مطبعــة
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ـا األبٌـات الشعـرٌـة )مـادة الدراسـة( ، وكعـادة الشعـر ٌبتعـد عـن التفـاصٌـل ، الـتً قـد تلـج رصدته

بـه فـً متـاهـات التبـرٌـرات و التعلٌالت  المنطقٌـة ، لٌتركهـا لمـن سٌتعقـب أثــره مـن النقـاد 

سبٌـل تـذوقــه . ومــن هنــا  والدارسٌـن . ٌقــول صـالح عبـد الصبـور :"إحسـان قـراءة الشعــر هـً

كـان مــن واجـب القـارئ أن ٌقـرأ القصٌـدة الجمٌلــة مـرة بعــد مــرة محـاوالً استشفـاؾ أؼـوارها 

وتمثـل حـال قـابلهــا، والقصٌــدة الجٌـدة ذات قـدرة ؼٌــر محـدودة علـى الحٌــاة المتكــررة كلمـا 

ل قـابلهــا ، ٌـؤتـً بعـد استشفـاؾ أؼـوارهـا ، أي أن النـص هـو األثـر فتمثـل حـا (1)أُعٌـدت قـراءتهــا"

ٌّـن أحـوال قابلـه ، ومـن هنـا تؤتـً أهمٌـة التقـدٌـم للنـص بالحـدٌث عـن مبدعـه  الـذي ٌمكــن بتتبعـه  تب

ٌُكتـب وإن كــان  أيبعـد تمثـل معـانٌـه وسبــر أؼـواره ،  ٌُقـرأ كمـا أن التقـدٌـم هـو آخـر ما  أول مـا 

 هـو معلــوم ..

إن المتنبـً لٌــس لقبـاً لشـاعـر كؽٌـره مـن ألقــاب الشعـراء فً زمـانـه ، أو فً ؼٌـر زمـانــه ،       

ٌُلقَّـب ، فـ"اللقـب : النبـز ، اسـم ؼٌـر مّسمـى  بالنظـر إلى أن كلمـة لقـب ذات داللـة سلبٌـة فً شـؤن من 

، وعلـى المستـوى اإلبـداعـً فالمتنبـً عنــوان  (2)نزٌـل العـزٌز:}َوالََتنـاَبـُزواِباالْلَقـاِب{"بـه ... وفً الت

شعــري عـرٌـض ٌمتـد علـى مسـاحـة الشعـر العـربً كـاملـة ، فهـو القـابل ــ مستشعــراً الطبٌعـة 

ـاه  فً نفســه ــ:                            الوظٌفٌــة لمسمَّ

ْهــرُ     ْهــُر  إِالَّ ِمــْن ُرواِة َقــالَِبـِدي         *                إَِذا قُْلـُت ِشْعــراً أَْصَبـَح الـدَّ  وَمـا الـدَّ

فهـو ٌتمـدد بشعــره لٌشمـل الـدهـر كـلـه ، وال ٌخفـى مـا ٌختفـً تحـت الظـالل    (3)ُمْنِشـدا

دالالت ٌمكـن الوقـوؾ عنـدهـا ، فالتشخٌـص للدهـر ٌـوحـً ــ فً االصطـالحٌـة لمفـردة )الدهـر( مـن 

ظـل جذوره العقـدٌـة ــ بفاعلٌـة شعــر المتنبـً ، إذ هـو ذو المرجعٌـة العقـدٌـة عنـد العـرب الـدهـرٌٌـن 

ْهلُِكَنـا  ٌُ ـا َو ٌَ ــا َنُمـوُت َوَنْح ٌَ ْن ًَ إاِلَّ َحٌـاُتَنـا الدُّ ْهـُر{القـابلٌـن  : }َمـاِهـ ٌتخـذ الشـاعـر الـدهـر  (4)إاِلَّ الدَّ

راوٌـاً لشعـره ومنشـداً ، فشعـر المتنبـً ذو األركـان الثالثـة وهـً :)قـابل ، وراو ، ومنشـد( الٌفنـٌه 

، وفً تشبٌـه المتنبـً القصـابـد  (5)الدهـر بـل هـو الـذي ٌحٌٌـه برواٌتـه وإنشـاده مـدة الحٌـاة الدنٌـا

د ، استـدعـاء للمـوروث الشعـري السـابق المتعلـق بمعلقـات العــرب الخـالدة ذات المرجعٌة بالقالبـ

 الشعـرٌة لشعـراء أي زمـان وأي مكـان .

وربمــا ٌكــون مــن المنـاســب تنــاول  مـا أثٌــر حــول المتنبـً ولقبــه ــ تحدٌـداً ــ مــن جـدل بٌــن    

ن ،  وصــل إلــى حـد الصخــب ، حــول سٌمٌــاء هــذا اللقـــب ألبــً الطٌــب الــدارسٌـن و الباحثٌــ

بـ)المتنبــً( ، الــذي ُعــرؾ بــه فــً األوســاط األدبٌــة والنقــدٌــة منــذ زمــانــه ، والزمــه حتــى 

داعٌــة التـً نـزعــم أنهــا تالزم ٌومنــا هـذا، وهـً السٌمـٌاء التــً قــد تقــود إلـى خـدمــة الفكــرة اإلب

الشعــراء القـدامـى تحـدٌـداً انطـالقـاً مـن تحـوٌـل الشـاعــر الحسـً الُمـْدرك بـ)الرإٌـة( إلـى الالحسـً 

الُمْدَرك بـ)الـرإٌــا( ،لتعــود الرإٌـا رإٌــة وفقــاً للمتوقــع والالمتوقــع فً العالم الشعــري ،  وقـد 

ـاب و الباحثـون مذاهـب شتَّـى فً تؤوٌـل لقـب أبً الطٌــب )أحمد بن الحسٌــن( المتنبــً ، ذهـب الكتّ 

وصــل األمــر ببعضهـم إلـى الخلـط  بٌـن ثنابٌتٌن علــى حـد كبٌــر مـن التباٌـن و االنفصـال وهمـا : 

ة األولى ، وفً سٌاق فقهـً ٌذهـب )المتنبـً اإلنسـان( و )المتنبـً الشـاعــر( ، فانطالقـاً مـن الثنـابٌ

هـ( إلـى حـد مــن الؽلــو بحٌـــث ٌكفِّـر المتنبــً ، وٌعـده مسـاوٌـاً 421أبوحٌـان األندلسـً الؽـرناطً )

                                                           
(1)

 . 62م ، صـ0659( ، 0قـراءة جـدٌدة لشعـرنـا القــدٌــم ، صـالح عبد الصبـور ، دار العـودة ، بٌـروت ، طـ) 
(2)

أحمـد حسـب هللا ، هـاشم محمـد الشـاذلـً ، دار المعـارؾ ، لســان العــرب ، ابـن منظـور ، تحقٌق عبـدهللا علً الكبٌـر ، محمـد  

 ( .00م ، مـادة )لقـب( ، سـورة الحجـرات ، مـن اآلٌـة )0650القـاهـرة ، 
(3)

رذم١ــك فــغ٠ضعر ص٠زـغ٠صــٟ ، صاع اٌىزــبة اإلؿـالِــٟ ، اٌمـب٘ـغح  ، الرــبع٠ــز دٌـوان المتنبــً ، شـرح الـواحــدي ،  

 . وٌلـً هـذا البٌـت قــولــه :   201صـ ٌــٗ ،

ٌَُؽنِّ  ــــى ِبـــــِه َمــــْن الَ ـراً                   *             َوَؼنَّ ِســٌــُر ُمَشمِّ ٌَ دا                                    َفَســاَر ِبــِه َمــْن الَ ــً ُمَؽـــرِّ
َدا                           أَِجــْزِنـً إَِذا أُْنِشـْدَت ِشْعـراً  َمـا                      *            ِبِشْعـــري أََتـاَك اْلمــاِدُحــوَن ُمــــــَردَّ        َفإنَّ

ًِّ َواآلَخــرُ  ـاِبـُح اْلَمْحِك ـَدى َوَدْع ُكلَّ َصْوٍت َبْعـَد َصـْوِتً َفإِنَّـِنً                   *           أََنـا الصَّ  الصَّ
(4)

 ( .91ســورة الجـاثٌــة ، اآلٌـة ) 
(5)

 مـن معـانً الدهـر الحٌـاة الدنٌـا . انظـر لسـان العـرب مـادة)دهــر( . 



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟
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اب فٌمـا ادعــاه  ،  (2)، ذاكــراً أخبــاراً عــن كتــاب وضعــه المتنبــً بعنــوان العبـر (1)لمسٌلمـة الكـذَّ

، بــل إن كـاتبــا معـروفــاً بعنـاٌتــه بالمتنبــً هــو  (3)ـة التـً الٌرجحهــا شــوقً ضٌـؾوهـً الرواٌـ

هـ( صنَّـؾ مصنفــاً عنــوانـه )أبو الطٌب المتنبــً ومــالــه ومـا علٌــه ( 196أبو منصــور الثعالبــً )

 الٌــرى شٌبـاً ٌإخــذ علــى المتنبــً بقــولــه :  

ـَن َمــا ُمقَ   ٌْ ــاِمـً ِبــؤَْرِض َنْخلَــٍة إاِلَّ                         *                   َكُمَقــاِم اْلمِسٌــِح َب

فالمفــردة األســاسٌــة فً النـــص هــً )المقــام( ، أي تشبٌــه إقــامتـه            (4)اْلٌهــودِ 

سـالم بٌــن الٌهــود ، "أي أن أهــل هـذه القــرٌــة أعــداء ببلـدهـم)نخلــة(  كإقــامــة عٌـسى علٌــه ال

، وهــً اإلقــامــة التـً أنتجـت الكــراهٌــة ، ولـذلك  (5)لــه كمــا كـانــت الٌهــود أعــداء لعٌســـى"

 هــ( هــذا القــول بقــول أحـد الشعــراء :  060ٌشبــه ابــن وكٌــع التّنٌــسً )

ُهــودِ أَِخـــالَّ    ٌَ ِبٌـــِذ َبــِرْبــُت ِمْنُكــُم                 *                  كَمــا َبــِرئ اْلَمِسٌــــُح ِمــَن اْل  (6)َء النَّ

ُهــودِ  ٌَ اْل
فالـذٌـن أطلقــوا هـذه التهمـة هـم رفقــاء الســوء مــن السـكــارى ، الـذٌن هــم علــى ؼٌـر  (6)

ــاعهـم فـً مجـالــس الخمـر، فهــم بمنـزلــة الٌهــود أهــل البـوابـق وعـً بمــا ٌقــولــون، نتٌجـة اجتم

أ منهـم ، إذن فـوجــه الشبــه بٌـن المتنبـً و المسٌـح ــ حسـب  و الكبـابر الـذٌـن عـادوا المسٌـح فتبـرَّ

بــه مــن رفـاق الســوء الـذٌن روجــوا لهــذا القــول  . السٌــاق الشعــري ــ فً تبـرُّ

وكـان محمــود محمـد شــاكـر)أبوفهر( قـد تعـرض لمنـاقشـة القضٌــة بشقٌهــا : إدعــاء النبــوة ،       

، لكــن القضٌــة ــ فً  (7)والقــرآن الـذي أدِعـً علٌــه ، وتـوسـع فـً التدلٌـل علــى بطـالنهمـا معـاً 

 ـة ،فلهـذا النـص ــ تحدٌداً ــ وللشعــر بشكل عـامنظــري ــ تحتـاج إلــى تنــاولهــا بطرٌقــة مختلفـ

ر من ــه بوصفه وثٌقة صادرة عن صاحبها وتحاكم الشعـل معــواحدة تتعام علـى األقـل :قراءتان 

داع ــة تخٌٌلٌة منفصلة فً لحظة اإلبــة مجازٌــر كتابــرى الشعــتأخـرى راءة ـً ،وقــور فقهـــمنظ

ق ــرابــن طــزٌاح واع عـة وانــل اللؽــة داخــالشعر لؽ أننعً  أنعلٌنا  أنن ــظأو ،عن صاحبها 

                                                           
(1)

٠مـــٛي ِزذـضصــبً ػـٓ اٌمــغآْ اٌىــغ٠ــُ : "ِّٚــٓ ٌــُ ٠ـضعن اػجــبػٖ أٚ أصعن ٚػـبٔـض ٚػــبعض ِـ١ٍّـخ اٌىـظَّاة  

ِٕزٟٙ اٌفٙــب٘ــخ ٚ اٌؼــٟ ٚ اٌغضـبرـخ ثذ١ــش صـبعد ٘ــؼأح ٌٍـــبِــغ ، أٔٙــب أٚد١ــذ ا١ٌــٗ أزٙــذ  ػػــُ أرــٝ ثىٍّــبد

 . 0/6َ ، 0669( ، 9ٚوـظٌه أثٛ اٌط١ِّت اٌّزٕجــٟ ". رفـ١ـغ اٌجذــغ اٌّذ١ـػ ، صاع اٌىزــبة اإلؿـالِــٟ ، اٌمـب٘ــغح ، غـ)
(2)

ـبً : "ٚلـض طوــغ اٌمـبظــٟ أثٛ ثىــغ ِذّــض ثــٓ أثـــٟ اٌط١ــت اٌجـبلالٔــٟ فــٟ وزــبة اػجــبػ ٠مــٛي أثٛ د١ـــبْ أ٠عـ  

 اٌمــغآْ ش١ئــبً ِــٓ وــالَ أثٟ اٌط١ّــت ِّــب ٘ــٛ وفــغ ، ٚطوــغ ٌٕــب لــبظـٟ اٌمعــبح أثٛ اٌفزــخ ِذّــض ثــٓ ػٍــٟ ثــٓ

ح ٚارّجؼـــٗ ٔــبؽ ِــٓ ػجــؾ ٚوٍــت ، ٚأٔــٗ اسزٍـك ش١ئــبً اصَّػــٝ أٔــٗ ٚ٘ــت اٌمش١ــغٞ أْ أثــب اٌط١ِـّ َّٛ ـت اّصػــٝ إٌجــ

بٖ" أٚدــٟ ا١ٌــٗ ثــٗ ؿـٛعاً أؿّـب٘ـب اٌؼجــغ ، ٚأْ شؼــغٖ ال٠ٕــبؿجٙـب ٌجــٛصح أوضـغٖ ٚعصاءرٙــب وٍٙــب أٚ وـالِــبً ٘ـظا ِؼٕــ

 . 0/6رفـ١ـغ اٌجذــغ اٌّذ١ـػ ، 
(3)

٠مــٛي : ٚأوجـغ اٌظــٓ أْ ٘ـظٖ اٌمصــخ ِٚــب ارصــً ثٙــب ِــٓ ٔضــغ ٠مــبي أــٗ دــبوــٝ ثــٗ اٌمــغآْ  ِٕزذٍــخ ػ١ٍــٗ ،  

ــغٚا ثٙــب ٌمجــٗ"  ِـّ  اٌفــٓ ِٚظا٘جــٗ فٟ اٌشؼــغ اٌؼــغثٟ ، صاع اٌّؼــبعف ، اٌمــب٘ــغح. ٚوــؤْ ِــٓ أزذٍــٛ٘ــب أعاصٚا أْ ٠ف

 . 011َ ،  صــ0645( ، 01، غـ)
(4)

٠مــٛي : "فؤِــب ِــب طوـغٖٚ ِــٓ اؿزشفـبفــٗ ثبألٔج١ــبء ٚاؿزصغــبعٖ شــؤٔٙــُ ، ٚػــضَ ِجـبالرــٗ ثؤصـــٛي اٌؼم١ــضح ،  

ِــب طوــغٖٚ أ٘ــْٛ فمــض عأ٠ٕــب ف١ّــب جّؼٕــبٖ ِــٓ وــالَ أثٟ اٌط١ــت ِّــب ٘ــٛ ِزصــً ثٙــظٖ اٌّــؤٌــخ ، أْ ثؼــط 

ـٟ ثِــؤَْعِض َْٔشٍَــٍخ ااِلَّ                        *                 وَ  ِِ مَــب ُِ ــب  َِ َٓ ِــٓ أْ ٠ُـٛجــٗ ٌــٗ ، ومـٌٛــٗ :  ١ــِخ ث١َْـ ـِ َِ اٌّْ مَــب ُّ
١ٌْٙــِٛص            ٚأٞ شـٟء فــٟ أْ ٠شجــِّٗ ٔفـــٗ ٚ٘ــٛ ٠م١ــُ ث١ــٓ لـَٛ أٔ ٙــُ أػـضاإٖ ثبٌّـ١ــخ ػ١ٍــٗ اٌـــالَ د١ــٓ ألــبَ ا

ث١ــٓ ا١ٌٙــــٛص " أثٛاٌط١ت اٌّزٕجـــٟ ِٚب ٌــٗ ِٚــب ػ١ٍــٗ ، أثِٕٛصــٛع اٌضؼبٌجــٟ ، رذم١ــك ، ِذّــض ِذ١ٟ اٌض٠ٓ 

فٟ ص٠ــٛاْ اٌّزٕجــٟ ، شــغح  . ٚاٌج١ــذ 6ػجضاٌذ١ّــض، ِىزجــخ اٌذـ١ــٓ اٌزجــبع٠ــخ ، اٌمــب٘ــغح ، الربع٠ز ٌــٗ ، صــ

 . 09اٌــٛادــضٞ ، صــ
(5)

ـت ثبٌّزٕجــٟ ٌزشج١ــٗ  02،  01. ٠ع١ــف اٌٛادــضٞ فٟ شــغح اٌـض٠ــٛاْ صــ 09اٌـــبثك ، صــ  :"ثٙــظا اٌج١ــذ ٌُمِـّ

 اٌمص١ــضح ٔفـٙــب( :ٔفـــٗ ثؼ١ــــٝ ػ١ٍــٗ اٌـــالَ فٟ ٘ظا اٌج١ـذ ٚثصـبٌـخ ف١ّــب ثؼــض )ٚ٘ٛ لٌٛــٗ فٟ 

ــٛصِ  ُّ ــٍخ رَـَضاَعَوَٙــب اٌٍــــــــــــُٗ َغــِغ٠ــٌت َوَصـبٌِـٍخ فِٟ صَ َِّ  أَٔــب فِـٟ أَ
(6)

ــبعق ٚ اٌّـــغٚق ِٕــٗ "فٟ اظٙبع ؿغلبد أثٟ اٌط١ت اٌّزٕجٟ"، أثٛ اٌذـــٓ ثٓ ػٍٟ   َـّ أظــغ ، وزــبة إٌّصــف ٌٍ

 . 926،  0/925َ ، 0661( ، 0ــخ ثٓ اصع٠ـــؾ ،  جبِؼــخ لبع٠ٛٔــؾ ، ثٕغــبػٞ ، غـ)ثٓ ٚو١ــغ ، رذم١ــك ػّغ س١ٍف
(7)

،  انظــر ، المتنبــً )رسـالـة فً الطرٌق إلى ثقـافتنـا( ، محمـود محمـد شـاكـر مطبعـة المـدنــً ، القـاهـرة ، دار المدنــً ، جـدة 

 . 903ــ  066م ، صـ0654
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، وقــراءة ثـالثـة فً ضــوء اإلرث الـتـراثــً القدٌـم الـذي لـم ٌكــن فٌــه ؼـرٌبـاً (1).ةــالتعبٌر العادٌ

س إلـى مـا هـو أدنـى مرتبـة ، فقـد أطلـق سٌبــوٌـه علـى م فــه الشهٌــر اســم تجـاوز حـدود المقـدَّ صنَّ

)الكتــاب( ، دون أن ٌثٌــر هـذا الوسـم  الضجـــة التـً حدثـت ــ حدٌثـاً مثـالً ــ فً األوسـاط 

المحـافظـة عنـدمـا أطلـق أدونــٌس علـى مصنفـه الوسـم نفسـه ، بـل إن التـسامـح عنـد األوابـل وصـل 

، مـع أن المصطلحٌن (2)سٌبـوٌـه بـ)قــرآن النحــو( مداه عنـدمـا شـاع فً النـاس تسمٌـة كتــاب

فـاً باأللـؾ و الالم ،و)قــرآن( مصطلحـان محجـوزان لمعنٌٌـن محـددٌن ، والـذي ٌبـدو  )الكتـاب( معـرَّ

أن التسـامــح نفســه ــ تقرٌبـاً ــ كـان المـوقؾ الـذي تبنـاه بعـض القـدامـى تجــاه تلقٌـب المتنبـً هـذا 

هـ( : "أن أبا 123قـب المستفـز ، فكــان المخــرج أن المتنبــً كمــا ٌقـول ابــن رشٌـق القٌــروانــً )الل

ـً متنببــاً لفطنتــه" ٌّـب إنمــا ُسمِّ ، (4)، وفقـاً لتـوفـر إحـدى صفـات النبـوءة فٌـه وهـً الفطنـة (3)الط

ً ــ عنـد القــدامــى ــ بٌــن اصطـالحـً وؼٌــر مستبعـد أن ٌكــون قـــد حـــدث خلـط مفهـومـ

)النـبـوءة و الشـاعـرٌــة( ، والـذي تبـدو بعض بقـاٌـاه مختـزنـة فً الالوعً عنـد بعـض المحـدثٌــن ، 

فبقـدر مـا أدى االنبهــار بالنـص القـرآنـً إلـى تسمٌتــه شعـراً عنـد أهـل الجاهلٌـة أول نزولـه إلٌهـم ــ 

ـر ٌمثـل أرقـى مستـوٌـات الخطــاب اإلبداعـً عنـدهـم ــ أدى انبهـارهـم بالشعـر )شعـر بوصـؾ الشعـ

علــى رأي الشـاعــر القـابـل  (5)المتنبـً خـاصـة ( بعـد إٌمانهـم بالقـرآن إلـى تسمٌـة الشاعر )نبـً(

 فٌــه :

ًَ اْلُمَتَنبِّــ ــاُس َثـاِنـ َمـــاِن                     *            ـً    َمـا َرأَى النَّ ٌُـــَرى لِبْكــِر الـــزَّ أَيُّ َثـــاٍن 

ًٌ َولَـِكــْن         ُهــــــَو ِفــً ِشْعــِرهِ   (6)*                     َظَهـَرْت ُمْعِجــَزاُتـــُه ِفـً اْلَمَعـاِنً       َنِبــ

 (6)اْلَمَعـاِنً

منطلــق اجتمــاعــً عـام أصـدره عـامـة النـاس، والنــاس كمـا ٌقــول  فالنبــوءة نبــوءة منطلقهــا

الـواحــدي)شارح دٌوان المتنبً(: "منــذ عصــر قـدٌــم قــد ولــوا جمٌــع األشعــار صفحــة 

ٌُـروى لســواه ، وإن ٌّـب المتنبــً نـابٌــن عمــا   اإلعــراض مقتصـرٌــن منهــا علــى شعــر أبـً الط

، أي أن هـذا الـرأي لـم ٌكـن رأٌـاً نخبـوٌـاً نقـدٌـاً، علـى حـد مـا  (7)فـاتـه وجــاز فً اإلحســان مــداه"

ٌشـً بـه البٌـتان ، وهـً نبـوءة شعــرٌـة ولٌســت نبـوءة دٌنٌــة ، بنـاًء علــى الـوعـً  مـن الشـاعـر 

، و المعجـزة بالنسبــة لــ)نبـً  (8)ــن تنبـؤ بالشعــر"نفســه بـذاتـه الشـاعـرة، بقـولــه :"أنا أّول م

ٌُسـبق إلٌهــا ، " ولهــذا خفٌــت  الشعــر( هـً فً المعـانـً الشعــرٌــة الـتـً استحـدثهـا ، ولــم 

معـانٌــه علــى أكثــر مــن روى شعــره مــن أكـابـر الفضــالء ، واألبمـة العلمــاء ، حتــى الفحـول 

                                                           
(1)

 :اٌفــغػصق  ٛيـــغ لـــض اٌٍّه ؿّـٓ ػجـبْ ثــ١ٍّـأْ ؿ رفـ١ـغٖاٌمـغغجـٟ فٟ عٜٚ  
 بَــزَ ـشٌِ اْ  قَ الَ ــغْ أَ  ط  ــفُ أَ  ذ  ــثِ َٚ  *                                بدٍ ـػَ غَّ ــصَ ـُِ  َّٝ ــجَ بِٔ ــجَ ـثِ  َٓ ـزْ ــجِ فَ                                   

ُْ ــٓ اٌشؼــٌٛٗ ػــّض ثمـاٌذ ـٟٗ ػٕــض صعأ اٌٍـٓ لــئ١ِٕـغ اٌّــب أ١ِـبي: ٠ــّض، فمــت ػ١ٍه اٌذــض ٚجــ: لٌــٗ  مبيف ُ أََّٔٙ َٚ غاء : 

َْ ِب ال . ٚ ٠َمٌُُٛٛ َْ أظــغ ، اٌجـبِغ ألدىـبَ  اٌمـغآْ ، رذم١ـك ػجض اٌغػاق اٌّٙــضٞ ، صاع  .ً.ــُ افؼــذ ِب ٌــٔب لٍأ٠َْفَؼٍُٛ

. ٚأظـٓ اٌذىـُ اٌّـجك لـض رٛفـغ ػٍـٝ لـغاءح اٌمـغغجـٟ ، فبٌالفـذ أٔـٗ  00/001َ ، 9100اٌىزـبة اٌؼــغثٟ ، ث١ـغٚد ، 

 ٌـُ ٠جـض ِفـغصح ٌٍم١بؽ اٌصـغفٟ ٌىٍّـخ شـبػـغ االَّ وٍّـخ جـب٘ـً ، ٌٚص١غـخ اٌجّغ ِٕٙـب )شؼــغاء( االَّ ٌفظـخ جٙـالء ! .
(2)

ٌّب اللؽــوي ،  ( ، 9تحقٌق محمــد أبوالفضـل إبراهٌــم ، المكتبـة العصـرٌـة ، بٌــروت ، طـ) انظــر ، مـراتــب النحـوٌٌن ، أبوالط

 . 40م ، صـ0641
(3)

 . 0/049 العمـدة فً محـاسـن الشعــر وآدابــه ، ابـن رشٌـق القٌــروانــً ، 
(4()4()4)

 و التبلٌـػ و الفطـانـة( . )الصـدق واألمـانـة ،:درجنــا علـى اختصــار صفـات األنبٌـاء فـً العبـارة اآلتٌـة 
(5)

ــا ٌقــول ابــن عبدربـه األندلســً:" ومــن الـدلٌــل علــى ِعَظـم الشعــر عنــد العــرب ، وجلٌــل خطبــه فــً قلــوبهـم ، أنــه   لمَّ
ـاً مـا سمعــوا منــه قـالــوا: مـا هـذا إالَّ بعـث النبـً صلى هللا علٌه وسلم بالقــرآن المعجــز نظمــه ، المحكــم تؤلٌفــه ، وأعجــب قـرٌش

ـَب اْلَمُنـون{ . العقـد الفـرٌـد ، تحقٌق ،أحم ٌْ ـد أمٌـن ، أحمـد سحـر . وقـالـوا فً النبـً صلى هللا علٌه وسلم :}َشـاِعـٌر َنتـَربَُّص ِبـِه َر

 . 1/999م ، 0655( ، 0ٌع ، طـ)الزٌـن ، إبراهٌـم األبٌـاري ، دار األندلـس للطباعة و النشـر و التوز
(6)

. ومـن الطـرٌؾ أننـً أذكـر عنـد مروري بؤحـد شـوارع بٌـروت قـرأت الفتـة مكتـوب  0دٌوان المتنبــً شرح الواحدي ، صـ 

ٌُّنـا جبـران( نسبـة إلى كتـابـه النبً ، وٌبدو أن أحـد المسلمٌـن مـرَّ بالالفتـة ن ٌّـر نقط كلمـة فٌهـا بالخط العـرٌض)سٌبقـى نب فسهـا ، فؽ
ٌّنـا( لتصبـح )سٌبقـى بٌننـا جبران( .  )نب

(7)
 . 0السـابـق ، صـ  

(8)
. ٌضٌـؾ القٌـروانـً منهٌـاً الجدل حول هذه القضٌــة  0/049العمـدة فً محـاسـن الشعــر وآدابــه ، ابن رشٌق القٌروانً ،  

 . 0/049:"واألخبــار فً هـذا النـوع كثٌـرة جـداً" . 



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟
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م و النخبـة كالقـاضـً أبً الحســن علـً ابن عبدالعزٌـز الجـرجـانـً صـاحـب كتــاب الوسـاطـة ، منهـ

وأبً الفتـح عثمــان بن جنـً النحــوي ، وأبً العـالء المعـّري ، وأبً علـً بن فورجـة البروجردي 

ا فً معـانـً شعــره ممـا رحمهـم هللا تعـالــى ، وهـإالء كـانـوا مــن فحــول العلمــاء ، وتكلّمـو

اختــرعــه وانفـرد باإلؼــراب فٌــه وأبدعــه وأصـابـوا فً كثٌــر مــن ذلك ، وخفـً علٌهــم بعضــه 

 ،  (1)فلــم ٌبــن لهــم ؼـرضـه المقصـود لُبعـد مـرمـاه وامتـداد مـداه ..."

 جــانـــب تطبٌقــً : 

إلـى االتجـاه الــذي ٌـذهـب إلــى أن الشعــر حـرفـة ٌتكــا هـذا الجـانـب مـن الـدراســـة 

 (3)(، فً مقـابـل االتجــاه الـذي ٌــراه طبعــاً وارتجــاالً Artificiality)(2)وصنـاعــة

(Improvisation وتستثمــر هـذه القـراءة الشعــرٌـة النتـابـج البحثٌـة الـتً أوصلـت هـذا االتجـاه ،)

ـن األدوات البحثٌـة ، فً المقــاربــة التـً ٌسعـى إلـى تحصٌلهـا ، فٌمـا ٌتعلـق إلـى أن ٌصبـح أداة م

بمـا اصطلــحنا على تسمٌته بـ)السـوق الشعـرٌـة(، بوصـؾ الشعــر صنـاعـة كؽٌـرهـا مـن 

ٌُفهـم مـن قـ ول الصنـاعـات األخـرى القـابلـة للتسـوٌـق على حـد التعبٌـر االقتصادي،وعلــى حـد مـا 

هـ( عـن العـرب :"...ووصفـوا كالمهـم فـً أشعــارهــم فجعلـوهـا كبـرود العْصـب ، 922الجاحـظ )

، بـل إن العــرب تذهـب إلـى "أن  (4)وكالحـلل و المعـاطـؾ ، والدٌبـاج و الـوشـً ، وأشبـاه ذلك"

ـه ، وعمـرو بـن كلثـوم سنـامـه ، الشعـر كـان جمـالً بازالً عظٌمـاً فُنحـر فجـاء امـرإ القٌـس فؤخـذ رأس

وزهٌـر كـاهلـه ، واألعشـى و النـابؽـة فخـدٌــه ، وطـرفـة ولبٌـد ِكـركـرتــه ، ولـم ٌبـَق إالَّ الـذراع و 

، ومـن هنـا فإن الشعـر بضـاعـة كالمٌـة ، ٌكمـن جمالهـا فً  (5)البطـن فتـوزعنـاهمـا بٌننـا ...الـخ"

كمـا هـو الحـال فً البرود و الحلل و المعـاطؾ، والشـاعـر كمـا ٌعتنـً بتـزٌٌن زٌنتهـا وتوشٌتهـا ، 

 ملبسـه وبٌتـه وفـرسـه ٌعتنـً بالقـدر نفسـه بتـزٌٌـن قصٌـدتـه .

م( ــ لٌــس "صـانعـاً بمعنـى 0611ــ  0506والشـاعـر ــ وإن كـان علـى حـد قـول )جنابن رسكٌن   

ذلك بمعنـى أسمـى بكثٌــر . الشـاعـر أو الخـالّق ... رجـل ٌجمـع بٌـن  الصـانـع الٌدوي ، بـل هـو

األشٌـاء ، الكمـا ٌجمـع السـاعـاتـً الفـوالذ ، او األسكـافـً الجلـد ، بـل هـو رجـل ٌنفـخ فٌهـا 

ٌُفهـم مـ (6)الحٌـاة" ن تعبٌـر لكنـه ــ علـى كـل حـال ــ صـانـع صنـعتـه حٌـاكـة الكـالم ، على حـد مـا 

، إضـافـة إلـى المشتــرك اللفظـً الـذي ٌشــً بـه  (7)ابن عبد ربه األندلـسً فـً حكـاٌـة حـابك الكـالم

( بٌـن النقـد فً مجـال األدب ، و النقـد فً الحقـل االقتصادي ، فكالهمـا Criticismمصطلـح النقـد)

                                                           
(1)

 . 0دٌــوان المتنبــً ، شـرح الـواحـدي ، صـ 
(2)

ربمـا ٌعـد قـول عمــر بـن الخطـاب رضً هللا عنـه أول نص ٌشٌـر إلـى أن العــرب ٌعـدون الشعـر صنـاعـة ، بقـولـه :"خٌـر  
مهـا الـرجــل بٌـن ٌـدي حـاجتــه ، ٌستمٌــل بهــا ا لكــرٌـم ، وٌستضعـؾ بهـا اللبٌـم" البٌـان و التبٌٌـن ، صنـاعـات العــرب أبٌـات ٌقـدِّ

 . 9/010م ، 0652( ، 2الجـاحـظ ، تحقٌق عبدالسـالم محمـد هـارون ، مكتبـة الخانجـً للطبـع و النشـر و التـوزٌـع ، طـ)
(3()3)

ذٌن تبنـوا فكـرة الطبـع واالرتجـال فً ربمـا ٌعـد الدكتـور عبد المنعـم خضــر الزبٌـدي ، مـن أبرز كتـاب العصـر الحدٌـث ال 
الشعـر العـربً القدٌـم ، متـخذا قضٌـة حولٌات زهٌر بن أبً سلمـى محوراً للرد علـى أصحـاب رأي صنـاعـة الشعـر ، ٌقـول عـن 

مْ  اِج َفاْلمثَتَثلَِّم  معلقـة زهٌـر المٌمٌـة أشهـر حولٌـات زهٌـر التـً مطلعهـا : أَِمــْن أُمِّ أَْوَفــى ِدْمَنــٌة لَـّ رَّ ـِم        *      ِبَحـْوَمـاَنـِة الدَّ َتَكلَـّ

 .  011شـرح القصـابد العشــر ، الخطٌب التبرٌزي ، تعلٌق السٌد محمد الخضر، مكتبـة الثقـافـة الدٌنٌـة ، القـاهـرة ، التارٌخ لـه ، صـ

بٌـن القبٌلتٌـن المتحـاربتٌـن ؛ عبـس وذبٌـان..... فلٌـس مـن المعقـول أنـه كـان " ... نظمهـا زهٌـر داعٌـاً فٌهـا ؼلـى السـالم والصلـح 
تـؤخـر قـد قضـى فً تثقٌفهـا وتحكٌكهـا عـامـاً تـامـاً قبـل إنشـادهـا وإعـالنهـا ، وهـو ٌـرٌـد بهـا إلــى ؼــرض آنـً ملـح الٌجــوز ال

م ، 0651( ، 0عبد المنعم خضـر الـزبٌـدي ، جامعة قـارٌـونـس ، بنؽـازي ، ط) فٌــه" . مقـدمـة لدراســة الشعــر الجـاهلـً ،

 .  020صـ
(4)

 . 0/999البٌـان والتبٌٌـن ،  
(5)

جمهـرة أشعــار العــرب فً الجاهلٌـة واإلسـالم ، أبوزٌـد القـرشـً ، تحقٌـق محمـد علـً البجـاوي ، دار نهضـة مصـر ،  
. وللنص بقٌـة هـً :"فقـال الجـزار : ٌـاهـإالء ؛ لـم ٌبـق إالَّ الفـرت و الـدم ، فؤْمـروا لً بهمـا ، فقلنـا  30م ، صــ0650القـاهـرة ، 

 همـا لك ؛ فـؤخـذ ذلك الجـّزار ، وطبخـه ، ثـم أكلـه ..."
(6)

سـسة العربٌـة للدراسـات و النشـر ، األسطـورة و الرمـز "دراسات نقدٌة لخمسة عشر ناقـداً" ، ترجمـة جبـرا إبراهٌـم جبـرا ، المإ 

 . 092م ، صـ0651( ، 9، بٌـروت ، طـ)
(7)

ٌـورد ابن عبدربه حكـاٌـة أدٌب ظـل ٌلؽـز علـى النـاس بؤدبـه ، حتـى ظنـوه حابك ثٌـاب ، فؤجابهـم بؤنـه )حابك كـالم( "قلـت :  
بحـابـك الثٌـاب". راجع الحكـاٌـة كـاملـة ، العقـد الفـرٌـد ابن عبد ربه  ألسـَت ذكـرت أنــك حـابـك؟ قـال : أنـا أحــوك الكـالم ، ولسـُت 

 . 915ــ0/912األندلسـً  ، 
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، وربمـا ٌكـون مـن التوافق نفسـه بٌنهمـا ــ أٌضـاً ــ  (1)ٌنطـوي علـى معنـى المعـاٌنـة بقصـد التمٌٌـز

بٌـن النقـد بمعنـى القبض فً الحقل االقتصـادي ، والنقـد فً السٌاق األدبـً الحـداثـً بمفهـوم التلقـً ، 

ومـن هنـا فإن السـوق األدبٌـة أو الشعـرٌـة هـً السـاحـة التـً ٌعـرض فٌهـا الشـاعـر إنتاجه وإبداعـه 

وربمــا تكــون دراســة شـوقـً ضٌــؾ ، التــً تقـدم بهــا لنٌـل درجـة الدكتـوراه ، الموسـومــة  ،

، مـن أبـرز الدراسـات الحـدٌثـة الـتً تنـاولــت صنـاعـة  (2)بــ)الفـن ومذاهبــه فً الشعـر العـربً(

ا، وهـو )الفن ومذاهبـه فً النثـر ، والتً أتبعـها بمصنَّـؾ علـى نحــو منـه(3)الشعـر عنـد العــرب 

العـربً( ، فبنى استـراتٌجٌتـه البحثٌـة علـى هـذا المبـدأ فـً األدب العـربً بشقٌـه ؛ الشعــري و 

النثــري ، وقـد خصص شـوقـً ضٌـؾ فصـالً كامالً  للحـدٌـث عـن المتنبـً ، بوصفـه أوصـل 

 مذهـب التصنُّـع ، الصنعــة إلـى آخـر مراحلهـا اإلبداعٌـة وهــو

 ٌقــول المتنـــبً فً مـدح علـً بـن إبـراهٌــم التنــوخـً:

ـــلَُتَنـ    أَُحــــــــــاِد     أَُحـــــــــاٌد أَْم ُســــــَداٌس ِفـــــً ٌْ ٌَ ــا اْلَمُنــــــوَطـــــــــُة *               لُ

َنـ ــراٍت ِفــً *               َخــــَراِبــــُد َســــاِفــ       ِفـً ُدَجــاهــا   ــٍش َكـــؤَنَّ َبَنــاِت َنْعـ  ـاِدي ِبـالتَّ

ــُر ِفـً ُمَعاَقـَرِة اْلَمَناٌــَداِد ِحــ ــِل ُمْشــِرَفـ         ا          أَفـكِّ ٌْ َة  اْلَهــَواِدي َزِعٌمـــــاً *      َوَقـــْوِد اْلَخ

ـــً َعــــــْزِمـــــً                   *              ِبَسـْفــِك َدِم اْلَحــــَواِضـــِر َو اْلَبــَوادي لِلَقَنــــــا اْلَخطِّ 

ــــَوانِ  ُؾ َوالتَّ َمــاِدي              ـــــً                  *  إِلَــى َكـــــْم ذا التََّخـــلُـّ َمــاِدي ِفــً التَّ                     َوَكــْم َهــَذا التَّ

ْفــِس َعــْن َطَلــِب اْلَمَعـالِ  ْعـــِر ِفــً ُســـوِق اْلكَســاِد             ــً                  *      َوُشـْؽــُل النَّ ــِع الشِّ ٌْ ِبَب

َبـــــاِب ِبُمْسَتــــَرد   ـــمُ َوالَ ٌَ     *                        َوَمــــا َمــاِضـــــً الشَّ ٌَ ــــــــرُّ ــــــــــــْوٌم 

ِنـِبُمْسَتـــعــَ  ٌْ ـِب َع ٌْ ــاَض الشَّ ٌَ ــَواِد          ً      *ــاِد َمَتــى لََحَظــْت َب َفَقــــْد َوَجـــَدْتــــُه ِمْنَهـــا ِفــً السَّ

َنـاِهـً    َمَتــى َمــا اْزَدْدُت ِمــْن َبْعـ ــاِدي      َفَقـ      *       ـِد التَّ ٌَ ـْد َوَقــَع اْنِتَقــاِصــً ِفً اْزِد

ــــــــادي   *           أَأَْرَضــى أَْن أَِعٌـــــَش َوالَ أَُكــاِفــــً ٌَ َعَلــى َمـــا لِألَِمٌـــــِر ِمــن األَ
َجـــَزى  (4)

ـــــراً  ٌْ ـــِه َخ ْْ ًْ  َوإِْن َتــَـــرَك اْلَمَطـــاٌــا َكــاْلَمــــــَزادِ         *                      اللــُه اْلَمِســــٌـَر إِلَ

تستــدعــً هــذه األبٌــات الصــورة النمطٌــة التــً كــان علٌهــا الشعــر العــربـً فــً طــور 

ٌُعــرض فً أشهــر أســواق األدب) ( عنـد LiteraryMarketsحٌــاتــه األولـــى  عنــدمــا كــان 

ٌُنــادى فٌــه للشعــر كمــا ٌنــادى لؽٌــره مــن  (5)العــرب كـ)ســوق عكــاظ(  فــً زمــن كــان 

ٌُقبــل علٌــه رّواد الســوق إقبــالهــم  البضـابـع المعــروضــة فـً زواٌـا الســوق األخــرى ، لكــً 

طبٌعــة اقتصـادٌــة ، استخـدمهــا المتنبـً  علــى ؼٌــره ، ٌـدل علــى ذلك  مصطلحـات عــدٌــدة ذات

فً حدٌثــه عــن الشعـر وهً : )بٌــع ، ســوق ، الكسـاد ، الشعــر بوصفــه السلعــة المعــروضة ، 

                                                           
(1)

ـؾ منهـا ... ونقـدت لـه   ٌْ انظـر ، لسـان العـرب ، مـادة )نقـد( . ٌقـول ابن منظـور: "و النقـد تمٌٌـز الدراهـم ، وإخـراج الـز
 ا ، أي : قبضهـا" .الدراهـم أي : أعطٌُتـه فانتقـدهـ

(2)
ٌقـول عبد المنعـم خضــر الـزبٌـدي معلقـاً علـى تبنـً شـوقـً ضٌـؾ لنظـرٌـة الصنعة الشعـرٌـة :"ولقــد تبنـى هـذه النظـرٌـة  

"الفـن ومذاهبـه وعمـل علــى نشـرهـا عــدد مـن طلبـة طـه حسٌــن ، لعـّل أشـدهـم إٌمـانـاً بهـا الدكتــور شـوقـً ضٌـؾ فً رسـالتـه 
فً الشعـر العـربً" التــً كتبهــا تحـت إشــراؾ أستـاذه" مقـدمـة لدراســة الشعــر الجـاهلـً ، عبد المنعم خضـر الـزبٌـدي ، 

 . 002صـ
(3)

والتصنٌـع والتصّنـع(.   أقـام شـوقـً ضٌـؾ دراستـه علـى تقسٌـم الفـن فً الشعـر العـربً القـدٌم إلـى ثـالث فـروع هـً:)الصنعـة 
والتصّنـع(. ٌقـول "هـذه هـً المـراحـل التــً مـّر بهـا الفــن أو مـرت بهـا الصنـاعـة فـً شعـرنـا العـربً ، فقـد بـدأ بمـذهـب 

،  6ربً ، صـالصنعــة ، ثـم انتقـل إلـى مـذهـب التصنٌــع ، ثـم انتهـى أخٌــراً إلـى مذهـب التصّنـع" . الفـن ومذاهبـه فً الشعــر العـ
ه محمـد مصطفـى هـــَّدارة مـؤخـذاً علـى هـذه الدراسـة التـً ســّدت جـانبـاً كـان مفقـوداً فــً دراســات المحـ 01 دثٌـن . وهـو مـا عـدَّ

ٌِّـب الــذي بـذلـه شـوقـً ضٌـؾ فــً دراستــه الت ـً تنــاول فٌهـا الفــن للشعــر العــربً ، ٌقـول :"والٌفـوتنـً أن أنـوه بالمجهـود الط
وتطـوره فـً الشعـر العـربً ، محـاوالً الكشـؾ العـن منـاهجـه ومـذاهبـه المختلفــة . وإن كـانـت نظــرة المـإلـؾ الشـاملــة 

ٌِّـق ــ أال وهـو الصنعـة الشعـرٌـة ــ فقللـت بـذلك مـن تـركٌـز  لعصــور األدب العــربً قـد انحصـرت فـً هـذا الجـانـب الض
ـا قــد أضـوابـه علــى نـواح أخـرى فـً شعــر القـرن الثـانـً ، ومـا كـان ٌحـدث فٌـه مـن تطـور كبٌــر؛ إالَّ أن هـذه الـدراســة لجـدته

ت جـانبـاً كـان مفقــوداً فـً دراسـات المحـدثٌـن للشعــر العـربً" . اتجـاهـات الشعـر العـربً فً القـرن الثـان ـً الهجــري ، سـدَّ

 . 02،  01م ، صـ0655( ، 0محمـد مصطفـى هـّدارة ، دار العلـوم العـربٌـة للطبـاعـة و النشـر ، بٌـروت ، طـ)
(4)

 . 011ــ 005دٌــوان أبــً الطٌــب المتنبـــً ، شــرح الــواحـدي  ، صـ 
(5)

ب "عرض تارٌخً لألسـواق الموسمٌــة العــامــة عنــد انظــر،عــرض عرفــان محمــد حمــور فً كتــابــه أســواق العــر 

 ومـا بعـدهـا . 61م ، صــ0650( ، 9العــرب" ، دار الشــورى ، بٌــروت ، طـ)



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟

055 

لٌــن بؤوعٌــة الفكــر و الثقـافــة  ــاِدي( ،ولنــا أن نتصـور الشعــراء وقــد أتــوا محمَّ ٌَ اْنِتَقــاِصــً ، اْزِد

شعــر( لتؽـذٌــة العقــول، وســد النقــص العــاطفً الـذي ٌعــانــً منــه النــاس ، فلٌــست أؼـذٌــة )ال

البطــون  هــم البـاعــة ــ فقــط ــ، لكــن أؼـذٌــة القلــوب ، وإشبــاع العـواطــؾ هـً الؽــاٌــة 

لمخصصــة مــن الســوق لعــرض الشعــر راكــدة المقابلــة لهــا أٌضــاً ،   ولكــن ٌبــدو أن الزاوٌــة ا

، تشكــو قلــة المقبلٌــن علــى الشــراء ، فـً مقـابـل مـا ٌمكــن تصــوره مــن كثــرة  المقبلــٌن علــى 

المعــروض مــن السلــع األخــرى ، وفــً مقــابــل ــ أٌضــاً ــ مــا ٌمكــن تصــوره مــن كثــرة 

ــن سلعــة الشعـر وفـق قانــون )العــرض و الطلــب( المعتمـد عنـد أهــل االقتصــاد ، المعــروض م

فكلمــة )الكســاد( تفتــح بـاب االحتمــاالت واسعــاً أمــام البحــث عـن مسببـاتـه ، والـتً ٌـؤتــً فــً 

ــرق زمنــاً طـوٌـالً مــن عمــره  مقـدمتهــا بالنسبــة للشــاعــر )عامل الزمـن( ، إذ ٌبــدو أنــه استؽ

ـِب (،فً مهنــة التسـوٌق الشعــري ـ  ٌْ ــاَض الشَّ ٌَ ــَواِد( ، وبٌــاضــه )َب ٌمتــد بٌــن ســواد الشَّعــر )  السَّ

ــاِدي( فً  ٌَ الســوق أّهلتــه تؤهٌـالً عـالٌـاً للحكــم علــى معــدل الــربــح و الخســارة )اْنِتَقــاِصــً ، اْزِد

ْفــِس ، َمــاِضـــــً  :الشعــرٌــة، ولنتـؤمـل أقــوالــه  َمــاِدي ، ُشـْؽــُل النَّ ــــَواِنـــــً ، التَّ ُؾ ، التَّ َخـــلُـّ )التَّ

ـــُمــــــــرُّ ، ُمْسَتـــعــَـــــــاِد(  لنقــؾ علــى  ٌَ ــــــــــــْوٌم  ٌَ َبـــــاِب ، ُمْسَتــــَرد  ،  مـدى التـوتــر الشَّ

النفســً ، وعمــق القـلـق ، ومقـدار األسـؾ  الـذي ٌعتمــل فــً داخلــه مــن أثــر هـذه النتٌجــة التــً 

وصــل إلٌهــا فً النهـاٌـة، وهــً : إضــاعــة الوقـت  ، وتشتٌـت الجهــد فً ؼٌــر فـابـدة ،أي : 

 .الخســارة  وفـق المعــادلــة االقتصـادٌــة

َنـاِهـً               *               َفَقــْد َوَقــَع اْنِتَقــاِصــً ِفً        َمَتــى َمــا اْزَدْدُت ِمــْن َبْعــِد التَّ

ــاِدي  فكــل األربــاح التــً حققهــا ، فً مسٌــرتــه التجـارٌــة ، أضاعتهــا ــ فً النهــاٌــة ــ  ٌَ اْزِد

إضـافــة إلــى هـذا المضمــون االقتصــادي ، فــإن النص بعكــس واقعــاً معرفٌـاً الخســارة .       و

متدنٌــاً ، بالنسبــة لإلقبــال علــى قــراءة الشعــر علــى وجــه الخصــوص ، والمعـــرفــة والعلــم 

اجـم : منظــوم القــول ، بشكــل عــام  ، إذ الشعــر ذو مفاهٌــم متعــددة ، فالشعــر كما تقــول المعــ

، وبذلك   (1)ؼلــب علٌــه لشـرفـه ... وقــابلــه شـاعــر ألنــه ٌشعــر مـا الٌشعــر ؼٌــره أي ٌعلــم"

فــإن الـركــود قــد ٌطــال فــروع العلــم كــافــة، وهــو مــا ٌولــد الوجــع مــن القلـق لـدى صــاحــب 

تنبـــً ، علــى مستقبـل األمــة أمــام األمــم األخـرى ، وهــو مـا تشــً بــه نــزعــة قـومٌــة هـو الم

ـؾ( الـتـً ارتبطــت ــ ذهنٌــاً ــ عنــد المتلقــً العــربـً بمفــردة مضـافـة إلٌهـا هــً  َخلُـّ مفــردة )التَّ

ؾ العلمــً( الـذي ٌبـدوـ واضحـاً مفــردة )العلمــً(،ممــا ٌنتــج تركٌبــاً ذا داللــة سلبٌــة وهــو ) التَّخلُـّ

 (2)ـ فً أســؾ المتنبـً علـى مـن أهمـل شعـره ، بـوصــؾ الشعــر وعــاء علمـٌـاً ،وبـوابــة  معـرفــٌة

، فمقٌــاس تقــدم األمــم ــ كمـا معــروؾ ــ ٌقــاس بســوق العلــم فً ؼمـرة األسـواق األخــرى 

،وهــً الســوق الراكـدة علـى النحـو الـذي جــاءت بــه األبٌــات، وإن كـان الوجـع األكبـر ٌكمن فــً 

و بالنفــوس إلـى التطهـٌـر ؼٌـاب اإلقبال علـى مـا ٌؽـذي العقــول، وٌرّهـؾ اإلحســاس،وٌنحـ

(Catharsis ٌُقــدم ( علــى حـد النظـرة األرسطوطالٌسٌـة لوظٌفــة الشعــر ، ولكـن ــ على كل حـال ــ 

 .(3)الشعــراء أشعــارهـم لــرواد الســوق "طمعــاً فــً أن تنتشــر أقـوالهــم بٌــن العــرب كــافــة" 

ٌــه ، وٌـالحــظ " مــا نــالحظــه الٌــوم مــن دالبــل الجـدب علــى كــؤن المتنبـً ٌـرى بعٌن      

الحــركــة الشعــرٌــة ، ومــا نلمســه فــً الكثٌــر مــن شبــابنــا مــن عــزوؾ عــن قــراءة الشعــر أو 

                                                           
(1)

 لســان العــرب ، ابــن منظــور، مــادة)شعــر( . 
(2)

نـاً قٌمــة الشعــر : "... فٌــه الحــ  ٌّ ق و الصــدق وفصــل الخطــاب ، ... مجنــى ثمــر العقــول ٌقــول عبـد القـاهــر الجـرجـانـً مب
ٌّــد علــى النــاس المعـانــً الشــرٌفـة ، وأفـادهـم الفــوابــد الجلٌلــة ن وت ـرّســل بٌــن واأللبـاب ، ومجتمــع ِفــرق اآلداب ، والـذي ق

ـد عــن الــوالــد ، وٌـإدي ودابــع الشــرؾ عــن الؽــابــب للشــاهــد ، المـاضــً و الؽـابــر ، ٌنقــل مكـارم األخــالق إلــى الــولـ
دة فــً البــاقٌــن ، وعقــوَل األّولٌــن ، م ـردودة فــً حتــى تــرى بــه آثــار المـاضٌــن ، حتــى تــرى بــه آثــار المــاضٌـن ، مخلَـّ

بتؽــى الشــرؾ ، وطلــب محـاسـن القــول و الفعــل ، منـاراً مـرفـوعـاً ، وعلَمـاً اآلخــرٌــن ، وتــرى لكــل مــن رام األدب ، وا
داً ، وتجــد فٌــه للنَّـابـً عــن طلــب المـآثــر ، و الــزاهــد فً اكتســ اب المحـامــد ، منصــوبـاً ، وهـادٌـاً مـرشـداً ، ومعلمـاً ُمسـدِّ

ضــاً ، وبـاعثـ فـاً ، وواعـظـاً وُمثقِّفـاً ." دالبــل اإلعجــاز ، قـرأه وعلّـق علٌــه داعٌــاً وُمحــرِّ اً وُمحضـضـاً ، ومـذكـراً وُمعــرِّ
 . 03،  02أبوفهر/محمـود محمــد شـاكــر ،  صــ

(3)
 . 63ـأســواق العــرب "عرض تارٌخً لألسـواق الموسمٌــة العــامــة عنــد العــرب" عرفــان محمــد حّمــور ، ص 
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ولــم ٌعــد لــه قــرضــه بدعــوى أن شمــس الشعــر تـإذن باألفـــول ، وأنــه فــن فقـــد قٌمتــه ، 

مجــال فً مجتمــع العمــل و الحــركــة الســرٌعـــة الـــذي تسٌـــره الحضــارة الحــدٌثــة بكــل 

، فالبـدٌــل العصــري ألسـواق الشعــر هــو المكتبــات التــً تحتــوي (1)إبـداعـاتهــا وكشــوفاتهــا"

 ٌــة ، ومعـارض الكتب وؼٌرهـا.                                                                                 الدواوٌــن الشعــرٌــة والمجــامٌــع األدب

ٌستهــل الشـاعـر النـص ــ فــً بداٌتـه ــ بحــالــة القلـق و التـوّتـر النفســً الـتً كـانـت وراء والدة 

ـً استهـالل قصـابـدهـم ، وهـً التمهٌـد للـوالدة العسٌـرة النـص ، جـرٌـاً علــى عــادة القـدامــى ف

دم ــوع(،Tension، والتـوتـر) رةــق والحٌـلـالقالتـً تسبـق المخـاض الشعــري، وتصـاحبــه، ف

والهـدوء عنـد )الشـاعـر اإلنســان( ، ة ــالطمؤنٌنعنـد )الشـاعـر الشـاعـر( هـً البدٌـل عـن  الركون

ـة على أبناء عمومــ ع ــبالطب ــ وهو أمر ٌنسحب ،راء ــم إلبداع الشعــالكنؾ المالب ـوهوالتـوتـر 

 انٌسبق انذلـالـق القلفالتـوتـر وة . ــوٌة إبداعٌــن هـمن الكتاب والفنانٌن المنتمٌن إلى أكثر م الشعـراء

التؤلٌؾ  ان ٌصاحبٌــوازٌـان، و  ، و اللـذانةـــؼٌومها المالبمٌجلٌّـان و ، مناخاتها ـانالكتابة وٌهٌب

ً ـــب المتنبـً الطٌتول أبــق هـو ما اختـزلـه.،ازه ــإنج انٌعقب انذلــالو ،ال على النص ــواالشتؽ

 :ر ـــالشهٌ

ُهـَهــا َجُنـوبـاً أَْوَشَمــا                 *                 ــًتِ حْ تَ  ٌحَ رِّ ــال نَّ ؤَ كَ  قٍ ــلَ ــى قَ لَ عَ     (2)الأُوجِّ

وهـً الحـالـة التـً عبَّـر عنهــا الفــرزدق بقـولــه :" قــد علــم النــاس أنــً فحــل الشعــراء ،  

ًَّ مــن قــول بٌــت شعــر" ًَّ السـاعـة لقلــُع ضــرس مــن أضـراسـً أهــون علـ ،  (3)وربمــا أتــت علـ

 وهـً الحـالـة نفسهـا التـً صنعـت التـدفـق الشعــري عنـد المتنبــً بهـذا المطلــع االستفهـامـً : 

ـــَلُتَنـــا اْلَمُنــــــوَطـــــــــةُ  ٌْ ٌَ َنــــــاِدي           أَُحـــــــــاٌد أَْم ُســــــَداٌس ِفـــــً أَُحــــــــــاِد       *        لُ ِبـالتَّ

فالشـاعـر ٌإرقـه التفكٌــر فً ســوق الشعــر التــً هـو أحـد بـاعتهـا ، فقضــى لٌلتـه ٌسمـع أصـوات 

منـاداة البـاعـة علـى بضـابعهـم ، وهـم ٌصـرخـون : )أَُحـاٌد أَْم ُســَداٌس ِفــً أَُحــاِد؟( ، حتـى كـؤن 

َنــــــاِدي ( ،الـذي السـوق بـدأت منـذ اللٌـل قبـل أن ٌطلــع النهــار ، فؤ صبـح ٌتمثــل هـذا الهــرج )التَّ

تعـج بـه السـوق ، وكـؤنــه ٌسمـع هـذه األرقــام أسعــاراً وأثمـانـاً لبضـابـع الٌعلـم هـل سٌكـون 

لبضـاعتـه الشعــرٌـة نصٌـب منهـا أم ال؟ ، فؤمسـى ٌفكـر فـً التـدابٌـر الالزمـة لذلك ٌدٌـرهـا  بٌنــه 

ن نفسـه ،استعـداداً لمـواجهـة السـوق ، وخـوفـاً مـن ركـود بضـاعتـه الشعـرٌـة ، وهـً  حـوارٌـة وبٌـ

اقتصـادٌــة مضطـربـة تـدور بٌنـه وبٌــن نفســه، التتبــع المنطقٌــة الرٌـاضٌـة المعــروفــة فـً تتـابـع 

م عـاد إلـى األحـاد( ،لتعكــس حـالـة التـوتـر األرقـام وتـوالٌهـا ، فمــن )األحـاد انطلـق إلى السـداس ثـ

النفسـً التـً ٌعـانـً منهـا ، والتـً ٌبـدو أنهـا انتـابتـه مـن استحضـار المشهـد االعتٌـادي الذي ُتقـوم 

علٌـه األسـواق وتنفـض ، فؤهـل األسـواق  الٌعتـرفـون إالَّ بلؽـة األرقـام ، والتكـاد تسمـع فً األسـواق 

مـا ٌسكـن ذاتـه الشـاعـرة الؽـرٌبـة علـى تلك األجـواء االقتصـادٌـة الخـالصـة، ولذلك فقـد كـانـت  إالَّ 

علـى حـد تعبٌـر النـابؽـة الذبٌـانـً الشـاعـر الـذي خبـر األرق ، وقاسـاه ، والـذي  (4)اللٌلـة لٌلـة نـابؽٌـة

                                                           
(1)

م( ، حســن أحمــد الكبٌـــر ، دار الفكــر 0605م ـــ 0550تطــور القصٌــدة الؽنــابٌــة فً الشعــر العــربــً الحــدٌــث)مـن  

 . 0صـ م ،0645العــربــً ، الكـوٌـت ، 
(2)

 . وقبـل هـذا البٌـت ٌقـول عـن الحالــة نفسهـا : 905السـابـق ، صـ 

ـِريَّ اْلُجــالاَلأَلِْفــُت َتـرَ  ٌْ ِلـــً َوجـَعـْلــُت أَْرضـً                  *                     قُتــوِدي َواْلُؽـَر  حُّ
 َفَمـــا َحـاَوْلـُت ِفــً أَْرٍض ُمَقـامــــاً                   *                     َوالَأَْزَمْعــُت َعـْن أَْرٍض َزَواال

(3)
اج ، دار الثقــافــة ، بٌــروت ، طـ)األؼــانــً    90/061م ،0661( ، 5، أبوالفــرج األصفهــانــً ، تحقـٌق عبـد الستـار أحمــد فـرَّ

. 
(4)

 ٘ـظا اٌزـغو١ـت ِؤسـٛط ِـٓ لـٛي إٌـبثغـخ اٌظث١ـبٔـٟ اٌش١ٙــغ:    

ـــٍل أَُقـاِصٌـــِه َبِطــًِء اْلَكـَواِكـِب                                    ٌْ ـمـــُة َنـاِصــــٍب       *      َوَل ٌْ ـا أَُم ٌَ                               َكلٌـِنـً لَِهـــم  
ـَس ِبُمْنَقـٍض                             ٌْ ٌِـبِ        َتَطــاوَل َحتَّـى قُلـُت : لَ ُجـوَم بآ ـْرَعـى النُّ ٌَ ــَس الـِذي  ٌْ  *      َولَ

٠ـضح ، صاع أظــغ ، أشؼــبع اٌشؼــغاء اٌـزـخ اٌجـب١١ٍ٘ـٓ ، األػٍــُ اٌشٕزّـغٞ ، رذم١ـك ٌجٕـخ اد١ــبء اٌزـغاس اٌؼـغثٟ فٟ صاع ا٢فـبق اٌجض

غو١ـت ِؼزـبص جـبع ػٕـض اٌؼـغة ِجـغٜ اٌّضـً ، ٠مـٛي ثض٠ـغ اٌؼِــبْ . ٚ٘ـٛ رـ 0/919َ ،0650( ، 0ا٢فـبق اٌجض٠ـضح ، ث١ـغٚد ، غـ)

أَْصجَْذَٕـ َٚ خً ،  ٠َْٕـب٘ـب ١ٌٍََْـخً ٔـبثِغ١َـّ َٛ غَـ َٚ َٔزََشــبَوـٝ..." اٌّٙـظأـٟ فٟ اٌّمـبِـخ اٌذـغػ٠ــخ ٌـٝ ٌــبْ عا٠ٚــخ اٌّمـبِـبد : "... َٚ ب َٔزَجَـبَوـٝ 



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟

061 

ٌُداخلـه مـن أرق وقلـق للسبب نفسـه، بوصفـه الٌستبعـد أن ٌكـون قـد انتـاب المتنبـً مـا كـان ٌنت ـابـه و

هـ( 051أحـد أقطـاب الـزاوٌـة الشعـرٌـة فـً إحـدى أسواق العــرب ، علـى حــد قــول المرزبانـً )

:"كــان النـابؽـة الذبٌـانـً ُتضـرب لـه قبـة حمـراء مـن أُدم بسـوق عكـاظ فتؤتٌـه الشعــراء فتعـرض 

 .(1)" علٌـه أشعـارهـا

*               َخــــَراِبــــُد َســــاِفــــراٍت ِفــً      ــــً ُدَجــاهــــا         َكـــؤَنَّ َبَنــاِت َنْعـــــــٍش فِ 

ِحــــــَداِد  بنـات النعـش هـً فـً كتـب الفلك : مجمـوعـات نجمٌــة تقـع فً نصؾ الكرة الشمـالـً مـن 

نعش الكبرى ونعش الصؽرى، ٌتكـون كل قسم مـن سبعة أنجم ، وهـً ــ فً  السمـاء ، وهً قسمـان :

ـى الٌـوم بـ)مجموعة الدب األكبـر( ٌُسمَّ ، أمـا فً كتـب األدب فتقـول األسطـورة  (2)مجمـوعهـا ــ مـا 
ًّ  (4): "إن الجـدي قتـل نعشـاً ، فبنـاتـه تـدور بـه ترٌـده"(3) لـ للصـورة  ، وبذلك ٌتكـون المشهـد األوَّ

الشعـرٌـة التـً عنـاصرهـا :)بنـات نعـش ملتفات حول نعش )نعش( فً ظـالم ٌحٌـط بـهم( ، وبنـات 

نعـش ــ معجـمٌـاً ــ ال تعنـً الـداللـة على البنـات دون األبنـاء، لكنهـا بالرجـوع إلـى كـونهـا كواكـب 

ـإنهـا تعنـً البنٌـن ــ أٌضـاً ــ مثلمـا تعنـً مفردهـا كوكـب ، وقٌـاسـاً علـى بنات آوى وبنـات عرس ، ف

)ابـن نعـش( ، وفـً القـرآن الكرٌـم ترمٌـز واضـح  (5)البنـات ، فهـً إذاً جمـع مإنـث مفـرده مذكـر 

بالكـواكـب مجتمعـة ٌـدل علـى النـاس ، فقـد ذهـب بعـض المفسـرٌـن فـً تؤوٌـل قـولـه تعـالـى علـى 

ْمـَس لسـان نبٌـه ٌوسؾ ع ـُت أََحـَد َعَشـَر َكْوَكبـاً َوالشَّ ٌْ ٌُوُسـؾ ألبٌـه ٌاأبِت إِنِّـً َرأَ لٌه السـالم :}إِْذ َقـاَل 

ُتُهـْم لِـً َسـاِجدٌـَن{ ٌْ إلـى أن الكـواكـب األحـد عشر هـم إخـوة ٌوسـؾ ، وأن الشمـس و  (6)واْلَقَمـَر َرأَ

ـؾ نفسـه أصبـح العـدد أربعـة عشــر كوكبـاً علـى عـدد ، فإذا أُضٌـؾ إلٌهـم ٌوس(7)القمـر هم أبواه 

حـول نعـش (8)كواكب )بنات نعش( ، لٌكتمـل المشهـد باجتمـاع البنٌـن سبعـة ، و البنـات سبعـاً كذلك 

)نعـش األب المقتـول( بعـد أن ٌكـون قـد تمـاهـى مع العدد سبعـة ؛ الـذي هـو حصٌلـة قــول الشـاعـر 

ـص : )أَُحـاٌد أَْم ُسـَداٌس ِفـً أَُحــاِد( ،والـذي خلـق حالـة التـوتـر عنـده، ولٌنقـاد المشهـد فً مطلـع الن

باتجـاه التلـون بلـون الحـزن و الحـداد فً جـو)داخلً فً الذات الشعرٌة ، وخارجً فً بنات النعش( 

                                                                                                                                                                      
٘ـ ، 0019( 9ْ اٌّٙـظأـٟ ، ِذّـض ِذ١ٟ اٌـض٠ٓ ػجـض اٌذ١ّـض ، صاع اٌىزـت اٌؼ١ٍّـخ ، ث١ــغٚد ، غـ)شــغح ِمـبِــبد ثض٠ـغ اٌـؼِــب

 . 013،  012صـ
(1)

، رذم١ك ػٍـٟ ِذّـض اٌججـبٚٞ ، صاع  اٌّـٛشـخ"ِآسظ اٌؼٍّــبء ػٍـٝ اٌشؼـغاء فـٟ ػـضح أٔٛاع ِـٓ صٕـبػـخ اٌشؼـغ ، اٌّـغػثـبٔـٟ  

ٚلـض"أجّؼـذ وـً ِصـبصع األصة ، ػٍـٝ أْ دىـِٛـخ اٌشؼــغ فٟ ؿـٛق ػىـبظ ، وـبٔـذ  . 44َ ، صـ0632اٌفىـغ اٌؼـغثٟ ، اٌمـب٘ـغح ، 

لجـخ دّـغاء ِـٓ أصَ ، فزؤر١ـٗ  ٌٍٕـبثغـخ اٌـظث١ـبٔـٟ فٟ إٌصـف اٌضـبٔـٟ ِـٓ اٌمـغْ اٌــبصؽ ا١ٌّـالصٞ ، د١ـش وبٔـذ رُعـغة ٌـٗ ٕ٘بٌه

اٌشؼــغاء فزؼـغض ػ١ٍـٗ أشؼـبع٘ـب ، ٌزٕـبلشـٗ اٌـغأٞ فٟ جـٛصرٙـب ، ٚرـزصـضع ِٕـٗ دىّـبً ثظٌه" . أؿـٛاق اٌؼــغة "ػغض أصثٟ 

 . 029، صـٌؼبِخ ػٕض اٌؼغة ربع٠شٟ ٌألؿٛاق اٌّٛؿ١ّخ ا
(2)

سـغ اٌؼصـغ األِـٛٞ ، ٠ذ١ٝ ػجضاأل١ِغ شـبِـٟ ، صاع ا٢فـبق اٌجض٠ضح ، ث١ـغٚد ، أظـغ ، إٌجـَٛ فٟ اٌشؼـغ اٌؼـغثٟ اٌمض٠ـُ دزـٝ أٚا 

     . 990،  999َ ، صــ0651( ، 0غـ)

(3)
"األؿطـٛعح ٟ٘ ِذـبٌٚـخ اإلٔــبْ األٚي فٟ رفـ١ـغ اٌىـْٛ رفــ١غاً لـ١ٌٛـبً ... ٚاألؿطـٛعح ٘ـٟ ص٠ـٓ ثـضائـٟ ... ٚاألؿطـٛعح ٘ـٟ  

ظـٛا٘ـغ اٌـٛجـٛص ٚعثـػ اإلٔــبْ ثٙـب" أص٠ت األؿطـٛعح ػٕـض اٌؼـغة "جظٚع اٌزفى١غ ٚأصـبٌـخ اإلثـضاع" ، فـبعٚق ِذـبٌٚـخ ٌزفـ١ـغ 

اٌضعاؿـبد رمَٛ  ٚ  . 20َ ، صـ2002سـٛعش١ـض ، اٌّجٍـؾ اٌٛغٕـٟ ٌٍضمـبفـخ ٚ اٌفٕـْٛ ٚا٢صاة ، ؿٍـٍخ ػـبٌـُ اٌّؼـغفـخ ، أغـطـؾ

ٚد١ٛأبد اٌصذغاء  ، ٚػجبصح اٌشّؾ، عثػ اٌّغأح ثبٌشصت  ِـٓ ٔذـٛػٍٝ رذ١ًٍ إٌّص ِٓ سالي أؿطٛع٠خ األصة األؿطــٛع٠ـخ 

ـّّبء، ٚػّض اٌفغؽ، ٚلـض رذمك ثفعً ٘ـظا إٌّٙـج ِٕجـؼ ٔمـضٞ ، رجـٛأ ِىـبٔـخ ثبعػح ث١ـٓ ِٕجـؼاد  عِؼاً ٌٍّشّؾ. ــ ِضـالً ــ ٚٔجَٛ اٌ

غٖ.األؿطـٛع١٠ـٓ ٌّٕٙج ػٕض ثؼط وبْ رٛظ١ف ٘ظا ا اطإٌّـب٘ج إٌمض٠ـخ األسـغٜ ،  ـّ  ٔبجذبً ِٛفمبً، ِضػّبً ثبألِضٍخ اٌزٟ رف

 . 9/114َ ، 0662ِجّـغ األِضــبي ، ا١ٌّـضأـٟ ا١ٌٕــبثٛعٞ ، صاع ِىزجـخ اٌذ١ـبح ٌٍطجـبػـخ ٚ إٌشغ ٚ اٌزٛػ٠غ ، ث١ـغٚد ، 2
(5)

ِٕظـٛع :" ٚثٕـبد ٔؼـش ؿجؼـخ وـٛاوـت ... اٌٛادض اثٓ ٔؼـش ألْ اٌىـٛوـت ِزظوـغ  أظـغ ، ٌــبْ اٌؼــغة ، ِـبصح )ٔؼش( ٠مـٛي اثٓ 

ىـالَ ف١ظوِّـغٚٔـٗ ػٍـٝ رظو١غٖ" ، ٚٔمـالً ػـٓ األػ٘ـغٞ ٠مـٛي :"لـبي األػ٘ـغٞ : ٌٍٚشـبػــغ اطا اظطـغ أْ ٠مـٛي ثٕـٛ ٔؼـش ... ٚٚجـٗ اٌ

 ٚاٌٛادض ِٕٙب اثٓ ِػغؽ ٚاثٓ ِمغض" . ثٕـبد ٔؼـش وّـب لـبٌـٛا ثٕـبد آٜٚ ٚثٕـبد ِػْغؽ ،
(6)

 ( .1ؿـٛعح ٠ـٛؿـف ، ا٠٢ـخ ) 
(7)

ٟ َعأ٠َْـُذ أََدـَض َػَشـَغ ثَ أَ  ٘ـ( ِج١ٕـبً أدـض أٚجـٗ رـؤ٠ًٚ ٘ـظٖ ا٠٢ـخ: "لـٌٛـٗ }اِْط لَـبَي ٠ُُٛؿـف ألث١ـٗ ٠ب٠310مـٛي اثٓ جغ٠غاٌطجـغٞ )  ِذ أِِـّ

{اسـٛرـٗ أدـض ػشـغ وٛوجـؤً ، ٚاٌشّـؾ ٚ اٌمّـغ ٠ؼٕـٟ ثظٌه أث َٓ ُْ ٌِـٟ َؿـبِجض٠ـ ـَغ َعأ٠َْزُُٙـ َّ ٌْمَ ـَؾ ٚا ّْ اٌشَّ َٚ َوجـبً  ْٛ ٠ٛــٗ" جـبِـغ اٌج١ـبْ فٟ َو

 . 91/ 1992َ،7رفـ١ـغ اٌمـغآْ ، اثٓ جغ٠ـغ اٌطجـغٞ  ، صاع اٌّؼــغفـخ ، ث١ـغٚد ، 
(8)

٠ز١ّـؼ اٌغلـُ ؿجؼـخ ــ ػٕـض اٌؼـغة ــ ثم١ّـخ ِؼٕـ٠ٛـخ ر١ّـؼٖ ػـٓ غ١غٖ ِـٓ األعلـبَ األسـغٜ ، فبٌـّٛاد ؿجـغ ٚاألعاظٟ ؿجغ ،  

ٚوظٌه اٌـٕجالد اٌشعغ ؿجغ ٚ ا١ٌبثـبد ؿجغ ، ٚ اٌجمغاد اٌـّبْ ؿجغ ٚ اٌؼجبف ؿجغ ....اٌز فبٌغلـُ ِز١ّـؼ ، ٚػٍـٝ ٘ظا إٌذـٛ ِٓ 

 اٌزمـ١ـُ اٌّزــبٚٞ .
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ات و البنٌـن ، فنعـش األب موضوع فً قاتـم شـدٌد القتـامـة ، لـّونـه بهـذا اللـون مقتـل نعـش األب للبنـ

نعـش)السرٌر علٌه المٌـت( لٌكـون هـذا النعـش ــ وفقـاً لمبـدأ الوحـدة الموضـوعٌـة للمشهـد الشعــري 

ــ هـو الشعـر العـربً بوصفـه الكلمـة األساسٌـة التـً تجتمع حـولهـا دالالت النـص، وحٌـاة الشعـر ــ 

جـه وإقبـال النـاس علٌـه ، أمـا بقاإه فً األسفـار و المجلـدات فهـو كبقـاء كمـا هـو معلـوم ــ فً روا

نعـش )الكـوكـب المضًء( فً نعـش )سرٌر األموات( ،دون أن تمتـد إلٌـه ٌـد تمـده بالحٌــاة ، وهـو 

ٌٌِّـات مـا جعـل المشهـد ٌزداد حزنـاً ، ولنـا أن نتصــور كٌـؾ أصبحـت هـذه البنـات الخرابد أي : ال ح

 (2)سـافـرات بادٌـات الوجـوه  (1)طـوٌالت السكــوت الخـافضـات األصـوات الَخِفـرات المتسّتـرات

حـزنـاً علـى الشعـر  وقـد وصـل إلى مـا وصـل إلٌـه حالـه ، ولٌـس ؼـرٌبـاً علـى المتلقـً تسمٌـة 

واستعمـال تركٌب )بنـات األفكـار( فً  األفكـار بنـات ، فإنـه ــ دون شـك ــ مـن المؤلـوؾ لدٌـه سمـاع

الداللـة علـى مـا ٌعتمـل فً داخل المبـدع مـن إنتاج معـرفـً وفكـري،   تبـدو فً منظـومـة مفـردات 

نـصٌـة تقـوده نحـو تلـوٌن المشهـد الـذي ٌشؾ عنهمـا بلون الحـزن و القتـامـة ، وهمـا مفردات)بنـات 

ـا ، ِحــــــَداِد( ، فالبنـات ــ بحكـم التركٌب النفسـً لهـن أقـرب إلـى تصـدر ،َنْعـــــــٍش ، ُدَجــاهـــ

مشهـد الحـزن أكثـر مـن نظٌرهـن مـن البنٌـن ، والنعـش هـو سـرٌـر المٌـت حال وجـوده فٌـه ، وهـً 

ً  ، إذ بعـد ــ بوصفهـا لحظـات الوداع وإلقـاء النظـرة األخٌـرة علٌـه ــ فهً لحظـات الحـزن الحقٌقـ

( الـذي تكـون داخـل الذات Passionؽـادرتـها بـدأ مـوقـؾ جــدٌــد فــً التشكــل ، نتٌجـة االنفعـال )م

 الشعـرٌـة ، فؤنتـج انفعاالً سلـوكٌـاً داخـل الحٌـز الشعـري تمثـل فً قــول الشـاعــر :

ــــُر ِفــــً ُمَعــاَقــــــَرةِ  ــــِل ُمْشــِرَفــَة  اْلَهــَواِدي      اْلَمَنــــــاٌـــــا              *      أَفـكِّ ٌْ َوَقـــــْوِد اْلَخ

ـــً  ِبَسـْفــِك َدِم اْلَحــــَواِضـــِر َو اْلَبــَوادي       َعــــــْزِمـــــً            *    َزِعٌمـــــاً ِللَقَنــــــا اْلَخطِّ

كـر( مفـردة الفتـة فً السٌـاق الشعـري ، فالشـاعـر ٌكسـر حـاجـز الصـورة النمطٌـة تبـدو كلمـة )أف

م بهـا الشعــراء إلـى جمهـور المتلقٌٌـن ، وهـً أنهـم أصـحاب العاطفـة ) ( Sentimentالتـً قُـدِّ

العصــر ، ( ، لٌقـدم صـورة بدٌلـة أكثـر حٌـوٌـة ومواكبــة لروح Intellectالطاؼٌـة علـى العقـل)

متمثلـة فً نفسـه مفكـراً قـادراً علـى اتخـاذ مـوقؾ عقلـً جـاد ٌمكـن تسـوٌقـه و الدعاٌـة لـه فً 

أسـواق الفكـر ومحـافـل الثقـافـة ــ كما سٌؤتً ــ ، والتفكٌــر ٌعنــً إعــادة النظــر فـً مـوقـؾ مـا ، 

ولـب المشكلـة فكـري ، وهـو توجٌـه سلطـان الفكـر وهـو مـا ٌشٌــر إلــى أن جـوهـر القضٌـة عنــده ، 

ــــِل ُمْشــِرَفــَة اْلَهــَواِدي (، وهـو مـا ٌعن ٌْ ـً رفـض لٌتـولـى )ُمَعــاَقــــــَرَة اْلَمَنــــــاٌـــــا، َوَقـــــْوَد اْلَخ

األحٌـاء ، وعلـى رأسهـم مبـدأ المـوت ، وإقـرار مبـدأ االنحٌــاز إلـى الحٌـاة ، فالموت  هـو هـم كـل 

اإلنسـان ، والوظٌفـة األسـاسٌـة للشعـر و الفـن بشكل عـام ، هـً التعبٌـر عـن هـذا الموقؾ ، 

وإخـراجــه للـوجود،فالشعــر أنشـودة الحٌــاة ، وأؼنٌـة الخلـود ، ولذلك فالخطـوة األولـى خطـوة 

ــــِل( ، وهــو مـا ٌحتـاج )ُمَعــاَقــــ :فكـرٌـة تتعلـق فً مبـدأٌـن همـا  ٌْ ــَرِة اْلَمَنــــــاٌـــــا، َوَقـــــْوِد اْلَخ

ـــً(  لىإ أدوات مـن نـوع  خـاص وهـً األدوات الشعـرٌـة، فؤصبـح الشـاعـر:) َزِعٌم الَقَنــــــا اْلَخطِّ

ـد، جمعـه زعمـاء، وال ٌِّ زعمـاء أنـواع ذكر مـن بٌـن زعامـات متعـددة، فـالزعٌـم مفـرد بمعنـى الس

ـً( ، فالقنـا ــ عنــد العــرب (3)هـ(590بعضهـا القلقشنـدي ) ، أضـاؾ الشـاعـر إلٌهـا )َزِعٌـم اْلَقَنـا اْلَخطِّ

، بذلك ٌقتـرب التـركٌـب  (4)العــرب ــ ذو مفهـوم عـام ٌطلـق علـى كـل قطعـة قصـب مجـوفـة 

ألسـاسٌـة فـً النـص ، وهـً القصـب الخطـً ، أي : الشعـري )القنـا الخطـً( مـن الداللـة الشعـرٌـة ا

 (5)(Writing( هـو الكتـابة)Calligraphyاألقـالم التـً تستعمـل فـً الخطوط بالنظـر إلـى أن الخـط)

                                                           
(1)

 انظـر ، السـابق مادة )خفر( . 
(2)

ـً السفـر سفـراً ألنـه ع  ـن ٌقـول ابـن منظــور:"سفــرت المـرأة وجههـا إذا ُكشـؾ النقــاب عـن وجههـا َتْسِفـر سفُــوراً ... وُسمِّ
 ، مـادة )سفـر( . وجـوه المسـافـرٌـن وأخـالقهـم فٌظهـر مـا كـان خـافٌـاً منهــا" السـابق

(3)
 ٌـذكـر القلقشـندي مـن أنـواع الـزعمـاء ؛ زعٌـم الجنـود ، وهـو لقـب أكـابـر أربـاب السٌـوؾ كالنـابـب الكـافـل ، وزعٌـم الجٌـوش 

ر الكتـب الجٌـوش ، وزعٌـم الموحـدٌـن ، وزعٌـم المإمنٌـن ...الــخ . انظـر ، صبـح األعشـى فـً صنـاعـة اإلنشـا ، القلقشنـدي ، دا

 . 20،  3/29م ، 0654( ، 0العلمٌـة ، تحقٌق ٌـوسـؾ علـً طـوٌـل ، بٌـروت ، طـ)
(4)

ؾ   . انظـر ، لسـان العــرب ، مادة )قنـا( .  ومنـه قنـوات المـاء التـً تنقـل المـاء مـن التـرع ألنهـا مصنـوعـة مـن القصـب المجـوَّ
. 
(5)

 انظـر ، السـابـق ، مـادة )خطط( . 



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟

069 

(، وهـو مـا ٌشٌـر إشـارة واضحـة إلـى سٌـادة المتنبـً وزعـامتـه (Handwriting)الكتـابـة الخطٌـة

ـؾ كـل  مـا فـً الشعـر ، الـذي فا ق فٌـه شعـراء البـدو و الحضـر،  وبذلك فإن الشـعـر قـد جنـَّد ووظَّ

بوسعـه للـدفـاع عــن الشعــر والشعــراء ،مستدعٌـاً بذلك القـوة الخفٌـة التً تقـؾ وراء اإلبداع 

منهــم الشعـري عنـده ، والتً اختصرهـا بعـض النقـاد القـدامـى فً فكـرة )شٌـاطٌـن الشعـر( ، و

،  (1)أبوزٌـد القـرشـً بقـولـه:"...علمـت أن لشعــراء العــرب شٌـاطٌـن تنطــق بـالشعـر علـى ألسنتهـا"

ٌُفهـم مـن قـول الجـاحـظ :"قـال بعـض الشعــراء لـرجــل : أنـا أقـول فـً كـل سـاعــة  و علـى حـد مـا 

ك ؟ قـال : ألنـً ال أقبـل مـن شٌطـانـً مثـل الـذي قصٌــدة ، وأنــت تقـرضهـا فـً كـل شهــر . فلـَم ذل

، فــ"الشـاعــر إذا أقـدم علـى العمـل واإلبـداع ، فـإن ذلك ٌعنـً أن قـوة جبَّـارة (2)تقبـل مـن شٌطـانـك"

ورؼبـة الُتقهـر تدفعـانـه إلـى ذلك وتسٌـرانـه نحـوه . هـذه القــوة وهـذه الرؼبـة همــا روح العمـل 

، وقـد بٌـن القـرآن الكـرٌـم أدوات الشٌطـان فـً أداء وظٌفتـه بقـولـه تعـالـى مخاطبـاً إٌـاه (3)ــري"الشع

لَِك .....{ ٌْ ِهـْم ِبَخ ٌْ ، فصـوت الشٌطـان هـو  (4): }... واْسَتْفـِزْز َمـِن اْسَتَطْعـَت ِمنُهـم ِبصـَـْوِتـَك َوأَْجِلـْب َعلَ

نـاء ــ عنـد العـرب ــ الشعـر ، إذ "كـان الشعـر و الؽنـاء شٌبـاً واحـداً عنـد ومـن معـانـً الؽ (5)الؽنـاء 

ٌُفهـم مـن قـول حّسـان بـن ثـابـت:  (6)العــرب"  علـى حـد مـا 

ْعــِر ِمْضمــارُ        ـٍر أَْنـَت َقـاِبلُـُه   َتَؽـنَّ ِفـً ُكـلِّ ِشْعـ   *            إِنَّ اْلؽَنــاَء لَِهـَذا الشِّ
(7)            

ٌُفهـم مـن قـول المتنبــً نفســه عـن شعــره :                                                   وعلـى حـد مـا 

ـراً َفَســاَر ِبــِه َمــْن الَ  ِســٌــُر ُمَشمِّ دا                        *           ٌَ َؽنِّــً ُمَؽـــرِّ ٌُ ــــى ِبـــــِه َمــــْن الَ َوَؼنَّ

ًِّ َواآلَخــُر ا ـاِبـُح اْلَمْحِك ـِنً      *             أََنـا الصَّ ـَدى     وقــولـه : َوَدْع ُكلَّ َصْوٍت َبْعـَد َصـْوِتً َفإِنَّ لصَّ

رة ــ الخٌـل علـى حقٌقتهـا ، إذا اعتمـدنـا القصــة المروٌـة علـى أن الخٌــل ال تعنــً ــ بالضـرو

الشـابعـة حـول  وفـاة المتنبـً ، والتـً تشٌـر إلـى أن الشـاعـر لـم ٌكـن فـارس خٌـل قـدر مـا كـان 

، والتـً  (8)فـارس كلمـة، وبذلك فاألقـرب إلـى سٌـاق الخٌـل فً النص إنمـا أراد بهـا الشـاعـر القـوة

ـً وفقـاً للمتنبـً ترمٌـز واضـح للقـوة الشعـرٌـة ، التـً قـادتـه الخٌـل إلـى تسوٌقهـا فً السـوق ه

الشعـرٌـة ، وبذلك ففـً النـص ٌذكـر المتنبـً الخٌـل إدعـاء الشعـراء فً قولهم ما الٌفعلـون  وهـو 

والقرطاس و القلـم :                                                             الـذي تعـرفـه الخٌـل كمـا ٌعـرفـه اللٌل و البٌداء و السٌؾ و الرمح

ـُل واْلَبٌْ  ٌْ ـُل و الل ٌْ ْمـُح اْلِقـْرطـاُس و اْلَقَلــمُ         ـَداُء َتْعـِرفُِنـــً         اْلَخ ـُؾ و الرُّ ٌْ  (9)*             َوالسَّ

الشعــر و الشعــراء ، فهــو المتحـدث باسمهـم بوصفــه لٌصبـح المتنبــً نفســه وصٌـاً عـلى  (9)اْلَقلَــمُ 

أبرعهـم فً الشعـر ، ٌشكـو باسمهـم مـن عزوؾ النـاس عـن الشعــر فً عصـره ،ولٌـس العـزوؾ 

خـاصـاً بالشعــر وحـده ، بـل عـام لألدب بشقٌـه ؛ الشعـري و النثـري ، إذ تـمم شكـوى المتنبـً 

كــوى ممـاثلـة ، بثهـا رابـد مـن رواد الشـق النثـري هـو أبو القـاسـم الخـاصـة بالشـق الشعـري ش

هـ( بقـولـه فً تقدٌمـه لمقـامـاتــه :"... وبعـد فـإنــه قـد جــرى ببعـض أنـدٌــة األدب 203الحـرٌـري)

ــراء و ، ولـذلك فقـد اتجـه الشع  (10)الـذي ركـدت فــً هـذا العصـر رٌحــه ، وخبـت مصابٌحــه ..."

الكتـاب إلـى المـإســسة الرسمٌـة، للدعــم المعنـوي و المـادي للحــركـة األدبٌـة بشقٌهـا ؛ الشعــري و 

النثـري، وهـو مـا ٌبــرر مالزمـتهـم بـالط الخلفـاء و األمـراء ، ورجـاالت الدولـة ، وارتبـاط أسمـاء 

                                                           
(1)

جمهــرة أشعــار العــرب فـً الجـاهلٌـة و اإلسـالم ، أبو زٌـد القـرشـً ، تحقٌـق ، علـً محمـد البجــاوي ، دار نهضـة مصـر  

 . 16للطبـاعـة و النشـر و التـوزٌـع ، القـاهــرة ، التـارٌخ لـه ، صـ
(2)

 . 914،  0/913البٌـان و التبٌٌـن ، الجـاحـظ ،  
(3)

( ، 0قـدٌـة ، بٌلسنكـً ، تـرجمـة فـإاد مرعـً ، مالك صفــور ، سلسلة النقد األدبً ، دار الحداثـة ، بٌـروت ، طـ)الممـارسـة الن 

 . 91م ، صـ0659
(4)

 ( .31سـورة اإلسـراء ، مـن اآلٌـة ) 
(5)

 . 02/50 جـامـع البٌـان فً تفسٌـر القـرآن ، ابن جـرٌـر الطبـري ، 
(6)

 . 00ر الجـاهلـً ، عبد المنعـم خضـر الـزبٌـدي  ،  صـمقـدمـة لدراسـة الشعـ 
(7)

 . 20المـوشـح "مآخـذ العلمـاء علـى الشعـراء فً عدة أنـواع مـن صنـاعـة الشعـر" ، المرزبانً ، صـ 
(8)

ٌْشَ    ْٓ ِعثَـبِغ ا ـ ِِ َٚ ِح  َّٛ ْٓ لُـ ـ ِِ  ُِّ َُّ ِـب اْؿزَطَْؼزُـ ٚا ٌَُٙـ أَِػـض  َٚ {. ؿـٛعح األٔفـبي ِـٓ ا٠٢ـخ )ٔذـٛ لــٌٛـٗ رؼـبٌـٝ :} ًِ  ( .١ْ30ـ
(9)

 . 151دٌـوان المتنبـً ، شــرح الـواحـدي ، صـ 
(10)

 . 0/01 م ،0629شـرح مقـامـات الحـرٌـري البصـري ، أبو العبـاس الشـرٌشـً ، المكتبـة الثقـافٌــة ، بٌــروت ، 
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ر العبـاسً ــ تحدٌداً ــ بؤسمــاء بعض األفــراد بعض شعراء المـإســسة الشعــرٌــة لألدب فً العصــ

فً المإســسة الـرسمٌــة ، فً تبـادل نفعــً بٌـنهمــا ، فتكفـلت المإســسة  الشعــرٌـة بالـدعـم 

اإلعـالمـً ، مقـابـل تعهـد المإسـسـة الربـاسٌـة بالدعـم المـادي ،وانصـرؾ الشعـراء إلـى الخـاصـة 

لعـامـة ،وعلــى المستــوى الشعــري ٌقــول ابــن رشٌــق : "ومــن الفحــول بعـد خٌبة أمل فً ا

المتـؤخــرٌــن األخطــل ... بلؽــت بــه الحــال فـــً الشعــر ، إلــى أن نــادم عبــد الملـك بـن مـروان 

ة  طــول خــالفتــه ، ...ومــن المحــدثٌــن أبــونــواس ، كــان ندٌمــاً لألمٌــن محمــد ابــن زبٌــد

ومسلــم بــن الــولٌــد صــرٌــع الؽــوانــً ، اتصــل بـذي الــرٌــاستٌــن ، ومــات عــامــالً علــى 

جـرجــان ، وكــان تــواله علــى ٌـدٌــه ، وأبــو تمــام َولِـً دٌــوان البــرٌــد بالمــوصــل ، و 

ــن البحتــري كــان ندٌمــاً للمتــوكــ ل ، والٌكــاد ٌفــارقــه ، وبمحضــره قُتــل المتــوكــل ، وكثٌــر مـمَّ

ٌُعــرؾ  (1)أَكتفــً بهــإالء عــن ذكـــره" ، ولـذلك فقــد ظهــر علــى السـاحـة البحثٌـة مـا أصبــح 

ــات أبً تمــام( بــ)متوكلٌـات البحتـري ، وسٌفٌـات المتنبـً ، ورشٌـدٌات مسلـم بـن الولٌـد ، ومعتصمٌ

، ومــن وحـً هـذا التـالزم  ٌؤتـً تسـاإل المتنبـً عـن مستـوى معٌشتـه كٌــؾ سٌكـون بعٌـداً عــن 

 سٌـؾ الدولـة ؟ 

ــــــ               ــــَش َوالَ أَُكــاِفـــً أَأَْرَضــى أَْن أَِعٌ ٌَ ــادي *             َعلَــى َمـــا لِألَِمٌــــــِر ِمــن األَ

هـل سٌكـون راضٌـاً عـن مستـوى ذلك العٌـش ، لـو لـم ٌقـابـل المكـافـؤة المـادٌـة بمكـافـؤة مـادٌـة ، 

فتنقطـع األٌـادي الكـرٌمـة المســداة إلٌـه مـن سٌـؾ الدولـة ،كمـا ٌقـول ابـن رشٌـق فً قـولـه 

ب بالشعــر ، وإنمــا ٌصنــع أحـــدهــم مــا المذكـورــ سـابقـاً ــ وهـو: "وكــانــت العــرب ال تتكســ

ٌصنعــه فكــاهــة ، أو مكـافــؤة علــى ٌــد ال ٌستطٌــع أداء حقهــا إالَّ بالشكــر إعظــامــاً لهــا... 

فالؽـالــب علــى طبــاعهــم األنفــة مــن السـإال بالشعــر ، وقلــة التعــرض بــه لمــا فــً أٌـدي 

 وكـؤنـه ٌلجـؤ إلـى مـن ٌعـلم قٌمـة شعـره وهـو القـابـل : (2)النــاس "

ٌَسِ  ـراً           َفَســاَر ِبــِه َمــْن الَ دا                                          ــٌــُر ُمَشمِّ ٌَُؽنِّــً ُمَؽـــرِّ ــــى ِبـــــِه َمــــْن الَ *             َوَؼنَّ

َمـا            ْنِشـدْ أَِجــْزِنـً إَِذا أُ  َدا                                    َت ِشْعـراً َفإنَّ *            ِبِشْعـــري أََتـاَك اْلمــاِدُحــوَن ُمــــــَردَّ

ًِّ وَ           َوَدْع ُكلَّ َصْوٍت َبْعـَد َصـْوِتً َفإِنَّـِنً       ـاِبـُح اْلَمْحِك ـَدى*           أََنـا الصَّ  اآلَخــُر الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 004،  0/002القٌـروانً ، العمــدة فً صنــاعــة الشعــر وآدابــه ، ابـن رشٌـق  
(2)

 . 050،  0/046العمــدة فــً محــاسـن الشعــر وآدابــه ، ابن رشٌــق القٌـروانــً ،  



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟

061 

 الخــاتمــة

ـى الوظٌفـً للمتنبـً ، بوصفـه ٌشـً ببوادر    أطلّـت هـذه األوراق ــ فً الشـق النظـري ــ علـى المسمَّ

ٌُْعـرؾ بثنـابٌـة )المتوّقـع و الالمتـوقـع( ، أي أن المتنبـٌٌحمـل  منجـزات الحـداثـة المتصلـة بمـا أصبـح 

اء منـذ حسـاً  تنبُّوبٌـاً  فتوقَّـع هـذا العـزوؾ الـذي حـل بالسـاحـة الشعـرٌـة مـن جهـة جمهـور القُـرَّ

زمنـه ، وكـؤنـه ــ فً الوقـت نفسـه ــ لـم ٌتـوقـع هـذا النفـور واالبتعـاد عـن المشهـد الشعـري بهـذا 

د هـذا االنفعـال المنتـج .القـدر ، ففـاجـؤه ذلك وأحـدث  عنـده هـذا الشـرخ النفسـً الـ  ذي ولَـّ

وعلـى المستـوى التطبٌقـً استنطقـت هـذه الصفحـات الشعـر للبـوح عمـا ٌعتمـل فً داخلـه عـن ذاتـه 

الشعـرٌـة ، فكشـؾ عـن قـراءة الشعــراء أنفسهـم للمشهـد الشعـري فً أزهـى عصـور الحضـارة 

راء العـرب ، لٌكـون مستقبـل تـراث هـذه األمـة فً أخطـر العربٌـة اإلسـالمٌـة ، وعنـد أشهـر الشعـ

َصـت عنـده ، وإذا كـانـت ملكٌـة النصـوص تنتقـل  أحـوالـه إذا استمـرت الحـالـة علـى النحـو الذي ُشخِّ

 مـن المبـدع إلـى المتلقـً فـور إنشـابهـا باعتـراؾ المتنبـً نفســه بقـولـه الشهٌـر :

َء  ْْ ْخَتِصـُم،                أََنـاُم ِمـْل ٌَ اَهـا َو ْسَهـُر اْلَخْلـُق َجـرَّ ٌَ ُجفُـوِنـً َعـْن َشـَواِرِدَهـا               *       َو

فـإن المتـوقـع لهـذه الملكٌـة أن تكـون فً مستـوى الجهـد اإلبـداعـً فً إنتـاجهـا ، لكـن المتلقـً كسـر 

فً اإلقبـال علـى تلقٌهـا بالسقؾ الـذي توقعـه المتنبـً ، وهـو مـا توقـع الشـاعـر ففاجؤه بهـذا الفتـور 

ـر ٌنـابٌـع التدفـق الشعـري فؤنتـج هـذه األبٌـات المتوجعـة ، وبعـد رحلـة موجـزة فرضتهـا طبٌعـة  فجَّ

 النشـر ، فـإن هـذه األوراق تـوّصلـت إلـى تدوٌن النتـابـج اآلتٌــة :

قـراءة الشعـر لٌسـت ولٌـدة عصـرنـا الحـاضـر ، بـل تمتـد جـذورهـا إلـى  (. إن قضٌـة العـزوؾ عـن0

زمـن ازدهـار الشعـر عصـر المتنبـً ، وربمـا إلـى أبعـد مـن ذلك ، وهـو مـا ٌرفـع الحـرج عـن 

 األجٌـال الحـاضـرة ، وٌدفـع باتجـاه النظـر إلـى القضٌـة بشمـولٌـة أكثـر وعمـومٌـة أكبـر.

(. إن سبب هـذا العـزوؾ الٌـرجـع فً كـل األسبـاب إلـى التدنـً فً المستـوى الفنـً للشعـر ، بدلٌل 9

العـزوؾ عـن شعـر شـاعـر ٌمثـل ذروة سنـام الشعـر العـربً و اإلنسـانً، وهـو شـاعـر العربٌـة أبً 

ٌِّب المتنبـً .  الط

ـر ثقـافـً ، وضـآلـة (. إن العـزوؾ عـن التعـاطـً مـع الشعـر ٌـإدي إ0 لـى فـراغ عاطفـً ، وتصحُّ

علمٌـة باعتبـار الشعـر مستـودع العـاطفـة ، ومـادة الثقـافـة ، وأداة مـن أدوات المعـرفـة ، فالشعـر 

ٌُعـد مكـمن الوجـع الشعـري عنـد  اء  منجـم فكـري فلسفـً معـرفـً ، وهكـذا فإن إؼفـال الشعـر من القـرَّ

ـاطـً الشعـر شؤنـه شؤن فنـون أخـرى قـد ٌكـون عالجـاً عاطفٌـاً ، وؼـزارة ثقـافٌـة ، المتنبـً ،وتع

 وأداة معرفٌـة .

(. تكشـؾ الدراسـة عـن طبٌعـة العـالقـة بٌـن الشعـر وحقـول المعـرفـة األخـرى ، وتشـؾ هـذه 1

باستخـدام بعـض المصطلحـات و األبٌـات عـن إمكانٌـة التداخـل مـع فـرع مـن تلك الفـروع المعـرفٌـة 

 المفاهٌـم االقتصـادٌـة ،فلـم ٌعـد ــ وفق األبٌـات ــ هنـاك حـاجـز بٌـن فروع العلـوم وحقـول المعـرفـة.

ـن عـن الشعـر فً هـذه األبٌـات ، هـو ــ فً الحقٌقـة ــ دفـاع عـن الهـوٌـة العربٌـة 2 ( إن الدفـاع المبطَّ

اتهـا ؛ اللؽـوٌـة و الثقـافٌـة و الفكـرٌـة ، فالشعـر ــ كمـا هـو معـروؾ ــ عمـاد اإلسـالمٌـة بكل مكـونـ

 تـراث األمـة ، والدعـوة للعـودة للتـراث هـً دعـوة إلـى تصحٌـح المسـار الثقـافـً لهـا .

خطـورة هـذا ( ٌبدوــ من األبٌـات ــ أن المتلقـً ؼـابب عـن السـاحة الشعـرٌـة ، وقـد تنبـه المتنبـً ل3

الؽٌـاب علـى الحـركـة الشعـرٌـة ، وهـو موضـع مـن مواضـع األزمـة التً خلقـت الوجـع الشعـري 

 عنـده، وهـو مـا ٌدل علـى العـالقـة التكـاملٌـة بٌـن النصٌـن ؛ األدبً و النقـدي .

راسٌـة أوسـع ، وبقـدرات ( تفتـح الدراسـة المجـال للتـوسـع فً تنـاول هـذه الظـاهـرة فً مسـاحـات د4

بحثٌـة مإسـساتٌـة)ندوات ، مإتمـرات ، أبحـاث أكادٌمٌـة محكمـة( للتشخٌـص األمثـل لطبٌعـة هـذه 

 الظـاهـرة ،والخـروج بتوصٌـات ٌمكـن أن تعالـجها.
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 المصـادر و المـراجـع :

حقٌــق ، محمــد محًٌ الدٌن أبوالطٌب المتنبـــً وما لــه ومــا علٌــه ، أبومنصــور الثعالبــً ، ت .0

 عبدالحمٌــد، مكتبــة الحسٌــن التجــارٌــة ، القــاهــرة ، التارٌخ لــه .

اتجـاهـات الشعـر العـربً فً القـرن الثـانـً الهجــري ، محمـد مصطفـى هـّدارة ، دار العلـوم  .9

 م .0655( ، 0العـربٌـة للطبـاعـة و النشـر ، بٌـروت ، طـ)

طـورة عنـد العـرب "جذور التفكٌر وأصـالـة اإلبـداع" ، فـاروق خـورشٌـد ، المجلـس أدٌب األس .0

 م .9119الوطنـً للثقـافـة و الفنـون واآلداب ، سلسلة عـالـم المعـرفـة ، أؼسطـس 

األسطـورة و الرمـز "دراسات نقدٌة لخمسة عشر ناقـداً" ، ترجمـة جبـرا إبراهٌـم جبـرا ،  .1

 م .0651( ، 9ـة للدراسـات و النشـر ، بٌـروت ، طـ)المإسـسة العربٌ

أســواق العــرب "عرض تارٌخً لألسـواق الموسمٌــة العــامــة عنــد العــرب" ، عرفـان محمــد  .2

 م .0650( ، 9حّمــور ، دار الشــورى ، بٌــروت ، طـ)

لجنـة إحٌــاء التـراث العـربً  أشعــار الشعــراء الستـة الجـاهلٌٌـن ، األعلــم الشنتمـري ، تحقٌـق .3

 م .0650( ، 0فً دار اآلفـاق الجدٌـدة ، دار اآلفـاق الجدٌـدة ، بٌـروت ، طـ)

اج ، دار الثقــافــة ،  .4 األؼــانــً ، أبوالفــرج األصفهــانــً ، تحقـٌق عبـد الستـار أحمــد فـرَّ

 م .0661( ، 5بٌــروت ، طـ)

، تحقٌق عبدالسـالم محمـد هـارون ، مكتبـة الخانجـً للطبـع و النشـر  البٌـان و التبٌٌـن ، الجـاحـظ .5

 م.0652( ، 2و التـوزٌـع ، طـ)

م( ، حســن 0605م ـــ 0550تطــور القصٌــدة الؽنــابٌــة فً الشعــر العــربــً الحــدٌــث)مـن  .6

 م .0645أحمــد الكبٌـــر ، دار الفكــر العــربــً ، الكـوٌـت ، 

ر البحــر المحٌـط ،أبو حٌـان األندلسـً الؽرنـاطً ، دار الكتــاب اإلسـالمـً ، القـاهــرة ، تفسٌـ .01

 م .0669( ، 9طـ)

 . م0669جـامـع البٌـان فً تفسٌـر القـرآن ، ابن جرٌـر الطبـري  ، دار المعــرفـة ، بٌـروت ،  .00

هــدي ، دار الكتـاب العــربً ، الجـامع ألحكـام  القـرآن ، القـرطبـً ، تحقٌـق عبد الرزاق الم .09

 م .9100بٌـروت ، 

جذور التفكٌر وأصـالـة اإلبـداع ، فـاروق خـورشٌـد ، المجلـس الوطنـً للثقـافـة و الفنـون واآلداب  .00

 م  .9119، سلسلة عـالـم المعـرفـة ، أؼسطـس

ـق محمـد علـً جمهـرة أشعــار العــرب فً الجاهلٌـة واإلسـالم ، أبوزٌـد القـرشـً ، تحقٌ .01

 م .0650البجـاوي ، دار نهضـة مصـر ، القـاهـرة ، 

دالبــل اإلعجــاز ، عبد القاهـر الجرجـانـً ، قـرأه وعلّـق علٌــه )أبوفهــر( محمـود محمــد  .02

 م .0669( ، 0شـاكــر ، مطبعــة المدنــً ، القــاهــرة ، دار المـدنــً ، جـَدة ، طـ)

رح الـواحــدي ، تحقٌــق فــرٌدرخ دٌتـرٌصــً ، دار الكتــاب اإلسـالمــً ، دٌـوان المتنبــً ، شـ .03

 القـاهـرة  ، التــارٌــخ لــه .



 قراءة فً رؤٌـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبً نموذجـاً(   شعـــرنــا القــدٌـم إلــى أٌــن؟

063 

الــرإى المقنعــة"نحــو منهــج بنٌــوي فً دراســة الشعــر الجـاهلــً" ، كمــال أبــودٌب ،  .04

 م .0653ـاب ، القــاهــرة ، "سلسلـة دراسات أدبٌــة" ، الهٌبــة المصــرٌــة العــامة للكتـ

شـرح القصـابد العشــر ، الخطٌب التبرٌزي ، تعلٌق السٌد محمد الخضر، مكتبـة الثقـافـة الدٌنٌـة ،  .05

 القـاهـرة ، التارٌخ لـه .

شــرح مقـامــات بدٌـع الـزمــان الهمـذانـً ، محمـد محًٌ الـدٌن عبـد الحمٌـد ، دار الكتـب العلمٌـة  .06

 هـ .0019( 9، طـ)، بٌــروت 

شـرح مقـامـات الحـرٌـري البصـري ، أبو العبـاس الشـرٌشـً ، المكتبـة الثقـافٌــة ، بٌــروت ،  .91

 م .0629

الشعــر و الشعــراء ، ابن قتٌبــة ، تحقٌــق أحمــد محمــد شـاكــر ، دار الحدٌــث ، القـاهـرة   .90

 م .9113

لقشنـدي ، تحقٌق ٌـوسـؾ علـً طـوٌـل ، دار الكتـب صبـح األعشـى فـً صنـاعـة اإلنشـا ، الق .99

 م .0654( ، 0العلمٌـة ،بٌـروت ، طـ)

ــام ، عبد القـادر الربـاعـً ، المـإسـسة العـربٌــة  .90 الصــورة الفنٌــة فــً شعــر أبــً تمَّ

 م .0666( ، 9للـدراســات و النشــر ، بٌــروت ، طـ)

( ، 01ـربً ، شـوقً ضٌـؾ ، دار المعــارؾ ، القــاهــرة ، طـ)الفــن ومذاهبــه فً الشعــر العـ .91

 م .0645

م 0659( ، 0قـراءة جـدٌدة لشعـرنـا القــدٌــم ، صـالح عبد الصبـور ، دار العـودة ، بٌـروت ، طـ) .92

. 

اري ، العقـد الفـرٌـد ،ابن عبد ربـه األندلسـً ، تحقٌق ، أحمـد أمٌـن ، أحمـد الزٌـن ، إبراهٌـم األبٌـ .93

 م0655( ، 0دار األندلـس للطباعة و النشـر و التوزٌع ، طـ)

العمــدة فً محـاســن الشعــر وآدابــه ، ابن رشٌق القٌــروانً ، تحقٌق محمــد قـرقــزان ، دار  .94

 م .0655( ، 0المعــرفــة ، بٌــروت ، طـ)

ــارق و المســروق منــه "فً إظهار سرقات أ .95 بً الطٌب المتنبً"، أبو كتــاب المنصــؾ للسَّ

الحســن بن علً بن وكٌــع ، تحقٌــق عمر خلٌفــة بن إدرٌـــس ،  جامعــة قارٌونــس ، بنؽــازي ، 

 م .0661( ، 0طـ)

لســان العــرب ، ابـن منظـور ، تحقٌق عبـدهللا علً الكبٌـر ، محمـد أحمـد حسـب هللا ، هـاشم  .96

 م .0650لقـاهـرة ، محمـد الشـاذلـً ، دار المعـارؾ ، ا

المتنبــً )رسـالـة فً الطرٌق إلى ثقـافتنـا( ،)أبوفهر( محمـود محمـد شـاكـر ، مطبعـة المـدنــً ،  .01

 م .0654القـاهـرة ، دار المدنــً ، جـدة ، 

مجمـع األمثــال ، المٌـدانـً النٌسـابوري ، دار مكتبـة الحٌـاة للطبـاعـة و النشر و التوزٌع ،  .00

 م .0662 بٌـروت ،

ٌّب اللؽــوي ، تحقٌق محمــد أبوالفضـل إبراهٌــم ، المكتبـة العصـرٌـة  .09 مـراتــب النحـوٌٌن ، أبوالط

 م .0641( ، 9، بٌــروت ، طـ)
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بــة "مــن البنٌــوٌــة إلــى التفكٌك "، عبد العزٌــز حمــودة ،المجلـس الـوطنــً  .00 المـراٌــا المحـدَّ

 م.0665واآلداب ، الكـوٌــت ، سلسلــة عالم المعــرفــة، إبرٌـل للثقــافــة و الفنــون 

مقـدمـة لدراســة الشعــر الجـاهلـً ، عبد المنعم خضـر الـزبٌـدي ، جامعة قـارٌـونـس ، بنؽـازي ،  .01

 م .0651( ، 0ط)

ٌـروت ، الممـارسـة النقـدٌـة ، بٌلسنكـً ، تـرجمـة فـإاد مرعـً ، مالك صفــور، دار الحداثـة ، ب .02

 م .0659( ، 0سلسلة النقد األدبً ،طـ)

المـوشـح"مآخذ العلمــاء علـى الشعـراء فـً عـدة أنواع مـن صنـاعـة الشعـر" ، المـرزبـانـً ،  .03

 م .0632تحقٌق علـً محمـد البجـاوي ، دار الفكـر العـربً ، القـاهـرة ، 

األمـوي ، ٌحٌى عبداألمٌر شـامـً ، دار النجـوم فً الشعـر العـربً القدٌـم حتـى أواخـر العصـر  .04

 م .0651( ، 0اآلفـاق الجدٌدة ، بٌـروت ، طـ)


