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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
تتجلى النزعة الدينية القومية في قصيدة الشعر عندد التتنيدي علدى القديد الدينيدة
التي تتثل نتوذج الكتال الديني الذي يحرص الشاعر على تصويره فدي متدحهد
حتتثل د ل ددا حقددد ىثددر علددى الددر د مددي التحلددل الملقددي الددذي سددا التجتت د نددذا .
حالتتنيي يقذف بدالحكد حاممثدال فدي اءنداق القصديدة هتدى ييداي علي دا نابعدا مدي
التعاني التي تحتل ميتون القصيدة حما ترمي إلي حهذا ىثير في مدائح في ىدل
مراهل حبيئات التي تقلب في ا ءد يربط هذا التعنى بحكتدة تحتدل نادل التيدتون.
حالتتنيي ل فلساة قائتة بذات ا مستقاة مي عصره حشمصيت .
ُ

كلماتُافتتاحية :الديي الالساة الحكتة الشعر التتنيي.
ُ
مقدمةُُ:
ُُُ ُ ُ
ىان التتنيي ىثيدر االندالع علدى تداريخ حعلدوم الشدعوب ءاقدب الاكدرة متادت
اليصدديرة عالتددا بددلهوال الندداال هددامال ل تددوم د حقيدداياهد حانعلد التتنيددي علددى
القصص الدينية في القر ن حمدا في دا مدي ع،داع حعيدر حيتدزج التتنيدي الحكتدة
التتزحجددة بددرحد الددديي التامنددة بالقدددر حمادداتي الحيدداة حنوائي ددا حالحكتددة فددي
شعره نجدها بلغت الذرحة مي هيد القدوة حالتدي نلتتسد ا فدي مع،دد فندون الشدعر
عنده حلقد تغلغل التتنيي في بواني اممور الت،لتدة الحالكدة لكثدرة تجاربد حقلتدا
التاددت لالسدداة الكددون حالعددالد حالن،ريدداع الالسدداية لدددة علتدداق الالسدداة حإنتددا
انصدرف ل تدوم مجتتعد حقيداياه الحياتيددة حسدلهاحل هندا تندداحل هدذا التو ددوع
باليح مدال بدذل ان القدى دوقا – م تدا ىدان يسديرا – علدى اءدر الدديي حالحكتدة
حالالساة في شعر التتنيي .حقد هاحلت ان اجعل هذا اليح خالصة حاختصدارا لتدا
قرات في الكثير مي التصا ر عدي اءدر الدديي حالحكتدة حالالسداة فدي شدعر التتنيدي
حاسددتدعت نييعددة هددذا اليح د ان يكددون فددي ءالءددة عندداحيي حبعدددها خاتتددة يتندداحل
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العنوان امحل اءر الديي في شعر التتنيدي حيتنداحل العندوان الثداني اءدر الحكتدة فدي
شعر التتنيي حيتناحل العنوان الثال اءر الالساة في شعر التتنيي حتتناحل الماتتة
النتائج التي توصل إلي ا اليح .
أثرُالدينُفيُشعرُالمتنبيُ:
ُُ ُُُُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُُُ ُ
الار حالعشديرة حالقوميدة ذاع قيتدة سياسدية عندد شداعرنا حلكنندا ندرة قيدل
ذل ان الرابطة التي تيد ىل هذه القومياع حالتجتوعاع هي رابطة الديي حىثر
شعر ابي الطيب الذي يعير عي قوميت اإلسالمية العربية حجداقع قصدائده العديددة
في ىثير مي متدحهيد تحتدل مسدحة ينيدة حخاصدة عندد سدية الدحلدة حالتعدار
التددي صددورها لنددا بدديي جددانييي جانددب التسددلتيي الددذي يقددو ه متدحهد حعشدديرت
حجانب الرحم الذي يقو ه الدمستق* يقول في مديح لسية الدحلة(] :)1مي الكامل[
*
ي َع ْ
ان
ت لِ ُت ْن ُ
خََ َ
صلِ َ ْال َتنَ ِ
َاص ُل َع ْن َوة ⚹⚹⚹
َحاَ َذ َّل ِ ينُ َ َسائِ َر ْامَ ْ يَ ِ
َح ُّ
الطرْْ ُ
ان
ق َ يِّقَةُ ْال َت َسالِ ِ بِ ْالقَنََا
اإل ْي َت ِ
⚹⚹⚹ َح ْال ُك ْا ُر ُمجْْ تَ ِت ٌ َعلَى ْ ِ
⚹⚹⚹ فَل َنَ ْعنَ ُ فِي نَا َع ِة ال َّرَّهْْ َت ِي
َح ُم َ َّذبٌٌ اَ َم َر ْال َتنََايَا فِي ِ ِد
حيح سية الدحلة على امساال الديني للدحلة ح رحرة د شتل التسلتيي
يقول(] :)2مي التتقارب[
ار ِم الَ َذا ال ُشطَبْْ
اَيَا َس ْيةََ َربِّ َ الَ خََ ْلقِ ِ
⚹⚹⚹ َحيَا َذا ال َت َك ِ
يل ال َعطَبْْ
َسيَ ْقتََ إِلَي ِ ْد َمنََايَاهُ ُد
ث قَ َ
⚹⚹⚹ َح َمناَ َعةُ ال َغَو ِ
ُ *
⚹⚹⚹ َحلَوْْ لَ ْد تُ ِغ ْ َس َج ُدحا لِلصُُّّ لبْْ
فَمََ رُُّّ حا لِمََ الِقِ ِ ْد ُس َّجَّدا
()3
حياىد القيتة الدينية لسية الدحلة م ربط ا بجنس العربي يقول ] :مي اليسيط[
*
ب فِي إِهْْ َسانِ ِ ال َع َج ُد
تَاَ َّر َ ال ُعُرْْ بُُ فِي ال ُّد ْنيَا بِ َتحْْ تِ ِد ِه
ار َ ال ُعُرْْ َ
َح َش َ
⚹⚹⚹
*
ص َّ
ب فِي الئِ ِ امُ َم ُد
إل ْس َْال ِم نُصْْ َرتَ ُ
َحإِ ْن تَقَلَّ َ
َحاَ ْخلَ َ
⚹⚹⚹
َّللاُ لِ ِ
* الدمستق :قائد رحمي.
( )1التتنيددي يددوان التتنيددي بشددرد ابددي اليقدداق العكيددري التسددتى بالتييددان فددي شددرد الددديوان دديط
حتصحي مصطاى السقا ح خرحن ار التعرفة بيرحع 1333ه 1333م .133-130/4
* الميوع :التذلل – حالتنصل :السية – حالعنوة :الق ر.
( )2التصدر ناس .103-100/1
*
صليب حهو ما يتمذه النصارة في بيوت د حبيع د حهو فعيل ىنجيب حنجيب حسرير ح ُس ُرُحر.
الصُُّّ لُب :جت َ
()3
التتنيي يوان التتنيي .330/3
* التحتد :امصل مي قول دَ :هتَ َد بالتكان :اقام ب .
* اآلالق :الدنعد – الواهددة :إلعدى .حمند قددول الزممشدري فدي قولد تعدالى( :حجددوه يومئد اذ نا درة إلدى رب ددا
ناظرة) .قال نعتة رب ا.
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حيحددداحل فدددي مدائحددد للتلدددو حاممدددراق ان ييددداي علدددى ملك دددد هالدددة ينيدددة
حيجعل د مكلايي بت ام ينوبون في ا ال عرععية يقول(] :)4مي التتقارب[
َحاَ ْنتََ َم َ َّ
⚹⚹⚹ قَلِي ُل الرُُّّ قا ِ َىثِي ُر التَّ َعبْْ
ب
َّللاِ فِي َجانِ ا
َ *
⚹⚹⚹ َح ََانََ اليَ ِريَّةُ بِا ِ ْب ِْي َحابْْ
َىل َنَّ َ َحهْْ َد َ َح َّه ْدتَ ُ
حالشدداعر يقابددل بدديي اإلسددالم الددذي يتثل د متدحه د حبدديي الشددر حالكاددر فددي
الوج د اآلخددر الددذي يتثل د الدمسددتق حرف د شددلن اإلسددالم لدعوت د للعددال حالتجددد
حمكارم امخالق يقول(] :)5مي الطويل[
*
َاز ُم
ير ِه
َوهي ُد لِ ِ
⚹⚹⚹ َحلَ ِكنَّ َ التَ ِ
لشرْْ ِ هَ ِ
َازما لِنَ َِِ ،
َحلَ ْسْتََ َملِيكا هَ ِ
اإل َس َال ِم اَنَّ َ َسالِ ُد
ب ْال َ ِام َحال َتجْْ ِد َحال ُع َُال
هَنِيئا لِ َ
يرْْ ِ
⚹⚹⚹ َح َر ِ
اجي َ َح ِ
حلد يتددد ابدو الطيدب يدر التسدلتيي حمددد يدر العدرب مدي زندج حفدرال
حتر حىانت هذه إهدة خصائص التي تتيدز ب دا شدعره حشمصديت القويدة التدي
تعز العرب حالتسلتيي ر د ىثرة الطوائة الدينية في عصره حلكند ال ينتتدي إلدى
نائاة من ا اح يتعصب إلهداها على الر د مي ان بعد الدذيي يدرحن تشديع فدي
صياه حلكي لد يكي ذل بارزا في شعره ف و يددعو للشدتول فدي الدديي اإلسدالمي
حجت ىلتت د حربتا ىان هذا ليرحرة التعار التي ىانت بيي التسلتيي حالدرحم
حذل لجت قلوب التسلتيي على صدعيد حاهدد ح دعة هكدام عصدره مدي الملاداق
حاممراق حانحالل امخالق حاتجداه د لل دو .حىدان يدزاحج فدي مدهد ح عوتد بديي
العاناددة اإلسددالمية حالعربيددة علددى خطددر ددعا د ح ددياع المالفددة مددي ايدددي د
يقول( ]:)6مي التتقارب[
*
اص ِل
ق
ْة ََحلَتِ َا الاَ ِ
⚹⚹⚹ َعلَى َس ْي ِ
اَ َما لِ ْل ِم َالفَ ِة ِم ْي ُم ْشاِ ا
ْري إِلَ ْي ِ ْد بِ َال َها ِم ِل
ب
ار ا
⚹⚹⚹ َحيَ ْس ِ
يَقُ ُّد ِع َدَاهََا بِ َال َ ِ
()7
حيقول في اخرة يتدد سية الدحلة ] :مي الطويل[
( )4التصدر ناس .104/1
* التعندى :يريددد اند ىلند التوهدد َّللا حهددد ح يددر مدي اليريددة يريدد المالئددق يددينون يددي النصددارة
يقولون في التسي  :ابي حاب حقد نطق القر ن ب ذا في قول تعالى( :حقالت النصارة التسي ابي َّللا).
( )5التصدر ناس .332-331/1
* التعنى :يقول :لست في هزم الدمستق ملكا مثل حلكند اإلسدالم هدزم شدر حلديل بين تدا قيداال فدي
الايل .يريد :ان سية اإلسالم حمقيد ا َح اإليتان حملد الدرحم الدذي حاج د عتدا اهدل الكادر حعليد
مدار اممر ف زيتت ل هزيتة التوهيد للشر ظ ور علي ظ ور اهل الح ع
ق على اهل اإلف .
( )6التتنيي يوان التتنيي .31/3
* الااصل :حيرحة (الاا ل) باليا حالااق حهو مي صاة سية الدحلة.
( )7ناس .233/1
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ِّيي َح َّ
فَل َ ْنتََ ُه َسا ُم ال ُت ْل ِ َح َّ
َّللاُ َعَاقِ ُد
اربٌٌ
⚹⚹⚹ َحاَ ْنتََ لِ َوا ُق ال ِّد ِ
َّللاُ َ ِ
*
َحاَ ْنتََ اَبُُو ال َ ْي َْجا اِ ْب ُْي َه ْت َد ٌ
َان يَا اِ ْبنَ ُ ⚹⚹⚹ تَ َشابَ َ َموْْ لُو ٌ َى ِري ٌد َح َحالِ ُد
ار ٌ
ار ُ
ث لُ ْق َت ٌ
َان َه ْت ُد ٌ
ان َحلُ ْق َت ُ
حن َح َه ْت ُد ُ
َح َه ْت َد ُ
اش ُد
ث
ان َر ِ
⚹⚹⚹ َح َه ِ
حن َه ِ
ح فاع هدذا ىدان خوفدا مدي ان يدار المالفدة اإلسدالمية ح دياع ا حعدي الدديي
حالعتل على توهيد التسلتيي مي خالل متدحه حالوقوف في حج اعدائ د الرحم
حتنييد الملادداق لغاددوت د حانشددغال د بالتلددذاع حالتددرف الددذي يعيشددون حااللتادداع
لحددال التسددلتيي .يقددول شددوقي ددية عددي مدددي الشدداعر لتتدحه د ب ددذه الصددااع:
"مدد الشعراق حالملااق بصااع جعلت د يقومون بلمر النداال فدي عددل د حهكت دد
للناال حيرفعون امام اعين د ما ينيغي ان يكون علي الملياة في خلق حفدي يند
حفددي سدديرت حفددي هكتد حىلنتددا هددو رمددز للمددة فددي هكت ددا الرشدديد"( .)8حنلحد
الدعوة حالنزعة الدينية الوا حة فدي مدائحد علدى حجد المصدوص علدى الدر د
مي عة اإليتدان حانحدالل التجتتد العياسدي فدي تلد الاتدرة ح خدول ىثيدر مدي
امشياق التمالاة لإلسالم مثل انتشار الرقص حالقيان حالمتور حشراب ا حلكند
هال العصدر حالتدنيدة الجديددة الوافددة .حإذا تقو دت الميتدة عل ذلد علدى توجيد
إل ي لسية الدحلة الذي ترعاه العناية اإلل ية يقول( ]:)9مي التتقارب[
*
فَ َتا اِ ْعتَ َت َد َّ
ار بِ َتا تََا َع ُل
يي َا
⚹⚹⚹ َحلَ ِك ْي اَ َش َ
َّللاُ تَ ْق ِو َ
ُ *
⚹⚹⚹ َحاَنَّ َ فِي نََصْْ ِر ِه تََرْْ ف ُل
َح َع َّرَّفََ اَنَّ َ ِم ْي هَ ِّت ِ
()10
حيصا بلن هزب َّللا حراي السديد في د يقول ] :مي الطويل[
*
ب َّ
صرْْ عََ لَ ُ ْد ِه ْزبا
هَنِيئا ِمَ ْه ِل الثَّ ْغ ِر َر ْايُ َ فِي ِ ُد
⚹⚹⚹ َحاَنَّ َ ِه ْز َ
َّللاِ ِ
حانَّل التتنيي على القصص الدينية في القر ن حما في ا مي ع،داع حعيدر يقدول
ما هدددا محتدددد بدددي زريدددق الطوسدددي مقتيسدددا من دددا بعددد التعددداني حفي دددا رحد
التيالغة(] :)11مي الكامل[
*

* التعنى :يريد ان للتل بتنزلة الحسام لكي اليارب ب َّللا جل جالل حانت للديي لواق حَّللا عاقد ال يره.
* ال يجاق( :تت عد حتقصر) حهي مي استاق الحرب.
التعنى :يقول :يا بي ابي ال يجاق انت ابو ال جاق بي هتدان يعني :صحة شي بلبي هتى ىلن هدو هدو
حهو معنى قول " :تشاب مولو ".
( )8شوقي ية العصر العياسي الثاني ار التعارف ن  0مصر 1330م ص .204
( )9التتنيي يوان التتنيي .30-03/3
* التقوي  :الحطع حرف امنناب لقل الميتة – حاشار :مي اإلشارة ال مي التشورة في الراي.
* مي هت اي مي إرا ت حرفل يرفل رفال :إذا سحب اذيال حمشى حشتر رفل  :اي ذيل .
( )10التصدر ناس .02/1
* التعنى :يقول :هنيئا ل د هسي راي في د حان هزب َّللا (على النداق للتياف) صرع ل د هزبا حناصرا.
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⚹⚹⚹ لَ َّتا اَتََى ُّ
صرْْ نََ ُش ُتو َسا
َيي اَ ْع َت َل َر ْايَ ُ
ع ِ
ال،لُ َتا ِ
لَوْْ َىانََ ُذح القَرْْ نَ ِ
*
وم َم ْع َْر َى اة َمَ ْعيَا ِعي َسى
ال َعازََ َر َس ْياُ ُ
صا ََفََ َر ْا َ
اَحْْ َىانََ َ
⚹⚹⚹ فِي يَ ِ
*
⚹⚹⚹ ما اِ ْن َش َّ
ق َهتَّى َجازََ فِي ِ ُمو َسى
اَحْْ َىانََ لُجُُّّ اليَحْْ ِر ِم ْث َل يَ ِتينِ ِ
*
⚹⚹⚹ ُعيِ َد ْ
ار ال َعالَ ُتونََ َم ُجُو َسا
ص َ
َع فَ َ
اَحْْ َىانََ لِلنِّ َ
ان َ وْْ ُق َجيِينِ ِ
ير ِ
حيتزج الشاعر الحكتة التتزحجة برحد الديي التامنة بالقدر حماداتي الحيداة
حنوائي ا هاءا بالصير يقول( :)12مي اليسيط[
*
ُحه َ اليَ َد َُن
ث
ال تَ َْل َ
ق َ ْه َر َ إِ َّال َ ْي َْر ُم ْكتَ َِر ا
⚹⚹⚹ َما ََا َم يَصْْ َحبُُ فِي ِ ُر َ
*
الحزََ ُن
⚹⚹⚹ َحال يَ ُر ُّ َعلَ ْي َ الاَائِتََ َ
ُررْْ عََ بِ ِ
فَ َتا يَ ُدح ُم ُس ُرُح ٌر َما ُس ِ
حهذه مقتطااع متا حجد خالل قصائده التدهية حإشاراع إلدى االعتدزاز باإلسدالم
حهتيت لدين حىثيدرا مدا ربدط العامدل الدديني بالعرحبدة حيدرة فدي المالفدة مندارة
التسلتيي حهدايت د حإقامة العدل بين د.
*

أثرُالحكمةُفيُشعرُالمتنبيُُ:
ُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُُُ ُ
الحكتة تعيير قيق موجز عي تجربة مي التجارب اإلنسانية العامة تتيتي
تاسيرا حتصويرا لوقوع ا على النال بحيد تجعل دا تدتع حتلخدذ العيدرة .حتدلتي
الحكتة نتاجا لتجارب نال هساسة اءرع في ا التجارب مدي جدراق اهدداث حقعدت
حبذل تعيش عير الزمي بنال القوة حالحيوية حتعليل ا للهداث تعليال يرتيدي
اإلنسان .حهذا ما حق للشاعر الذي ستي بالحكيد لورح الحكتة في شعره .حىانت
ناس حتجارب اساال هكتت حهو القائل(] :)13مي اليسيط[
( )11التصدر ناس .133-133/2
* ذح القرنيي :هو اإلسكندر الذي مل اليال ح خل ال،لتداع حهدي بحدار حقيدل :إن دا م،لتدة عندد منت دى
اليحر حاعتل :استعتل.
* عا َزَر :رجل مي بني إسرائيل هو الذي اهياه َّللا لعيسى ابي مريد حيوم معرىة :يوم هرب – حاعيا :اعجز.
* ل عج اليحر :مع،ت ححسط .
* التجوال :نائاة مي الناال يعيدحن النار.
( )12التصدر ناس .234/4
* التعنى :يقول :ما مت هيا فال تيالي بالزمان حصرحف حنوائي فإن ا تزحل حليسدت ائتدة حالدذي إذا
فاع فال عوض من هو الرحد.
حهذا مي ىالم الحكيد :ايام الحياة ال خوف في ا ىتا ان ايام التصائب ال بقاق في ا.
* التعنى :يقول :السرحر حهو الادرد ال يددحم حال ب عدلد مدي انقيداق حإذا هزندت علدى فائدت تعيدت حال
ير ع ه علي هزن حهو مي قدول الحكديد :اميدام ال تدديد الادرد حال التدرد حامسدة علدى التا دي ييدي
العقل ال ير.
( )13التتنيي يوان التتنيي .130/1
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⚹⚹⚹ ِمنِّي بِ ِح ْل ِتي الَّ ِذي اَ ْعطَ ْ
ث بَا َع ْتنِي الَّ ِذي اَخََ َذ ْ
الح َوا ِ َ
ت َحتََجْْ ِرييِي
ع
لَ ْيْتََ َ
فقددد اخددذ هكت د عددد مددي الددرحاة حالنقددا حتعددرض ل ددا الثعدداليي فددي اليتيتددة
حصدداهب الوسددانة حالعكيددري فددي شددره لديوان د  .حالحدداتتي فددي رسددالت  .حاتددت
الحكتة عندده فدي ابيداع متارقدة فدي قصدائده التدهيدة التدي تتتداز بدالقوة حالتعندى
التقصو مياشرة .فالييت الذي لديل بد هكتد هدو شدي هكتدة .حتتعلدق الحكتدة فدي
امذهان بس ولة من ا تر م صورة قويدة .حاسدتطاعت نادل التتنيدي التدي تحتدل
هذه التعاني الع،يتة حالتي اصيغت مع ا فلسات التسدتتدة مدي هدذا التعندى يقدول
في هكت (] :)14مي الطويل[
* فَ َال تَ ْستَ ِع َّد َّن ال ُح َسا َم اليَ َتانِيَا
يش بِ ِذلَّ اة
إِ َذا ُى ْنتََ تََرْْ َ ى اَ ْن تَ ِع َ
⚹⚹⚹
*
اريَا
الحيَا ُق ِميََ الطَّ َوة
فَ َتا يَ ْناَ ُ امُ ْس َد َ
⚹⚹⚹ َحالَ تُتَّقَى َهتَّى تَ ُكونََ َ َو ِ
ف نا يمانب ناس ان يحتاج للسدية ليددف بد الدذل فدإذا ر دي بد فدال اعدي
للسية ىذل اتماذه للرماد الطوال حالميل الكرام .هتى إذا ىدان اسددا حبد هيداق
فتا يناع هذا الحياق حال يلتي رزق  .فكانت هكت نتيجة اختيارات الار ية حمعرىة
الحياة حليل بين تا ربط يربط ا سدوة حهددة الشدعور هيندا حعتدق التجربدة هيندا
خر حمي هنا ال يتكي ان ناصل الحكتة مي حاق الشاعر حناس .
حإذا تلتسددنا الحكتددة فددي شددعره نجدددها بلغددت الددذرحة مددي هي د القددوة حالتددي
نلتتسد ا فددي مع،ددد فنددون الشددعر عنددده .هتددى الغنائيددة التحيددة ىددالغزل .لقددد تغلغددل
الشدداعر فددي بددواني اممددور الت،لتددة الحالكددة لكثددرة تجاربد  .حقلتددا التاددت لالسدداة
الكددون حالعددالد حالن،ريدداع الالسدداية لدددة علتدداق الالسدداة حإنتددا انصددرف ل تددوم
مجتتعددد حقيددداياه الحياتيدددة فجدددال فكدددره بددديي قيدددايا التدددوع حالحيددداة القدددوة
حاليعة الصدق حالكذب حالمداع يقول(] :)15مي الكامل[
*
اَ ْ
⚹⚹⚹ ُم ْستَ ْسقِيا َمطَ َر ْ
صائِيَا
ظ َت ْتنِ َي ال ُّد ْنيَا فَلَ َّتا ِج ْئتُ َا
ي َم َ
ع َعلَ َّ
()16
حمي هكت التي يدعو في ا إلى عدم التكلة حالتيالغة يقول ] :مي التنسرد[
*

* الحوا ث :جت ها ءة حهي ما يحدث الزمان مي النوائب.
( )14التصدر ناس .232/4
* الحسام :القان – حاليتاني :منسوب إلى صنعة اهل اليتي.
* امسد :جتد اسدد – حالطدوة :الجدوع – ح درة الكلدب بالصديد ييدري دراحة :تعد عو حىلدب
حىلية ارية حا راه صاهي  :إذا ع عو ه حاصل الجراقة حالوقاهة.
( )15التتنيي يوان التتنيي .124/1
* التعنى :يريد :ان الدنيا اعطشتني فلتا نليت من ا التاق مطرع عل عي مصائب.
( )16التصدر ناس .220/3
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اَ ْبلَ ُغ َما يُ ْ
ق ال عزلَ ُل
ُطلَبُُ النَّ َجا ُد بِ ِ الـطَّ ْيْـ
⚹⚹⚹ ـ ُ َح ِع ْن َد التَّ َع ُّت ِ
حيقول في هكت اخرة(] :)17مي الوافر[
*
يي
⚹⚹⚹ إِ َذا َىانََ اليِنََا ُق َعلَى فَ َسا ِ
فَإ ِ َّن ال ُجُرْْ َد يَ ْناِ ُر بَع َد ِه ا
حيقول(] :)18مي الماية[
*
ش اَ َ ُّ
الح َتا ُم
ش
َذ َّل َم ْي يَ ْغيِطُ ال َّذلِ َ
خَة ِم ْن ُ ِ
⚹⚹⚹
ُرُبََّّ َع ْي ا
يل بِ َع ْي ا
حإذا نددزل بالشدداعر نددازل مددي الغددد حال ددد اشددتد ب د ذل د حاخددذ علي د ناس د
حينصرف ىل فكره في التدبر فيتا ميى علي مي التصائب حيكون ىذل هتى تتاجدر
في ناس حقلي ينابي الييان فينزع الحكتدة مدي قليد  .حيدذىر بالشدير مقداال للكاتدب شدايق
جيري في ىتاب "التتنيي مدال الددنيا حشدا ل النداال" قدال" :فدإذا اخلدد التتنيدي
فإن الذي يملده إنتا هي تل الحكد الرائعة التي استاا ت في شعره"( .)19حىان التتنيدي
ىثير االندالع علدى تداريخ حعلدوم الشدعوب ءاقدب الاكدرة متادت اليصديرة عالتدا
بلهوال الناال هامال ل توم د حقياياهد حذل مي خالل شعره الدذي يطغدى فيد
الطاب العام على التجربة الار ية الشمصية عنده يقول(] :)20مي الطويل[
ْ *
⚹⚹⚹ َممََ افَةَ فَ ْق ار فَالَّ ِذي فَ َع َل الاَق ُر
ع فِي َج ْت ِ َمالِ ِ
ق ال َّسَّا َعَا ِ
َح َم ْي يُ ْناِ ِ
حعندما يريد ان يتدد تتزاهد عنده امفكدار حتمدتلط حيرجد المد حمعاناتد
حما اصاب حيمرج مي التعاناة الار ية على الجت فينثر هكت ع،ة حعيدرة لكدل
مي مر علي موقة مي هذه التواقة يجدها على قدرها حتمانب حجداند حتعدالج
موقا حتشاب يقول(] :)21مي الماية[
*
⚹⚹⚹ تَ ِعيَ ْ
ت فِي ُم َرا ِ هََا امَجْْ َسا ُم
ت النُّاُوالُُ ِىيَارا
َحإِ َذا َىانَ ِ
حىانت هياة الشاعر مليئة بامهوال حامتراه التدي صدورها فدي شدعره حب دذا
انطي اسلوب ب ذه النغتة الحزيندة .حالحدزن بطيعد اىثدر تعلقدا بدالنال مدي يدره
حمي ءد تجد النال سلواها في هكتة سابغة يقول(] :)22مي اليسيط[
*

* الطي  :العا ة حالتعتق :بلوغ عتق الشيق حهو ىلتة ريية فصيحة.
( )17التصدر ناس .303/1
* نار الجرد :إذا حرم بعد الجير.
( )18التتنيي يوان التتنيي .33/4
* يطت الرجل ا يط  :إذا تتنيت ان تكون مثل مي ير ان تتتنى زحال مال .
( )19ريجيل بالشير ابو الطيب التتنيي راسة في التاريخ ام بي ترجتة الكيالني ار الاكر 1331م ص .433
( )20التتنيي يوان التتنيي .110/2
* التعنى :يقول :مي جت التال خوفا مي الاقر ىان ذل هو الاقر.
( )21التتنيي يوان التتنيي .341/3
* التعنى :يقول :إذا ع،تت ال تة حىيرع النال تعب الجسد في نلب التعاني مي اممدور حال ير دى
بالتنزلة الدنيئة فيطلب الترتية الشرياة.
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ع ِع ْن َدهُ امَ ْن َوا ُر َح ُّ
⚹⚹⚹ إِ َذا اِ ْستَ ََو ْ
ال،لَ ُد
ِّ *
⚹⚹⚹ ُه َّجةٌ الَ ِج ٌ إِلَي َا اللئََا ُم

َح َما اِ ْنتِاَا ُ
َاظ ِر ِه
ع اَ ِخي ال ُّد ْنيَا بِنَ ِ
َار
ُىلُُّّ ِه ْل اد اَتََى بِ َغ ْي ِْر ا ْقتِ َد ا
حيقول(] :)23مي الوافر[
*
َم ْي يَ ُ ُْي يَ ْس ُ ُِل ال َ َو ُ
ت إِ ْي َْال ُم
د بِ َتيِّ ا
ان َعلَ ْي ِ
⚹⚹⚹ َما لِ ُجُرْْ ا
" فتي هنا ىان التتنيي شاعر التجارب حالحكد حلد يكي عامل ا حمناذها حلو
اتي ل ان يمرج مالد ح راقه افعداال حهدوا ث لتدا اسدتطاع ان يمرج دا اقدواال
حعيددرا من نالددب التجددد التملددوق للنجدداد الت يددل للعتددل ييدد التجددارب حال
يقول ددا حيتشددي الطريددق إلددى الغايددة حال يترسددد خطاهددا"(" )24حإن ىثيددرا مددي تلد
الحكد التي قال ا التتنيدي ال تجدد اصدول ا فدي هكدد فيلسدوف اءيندا حإنتدا تجددها فدي
اقوال هكتاق العرب حفي من ج الحياة العربية ناس ا حفي صدتيد تجدارب التتنيدي
حخيرات ذات ا"( .)25حىد مدي هكتدة عذبدة صدا قة جداقع سد لة امسدلوب حا دحة
التراىيب اخاذة النغد ىقول (] :)26مي الماية[
*
َزيزا اَحْْ ُم ْ
ت َحاَ ْنتََ َى ِري ٌد
ق اليُنُو ِ
⚹⚹⚹ بَييََ نَ ْع ِ
ْي القَنََا َحخََ ْا ِ
ِعشْْ َع ِ
()27
حيقول ] :مي الكامل[
*
ْي ال َش َا َ ةُ لِي بِل َنِّ َي َىا ِم ُل
ص
⚹⚹⚹ فَ ْ َ
َحإِ َذا اَتَ ْت َ َم َذ َّمتِي ِم ْي نََاقِ ا
عاصر التتنيي فترة عصيية مي هياة امتنا في النصة امحل مدي القدرن الرابد
لل جرة حقد اىتسب تجربة نويلة مي مشاهدت للناال حتلمل فدي امهدداث .حىاندت
هصيلة تل التجربة إلى جانب ءقافت العتيقة هكتة بليغة سارع على املسدنة هتدى
قيل "ما اجتت اءنان يتحدءان إال ىان التتنيي ءالث تا"(.)28
*

( )22التتنيي يوان التتنيي .303/3
* التعنى :يقول :حما ينتا اخو الدنيا بن،ره حال يعو علي فائدة بص عده إذا استوع عندده الصدحة حالسدقد
حامنوار حال،لد.
* التعنى :الحلد إنتا يحسي م القدرة حاما مي ال قدرة لد فاعتصدام بدالحلد هجدة للامد حاللئدام يسدتون
عجزهد عي مكافلة العد عح هلتا.
( )23التصدر ناس .34-33/4
* التعنددى :يقددول :اإلنسددان إذا ىددان هينددا فددي ناسدد سدد ل عليدد اهتتددال ال ددوان ىالتيددت الددذي ال يتددللد
بالجراهة حهذا مي اهسي الكالم حلو خرال بعده لكااه.
( )24عياال محتو العقا مطالعة في الكتب حالحياة ار الاكر شارع سليتان اليابي الحليي 1333م ص .120
( )25محتد عيد الرهتي شعيب التتنيي بيي ناقدي في القديد حالحدي ار التعارف بتصر 1333م ص .333
( )26التتنيي يوان التتنيي .321/1
* الينو  :جت بَ ْند حهي امعالم الكيار ح َخ ْاق الينو  :ا طراب ا.
( )27التتنيي يوان التتنيي .300/3
ع
من الناقص ابدا عد الاا ل حبين تا تيايي.
* التعنى :يقول :مذ عمة الناقص اللة على ىتالي حفيلي حذل
( )28ان،ددر ندداظد رشدديد ام ب العربددي فددي العصددر العياسددي ار الكتددب للطياعددة حالنشددر التوصددل
العراق 1410ه 1333م ص .244
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فقد ىان التتنيي مي ابرع الشعراق العياسييي في االهتدداق إلدى الحكتدة ح درب
التثددل فددي ممتلددة التناسددياع بددل ان التتنيددي هددو سدديد شددعراق الحكتددة اح هكدديد
الشعراق العرب ىتا يرة التحدءون فلديل هندا افيدل مدي الحكتدة التتدفقدة علدى
لسددان ( .)29حلقددد ىانددت هكتددة التتنيددي رائعددة حذلد لتلملد الكثيددر فددي شدداحن الحيدداة
حالناال حالتوع حعددم انسدياق حراق امحهدام حقدد داص التتنيدي فدي هكتد حراق
التعاني بل قد استمدم في ا رائب التعاني( )30حهل هنا ارحع مي هكتة التتنيدي
في قول (] :)31مي الكامل[
ْت َى ْيةََ يَ ُت ُ
⚹⚹⚹ فَ َع ِج ْي ُ
َح َع َذ ْل ُ
وع َم ْي الَ يَ ْع َش ُ
ق
ق َهتَّى ُذ ْقتُ ُ
ت اَ ْه َل ال ِع ْش ِ
اح في قول (] :)32مي الوافر[
ال
ق امَنََا َم حاَ ْنتََ ِم ْن ُ ْد
⚹⚹⚹ فَإ ِ َّن ْال ِت ْس َ بَ ْع ُ َ َِم ْال َغَزََ ِ
فَإ ِ ْن تَاُ ِ
اح في قول (] :)33مي اليسيط[
*
َشرُُّّ اليِ َال ِ َم َك ٌ
اإل ْن َس ُ
ص ُد
ص ِدي َ
ان الَ َ
ان َما يَ ِ
ق بِ ِ
⚹⚹⚹ َح َشرُُّّ ما يَ ْك ِسبُُ ِ
()34
اح في قول ] :مي الوافر[
*
َ
ُ
َجزََ ْيْت َعلى ا ْبتِ َس اام با ْبتِ َس ِام
اال ِخيععا
ص َ
فَلَ َّتا َ
⚹⚹⚹
ار ُح ُّ النَّ ِ
َ *
صرْْ ُ
⚹⚹⚹ لِ ِع ْل ِت َي اَنَّ ُ بَ ْع ُ امنَ َِام
ع اَ ُش ُّ في َت ْي اصْْ طَاي ِ
َح ِ
حب ذه الحكتة بلسلوب ا القوي حمعناهدا التشدي بدرحد التلمدل مدل التتنيدي الددنيا
حشغل الناال حيكا يكون رض شدعري تكلدد فيد التتنيدي هكتدة جديددة زح ه ب دا
علت د حءقافت د متددا يجعل د يسددتطي ان يولددد التعدداني حيمتددار املادداظ حالعيدداراع
بدقة( .)35يقول التتنيي(] :)36مي الكامل[
( )29ان،ر صالد مصيلحي عيدد َّللا التقليدد حالتجديدد فدي الشدعر العياسدي ار التعرفدة الجامعيدة اإلسدكندرية
1331م ص .113
( )30ان،ر علي ر ا التتنيي حهكت حامثال ن 1310 1م ص .1
( )31التتنيي يوان التتنيي .333/2
( )32التصدر ناس .20/2
( )33ابددو الطيددب التتنيددي يددوان ابددي الطيددب التتنيددي بشددرد ابددي اليقدداق العكيددري اليغدددا ي دديط نصوصد حاعددد
ف ارس حقدم ل عتر فارحق الطياع ار امرقد بي ابي امرقد ن  1بيرحع 1413ه 1333م .333/2
* يصددد :يعيددب – حالوصددد :العيددب - :حجتعد ُ :حصددوم – حالوصددد :الصدددع فددي العددو مددي يددر بَ ْينُونددة –
حالرخد :جت َرختة حهو نائر ابق يشي النسر في الملقة يقال ل امَنُوق.
( )34التصدر ناس .430/2
*
ع
ع
الحبع حالصداقة.
المبع  :التكر – حالو ع :
* التعنى :يقول :لد اىي على ءقة مي مو ع ة مي اح ع ه لعلتي ان مي جتلة الناال – يريد :العتوم فسا الملدق
ىل د إذا اخترع اهد التو ع ة لد اءق بتو ع ت .
( )35ان،ر صالد مصيلحي عيد َّللا التقليد حالتجديد في الشعر العياسي ص .113
( )36ابو الطيب التتنيي يوان ابي الطيب التتنيي ار امرقد بي ابي امرقد .113/2
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⚹⚹⚹ هُ َو اَ َّح ٌل َح ِه َي ال َت َحلُُّّ الثَّانِي
ان
ال َّر َّْا ُ
ي قَ ْي َْل َش َجا َع ِة ال ُّشجْْ َع ِ
يست ل قصيدت بذىر ابياع مي الحكتة يايل في ا العقل على الشجاعة حالدراي
على القوة فدإن اجتتد إلنسدان راي سدليد حقدوة بدنيدة اسدتطاع مدي خالل تدا ان ييلدغ
اسددتى التراتددب حارفد الدددرجاع حياىددد الشدداعر حيصددر علددى تايدديل العقددل الددذي
لددواله لكانددت بعد الحيواندداع القويددة اىددرم مددي اإلنسددان حافيددل من د ( )37حيكتددل
قول (] :)38مي الكامل[
*
⚹⚹⚹ بَلَ َغ ْ
ان
ل ِم َّر اة
َت ِميََ ال َع ْليَا ِق ُى َّل َم َك ِ
فَإ ِ َذا هُ َتا اِجْْ تَ َت َعا لِنَ ْا ا
*
⚹⚹⚹ بِ َ ْ
ان
َحلَ ُربَّ َتا نَ َعيََ الاَتََى اَ ْق َرانَ ُ
ي قَ ْي َْل تَطَا ُع ِي امَ ْق َر ِ
الرا ِ
*
لَ َ
ان
وال ال ُعقُو ُل لَ َكانََ اَ ْ نََى َ ْي َغ اَد
⚹⚹⚹ اَ ْ نََى إِلَى َش َر ا
اإل ْن َس ِ
ف ِميََ ِ
*
ت النُاُوالُُ َح َ بَّ ََّر ْ
َّان
ع
َحلَ َتا تَاَا َ لَ ِ
⚹⚹⚹ اَ ْي ِدي ال ُك َتا ِة َع ََوالِ َي ال ُت َّر ِ
*
لَ َ
ان
وال َس ِت ُّي ُسيُُوفِ ِ َح َم َ
يا ُؤهُ
⚹⚹⚹ لَ َّتا ُسلِ ْليََ لَ ُك َّي َىامَجْْ اَ ِ
حيرة محتو محتد شداىر" :إن لكدل هكتدة فدي شدعره اصدال تاريميدا فدي قلدب
هذا الشاعر الذي لد يكي قلي ينسى شيئا"(" .)39حإذا خلد التتنيدي فدإن الدذي يملدده
إ نتا هي تل الحكدد الرائعدة التدي استاا دت حظ درع فدي شدعره فاستشد د النداال
ب ا بحسب ما يقتيي مقام االستش ا "(.)40
حهددذا الاددي الددذي هوت د قصددائده نجددد مددي سدديقوه بتل د امقددوال الحكتيددة فددي
اشعارهد مثل ابي الرحمي لكي الييئة حتجارب الحياة حما حجده التتنيي ا ة إلى اخراج
اقوال هكتية متشديعة بكدل تلد التجدارب الحياتيدة فيقدذف بالييدت حالييتديي فدي القصديدة
التدهية حتحتل مع ا مذهيا علتيا اح فلسايا اح عقائديا يقول(] :)41مي الكامل[
*

* الشجعان :جت شاج حهو الشديد القلب عي اليلال.
( )37ان،ر مصطاى الشكعة فنون الشعر مجتت الحتدانييي عالد الكتب ن  2بيرحع 1331م ص .001-000
( )38ابو الطيب التتنيي يوان ابي الطيب التتنيي ار امرقد بي ابي امرقد .113-113/2
* النال الت عرعة :هي القوية الشديدة مي م عر الحيل – حالت عرعة :الش عدة – حالنال الت عرعة :هي التي ال تقيل الييد.
* التعنى :يقول :العقل افيل مي الشجاعة حذلد اند ربتدا نعدي الاتدى اقراند بالتكيددة حلطدة التددبير
ح قة الراي قيل الطعي بامرماد حيجوز ان ير ع على القتال بالراي ال بالرماد.
* ا نى يغد – يريد :ال عدحن مي السياع – حالييغد :امسد – حا نى إلى شرف :اي اقرب.
* الت عرعان :القنا حهو فعال – الواهدة :مرانة حاصل مي مرن مرحنا إذا الن – حالعوالي :جت عالية حهي
قدر ذراعيي مي اعلى الرم – حالكتاة :جت ى عتي حهو التستتر في السالد.
* امجاان :جت جاي حهو تد السية حهو اسد مشتر ف و لغتد السية حللعيي حهدو اسدد مو د –
حامجاان (اييا) قييان الكرم – الواهدة :جانة.
( )39ان،ر محتو محتد شاىر التتنيي مطيعة التدني القاهرة 1403ه 1333م ص .30
( )40ان،ر جالل الميدان التثدال حالتحدول فدي شدعر التتنيدي حهياتد ار الرائدد العربدي ن  2بيدرحع
1403ه 1333م ص .00
( )41التتنيي يوان التتنيي .002/2

تاريخ النشر2021/00/01 :

تاريخ االستالم2021/03/20 :

40

مجلة شمالجنوب

العدد السابع عشر

يونيو 0202

خََ ْي ُر ُّ
اب َحيَ ْس ُك ُي النَّا ُحح َسا
ُور َعلَى ْالقُ ُ
يَلْ ِحي ْالمََ َر َ
ُور َح َشرُُّّ هََا ⚹⚹⚹
ص ِ
الطيُ ِ
ح لو رجعنا إلى عصدر التتنيدي حءقافتد التدي اءدرع فيد حمواقاد حخدط مسدار
فكره نجده قد تثقة بثقافة عربية اصلية فقرا حاحيدي الشدعراق حعاصدر ىثيدرا
مدي علتداق ام ب حاللغدة حالنحدو حاسدتل د مددي ءقافتد نتداذج مدي هكتد  .حالحكتددة
قريية مي افئددة العدرب حهدواهد تددعو للعدزة حالحدرص علي دا حمقاحمدة الطغداة.
حىددان التتنيددي متددرجد لشددعور الندداال حافكددارهد حامدداني د حهددل هنددا ارحع مددي
قول (] :)42مي الكامل[
*
ْت َى ْيةََ يَ ُت ُ
⚹⚹⚹ فَ َع ِج ْي ُ
َح َع َذ ُ
وع َم ْي الَ يَ ْع َش ُ
ق
ق َهتَّى ُذ ْقتُ ُ
لت اَ ْه َل ال ِع ْش ِ
()43
اح في قول ] :مي الوافر[
*
ْ
ال
ق امَنَا َم َحاَ ْنتََ ِم ْن ُ ْد
⚹⚹⚹ فَإ ِ َّن ال ِت ْس َ بَ ْع ُ َ َِم ال َغَزََ ِ
فَإ ِ ْن تَاُ ِ
حب ددذه الحكتددة حبلسددلوب ا القددوي حمعناهددا التشددي بددرحد التلمددل مددل الدددنيا
حشغل الناال ح طت ش رت جتي معاصري حسدابقي حيكدا يكدون ىدل درض
مي ا راض شعره تجد في هكت حمي ءد حجدنا هذا الكد ال ائل مي الحكدد .حاحر
محتدو محتدد شدداىر عدي هكتد قولد " :حلدو تدددبرع لوجددع ىدل هكتددة فدي شددعره
اصال تاريميا في قلب هذا الشاعر الذي لد يكون قلي ينسى شيئا اح يالتد حىدلني
ب حهو يقول الييت السائر حالتثل الشرح ىانت تتراقة تحت عينيد حيدرحي فدي
مستعي ىل ما مر ب متا اءر في فيقول الييت حفي ىل نقطة من سيب متدح إلى
ذىرة يذىرها اح فكرة يتميل ا"(.)44
"سئل ابو الطيب ناس عي اليحتري حابي تتام حعي ناس فقال :انا حابو تتدام
هكيتان حالشاعر اليحتري"( .)45حهذا يدل على هكتدة الشداعر حتلد الددرر التدي
نثرها خالل مدائح يقول إبراهيد ابدو المشدب" :ا داى علدى هكتتد ءدوب الشدعر
*

* الطيور :جت نير حنير :جت نائر فالطير :اسد جنل يق على الواهدد حالجتد – حالنداححال :لديل
بعربي حهو مقابر النصارة .حقيل :مقابر التجوال.
( )42التتنيي يوان التتنيي .333/2
* التعنى :يقول :ىية يكون مدوع مدي يدر عشدق اي مدي ال يعشدق يجدب ال يتدوع مند ال يُُقاسدي مدا يوجدب
التوع حإنتا يوجي العشق.
( )43التصدر ناس .20/2
* التعنى :يقول :إن فيلت الناال حانت مي جتلت د فقدد يايدل بعد الشديق الكد عل جتلدة ىالتسد حهدو
م الغزال يايل فيال ىثيرا.
بع
( )44محتددو محتددد شدداىر التتنيددي رسددالة فددي الطريددق إلددى ءقافتنددا مطيعددة التدددني التاسسددة السددعو ية
بتصر 1333م ص .211-210
( )45يوسددة اليددديعي الصددي التنيددي عددي هيثيددة التتنيددي تحقي دق محتددد شددتا ح خددرحن ار التعددارف
القاهرة 1303م ص .133
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فيدع حعلي ا ناب حل ا هسنة حفي ا رؤاه هتى إذا قراها القدار ،ال يددري اهدي
شعر محكد ام هكت ذان ا ءوب مي الشعر حهكذا ي جد علي الحسي مي ناهيتيي
حيدددخل إلي د اإلعجدداب مددي بددابيي فددال تا ددد بلي تددا انددت ماتددون حال بلي تددا انددت
معجب"( .)46يقول العقا عي هكتت " :ف و اليوم اظادر مدا يكدون خائيدا حاخيدب مدا
يكون ظافرا ليل بتل حال امير حال قائد حال صاهب جاه حلكن فمدر العدرب
حترجتان هكتت د حالرجدل الادر الدذي ن،دد فدي يدوان حاهدد مدا نثرتد الحيداة فدي
سائر التجارب حالع،داع فكدان ىالم دا ىالمد حهقائق دا هقائقد "( .)47حمدي خدالل
ابيات الحكتية التي يربط في ا بيي اجزاق القصيدة مي ناهية التعنى حسر التا دوم
العام حمدا يعطدي التتلقدي مدي ربدط بديي اجزائ دا ىدذل هدي فدي الواقد هدوار مد
الددنال يحدداحل مددي خاللد ان ياىددد لناسد ان اممددور علددى مددا يددرام من هددذه هددي
الحياة حهذا هو .حبذل بنى ابو الطيب قصائده بناق هكتيا ليل في التددد فحسدب
بل نثرها في ال جاق حالرءاق حهو لد يتدر هكتدة رائعدة اح قدوال نافعدا إال انلقد
شعرا حست،ل الحكتة الة االنسان إلى امبد.
ُ
أثرُالفلسفةُفيُشعرُالمتنبيُُ:
ُُ ُُُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُُُ ُ
الالساة هي ن،راع شداملة نافدذة نتيجدة راق فدي الحيداة يقدوم علي دا ن،دام مدي
الاكر متصل متتاسد حالعصدر العياسدي مدي ازهدى العصدور التدي از هدرع في دا
العلدددوم العقليدددة حام بيدددة حالالكيدددة حالالسددداة فكدددان العدددالد الدددرازي حالايلسدددوف
الادددارابي .حتصدددارعت فدددي هدددذا العصدددر التلدددل حالنحدددل مدددي شددديعة حسدددنييي
حقرامطة حمتالساة حمعتز ل حش د العصدر ىثيدرا مدي الكتدب التدي ترجتدت فدي
شتى انواع التعرفة ىعلد الكالم حالال ح يره مي العلوم التستقاه مي الحيداراع
اإل ريقية حالاارسية حاليونانية حقد انص رع ىل هذه العلدوم حالالسدااع مكوندة
راق حافكارا في التجتت العياسي .حلكي على الر د مي ذل لد تح عند ىثير مي
العلتاق بقيول .ذل من الالساة تقوم علدى الحقدائق التا يدة حالن،ريداع التدرحسدة
حالشعر يقوم على العاناة حالميال حالتيالغدة اهياندا حصددة الوجددان" .فلتدا اسدي
التتنيي حبلغ ميلغ الرجال حاتصل بسية الدحلدة الحتدداني لقدي التعلدد الثداني ابدا
نصر الاارابي ذل الايلسوف الدذي نشدر مدذاهب فلسداة اءيندا حاند جدو يسدت لد
بالدراسة الالساية ىتا بست ل بلعتال العقل حشغل التاكير"(.)48
( )46إبراهيد ابو المشب تاريخ ام ب العربي في العصر العياسي الثاني ار الاكر القاهرة 1331م ص .233
( )47عياال محتو العقا مطالعاع في الكتب حالحياة ص .121
( )48محتد عيد الرهتي شعيب التتنيي بيي ناقدي في القديد حالحدي ص .313

تاريخ النشر2021/00/01 :

تاريخ االستالم2021/03/20 :

43

مجلة شمالجنوب

العدد السابع عشر

يونيو 0202

حهنددا بع د الددذيي ات تددوه بددالغلو فددي الالسدداة حذل د لددورح بع د امبيدداع
التتارقة في قصائده التدهيدة التدي تحتدل هكتيدة حامثدال ح راق فدي الحيداة مدي ذم
للدددهر حاليح د عددي الددذاع فددي بدابددة هيات د حالقددوة حالثددورة التددي اتسددتت ب ددا
قصائده .حمن د مي نسدب راقه حهكتد إلدى ارسدطو ىالحداتتي فدي رسدالت  .حهدذا
النقد هول شعره اللة على قدرت حاستنيان للناوال.
اما الجرجداني حهدو مدي معاصدري حفدي ىتابد الوسدانة سدجل راقه فدي نقدد
شعره حلكند لدد يتدن الجاندب الالسداي فدي شدعره ىثيدر اهتتدام إال تعر دا عدابرا
يقول " :حإنتدا للندا علدى من اجد حارتيدا بابد حقدد قددمت فيتدا اسدترذلناه مدي
شعره حإنتا نجد ل التعنى الذي لد يسيق الشدعراق إليد إذا قدق فمدرج مدي رسدد
الشعر إلى نريق الالساة"(.)49
حاما الثعاليي صاهب اليتيتية تعرض لكثير مدي شدعره بالنقدد حلد فيد راق
حلكن لد يذىر اح يحد ابياع يدعي ان ا فلساية ..يقول ن هسيي" :نذىر الييئة التي
عاش في ا التتنيي م سدية الدحلدة فدي بالند تقدارب تسد سدنواع ال يسدتيعد ان
سية الدحلة ناس قد ال عد بجاندب مدي الالسداة اليونانيدة التدي هتدل لواقهدا الادارابي
حتنسب إلي الحكتة حال تنسب إلي الالساة مياشرة"( .)50حيقول العقا " :إن للتتنيي
مددذهيا خاصددا فددي الحيدداة"( .)51حمددي خددالل يددوان الشدداعر ح راق النقددا  .اتيد ان
للشاعر راق حافكار معينة هول الحياة حالتدوع حالتتيدا اع فدي الحيداة حالتدي
اىثر من ا حهذا ال يعني ان الشاعر قد اخذ بلفكار الاالساة حح دع ا فدي اشدعاره
حان الثقافددة التددي اتسددد ب ددا عصددره ف ددي مددزيج حخلدديط مددي ىددل الثقافدداع حامفكددار
الوافدة حل خطراع فدي الحيداة حالكدون منثدورة هندا حهندا ال يجتد بين دا سدوة
نال الشاعر حالجو الذي يعيش في .
حيذىر محتو محتد شاىر ان "حجدع بع املاداظ التدي يسدتعتل ا الاالسداة فدي
شعره حاخذ متا ست حقرا حهاد هتدى بدان ذلد فدي شدعره امحل بياندا ال خاداق
في "( .)52حانل الشاعر على ىثير مي الكتب لوفرة الثقافة الوافدة التي تحتل الكثيدر مدي
امفكددار حالددرؤة الجديدددة حمجالسددة اهددل اللغددة حام ب فددي بددالن سددية الدحلددة
حبيئات التي تقلب في ا " .حيكا االنسدان يقطد بلند ال يوجدد شداعر فدي العصدر إال
حقد اذعي للثقافاع التعاصرة التتنوعة حاتمذ من ا ذاق لعقل حقلي "(.)53
( )49علدي عيددد العزيدز الجرجدداني الوسدانة بدديي التتنيدي حخصددوم تحقيدق عيددد السدالم محتددد هددارحن
مكتية حمطيعة مصطاى اليابي حاحال ه 1303م ص .143
( )50ن هسيي م التتنيي ار التعارف بتصر .240/2
( )51عياال محتو العقا مطالعاع الكتب حالحياة ص .144
( )52محتو محتد شاىر التتنيي رسالة في الطريق إلى ءقافتنا ص .133
( )53شوقي ية العصر العياسي الثاني ص .134
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حللشاعر راق حمذاهب في الحياة اتدت مدي خدالل مسديرة هياتد ام بيدة الحافلدة
بالتجارب :يقول عي فناق الدنيا حتقلي ا حزحال نعيت ا(] :)54مي الكامل[
*
َاش اَ ْهلُ َا
⚹⚹⚹ ُمنِ ْعنََا بِ َا ِم ْي َج ْيئَ اة َح ُذهُوبُُ
ُسيِ ْقنََا إِلَى ال ُّد ْنيَا فَلَوْْ َع َ
حيقول( ]:)55مي الوافر[
*
اخ ُرنََا َعلَى هَ َِام امَ َحالِي
ينََا بَ ْعْيا َحتَ ْت ِشي
يُ َدفِّ ُي بَ ْع ُ
⚹⚹⚹ اَ َح ِ
"حالتتنيي على حج خاص احلى مي عامة شعرائنا ما عدا التعري بالنصديب
امحفر في عدالد التدذاهب حاآلراق من الحقدائق التطيوعدة ال تكدا تقدر فدي ناسد
التي يرسدل ا إلدى ذهند حيكسدوها ءيابدا مدي نسدج "( .)56حابدو الطيدب لديل فيلسدوفا
حمي التعرحف ل راق يامي ب ا ال تتعارض م الاكر حنييعة الحياة "حمي شرن
التذهب الالساي في ن،رندا ان يطيد ىدل تاكيدر الايلسدوف حىدل معتقداتد حجتيد
م،اهر سلوى بطاب الوهدة الاكرية بحي تستطي ان تدر الحقيقدة التدي يدامي
ب ا جتي اقوال ح رائ ما امت ائرة في مجال فلساي حاهدد"( .)57حهدذا التا دوم
ال ينطيق علي من للشاعر ىثيدر مدي التواقدة فدي الحيداة االجتتاعيدة يناعدل لكدل
هدث هسب التوقة الناسي ل  .حظ ر ذل جليدا مدي خدالل مدائحد فدي بيئاتد التدي
تقلب في ا حمي خالل مواقا التي يدعو في ا إلى اإلصالد حيحد علدى الصدير
حالشجاعة حالعتل حعدم الذل حاليعد عدي شدوائب الددنيا حملدذات ا حتجلدت نزعتد
العربيددة حالدددعوة ل ددا حنلحدد ان ىثددرة الحكتددة فددي شددعره حرجددوع امسددياب
لتسدييات ا حالتقارندة بديي الشديق ح دده مدي امسدياب التدي ا ع الت امد بالالسدداة
"فددالتتنيي لدديل حا د ن،ريدداع فلسدداية عامددة عل دى مطلددق الحيدداة حإنتددا صدداهب
مواقة يتتزج خالل ا فكدره بسدلوى "( .)58حربتدا خطدر للقدار ،لشدعره حمدي خدالل
التسحة التشاؤمية حالدنال الحدار القدوي الدذي يل دب الشدعور اند مدي اهدل اليداني
الذيي يتجداحزحن ال،دواهر إلدى اليدواني حيحسديون ال،دواهر حهتدا اح مدي خدالل
الاالسدداة التجددر يي حلكند يلدديل امسددرار ءددوب ال،ددواهر مددي خددالل اناعاالتد مد
مسالب مجتتع حتصويرها بشكل فني رائ تملل بع الحكد .حتد التعرض ل دذا
( )54التتنيي يوان التتنيي .10/1
* الجيئة :مصدر جاق يج مجيئا حجيئة حىذل الذهوب.
( )55التصدر ناس .13/3
* التعنى :ندفي اممواع حنتشي على رؤحس د بعد موت د.
( )56عياال محتو العقا مطالعاع في الكتب حالحياة ص .141
( )57محتد عيد الرهتي شعيب التتنيي بيي ناقدي في القديد حالحدي ص .333
( )58س ل عثتان حمنير ىنعان التحصول الاكري للتتنيي ار اإلرشا للطياعة حالنشدر ن  1بيدرحع
1333ه 1303م ص .130
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التو ددوع مند اخددذ هيددزا فددي مالادداع بعد النقددا حيعتيرحن د عييددا مددي عيددوب
الشعر التي اخذ ب ا الشاعر .حإذا رجعندا للالسداة ىادي علتدي حناتدرض ان الشداعر
فعال ا خل بع الااظ الاالساة في شعره هل يعتيدر ذلد عييدا يدنقص مدي شدعره
حمكانت بيي الشعراق؟ .حهدل العيدب فدي الالسداة ام فدي مدي يتدلءر ب دا؟ .إذا ىدان فدي
امحل فنجددد هنددا ىثيددرا مددي اممددراق الددذيي شددجعوا علددى ترجتددة هددذه العلددوم مددي
الثقافاع امخرة بل تنافسوا في دا بدل جعلدوا يدر حاهدد مدي هداالق العلتداق الدذيي
يحتلون هذه العلوم في بالن د حما "الاارابي"*()59فدي بدالن سدية الدحلدة بيعيدد إذ
يجد الح،وة حالتقدير مي العلتاق حالشدعراق بدل مدي امميدر ناسد  .حإذا ا خدل هدذه
املااظ فتا زا ت إال قدوة حميداق .إذا الحسدد حالعدداق ىدان حراق ات امد بدذل حمدا
ذل الذي يستمرج مائة هكتة مي شعره حينسي ا مرسطو بيعيد حذىدر ذلد لديل
فاعا عي الشاعر حإنتا عرض بع الحقائق التي بانت مي خالل هذا اليح .
ُ
خاتمةُُ:
ُاُل ُُُ ُ ُ
بعددد هددذا اليحد فددي مو ددوع اءددر الددديي حالحكتددة حالالسدداة فددي شددعر التتنيددي
نصل إلى العديد مي النتائج حالتي تتلمص في النقان اآلتية:
 اشتتلت قصيدة الشعر عند التتنيدي علدى القديد الدينيدة التدي تتثدل نتدوذج الكتدال
الديني الذي يحرص الشداعر علدى تصدويره فدي متدحهد حتتثلد ل دا حقدد ىثدر
على الر د مي التحلل الملقي الذي سا التجتت نذا .
 تتجلى النزعة الدينية القومية في مديح حظ ر ذل جليععا في مديح مميره سية
الدحلة حتصوير معارى الحربية د الرحم هي يجعل بطال عربيا حإسالميا
في ن حاهد ف و هامي هتى الديي حمل العرب.
 يقذف بالحكد حاممثال في اءناق القصيدة هتدى ييداي علي دا نابعدا مدي التعداني
التددي تحتددل ميددتون القصدديدة حمددا ترمددي إليد حهددذا ىثيددر فددي مدائحد فددي ىددل
مراهلددد حبيئاتددد التدددي تقلدددب في دددا ءدددد يدددربط هدددذا التعندددى بحكتدددة تحتدددل نادددل
التيتون.
 الحكتة في شعر التتنيي نجدها بلغت الذرحة مي القوة حالتي نتلتس ا في مع،دد
فنددون الشددعر عنددده حلقددد تغلغددل الشدداعر فددي بددواني اممددور الت،لتددة الحالكددة
لكثرة تجارب .
* الاارابي :هو ابو نصر محتد بي محتد الاارابي الحكيد الايلسوف التعرحف.
( )59ان،ر ابي خلكان حفياع امعيان حانيداق ابنداق الزمدان تحقيدق إهسدان عيداال ار الثقافدة بيدرحع
.113/1
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 الوصول ل ذا الكد الحكتي المالد في قصدائد التتنيدي الدذي تذحقد النداال فلشداى
ليل د حقلل مي حهشت د فلصي مل ىل إنسان يقيس على ناسد فدي تر ِه دا
حفره ا حفصول الحياة اليومية.
ِ
 قلتددا التاددت التتنيددي لالسدداة الكددون حالعددالد حالن،ريدداع الالسدداية لدددة علتدداق
الالسا ة حإنتا انصرف ل تدوم مجتتعد حقيداياه الحياتيدة حان لد فلسداة قائتدة
بذات ا مستقاة مي عصره حشمصيت .
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المصادرُوالمراجعُُ:
ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ

















ابددي خلكددان حفيدداع امعيددان حانيدداق ابندداق الزمددان تحقيددق إهسددان عيدداال ار
الثقافة بيرحع .ع.
إبددراهيد ابددو المشددب تدداريخ ام ب العربددي فددي العصددر العياسددي الثدداني ار
الاكر القاهرة 1331م.
يوسة اليديعي الصي التنيي عي هيثية التتنيي تحقيق محتد شتا ح خدرحن
ار التعارف القاهرة 1303م.
ريجددديل بالشدددير ابدددو الطيدددب التتنيدددي راسدددة فدددي التددداريخ ام بدددي ترجتدددة
الكيالني ار الاكر 1331م.
علددي عيددد العزيددز الجرجدداني الوسددانة بدديي التتنيددي حخصددوم تحقيددق عيددد
السالم محتد هارحن مكتية حمطيعة مصطاى اليابي حاحال ه 1303م.
ن هسيي م التتنيي ار التعارف بتصر .ع.
جددالل الميددان التثددال حالتحددول فددي شددعر التتنيددي حهيات د ار الرائددد العربددي
بيرحع 1403ه1333-م.
ندداظد رشدديد ام ب العربددي فددي العصددر العياسددي ار الكتددب للطياعددة حالنشددر
التوصل العراق 1410ه1333-م.
محتددو محتددد شدداىر التتنيددي رسددالة فددي الطريددق إلددى ءقافتنددا مطيعددة التدددني
التاسسة السعو ية بتصر 1333م.
محتو محتد شاىر التتنيي مطيعة التدني القاهرة 1403ه1333-م.
ار التعارف
محتد عيد الرهتي شعيب التتنيي بيي ناقدي في القديد حالحدي
بتصر 1304م.
مصدددطاى الشدددكعة فندددون الشدددعر فدددي مجتتددد الحتددددانييي عدددالد الكتدددب ن 2
بيرحع 1331م.
شوقي ية العصر العياسي الثاني ار التعارف مصر ن 1330 0م.
صددالد مصدديلحي عيددد َّللا التقليددد حالتجديددد فددي الشددعر العياسددي ار التعرفددة
الجامعية اإلسكندرية 1331م.
س ل عثتدان حمنيدر ىنعدان التحصدول الاكدري للتتنيدي ار االرشدا للطياعدة
حالنشر بيرحع ن 1333 1ه1303-م.
عيدداال محتددو العقددا مطالعدداع فددي الكتددب حالحيدداة ار الاكددر شددارع سددليتان
اليابي الحليي 1333م.
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 علي ر ا التتنيي هكت حامثال ن 1310 1م.
 ابو الطيب التتنيي يوان ابي الطيب التتنيي بشرد ابي اليقاق عيد َّللا العكيري
اليغدددا ي دديط نصوص د حاعددد ف ارس د حقدددم ل د عتددر فددارحق الطيدداع ار
امرقد بي ابي امرقد ن  1بيرحع 1413ه1333-م.
 التتنيي يوان التتنيي بشرد ابدي اليقداق العكيدري التسدتى بالتييدان فدي شدرد
الددديوان دديط حتصددحي مصددطاى السددقا ح خددرحن ار التعرفددة بيددرحع
1333ه1333-م.
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