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مقدمة:
ملخص:
هدف هذا البحث �إىل الك�شف عن ميزات �شعر �أبي متام،
كالتعمق يف املعاين ،والإكثار من الغريب واملعاين الفل�سفية موازنة
مع ابن القي�رساين؛ ليظهر الباحث النزعة االتباعية يف �شعره احلربي
الذي يحاكي فيه �أبا متام ،و�أ�شعاره يف حرب الدولة العبا�سية
مع الروم .وقد حاول الباحث يف هذا البحث �إظهار مدى ت�أثر ابن
القي�رساين ب�أبي متام ،من خالل ق�صيدته فتح عمورية ،ومدى
التعالق �أو التنا�ص بينهما ،مع بيان جوانب االتفاق واالختالف
بينهما ،و�صورة املمدوح (البطل) عندهما ،بالإ�ضافة �إىل النواحي
الفنية والبالغية يف ق�صيدتيهما .وقد نحا الباحث يف ذلك منحى
املنهج التكاملي يف هذا البحث.
الكلمات املفتاحية� :أبو متام ،ابن القي�رساين ،التقليد ،التجديد،
فتح عمورية ،معركة �إ ّنب
Abu Tammam and Ibn Al- Qaysarani between tradition and innovation
Abu Tammam’s poem (The Conquest of Amorium
and Ibn Al-Qaysarani’s (The Battle of Innab as a
model

Abstract:
The objective of this research is to detect the
features of Abu Tammam’s poetry in terms of thorough
meanings, abundant, strange and philosophical
meanings compared with Ibn Al-Qaysrani , to
show the trend of imitation in his epics in which he
simulates Abu Tammam as well as his poetry about
the wars of the Abbasids with The Romans . The
research also tried to show how Ibn Al-Qaysrani was
influenced by Abu Tammam through his poem “ The
Conquest of Amurium “ and the extent of correlation
and intertextuality between them , besides aspects of
agreement and disagreement between them and the
image of the acclaimed (Hero) to them , in addition to
the technical and rhetorical aspects of the two poems
. It is noteworthy that the study used an integrative
approach
Key words: Abu Tammam, Ibn Al-Qaysrani,
imitation, novelty, The Conquest of Amurium, The
Battle of Innab.

خاب َم ْن ِجذما ُه يف �أ�صل ط ّيئ
َ
وه��� ْل َ
بحت
لن���ا جوهرٌ لو خالط ال َ
أر�ض � ْأ�ص َ
حل ْل ِم واحل َِجى
مقاما ُتنَا َوقْ���فٌ على ا ِ

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد
عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم ،وبعد:
فقد جمع ال�شاعر �أبو متام ،بني التقليد والتجديد ،فقلّد من
�سبقه ،ولكنه نهج لنف�سه نهج ًا جديداً ،فهو و�إن قلّد يف البديع
و�أنواعه ،لكنه تو�سع فيه �إىل حد الإ�رساف واملبالغة ،مع النزوع نحو
التجديد ،فهو الإن�سان املثقف بالثقافة العالية ،ولذا فعليه �أن يربز
مقدرته الفنية واللغوية وال�شعرية العالية ،وهذا ما حاولت �أن �أظهره
يف �شعره من خالل ق�صيدته البائية يف فتح عمرية.
�أما ال�شاعر ابن القي�رساين ،الذي جاء بعد �أبي متام بنحو ثالثة
قرون ،يف ع�رص احلروب ال�صليبية ،فقد جاء وهو يحمل راية التقليد
ملن �سبقه من ال�شعراء املعدودين ،وكان من بينهم ال�شاعر �أبو متام،
الذي قلّده يف بديعه و�ألفاظه ومعانيه ،والنظم على بحوره و�أوزانه
وقوافيه ،وغري ذلك .وهذا ما عملت على بيانه يف هذا البحث من
خالل ق�صيدته يف و�صف معركة �إ ّنب.
وقد جاء هذا البحث يف ف�صلني ،الف�صل الأول يتحدث عن �أبي
متام وحياته ال�شخ�صية وال�شعرية ،و�أبي متام بني التقليد والتجديد،
ثم عر�ض لق�صيدته يف فتح عمورية� .أما الف�صل الثاين فقد حتدث
عن حياة ابن القي�رساين ال�شخ�صية وال�شعرية ،وعن ابن القي�رساين
بني التقليد والتجديد ،ثم عر�ض لق�صيدته يف معركة �إ ّنب ،ثم حتدثت
عن البديع عند ال�شاعرين ،ثم عقدت مقارنة بني الق�صيدتني .وبذلك
�أنهيت البحث.
هذا ما وفقني اهلل �إليه� ،أرجو �أن ينال �إعجاب متلقيه ،فهو جهد
متوا�ضع ،وما عندكم خري كثري.
واهلل ويل التوفيق

الفصل األول:
حياة أبي متام الشخصية والشعرية:
طيئ �صليبه،
�أبو متام هو «حبيب بن �أو�س الطائي» ،من نف�س ّ
ولد ون�ش�أ يف منبج ،بقرية يقال لها جا�سم ،وهو �شاعر مطبوع ،فطن،
دقيق املعاين ،غوا�ص على ما ي�ست�صعب منها ،ويع�رس متناوله
على غريه( ،)1ن�ش�أ يف م�رص ،وجال�س �أدباءها ،و�أخذ عنهم  ،كان
�أ�سمر طوي ًال ف�صيح ًا  ،حلو الكالم فيه متتمة خفيفة ،ذكياً ،حمب ًا
لل�شعراء و�أ�صحاب الف�ضل ،فلم يزل يعاين ال�شعر حتى ملكه ،و�سار
ذكره يف الع�رص ،قدمه املعت�صم على �شعراء ع�رصه ،ولد �أبو متام
�سنة (190هـ) ،وتويف يف املو�صل �سنة (228هـ) بعد �أن عمل على
بريدها ،وهو �أ�شعر الأولني والآخرين(.)2
وحرف بعد �إ�سالم
قيل �إن والده م�سيحي ا�سمه تدو�س العطارّ ،
طيئ ،ولذلك لقب بالطائي،
ال�شاعر �إىل �أو�س ،ويرجعون ن�سبه �إىل ّ
ويف ديوانه مواقف يفاخر بن�سبه هذا(:)3

القلم�س �أو عمرو
عدي العد ّي�ي�ن
ُ
ّ
و بطنانه���ا من ُه وظه���ر �أنها تربُ
ف�أمردن���ا كه��� ٌل و�أَ�شْ يبنا ح ()4
َْ
َُْ
َ ُ َ برْ ُ
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ن�ش�أ �أبو متام وعنده مزيتان بارزتان� :صربه على امل�شاق
لبلوغ املنى ،و�شدة عنفوانه و�إعجابه بنف�سه ،مييل �إىل الإ�رساف يف
وم�ضاء.
املال ،مغامراً يف �سبيل اجلاه واملال ،زادته �أ�سفاره عزم ًا
ً
مو�صوف ًا بكرم النف�س وح�سن الأخالق(� .)5أخذ �أبو متام نف�سه بثقافة
وا�سعة ومتنوعة ،فكان يحذق علم الكالم وفروعه و�أ�صوله ،وكثرياً
من الثقافات التاريخية والإ�سالمية واللغوية والعقائد والنحل
املختلفة(.)6
كان �شعر �أبي متام مدحياً ،وديوانه ي�ضم ق�صائد مدحية
تو�شك �أن تكون حجم ثلثيه� ،إ�ضافة �إىل ما فيه من غزل �أو رثاء �أو
فخر ،والرثاء والفخر �صنوان للمدح( ،)7حتى �إن «الق�صيدة املادحة
عند �أبي متام ت�شكل املجال اخل�صب وامليدان الرحب لكثري من
�صوره الت�شبيهية ،ذلك �أن �رشيحة املمدوح هي ال�رشيحة الأ�سا�سية،
واملحور املركزي الذي تدور يف فلكه جل ت�شبيهاته»(.)8
وجند ال�شعر ال�سائر يف جميع �أبواب �شعر �أبي متام« ،من مدح
�أو رثاء �أو و�صف �أو هجاء ،وله �أبيات تدل على فهم وذكاء ،و�أ�سباب
ال�سريورة يف �شعره هي التوفيق يف ال�صناعة والإيجاز والبيان
والو�ضوح ،و�سهولة اللفظ ،وقوة ال�سيل ال�شعري املنبعث من النف�س،
و�سالمة الفطرة ،والذوق»(.)9
وقد و�ضع �أبو متام ديوان احلما�سة (احلما�سة الكربى) ،الذي
كان �أول اختيار يقوم على الت�صنيف والتبويب ،ويعتمد على الفنون
ال�شعرية الرائجة ،ثم �أتبعه بالوح�شيات ،وهو (احلما�سة ال�صغرى)،
وهي مطابقة يف عدد �أبوابها وت�سمياتها للحما�سة الكربى ،مع تغيري
طفيف لت�سمية الباب الثامن ،وهو باب ال�سري والنعا�س� ،إذ �أطلق عليه
�أبو متام يف الوح�شيات باب امل�شيب(.)10
وب�شكل عام فقد متيز �شعر �أبي متام بالت�أنق البديعي ،والتفنن
املعنوي ،وال�شغف بالإغراب( ،)11وهو زعيم املذهب التجديدي يف
القرن الثالث الهجري ،وهو �شاعر ح�رضي ن�ش�أ يف احلا�رضة وعا�ش
بها ،ومات فيها(.)12
لقد وقف �أبو متام عند الرتاث ي�ستعني به ،ف�أفاد من القر�آن
الكرمي واحلديث ال�رشيف والق�ص�ص الديني ،والتاريخ الإ�سالمي ،كما
وقف على ثقافة ع�رصه ،من فل�سفة ومنطق ،وجدل دار بني الفرق
«و�صاح َب ثنائية الثقافة يف تكوين �أبي متام،
الإ�سالمية املختلفة،
َ
ثنائية امل�صادر املكانية التي عا�ش مرتدداً عليها ،فكانت م�رص
وال�شام قلعتني را�سختني� ،أثرتا يف فكره �إذ �أم ّدته كل منهما مب�صادر
خمتلفة من تلك الثقافات»(.)13
أبو متام بني التقليد والتجديد:
ع ّد بع�ضهم م�سلم بن الوليد هو وا�ضع �أ�س�س الطريقة التي
انتهجها �أبو متام فيما بعد ،و�أهم ما متتاز به العناية بالبديع من
جهة ،والغو�ص يف املعاين من جهة �أخرى ،ونراهم �أحيان ًا يجعلون
ب�شاراً زعيم املحدثني جميعاً ،ويجعلون �أبا نوا�س حين ًا �آخر ،و�أحيان ًا
يتخطونهم �إىل م�سلم و�أبي متام ،ولعل �أبا متام كان ي�صدر عن ذوق
وعقلية مغايرة ،فقد و�ضع ن�صب عينيه جودة املعاين وغرابتها من
جهة ،وازدحام املح�سنات البديعية التي قد جتف ،وترك عذوبة اللفظ
وجمال املو�سيقا ،ولذا جاءت �أ�شعاره ثقيلة على الأ�سماع والأل�سنة،
وهو بذلك يتحدى الذوق العام والأو�ضاع املو�سيقية �أحيان ًا(،)14
وهو �أمر مل ي�ألفه كثري من النقاد والأدباء؛ مما زاد من معار�ضيه.
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ف�أبو متام هو زعيم املذهب التجديدي يف القرن الثالث
الهجري ،وميثل مذهبه اخلروج على عمود ال�شعر ،والتحرر من تلك
التقاليد الفنية املوروثة التي تلقاها ال�شعراء من ال�شعر القدمي.
والناظر يف �شعره يالحظ �أنه كان ي�صوغ ق�صائده كما يف�صل
احلائك الثياب (كما هي مهنة �أبي متام) ،فلكل مقام مقال ينا�سبه،
و�أ�سلوب يالئمه ،و�رس االختالف يف مذهبه يعود �إىل �أمرين� ،أوالهما:
ق�ضية مفهوم ال�شعر ،ف�أبو متام يفهمه على �أنه �صناعة عقلية ميتزج
فيها العقل بال�شعور� ،أو الفكر بالعاطفة ،فال�شعر عنده عمل عقلي
ي�ستمد مادته من العاطفة كما ي�ستمدها من العقل ،ف�أ�سا�س العمل
الفني عنده هو هذه املزاوجة بني العقل وال�شعور� ،أو بني الفكر
والعاطفة� ،أما ثانيهما فهي ق�ضية الغاية من ال�شعر ،فهو ي�ؤمن �أن
ال�شعر للخا�صة ال للعامة؛ لأن اخلا�صة هي الطبقة املثقفة امل�ستنرية
الوا�سعة االطالع ،ولذا على ال�شاعر �أال ينزل مب�ستواه الفني �إىل
م�ستوى العامة .وقد و�صف �شعر �أبي متام بالغمو�ض والتعقيد ب�سبب
ملعان فل�سفية ،و�ألفاظ
عمق الفكرة ،وغرابة ال�صورة ،وا�ستخدامه
ٍ
غريبة يف �شعره(.)15
و�أبو متام �أ�رسف يف طلب الطباق واجلنا�س ،وغريهما ،وكثرياً
ما ي�أتي باال�ستعارة دون �أن يراعي التنا�سب بني احلقيقة واملجاز،
وهو وا�سع اخليال دقيق الت�صوير ،بعيد مرامي النظر ،لكن �شعره على
كرثة ت�صنعه كثري التعقيد والإغراب ،ال يهمه فهو املتلقي ما يقول �أم
مل يفهم ،كما �أثر عنه ،ولعل من �أ�سباب �إغرابه وغمو�ضه �شغفه الزائد
بالطباق واجلنا�س(.)16
فلئن كان �أبو متام جمدداً يف �شعره ،فقد كان مقلداً� ،إذ �إنه
قلّد من جاء قبله ،خا�صة يف البديع ،ف�أول من جاء به ب�شار ،ثم
جاء م�سلم بن الوليد فح�شا به �شعره ،وو�سع به ،ثم جاء �أبو متام
ف�أفرط وجتاوز و�أ�رسف يف الطباق واجلنا�س ووجوه البديع الأخرى.
ومل يكن �أبو متام ي�ستخدمه ب�صورة ب�سيطة ،و�إمنا كان ي�شق على
نف�سه ،ويبذل اجلهد والعناء ،حتى ت�ستقيم له على ال�صورة التي حتقق
له مذهبه الفني؛ لأنه كان يق�صدها ق�صداً ،ويتعمدها تعمداً ،وك�أنه
امتداداً ملدر�سة «عبيد ال�شعر» يف الع�رص اجلاهلي(.)17
وهذا ي�ؤكد قول ال�شني ب�أن �أبا متام اجته «اجتاه م�سلم يف
البديع :فقد �أغرم بالزينة ،وتعمق يف الت�أنق ،فكل بيت يف الق�صيدة،
�إمنا هو وحدة من وحدات هذا التنميق والزخرف ،لي�س زخرف ًا لفظي ًا
فح�سب ،بل هو لفظي ومعنوي ،يودع ظاهره براعة الألفاظ ،وباطن
خفيات املعاين ،وبذلك انتهى عنده مذهب البديع وال�صنعة»(.)18
وكذلك قال عبد العزيز املوىل :كان «�أبو متام يت�صل مب�سلم ،ويت�أثر
به يف البديع ،ويف املالءمة املو�سيقية بني املعاين والألفاظ ،ثم
يزيد عنه تعمق املعاين والبحث عن غرائبها»(.)19
ومنهم من يرى �أن مفهوم التجديد واالبتكار عنده مي�س
املحتوى ،بينما التقنية العرو�ضية وال�سيما القوايف لي�ست �سوى
تقليد م�شرتك بني ال�شعراء( ،)20وفن البديع مل يكن فن ًا جديداً متام ًا
يف هذا الع�رص ،فقد �سبق ا�ستعماله عند �شعراء العرب املتقدمني،
وقد كان م�سلم بن الوليد هو �إمام ال�صنعة البديعية –كما �أ�رشنا-
وله مكانة الأ�ستاذية� ،إذ ظل �شعره يتمتع بال�سهولة �أكرث من �شعر
�أبي متام ،ومل يكلف جمهوره  ،الأعباء التي فر�ضها �أبو متام على
جمهوره حني طالبه ب�رضورة االرتفاع �إىل م�ستواه(.)21
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ق�صيدة �أبي متام البائية يف فتح عمورية(:)22
● ●اللوحة الأوىل :يقول �أبو متام يف مطلع ق�صيدته:

ُ���ب
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ملفَّق��� ًة
و�أحاديث���اً
تخ ُّر�ص���اً
مفل���ةً
عجائب���اً زعم���وا الأ َّي���ا َم جُ ْ
وخَ َّوفُ���وا
النا����س مِ ��� ْن َد ْه َي���ا َء ُمظْ ِل َمةٍ
َ
أب���رج ال ُعلْي���ا ُمرتَّب��� ًة
رَّ
و�ص�َّيرَوا ال َ
يق�ض���ون بالأم���ر عنه���ا وه���ي غافلة
ل���و ب َّين���ت ق���طّ �أم���را ً قب���ل موقع���ه

َّع���ب
يف ح���د ِه احل��� ُّد َ
ب�ي�ن اجل��� ِّد والل ِ
���ب
ُمتُونِه��� َّن ج�ل�ا ُء ال�شَّ ���ك والر َي ِ
ال�س ْب َعة ِ ُّ
َب�ْي�نْ َ ا َ
ال�ش ُه ِب
ِي�س� نْ ِ
خلم َ
ْي�ن اليف َّ
َ�صاغُ ���وه مِ ْن زُخْ ���رُ ٍف فيها وم��� ْن َكذ ِِب
���ع ِ�إذَا ُع��� َّد ْت والغَ ��� َر ِب
َل ْي َ�س ْ
���ت ِب َن ْب ٍ
َ
َ
���ب
َع ْن ُه��� َّن يف َ�صفَ��� ِر الأ ْ�صفَ���ار �أ ْو َر َج ِ
َّن���ب
الكوك���ب
�إذا ب���دا
الغرب���ي ذو الذ ِ
ُ
ُّ
َ
ِ���ب
َم���ا كَا َن ُم ْن َقلِب���اً �أ ْو غ�ْي�رْ َ ُم ْن َقل ِ
ُ���ب
م���ا دار يف فل���ك منه���ا ويف ُقط ِ
مل تُخْ ���فِ ماح��� َّل بالأوث���ان وال�صل ُِب

تدور مقدمة الق�صيدة هذه حول حماولة �أبي متام �إثبات �أن
املعركة التي خا�ضها املعت�صم �ضد الروم يف عمورية ،قد حققت
ن�رصاً م�ؤزراً ،حاول علماء الفلك والنجوم والأبراج �أن يخوفوا
اخلليفة من �إقدامه على هذه املعركة ،وب�أن الف�شل �سيكون م�صريه
فيها .لكن �أبا متام يقرر يف مطلع ق�صيدته ب�أن ال�سيف قد ح�سم
الأمر ،وكذب كل الروايات التي حاولت ثني اخلليفة عن عزمه يف
جمابهة الروم .وكان فتح املعت�صم باهلل لعمورية و�إحراقها و�إزالتها
من الوجود حدث ًا �ضخم ًا يف وقته ،وكان اخلليفة ث�أر النتهاك الروم
ملدينة زبطرة الإ�سالمية ،وهي الثغر الذي كان م�سقط ر�أ�س املعت�صم،
وروعوا �أهلها ،و�أهان قائدهم امر�أة
حيث دخلها الروم و�أف�سدوا فيها ّ
ها�شمية ،ف�صاحت يومئ ٍذ وامعت�صماه ...ف�أزمع املعت�صم �أن يخرب
�أعظم مدنهم بعد الق�سطنطينية ،وهي عمورية ،وكانت عندهم مدينة
دينية مكرمة ،فقال �أبو متام بائيته هذه معظم ًا �أمرها(.)23
وتكاد تكون هذه الق�صيدة ملحمة للبطولة ،وجت�سيداً للقائد
فداء لأهداف �أمته( ،)24و�أبو متام يف هذه املقدمة
الذي يهب نف�سه ً

التي اعتمد فيها على الأفكار الواقعية ،واخلال�صات واملقابلة
واال�ستنتاج ،ف�إنه «يرد تخر�سات املنجمني يف الن�رص والهزمية،
وكان ه�ؤالء يعزون ب�أن الن�رص ال يكون �إال يف زمن ن�ضج العنب،
وال�شاعر يرد ذلك وينق�ضه ويقرر ما دونه»(.)25
�سيطر االنفعال على �أبي متام يف الق�صيدة منذ مطلعها،
وجتاوز به امل�ستوى التقليدي حني كرر فيه ما اقتنع به من فل�سفة
القوة والإميان ب�سيادتها و�سطوتها ،ي�ست�شهد بالتاريخ والواقع دون
�أن ي�ست�سلم للوهم واخلرافة� ،إذ حاول ال�شاعر �أن يثبت ف�شل التنجيم
والوهم والدجل� ،أمام حقيقة ن�رص املعت�صم يف هذه املعركة،
«ولكي يطمئن ال�شاعر �إىل ما ي�صوغه يف املقدمة ،وت�أثريه يف
املتلقي جعلها حكمية عامة؛ لأنها تتعلق بت�سجيل حقائق ثابتة...
يقينية ،ا�ستغلها يف �صياغة احلكم العام التي غلب عليها التعميم
�أحياناً ،وانت�رش فيها التخ�صي�ص يف كثري من الأحيان ،كما ظهر يف
معاجلته لق�ضية التنجيم واملنجمني ،وموقفه العنيف �ضد فل�سفتهم
وفكرهم»(.)26

● ●ثم يقول يف اللوحة الثانية:

نَظْ ��� ٌم مِ ���ن ال�ش ْع��� ِر �أَ ْو ن رَْثٌ مِ ��� َن ا ُ
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ُت���وح َت َع���الىَ َ�أ ْن ُيحي���طَ ِب ِه
َفت ُ
ْ���ح الف ِ
ال�سم���ا ِء ل��� ُه
َّ���ح �
فت���ح تفت ُ
ٌ
أب���واب َّ
ُ
َ
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ف
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م
و
���
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ْ
رَ َ ْ
َي���ا َ ْ َ َ َ ِ َ ُّ َّ
���ت ج��� َّد بن���ي الإ�س�ل�ا ِم يف �صع ٍد
�أبق ْي َ
بالغ �أبو متام يف ت�صوير الفتح على يد املعت�صم �أمري
امل�ؤمنني ،فهو فتح ال يحيط به �شعر �أو نرث ،وهو فتح تفتحت له �أبواب
ال�سماء ابتهاجا  ،وبرزت له الأر�ض ب�أثوابها الق�شيبة فرحاً ،وقد مال
�إىل الت�شخي�ص عندما �صور الأماين وك�أنها قد �شبعت ورويت ،و�أن
�أثدائها بانت ملأى ع�سالً� ،أي �أن �أمانيه كلها حتققت وملأت الأنف�س
�سعادة وفرح ًا(.)27
حاول �أبو متام �أن يثري الده�شة والإعجاب عن طريق عر�ض
ال�صورة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي –كما يبدو�« -إىل تعديل نوامي�س
الطبيعة ،من وجهة نظر �أبي متام وخا�صة يف ت�صوير تفتح �أبواب
تزين الأر�ض ،ونظائر ذلك من �صوره الفنية الكثرية»(،)28
ال�سماء� ،أو ّ
ويبدو �أن ميل �أبي متام �إىل املبالغة يف ت�صويره للفتح جاء من باب
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الإعجاب واالنبهار بهذا الن�رص العظيم ،ومن جهة �أخرى حتى يظهر
للمتلقي مقدرته الفنية يف الت�صوير من خالل �إيراد مكونات خمتلفة
لل�صورة.
�إن هذا الفتح العظيم (فتح الفتوح) و(فتح تفتح) و(وقعة
عمورية) تعبريات �أعلت من قيمة الإ�سالم ،ورفعت رايته عالياً،
بينما �أبقت ال�رشك والكفر يف هزمية وانك�سار وخذالن دائم .ويرى
ال�شاعر �أن الطبيعة احتفلت وارتدت �أثوابها الق�شب ،وهذا املعنى
ميثل حالته النف�سية الفرحة ،وهي متثل م�ستوى �أعلى من التعبري ،
و»وك�أن الطبيعة لها ثياب وثياب �أخرى ،و�أنها ترتدي وتخلع وفق ًا
النفعاالتها ،والبديعيون يكرثون من ذلك ،ولكنهم قلما يلم�سون
البعد الذي يتلم�سه �أبو متام»(.)29

أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

د .فيصل حسني غوادرة

● ●ويف اللوحة الثالثة يقول :

�أُ ٌّم َل ُه ْم لَ��� ْو َر َج��� ْوا �أَن ُت ْفتَدى َج َعلُوا
أعي���ت ريا�ض ُت َها
وب��� ْرزة ِ الوج ِه ق ْد �
ْ
َ
مِ ْن َع ْه��� ِد �إِ ْ�س َكنْ��� َد ٍر �أ ْو قَب���ل َذ ِل َك َق ْد
ْت َع ْت َه���ا كَ���فُّ َحا ِد َثةٍ
ِبكْ���رٌ فَم���ا اف رَ َ
ُ
����ض اهلل ال�سن�ي�ن َل َها
م َ
َحتَّ���ى �إذَا خَ َّ
ال�س���ودا ُء �س���ادر ًة
ُرب���ة
�أتت ُه��� ُم الك
ُ َّ
جرى لها الف����أ ُل نح�ساً ي���و َم �أنقرة

وال�شاعر يف هذه اللوحة  ،يتحدث فيها عن عمورية التي كانت
ح�صينة قوية ،وعجز عن فتحها جبابرة العامل كك�رسى و�أبي كرب
والإ�سكندر ،ها هي اليوم تفتح �أمام قوة املعت�صم و�صالبة جي�شه،
وال�شاعر يف هذه ال�صورة التي جاء بها �إىل عمورية ،مزج فيها بني
ال�شخ�صيات التاريخية ،و الزمن ،م�شبه ًا عمورية بامر�أة كان لها
قيمتها عند �أهلها  ،ي�صل الأمر بهم يف احرتامها وتقديرها �إىل درجة
التقدي�س ،وهذه املر�أة ال�سافرة (عمورية) مل يتمكن عتاة الأر�ض من
النيل منها ،وال�شاعر �إذ ي�ستذكر ك�رسى و�أبي كرب واال�سكندر� ،إمنا
يورد هذه الأ�سماء يف نطاق التعظيم وامللحمية؛ لأن لهم �إهابهم
التاريخي املغنى على باب الأ�سطورة ،وهذا مينح هاالت ال نهائية
من الإيحاءات على الفتوح واالنت�صارات ،وال نهائية ال�صور �سمة
من �سمات الإبداع؛ لأن التجربة ذاتها ال نهائية ،ولأن هذه الأ�سماء
منحت ال�صفة �شبه امللحمية للموقعة والق�صيدة(.)30
وال�شاعر عندما جاء مب�صطلح (وبرزة الوجه) يف البيت الثاين،
وهي املر�أة ال�سافرة التي ال تهاب الرجال ،م�شبه ًا بها عمورية التي

فداءه���ا ك َّل �أ ٍّم ب���رّة و� ِأب
كِ��ْس�ررْ َ ى و�ص َّد ْت ُ�ص ُدودا ً َع ْن َ�أ ِبي َك ِر ِب
وهي ْ
ت�شب
ْ
مل ِ
�شابت نوا�صي اللَّيايل َ
���وب
وال ترق ْ
َّ���ت �إليه���ا ه َّم���ة ُ ال ُّن ِ
حلق َِب
م َ
�ض البخِ يلَة ِ كان َْت ُز ْب َدة َ ا ِ
خَ ْ
ُرب
ك
ال
اج���ة
ر
ف
ا�سمها
وكان
منه���ا
ِ
َّ
َ
حب
ر
وال
�إ ْذ
ال�ساحاتِ
ْ
ِّ ِ
غودرت وح�شة َ
ا�ستع�صت على الفاحتني والغزاة� .أجد ال�شاعر هنا قد مازج بني
اجلن�س واحلدث ،بحيث خلع على عملية الفتح لعمورية وهزمية
غاز منذ �أبد الدهر،
�أهلها كافرتاع البكر؛ لأن هذه املدينة مل يدخلها ٍ
وهنا يريد ال�شاعر �أن يظهر قوة املعت�صم وجي�شه ،واملعت�صم بهذا
الفتح يكون قد ك�رس القاعدة التي تقول� :إن عمورية التي �صمدت
�أمام الليايل التي �شابت ومل ت�شب هي ،والتي وقفت بثبات �أمام
الأهوال واحلروب عرب ال�سنني الطويلة،وحلّت عليهم الكربة ال�سوداء
بفراجة الكرب؛ لأنه جاء بعدها من دمرها ،وهو املعت�صم
؛ لت�سمى ّ
الذي انتقم من �أهلها لفعلتهم بزبطرة .وال�شاعر جاء بهذا «احل�س
الأ�سطوري العام الذي �أخذ به العرب يف الت�شا�ؤم والتفا�ؤل� ،أو
ال�سعد والنح�س ،وقد وظف ال�شاعر هذا الفتح من خالل هذا امل�ستوى
الت�صويري يف خدمة ق�ضية ملدح ،وك�أنه ي�سرتجع التاريخ الأدبي،
فال يرى غ�ضا�ضة يف ت�صوير عظمة عدو ممدوحه ،كما �صور عظمة
ممدوحه»(.)31

● ●ويقول يف اللوحة الرابعة:

����س َق ْد خَ ِر َب ْت
ملَّ���ا َر َ�أ ْت ُ�أخْ تَها ِبا َلأ ْم ِ
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�ض���و ٌء م َن النَّ���ا ِر والظَّ لم���ا ُء عاكفة ٌ
����س طَ ا ِل َعة ٌمِ ْن ذَا وق��� ْد �أَ َفل َْت
فال�شَّ ْم ُ
ت�رصي���ح الغما ِم لها
َّ
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ل
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ي�ستمر ال�شاعر يف ت�صوير ما ح ّل بعمورية على يد اخلليفة
املعت�صم ،فقد �أ�صابها عدوى اخلراب والتدمري كعدوى اجلرب،
وفر�سانها قد تلطخت ر�ؤو�سهم بالدم ،وما ح ّل بهم –يف البيت
الثالث -كان ب�سببهم هم ال ب�سبب الإ�سالم ،فقد قتلوا ب�سيوفهم؛
جروا الويل على �أنف�سهم ،وهذا بيت تعليلي وتربيري ،وال تخلو
لأنهم ّ
()32
الق�صائد املدحية من مثل هذه الأبيات .
تتجلى مقدرة ال�شاعر يف البيت الرابع �إىل �آخر �أبيات هذه
اللوحة ،عندما ي�صف ال�شاعر ما �أذاقه �أمري امل�ؤمنني للروم� ،إذ �أذاقهم
يوم ًا �شديداً قوي ًا مذ ًال لهم ذ ًال �أ�صاب اجلماد من �صخر وخ�شب ،حتى
ك�أن النا�س �أ�صبحوا ال يدرون ما حل بهم ،وال يدرون الليل من النهار؛

جل َر ِب
اب َل َها �أَ ْع��� َدى من ا َ
كَا َن الخْ َ��� َر ُ
�رسب
دم
آين
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م���ن
وائ���ب
ق���اين ال ّذ
ِ
ٍ
مت َِ�ض ِب
ال ُ�سنَّ��� ِة الدين َوالإِ ْ�س�ل� َا ِم خُ ْ
واخل�شب
ال�صخ ِر
ِ
للنَّ���ا ِر يوماً ذلي��� َل َّ
���ح مِ ��� َن ال َّل َه ِب
ُي ِقلّ��� ُه َو ْ�س َط َه���ا ُ�ص ْب ٌ
����س لمَ تَغِ ِب
َع ْن َل ْو ِن َه���ا و َك�أَ َّن ال�شَّ ْم َ
�شحب
ِ
وظُ لمة ٌ م َن دخان يف ُ�ضحى ً
م����س واجبة ٌ م��� ْن ذا و ْ
جتب
مل ِ
وال�شَّ ُ
ع ْن ي���و ِم هيجا َء منه���ا طاه ٍر ُجن ُِب
ب���ان ب�أه���لٍ َولمَ َت ْغرُ ْب عل���ى َع َز ِب
ٍ
لأن الليل قد �أ�شعل فيها ناراً �أحرقت بلدة الروم ،فالليل مل يحل بهم،
وك�أن ال�شم�س ما زالت مل تغب ،ولفداحة الأمر الذي �شمل املتزوج
والأعزب ،كناية عن �شمول �أهل البلدة كلها ،فقد �أ�صيب ه�ؤالء كلهم
مبا حل يف البلدة من خراب وتدمري وتقتيل ،فهو يوم مميز مل تطلع
�شم�س يوم على �أهل هذه البلدة مثل هذا اليوم .وال�شاعر عندما جعل
ال�صخر واخل�شب يحرتقان ،ويذلهما ال�شاعر ،يكون قد �أنزل ال�صخر
من مكانته ال�صامدة ال�صلبة القوية و�أ�سقطه من كربيائه ،وكذا الأمر
بالن�سبة للخ�شب ،وال�شاعر يف هذا الأمر يلج�أ �إىل �أ�سلوب الت�شخي�ص
؛ ليفعل من ال�صور التي ح�شدها يف ذهن املتلقي ،ويعطي فاعلية
وحيوية للحدث �أكرث.
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و�إذا ما طالعنا الأبيات من ( )5-8جند ال�شاعر ير�سم �صوراً
متعار�ضة متناق�ضة غريبة ،ي�ستخدم الأ�صباغ البديعة التي مزجها
من خالل خربته الوا�سعة ب�أ�رسار �صنعته الفنية ،ليخرج منها
�صوراً ح�سية ميزج فيها اللون بامل�شاعر ليحقق املعنى الذي يريد،

«و�إمنا �سبيل هذه املعاين �سبيل الأ�صباغ التي تعمل منها ال�صور
والنقو�ش»( .)33وهنا تظهر مقدرة ال�شاعر يف ت�صويره ال�صخر
واخل�شب والدجى وال�شم�س ،وك�أنها كائنات حية ت�شعر ملا ي�صيبها
�أو يعرتيها.

● ●ثم يقول يف اللوحة اخلام�سة:

بى مِ ��� ْن َر ْبعِ َها ا َ
خل ِر ِب
غَ ْيالَ ُن �أَ ْب َهى ُر ً
الت ِب
�أَ�شهى �إىل ناظِ ري مِ ��� ْن خَ دها رَّ ِ
عجب
ع��� ْن ك ِّل ُح ْ�س ٍن ب���دا �أ ْو منظر
ِ
منقلب
ج���اءت ب�شا�شت ُه عن �س���وءٍ
ْ
ِ
ال�س ْم��� ِر والقُ�ضُ ِب
ب
ِ���ب
ق
وا
َل ُه ال َع
ُ َ ينْ َ ُّ
رتغ���ب
مرتق���ب يف اهلل ُم
هلل
ِ
ٍ
ِ
حمتجب
روح
يوماً والَ ُح
ْ
ِ
جب���ت ع ْن ِ
ع���ب
�إ َّال تق َّدم��� ُه
ٌ
جي����ش م���ن الرّ ِ
جلب
يف
وحدها،
ِ،
م ْن نف�س���ه
جحفلٍ
ِ
هلل ْ
ي�صب
مل
ول��� ْو رم���ى ب��� َك
غ�ي�ر ا ِ
ِ
ُ
واهللُ
أ�شب
مفت���اح ب���اب املعق���ل ال ِ
ُ
كثب
لل�سارح�ي�ن
َ
ولي�س ال���ور ُد م ْن ِ
َ
ال�سل ُِب
القنا
أطراف
�
و
ال�سي���وف
ظُ َبى
ِ
ُّ
َدلْ��� َوا احلياتني مِ ن َم���اءٍ ومن ُع�شُ ِب

م���ا رب��� ُع م َّية َمعم���ورا ً يطي���فُ ب ِه
خجلٍ
وال الخْ ُ��� ُدو ُد وق��� ْد �أُ ْدم َ
ني مِ ��� ْن َ
���ت مِ نَّا ال ُعي���ون ِبها
ماج���ة ً غ ِن َي ْ
َ�س َ
َ���ب َت ْب���دو َع َوا ِق ُب��� ُه
وح ْ�س��� ُن ُم ْن َقل ٍ
ُ
كمنت
رص
أع�
�
ن
م���
م
ك
ر
الكف
م
يعل
ل ْو
ْ
ٍ
ْ
ُ ْ
ُ
���م ِب���اللهَّ ِ ُم ْن َتقِ��� ِم
َت ْد ُ
ب�ي�ر ُم ْعت َِ�ص ٍ
َ
َّ��ص�ر لمَ ْ َت ْك ُه��� ْم �أ�سِ َّنتُ��� ُه
و ُمط َع��� ِم الن ِ
ْ
لمَ
����ض �إلىَ َب َل ٍد
لمَ ْ َي ْغزُ َق ْوم���اً ،و َي ْن َه ْ
ل��� ْو ْ
مل يق ْد جحفالً ،يو َم الوغى  ،لغدا
رم���ى ب��� َك اهللُ ُب ْر َج ْيه���ا فه َّدمه���ا
واثق�ي�ن ِب َها
مِ ْن َب ْع��� ِد م���ا �أَ�شَّ ُبوها
َ
وق���ال ذُو َ�أ ْم ِرهِ ��� ْم ال َم ْرتَ��� ٌع َ�ص��� َدر
جن���ح هاج�سه���ا
�أماني���اً �سلبته��� ْم
َ
بي�ض وم��� ْن ُ�س ُم ٍر
� َّإن
احلمام�ي�ن م ْن ٍ
ِ

مية ،وما
ي�ستذكر ال�شاعر يف هذه اللوحة ذا الرمة وحمبوبته َّ
بينهما من حب؛ ليجعله واقع ًا يف باب الأ�سطورة؛ ليتوازى يف الذهن
مع ك�رسى والإ�سكندر يف �إيحاء المتناهي ،و�أبو متام هنا ي�سرتجع
ذلك يف �شعره ،ويزعم �أن منظر اخلراب يف عمورية �أجمل من منظر
ربع احلبيبة املعمور ،وك�أن �أبا متام يوطد لإح�سا�سه يف الفرح
باخلراب والدمار ،ولعله يف ذلك ي�ؤلف بني مظاهر احلياة واملوت
واحلب واحلقد والفرح والرتح؛ ليظهر �شماتته مبا حل بالأعداء(.)34
الرمة مع حمبوبته مبا
ويحاول ال�شاعر �أن يت�ساوق مع موقف ذي ّ
فيه «من لهفة و�شوق حني يدور حول ديارها ،وما يف املوقف
النف�سي لأبي متام هنا مبا ي�شف عنه من �سعادته وفرحته بطبيعة
امل�شهد ،فهنا ت�سيطر روح الت�شفي ورغبته يف االنتقام من �أعداء
الإ�سالم»(.)35
و�إن �سوء املنقلب الذي ح ّل بعمورية نتج عنه ح�سن منقلب
للمعت�صم وجي�شه ،الذي توج باالنت�صار ،حينما �أذاقت �سيوف
املعت�صم ورماحه الدمار لأهل عمورية ،وهذا كله كان من تدبري

املعت�صم باهلل ،املنتقم هلل ،املراقب هلل ،واخلائف الوجل منه الراغب
مبا عنده ،فهذا املعت�صم الذي يتقدمه جي�ش الرعب والفزع الذي
يحيق ب�أعدائه قبل �أن ي�صل �إليهم خوف ًا منه ،فهذا هو املعت�صم الذي
رمى به اهلل �أبراج عمورية فهدمها ،بعدما ح�صنوها بكل ما ميلكون
من قوة ،ولكن ال�سيوف احلادة والرماح القوية متكنت من تدمريها،
ونزول املعت�صم وجي�شه �إىل �ساحتها يعمل فيها ما يريد.
وال�شاعر يحاول يف هذه الأبيات �أن يقدم �صورة تعك�س
مقايي�س اجلمال والقبح طبق ًا لواقعه االنفعايل �إزاء احلدث ال�ضخم،
الأمر الذي دفع ال�شاعر �إىل هذا العر�ض الت�صويري الطريف لقوانني
الأ�شياء ،وقد تغايرت طبق ًا لقيا�سه الفني ،وتخلت عن القيا�س
املنطقي والطبيعي لها( .)36و�أجد ال�شاعر يحقق تنا�ص ًا عندما قال:
(تقدمه جي�ش من الرعب) مع احلديث ال�رشيف( :ن�رصت بالرعب
م�سرية �شهر) ،وهذا يدل على توظيف ال�شاعر لثقافته الدينية التي
يتمتع بها .وال�شاعر يف البيت ال�ساد�س يعمد �إىل ظاهرة بديعية وهي
ظاهرة التق�سيم؛ ليظهر مقدرته ال�شعرية يف تطويعه للغة وتوظيفها
توظيف ًا داللي ًا منا�سباً.

● ●اللوحة ال�ساد�سة� :سبب املعركة وتلبية املعت�صم يقول ال�شاعر:

ْ���ت َل ُه
���ت َ�ص ْوت���اً ِز َبطْ ِر ّي���اً َه َرق َ
َل َّب ْي َ
ع���داك ح ُّر الثغ���و ِر امل�ست�ضامة ِ ع ْن
ن�صلتاً
� َأج ْبت��� ُه ُمعلن���اً
بال�سي���فِ ُم َ
َّ
مود
ْ���ت َع
ال��ش�ركِ ُم ْنقَعِ را ً
حتّى َت َرك َ
ْ

يعمد ال�شاعر يف هذه الأبيات �إىل ذكر �سبب املعركة ،عندما
لبى املعت�صم ا�ستغاثة املر�أة الزبطرية� ،إذ بد�أ اال�ستعداد ،وترك
الراحة ،حتى �أذاق ثغور الروم حر املعركة ،و�أجاب ذلك ال�صوت
ب�صوت ال�سيوف حتى هزم الكفار ،وترك عمود �رشكهم ورايتهم
مهزومة ،وبيوتهم مل تقم لها قائمة.
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�ض���اب ا ُ
خل َّر ِد ال ُعرُ ِب
ك� َأ�س الكرى و ُر
َ
احل�صب
بر ِد ال ُّثغور وع��� ْن �سل�سالها
ِ
ال�س ْي���فِ لمَ ْ تجُ ِ ِب
َو َل ْو �أَ َج ْب َ
���ت ِب َغيرْ ِ َّ
ومل تُع��� ِّر ْج عل���ى الأوت���ا ِد ُّ
والطن ُِب

ولهذا املقطع مع املقطع الأخري من الق�صيدة �أهمية يف
تو�صيف الق�صيدة كلها ،و�إدراجها �ضمن فن املديح احلربي ،ولعل
هذه الق�صيدة حملت يف طياتها دفقات �شعورية  ،وطاقات انفعالية
�صادقة ،برز فيها موقف ال�شاعر ،ور�ؤيته اخلا�صة للحدث ،وال�شاعر
ال يتوانى يف ت�صويره للمعت�صم بط ًال عمالق ًا يذكرنا ب�أبطال ال�سرية
التاريخية �أو امللحمة مع ما �أ�ضفى عليه من ال�صفات الدينية(.)37

أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

و�أجد ال�شاعر يف هذه اللوحة يتعامل مع ما ن�سميه اليوم
بق�ضية التلقي والت�أويل ،حتى يتيح للمتلقي �أن يتلقى �شعره بطرق
ت�أويلية تتنا�سب مع �شعره ،الذي يفاخر به ب�أنه للخا�صة ولي�س
للعامة ،وهذا ما ات�ضح يف موا�ضع كثرية من �شعره ،ومنه ما جاء

د .فيصل حسني غوادرة

به يف البيت الأول (ك�أ�س الكَرى) و(ر�ضاب اخل ُّرد) ،والبيت الثاين
و(بر ِد الثغور) ،ويف البيت الرابع (تركت عمود ال�شعر
َ
(ح ّر الثغور) ْ
ُم ْن َقعراً) ...ف�أبو متام «يقول ال�شعر �أحيان ًا لذاته ،وحتقيق ًا لرغباته،
وتعبرياً عما يجي�ش به �صدره»(.)38

● ●اللوحة ال�سابعة :ثم ي�صف �أبو متام قائد الروم «توفل�س» وما حل بجي�شه:

الع�ي�ن تُوفلِ�س
احلرب ر�أْي
ملَّ���ا ر�أى
ِ
َ
غَ ��� َدا ُي��َص�ررَ ِّ فُ ِبالأَ ْم���وال ِج ْر َيتَه���ا
����ض ال َوقُو ُر ِب ِه
زعتِ الأَ ْر ُ
���ات! ُز ْع َ
َه ْي َه َ
ْ
الذه���ب املُرب���ي بكرثت ِه
مل ُينف���ق
َ
ُ
الغ���اب ه َّمتُه���ا
د
أ�س���و
�
د
���و
�س
ل
أ
ا
إن
َ
� َّ ُ َ
ِ
اخلط���ي َمنْطِ قَ��� ُه
َولىَّ َ ،وقَ��� ْد �أَجلَ��� َم
ُّ
�صفَ ال َّر َدى و َم�ضى
�أَ ْح َ�س���ى َق َرابينه رَ ْ
أر����ض ُي�رشف��� ُه
م���و ِّكالً
بيف���اع ال ِ
ِ
رها َع��� ْد َو الظَّ لِيمَ ،ف َق ْد
ح
ن
د
� ْإن َي ْع��� ُ مِ ْ َ َ
ت ِْ�س ُعو َن �أَلْفاً ك�آ�س���ا ِد ال�شرَّ َى ن َِ�ض َج ْت

ويتجه ال�شاعر الآن �إىل ذكر قائد الروم (توفل�س) الذي حلّت
به الهزمية ،ووىل هارب ًا ومل يعقب ،واخلوف ميلأ عليه كيانه ،ومل
تنفعه الأموال التي كان يوزعها ا�سرت�ضاء �أو ر�شوة للآخرين� ،إذ
تفرق جي�شه بعد �أن قتل منه كثري ،و�أخذ يعدو كالظليم خوف ًا وجبن ًا

واحلَ��� ْر ُب َم�شْ َتقَّة ُ ا َ
حل َر ِب
مل ْعنَى مِ َن ا َ
َف َع��� َّز ُه ال َب ْح���رُ ذُو التَّي���ا ِر وال َع َب ِب
كت�سب
عن غ��� ْز ِو محُ ْ تَ�سِ ٍب ال غ��� ْزو ُم
ِ
َّهب
على احل�ص���ى وب ِه فقْ���رٌ �إىل الذ ِ
لب
ال�س ِ
يوم الكريهة ِ يف امل�سلوب ال َّ
تتَه���ا الأَ ْح�شَ ا ُء يف �صخَ ِب
ِب َ�س ْكتَة ٍ حَ ْ
َي َْح���ثُّ َ�أنجْ ���ى َمطَايا ُه مِ ���ن ال َه َر ِب
مِ ْن خِ فّة ِ ا َ
خل ْو ِف ال مِ ْن خِ فَّة ِ الط َر ِب
احلطب
كرثة
ن
م
جاحمه���ا
أو�سعت
�
ِ
ْ
َ
ِ
ني والعِ ن َِب
���ج الت ِ
ُجلُو ُد ُه��� ْم َق ْب َل ن ُْ�ض ِ

وفراراً من �أر�ض املعركة ،ومل ينفعه ت�سعون �ألف ًا من مقاتليه الذين
هزموا على يدي املعت�صم وجنده ،وال�شاعر يف هذه اللوحة يعر�ض
�صور الهزمية املادية واملعنوية التي حلقت بتوفل�س الرومي ،فهو
وفر خائب ًا
يوزع الأموال وينفق الذهب ،لكنها مل تفعل له �شيئ ًا ّ ،
خاوي ًا ترتعد فرائ�صه خوفاً...

● ●ويف اللوحة الثامنة ،يقول:

اجت���ث دابره ْم
ي���ا ُر َّب حوب���ا َء ملَّا
َّ
وف ِب ِه
���ب َر َج َع ْت ِب ُ
ال�س ُي ِ
و ُمغْ�ضَ ٍ
ي����ض ُّ
ْ
���ج
واحلَ��� ْر ُب قائ َم���ة ٌ يف م����أ ِز ٍق لجَ ِ ٍ
حت���ت �سناها م���ن �سنا قم ٍر
ك ْم ني َل
َ
قط���ع �أ�سباب ال ِّرقاب بها
ك ْم كان يف
ِ
كَ��� ْم �أَ ْح��� َر َز ْت قُ�ضُ ُب الهنْ���دِي ُم ْ�ص َل َت ًة
رجعت
ُ�ضيت من ُحجبها،
ٌ
ْ
بي�ض� ،إذا انت ْ

وي�ستمر ال�شاعر يف و�صف م�شهد الهزمية ذاته ،فقد اجتث دابر
الأعداء ،و�أ�صبح جنود الأعداء يف م�أزق �شديد ،جاثني على ركبهم،
�أذالء مهزومني ،وي�أتي ال�شاعر بـ (كم) التكثريية للمبالغة وتعظيم
ما حل باملهزومني  ،من جراء ال�سيوف املعت�صمية القوية القاطعة.
وال�شاعر �أبو متام يف لوحاته الأخرية حاول �أن يقدم �صوراً
جعل معانيها –و�إن كانت قدمية -وبعد �أن مزجها بالطباق

طا َب ْت و َل ْو ُ�ضمخَ ْت بامل ِْ�سكِ مل تَطِ ِب
الغ�ضب
حي ال ِّر�ضى م ْن رداه ْم م ِّي َت
ِ
َّ
كب
جتثُو القيا ُم ب ِه ُ�صغ���را ً على ال ُّر ِ
����ض �شَ ن ِِب
حَ
ْ���ت عا ِر ِ�ضها مِ ْن َعا ِر ٍ
وت َ
�سبب
ن
م���
ء
الع���ذرا
رة
د
املخ���
إىل
�
ِ
ِ
َ
ِ
َّ
���ب تهت��� ُّز يف ُكث ُِب
تهت��� ُّز م��� ْن قُ�ضُ ٍ
� ُّ
أحق بالبي����ض �أبداناً م��� َن احل ُُج ِب
واجلنا�س تنطق حيوية وفاعلية ،مثل( :من خدها الرتب ،مل يعلم
الكفر ،كمنت له املنية ،مطعم الن�رص� ،أجلم اخلطي منطقه ،خفة
اخلوف ،احلرب يف م�أزق جلب )...ولذلك «حني ننظر يف ن�صو�ص
�أبي متام التي حفلت بال�شعرية –االنزياح والالجتان�س والتنافر-
جندها قد انعطفت بال�سياق ال�شعري العربي ،مما جعلها حتدث هزة
ا�ستقبالية حادة يف ع�رصه ،دفعت نقاد ع�رصه �إىل �أن يتنكروا له
ويرف�ضوه ،ويحاولوا نفيه من دائرة ال�شعر»(.)39

● ●اللوحة التا�سعة :ثم يقول يف اخلتام:

خَ لِيفَ���ة َ اللهَّ ِ ج���ا َزى اللهَّ ُ َ�س ْع َي��� َك َع ْن
ب��ُص�رُ ْ َت بال َّراحة ِ الكُ�ب�رى فل ْم ترها
رحم
ب�ي�ن ��ُص�ررُ ُ ِ
�إن كان َ
وف ال َّده ِر من ٍ
ف َب�ْي�نْ َ �أ َّيامِ ��� َك الالَّت���ي نُ��ِص�ررِ ْ َت ِب َها
ا�ض كا�سِ مِه ُم
�أَ ْبق َْت َبن���ي ال ْأ�صفَر ا ِ
مل ْم َر ِ

���ن والإِ ْ�سالَ ِم واحل ََ�س ِب
ُج ْرثُو َمة ِ الد ْي ِ
َّعب
تُن���ا ُل �إ َّال عل���ى
ٍ
ج��س�ر م��� َن الت ِ
نق�ضب
م
غ�ي�ر
ذم���ام
مو�صول���ة ٍ �أ ْو
ِ
ِ ُ
ٍ
َ
���ب
و َب�ْي�نْ َ �أ َّي���ا ِم َب��� ْدر �أقْ��� َر ُب الن ََّ�س ِ
َّ���ت �أَ ْو ُج َه ال َع َر ِب
الوجو ِه وجل ْ
ُ�صفْ��� َر ُ
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وي�أتي م�شهد اخلتام بدعاء من ال�شاعر �أن يجزي اهلل اخلليفة
خري اجلزاء؛ ملا قام به من دفاع عن الدين و�أهله ،ف�أمري امل�ؤمنني
املعت�صم ر�أى �أن راحته الكربى  ،و�سعادته العظمى  ،ال تكون �إال
بالتعب ،وقتال الأعداء ،ودحرهم ،ثم يحاول ال�شاعر �أن يجعل �صلة
�أو م�شابهة بني فتح عمورية ومعركة بدر من حيث الأهمية واملكانة،
و�أن هذه املعركة �أبقت الكفار يف �ضالل وهزمية وذلة وخ�رسان،
و�أبقت �أمة العرب والإ�سالم يف عز ون�رص وفرح ،وهذه ال�صورة
التاريخية التي �سيطرت هنا يرى فيها �أبو متام دقة ال�صلة بني
غزوة بدر الكربى ،وبني هذا الفتح املعت�صمي« ،ولكن �أ�ضاف يف هذا
اخلتام تلك امل�ؤازرة الطريفة بني م�شهد وجوه الروم ،وقد �سيطرت
عليهم الذلة والهزمية ،وم�شهد وجوه امل�سلمني وما بدا عليها من
الب�رش وال�سعادة بنتائج هذا الفتح وعظمة �صاحبه»( ،)40وما عمورية
�إال امتداد لبدر ،فقد جاء هذا الن�رص بعد تعب وم�شقة ،ع ّز بعدهما
العرب ،وذل الأعداء ،وهلّت �أ�ضواء الن�رص بدل ظلمة دهماء(،)41
وبذلك ا�ستطاع ال�شاعر �أن ي�صور فرحة الن�رص عند امل�سلمني ،وكيف
بدت ب�شائر العزة على جي�ش املعت�صم ،وعالمات الهزمية واالنك�سار
على جي�ش الروم.

الفصل الثاني:
حياة ابن القيسراني الشخصية والشعرية:
هو �أبو عبد اهلل ،حممد بن ن�رص بن �صغري ،املعروف بابن
القي�رساين ،وبالقي�رساين  ،ي�صل ن�سبه يف بع�ض امل�صادر �إىل
ال�صحابي خالد بن الوليد ،ولد يف مدينة عكا الفل�سطينية �سنة
478هـ ،ثم انتقلت به �أ�رسته �إىل مدينة قي�سارية ال�ساحلية ،فن�ش�أ

َوكَ��� ْم لَ��� ُه مِ ��� ْن َو ْق َع���ةٍ َي ْو َمه���ا

بها ،وغلبت ن�سبته �إليها ،ثم جاء دم�شق نحو �سنة 494هـ ،وبقي
فيها �إىل نحو �سنة 527هـ ،زار خاللها بغداد ،ثم ا�ستقر يف حلب
وتوىل فيها خزانة الكتب� .سافر خاللها �إىل املو�صل و�أنطاكية،
ثم قدم دم�شق �سنة 547هـ ،مات يف دم�شق يف � 22شعبان �سنة
548هـ .و�أعقب ال�شاعر ،وبقيت الوجاهة والنباهة والعلم والتقوى
يف عقبه �إىل ق 8هـ.
تعلم الأدب واللغة والنحو ،ومتر�س بنظم القري�ض .در�س
الأحكام والهيئة ،وتعلم احل�ساب والهند�سة والتنجيم ،وتوىل مهنة
�إدارة ال�ساعات على باب جريون عند امل�سجد الأموي .وكان وافر
احلظ للأخبار والتواريخ ،ومتر�س بالكثري من م�سميات احلرب
وم�صطلحاتها ،كان مثقف ًا بالعلوم الدينية التي تت�صل بالقر�آن
والفقه واحلديث ،وعندما هزم نور الدين الفرجن يف معركة �إ ّنب
وقتل جمع ًا كبرياً منهم ،ومن بينهم الربن�س �صاحب �أنطاكية ،قال
ابن القي�رساين ق�صيدته –مو�ضع الدرا�سة -من�شداً �إياها لنور الدين
بج�رس احلديد الفا�صل بني عمل حلب وبني عمل �أنطاكية(.)42
قر�أ الأدب على توفيق بن حممد الدم�شقي ،وات�صل ب�شاعر
ال�شام يف ع�رصه ابن اخلياط ،وت�أدب عليه  ،ويبدو �أنه مل�س عنده
موهبته ال�شعرية  ،فعني به و�شجعه ،وب�رصه مبذهبه الفني ،مدح
ملوك الزنكيني ،كعماد الدين ووزيره اجلواد جمال الدين ،ثم مدح
نور الدين الذي ا�ستقر يف بالد ال�شام بعد والده؛ لأنه كان معجب ًا
بنور الدين زنكي الذي �أنقذ الدين وطهر بالد ال�شام من ال�صليبيني،
ف�سجل ال�شاعر فتوحه ووقائعه؛ لي�ؤرخ ب�شعره الفتوح ويعرب عن
�شعوره وعواطفه ،ولعل �أبرز املعارك التي �أرخ لها هي معركة �إ ّنب ،
وذلك يف �سنة 544هـ ،كقول ابن القي�رساين:

عِ نْ���د ُمل���وك ال��ِّشرِرِّ ك َم�شْ ه���ود

وكان قد مدحه �سنة 534هـ حني انت�رص على ال�صليبيني يف
بع�ض املواقع ،ويف �سنة 539هـ حني ا�ستوىل على الرها .ولل�شاعر
ق�صائده الثغريات عندما كان يرتدد على �أنطاكية والتي تعد من
�أجمل ق�صائده ال�شعرية ،وعند عودته �إىل دم�شق بعد حلب نظم
ق�صائد مدحية كثرية يف الأ�رسة احلاكمة ،حيث لقي منهم التكرمي
واالحرتام ،بعد اجلفاء بينه وبني نور الدين قبل رحيله من حلب �إىل
دم�شق ،ونلمح يف �شعره اجتاهات عامة ثالثة هي :ت�صور الأحداث
الكربى يف بالد ال�شام ،واالجتاه التقليدي يف املدح ،والتجديد يف
معاين الغزل والن�سيب� .أ�شار الأقدمون �إىل ديوان كبري لل�شاعر ،ولكنه
مل ي�صل �إلينا ،وما و�صل هو ديوان �صغري اختاره من �شعره وق�رصه
على الثغريات ،وعلى مقطعات متفرقة ،و�أهمل ق�صائده الطنانة يف
مدح نور الدين وغريه(.)43
ابن القيسراني بني التقليد والتجديد:
لئن لب�س �أبو متام ثوب التقليد وت�رسبل ثوب التجديد ،ف�إن
ابن القي�رساين لب�س ثوب التقليد فقط ،و�إن حاول �أن يت�رسبل ثوب
التجديد ،ولكنه �رسعان ما يخلعه حتت �ضغط التقليد ،وخا�صة تقليده
لأبي متام واملتنبي ،حتت اتباعية عنيفة جعلته يحتذي حذوهم يف
�أفكارهم ومعانيهم و�ألفاظهم ،حتى يف �أوزانهم وقوافيهم ،كما فعل
يف بائيته يف مدح نور الدين زنكي بعد انت�صاره على الروم يف
معركة �إ ّنب ،مقلّداً يف ذلك �أبا متام تقليداً كبرياً �إىل درجة االقتداء
واالحتذاء.
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ومما ي�ؤخذ على ابن القي�رساين يف �شعره اجلهادي ،هو اتخاذه
ال�سابقني من ال�شعراء قدوة له يف نظم هذا ال�شعر ،كاقتدائه ب�أبي متام
واملتنبي مثالً ،فهو حني يريد �أن يعرب ب�شعره عن وقائع احلروب
ال�صليبية« ،تراءى له �أنه ال يفيها حقها من الو�صف والت�صوير� ،إال
�إذا ا�ستعار �أدوات الفحول ال�سابقني له يف التعبري عن وقائع م�شابهة،
فكان �أن تراءت �أحداث الع�رص له �صوراً من الأحداث املا�ضية ،ال
يفرقها عنها �إال الأ�سماء اجلديدة للنا�س والأماكن ...ومن ثم بهتت
�سمة الواقعية فيها ،و�أ�صبحت ن�سخ ًا منقولة عن �صور �سابقة»(.)44
و�شعر ابن القي�رساين يبدو «وك�أنه معر�ض لأنواع الزخارف
اللفظية ما بني جنا�س وطباق وتق�سيم وح�سن تعليل وتورية
وتر�صيع ،ولعب على الألفاظ وغلو ومفارقات� ..إىل �آخر �أنواع فن
الزخرف البديعي»( ،)45لعله يف ذلك يحاول �أن يطاول �أبا متام،
وي�صل �إىل درجته ال�شعرية� ،أو على الأقل يرفع من قدرته الفنية يف
�شعره.
وبني التقليد والتجديد اجته ابن القي�رساين وغريه من �شعراء
احلروب ال�صليبية نحو عمالقة ال�شعر العربي قبلهم ،فجاءت احلركة
ال�شعرية مت�ساوقة بني فن ال�شعر وحركة احلروب ال�صليبية بدءاً من
ت�صوير دوافعها وطبيعتها وم�ساراتها� ،إىل عر�ض احلركة امل�ضادة

أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

لها من قبل امل�سلمني للدفاع عن الدين والوطن ،فتوحد ال�شعراء يف
تكوين ت�صوير تقليدي ي�ضع يف اعتبارهم موروثهم من املو�ضوعات
القدمية ،و�رصاع امل�سلمني مع امل�رشكني ،ثم «راح �شعراء الع�رص
يوثقون التاريخ بق�صائدهم ،وك�أنهم يتلم�سون خطى �شعراء
الروميات من �أقطاب العبا�سيني على نهج �أبي متام يف ق�صائده
امل�شهورة ،التي �أبرزت تفا�صيل الواقع واحلروب يف ع�رصه»(.)46
وجند عند ابن القي�رساين �أن «الأ�شعار امل�صنوعة قلما يتفق

د .فيصل حسني غوادرة

فيها الأبيات املطبوعة ،وقد الحظنا �أن ال�شاعر كان يتخذه يف
بع�ض ق�صائده هذا املذهب ،ويظهر فيه الت�صنع والتكلف ،بيد �أنه
كان يقت�صد يف ال�صنعة �أحيان ًا كما يف ثغرياته؛ لأنه كان ي�ستجيب
لنداء العاطفة ال�صادقة ،هكذا كان ال�شاعر يف �صنعته مطبوع ًا تار ًة،
ومت�صنع ًا تارة �أخرى ،وعلى ذلك ذاع �صيته بني معا�رصيه ،فكان
رائداً من رواد مذهب الت�صنع البديعي يف هذا الع�رص»( ،)47ومن بني
ال�شعراء الذين كان لهم دورهم الوا�ضح واجللي يف الت�صنع.

قصيدة ابن القيسراني البائية يف معركة إنّب(:)48
يقول ابن القي�رساين ميدح نور الدين بعد انت�صاره يف معركة �إ ّنب� ،أن�شده �إياها يف ج�رس احلديد الفا�صل بني عمل حلب و عمل �أنطاكية:
● ●اللوحة الأوىل:

ُت���ب
وذي املَ���كارم ال م���ا قالَ���ت الك ُ
تع�َّث�رَّ َ ْت خَ لْفه���ا الأ�شْ ع���ار وا ُ
َ���ب
خلط ُ
َع���ب
براح���ةٍ لل َم�ساع���ي ُدونَه���ا ت ُ
ال�شهب
حت���ى ابتن���ى ق ّب���ة �أوتاده���ا
ُ
احلقب
ه
�أف�ضَ ���ى ا ِّت�ساعاً مِبا �ضاقَ���ت ِب
ِ
ُ
ْ���ب وال ْأح�ش���اء ت َْ�ض َط ِر ُب
وثا ِب َ
���ت القل ِ
���ب
ف����ؤاد رومي���ة الك�ب�رى له���ا ِ
يج ُ
ال�صل ُُب
ال�صل ُْب وانحطت بها ُّ
�أودى به���ا ُ
أرب
�
ذك���ره
يف
القن���ا
ق���والً ل�ص���م
ُ
كث���ب
م���ن ي���وم َيغْ���را َبعي���د ال وال
ُ
الكذب
ك���م � ْأ�سل���م اجلهل ظنَّ���اَ غَ ���رّه
ُ

ه���ذي العزائ ُم ال م���ا َت ّدع���ي القُ�ضب
وه���ذِه ال ِه َم��� ُم الالّت���ي َمت���ى خُ طِ َب ْت
�صاف َْحت ي���ا ابن عِ ماد ال ّدي���ن َذ ْو َرتها
م���ا زال َج��� ّدك َي ْبن���ي ُك ّل �شاهِ ق���ةٍ
هلل َعزم���ك م���ا �أم�ضَ ���ى َو َه ُّم���ك م���ا
هاجع ٌة
ي���ا �ساهِ د الطَّ ��� ْرف وال ْأجف���ان ِ
راجف��� ٌة
�أغْ ��� َر ْت ُ�سيوف���ك بالإف���رجن ِ
�ضرَ ْب���ت َك ْب�شه���م مِ نه���ا
بقا�صم���ةٍ
ِ
قُ���ل ُّ
���ت م�سامِ عه���ا
للطغ���اة و�إن ُ�ص َّم ْ
م���ا َي���وم �إنَّ���ب والأ ّي���ام دائِل���ة
�أغرّك���م خِ ْد َع���ة الآم���ال ظَ نَّك���م

ال�شاعر يف لوحته الأوىل ،ويف مطلع ق�صيدته املدحية لنور الدين زنكي ،يعمد �إىل املا�ضي مقلداً ،و�إىل �شاعر كبري ك�أبي متام مقتدي ًا
به يف ق�صيدته التي مطلعها:

ال�س ْي���فُ �أَ ْ�ص��� َدقُ �إِ ْن َب���ا ًء مِ ��� َن ال ُكت ُِب
َّ

ولذا �أجد ابن القي�رساين يتفق مع �أبي متام يف هذه الق�صيدة
 ،فهو ي�سري على نهجه يف وزن الق�صيدة ،وهو البحر الب�سيط ،ويف
رويها حرف (الباء) ،ويف الكثري من املعاين والألفاظ ،حتى يف
ال�صور و�أنواع البديع كالطباق واجلنا�س وغريها.
وال�شاعر ابن القي�رساين ،وكما قال �أبو متام ،يكذب ادعاءات
املنجمني ،ويثبت �أن الإ�رصار على جهاد ال�صليبيني ،و�شحذ الهمم،
والزحف والقتال وخو�ض املعارك هو �أف�ضل طريق ل�صد الغزاة
املحتلني ،وال�شاعر يف هذا املطلع يعر�ض �صوراً لنور الدين ،يظهر
من خاللها عزائمه املا�ضية  ،ومكارمه الوا�سعة ،وهممه العالية،
وب�أنه ابتنى له جمداً �أوتاده ال�شهب ،وب�أنه �أعمل �سيوفه يف �أح�شاء
الإفرجن ،ف�سيطر عليهم اخلوف والهلع� ،إىل �أن �أ�صبح يوم �إ ّنب من
الأيام التي لها �صدارتها يف التاريخ الإ�سالمي املجيد .والتي ك�شفت
الآمال اخلادعة التي كان يعي�شها الإفرجن ب�أنهم �أقوياء،حتى دك
ح�صونهم ،وهزمهم نور الدين.
ولعل ال�شاعر وفق يف توظيفه لبع�ض املفردات ،كما ح�صل يف
ا�ستخدامه ال�سم الإ�شارة (هذي ،هذه) كمنبهات للمتلقي حتى ينتبه

َّعب
يف ح���د ِه احل ُّد
َ
ب�ي�ن اجل��� ِّد والل ِ
ويهتم مبا �سيقوله ال�شاعر ،وب�أن ما �سيقوله هو �أمر عظيم جليل .ثم
يح�شد مفردات �أ�ضيفت �إىل غريها يف �سياقات حتتاج من املتلقي �أن
يقف عندها  ،حتى ي�ؤولها وفق ر�ؤيته الفنية واجلمالية ،وذلك مثل:
(تدعي الق�ضب ،الهمم خطبت ،تعرثت الأ�شعار واخلطب� ،صافحت
ذروتها ،ابتنى قبة� ،ضاقت احلقب ،الأجفان هاجعة ،الأح�شاء
ت�ضطرب� ،سيوفك راجفة ،خدعة الآمال� )...،إن مثل هذه الألفاظ وما
ورد غريها يف اللوحات الأخرى تتطلب من املتلقي وقفات ت�أملية
وت�أويلية؛ لأن “اللغة املعيارية هي اخللفية التي ينعك�س عليها
التحريف اجلمايل املتعمد للمكونات اللغوية للعمل� ،أو بعبارة �أخرى
االنتهاك املتعمد لقانون اللغة املعيارية”()49؛ ولهذا ف�إن للن�ص �إذا
ما �أجنز حياة م�ستقلة عن �صاحبه ،قد تتجاوز جتاوزاً كام ًال ما �أراده
�صاحبه منه(.)50
ويبدو البن القي�رساين �أن نور الدين كان منوذج ًا للقائد الذي
يت�صف مب�ضاء العزم ،وعلو الهمة ،وال�سهر على م�صلحة الأمة،
وثبات القلب ،وقوة الب�أ�س ،و�شدة الفتك ،واالهتمام بتح�صني البالد
وتقويتها»(� )51إىل غري ذلك من ال�صفات التي خلعها عليه يف
املحطات القادمة.
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● ●اللوحة الثانية :يقول فيها:

ر�ضى
غ�ض ْب���ت لل ّدين َحت���ى لمَ َيفتك َ
ِ
طَ َّه���رت �أر����ض الأعادي م���ن دِمائِهم
ا�ستَطار ��َش�ررَ ار الزِّن���د قادِحة
حت���ى ْ
واخلي���ل م���ن حتت قتاله���ا تخر لها
والنقع ف���وق �صق���ال البي�ض منعقد
وال�سي���ف ه���ام على ه���ام مبعركة
َّ
والنب���ل كالوب���ل هط���ال ولي�س له
وللظب���ى ظف���ر حل��� ٌو َمذاقَت��� ُه
وللأ�سنّ���ة َع ّم���ا يف ُ�صدوره���م

الغ�ضب
وكان دي���ن ال ُهدى َمر�ضات���ه
ُ
جن���ب
طَ ه���ارة كل َ�سي���ف عِ نْده���ا
ُ
ت
فاحلَ��� ْرب تُ��ْض�ررْ م والآج���ال
َطب
ت
ْ
حُ
ُ
واخلب���ب
قوائ���م خا َن ُه���ن الرّك����ض
ُ
له���ب
كم���ا ا�ستق���ل دخ���ان حتت���ه
ُ
اليلب
ال البي����ض ذو ذم���ة فيه���ا وال
ُ
�سحب
�س���وى الق�س���ي و�أي���د فوقه���ا
ُ
�رضب
ك� مَّأن���ا ال��َضْرَ ْ ب فيما بينه���م
ُ
قل���ب
م�ص���ادر �أقل���وب تل���ك �أم
ُ

ويف اللوحة الثانية �أجد ال�شاعر ي�ستمر يف الثناء على القائد
نور الدين ،الذي غ�ضب للإ�سالم ،ونه�ض حلماية الدين ،حتى ملأ
الأر�ض من دماء �أعدائه ،و�أ�شعل نريان احلرب فيهم ،وتتواىل
ال�صور التي يعر�ضها ابن القي�رساين فيقول� :إن خيول الروم مل تعد
ت�ستطيع ال�سري ملا حتمله من قتلى ،والغبار (النقع) حجب ر�ؤية
ال�سيوف البي�ضاء ل�شدته ،وال�سيوف تنق�ض على ر�ؤو�س الأعداء
فتخر هاماتهم ،والنبل ت�سقط عليهم كوبل املطر الغزير ،ثم �صور
ال�شاعر حالوة مذاق ح ّد الظبا (الدماء التي تقطر منها) كحالوة
الع�سل ،و�صوت الرماح وهي تدق �صدور الأعداء  ،الواحد منها

كالبئر الذي تنزل فيها الدالء.
وال�شاعر يف هذه اللوحة يقدم �صوراً تتنا�سب مع الن�رص
الذي �أحرزه نور الدين ،في�صور عملية تطهري البالد من الروم
بطهارة ال�سيف من جنا�سة دمهم ،و�صور احلرب ك�أنها نار ت�رضم،
والآجال حتتطب ،والنقع منعقد ،وال�سيف هام على هام� ،إىل غري
ذلك ،كل هذه ال�صور التي عمل ال�شاعر على تركيبها و�إبرازها -مع
ما ظللها به من الطباق واجلنا�س -ما هي �إ ّال �إعادة �إنتاج عقلية
لتجربة عاطفية( )52ملأت قلب ال�شاعر وكيانه ،لفرحه بالن�رص
العظيم.

● ●ويف اللوحة الثالثة :يقول:

غرب
فا�ست�سلم���وا وه���ي ال نب���ع وال ُ
ق�صب
الق���ى الع���دى والقنا يف كف���ه
ُ
العط���ب
ي���ا رب حائن���ة منجاته���ا
ُ
النوب
ث���ارت عليه���م بها من حتته���ا
ُ
َم ْ�سلوب���ة َوك�أن القَ��� ْوم م���ا ُ�سلب���وا ُ
رب
فيم���ا َم�ضى ن�سي���ت �أيامه���ا ال َع ُ
حمت�سب
مِ ���ن املل���وك فَن���ور ال ّدي���ن
ُ
احلجب
�إال تمَ َ َّزق َعن �شَ ْم����س ال�ضّ حى
ُ
اللقب
ِ���ه
َووجه���ه نائ���ب ع���ن َو ْ�صف
ُ
قت�ضب
�شغ���ل ف���كل مديح���ي في���ه ُم
ُ

خان���وا فَخانَت ِرماح الطَّ ع���ن �أ ْيديهم
ك���ذاك َم��� ْن لمَ ْ ي���وق اهلل مهجت���ه
كان���ت �سيوفه���م �أوح���ى ُحتوفه���م
حتّ���ى الط���وارق كانت م���ن طَ وارقهم
ِي���اب مِ ��� ْن دِمائِه���م
� ْأج�ساده���م يف ث ٍ
�أنب���اء ملحم���ة ل���و �أنه���ا ذك���رت
َم ْن كان يغ���زو ِبالد ال��ش�رك مكت�سبا
ذو غ���رة م���ا �سم���ت وال َّل ْي���ل معتكر
�أفعال���ه كا�سم���ه يف كل حادِث���ةٍ
يف كل ي���وم لفك���ري م���ن وقائع���ه
وي�ستمر ال�شاعر يف بداية اللوحة الثالثة ي�صف ما ح ّل
بالأعداء على يد نور الدين ،في�صور ا�ست�سالمهم ،وعدم متكنهم
من ت�سديد رماحهم نحو امل�سلمني ،ويكني ال�شاعر عن ف�شلهم يف
ذلك بخيانة الرماح لأيديهم ،والرماح ال تخون ،ولكن �أ�صحابها
�أ�صابهم اخلور واجلنب واخلوف .ثم ي�أتي ال�شاعر بحكمة مفادها:
�أن من مل يتق اهلل ويتح�صن �إميانه بقوة اهلل �سيالقي الأعداء خاوي ًا
خائف ًا جباناً ،ك�أن الرماح يف يديه ،كنبات الق�صب ال قيمة لها.
وي�ستمر ال�شاعر يف عر�ض م�سل�سل الأحداث التي �أ�صابتهم
و�صور الهزمية واخلذالن الذي حلق بهم ،ف�سيوفهم مل تبعد عنهم
م�رصعهم ،وطوارقهم مل حتمهم من �رضبات امل�سلمني ،و�أج�سادهم
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غرقى بدمائهم .ثم يبد�أ ال�شاعر بت�صوير عظم هذه املعركة التي
هي ملحمة عظيمة ال تن�سى ،كان قائدها وبطلها نور الدين  ،الذي
غزا بالد الروم حمت�سب ًا �أجره عند اهلل ،ففعاله �أ�صبحت وا�ضحة
للجميع ك�شم�س ال�ضحى ،و�أخذت من ا�سمه نوراً و�إ�شعاعاً ،ومهما
�أمدحه –كما يقول ال�شاعر -ال �أفيه حقه .وال�شاعر هنا يقدم
�صوراً ح�سية ر�آها النا�س ب�أعينهم ،ومل�سوها ب�أيديهم ،ومتثلوها
بعقولهم ،فال�صورة عند ابن القي�رساين هي «ت�شكيل لغوي ،يكونها
خيال الفنان ،من معطيات متعددة ،يقف العامل املح�سو�س يف
مقدمتها ،ف�أغلب ال�صور م�ستمدة من احلوا�س �إىل جانب ما ال ميكن
�إغفاله من ال�صور النف�سية والعقلية»(.)53

أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

د .فيصل حسني غوادرة

● ●اللوحة الرابعة ،ويقول فيها:

من باتَ���ت الأُ ْ�سد �أ��ْسفرْ ى يف َ�سال�سِ له
ف َملك���وا �سل���ب الإبر ْي���ز قاتل���ه
لل�شق���ي مب���ا القَ���ت فوار�س���ه
م���ن
ّ
َع ِجب���ت لل�صع���دة ال�سم���راء ُمثمرة
َ�سم���ا َعليه���ا ُ�سم���و امل���ا ِء �أ ْر َهقَ���ه
م���ا فارق���ت عذب���ات الت���اج مفرقة
�إذا القن���اة ابتغ���ت يف ر�أ�س���ه نفق���ا
كن���ا نع���د حم���ى �أطرافن���ا ظف���را
َع َّم���ت فُتوح���ك بالعِ ���دى َمعاقِله���ا
ْ
مل َي ْب���ق مِ نهم �سوى بي����ض بال َر َمق

ويعمد ال�شاعر يف هذه اللوحة �إىل ت�صوير قوة نور الدين،
ف�شبه �أ�رسى الأعداء ب�أ�سود مقيدين ب�سال�سل الأ�رس ،فلو مل يكن هو
�أ�سد قوي ه�صور ملا ا�ستطاع �أ�رس ه�ؤالء .وقد و�صل الأمر بنور الدين
�إىل �أن �أعطى قاتل (الربن�س) القائد الرومي ممتلكاته كغنيمة له ،ثم
ي�صف الربن�س بال�شقي املهزوم ،وي�صور كيف قتل عندما تعر�ض
ر�أ�سه ل�رضبة رمح �أجهزت عليه ..ثم ي�أتي �إىل الثناء على القائد نور
عمت
الدين زنكي ،وكيف ملك الأر�ض وبالد الروم بحد ال�سيف ،الذي ّ

الغلب
ْ���ب �إال من ل���ه
ُ
ه���ل ي�أ�رس الغل َ
ل���ب
وه���ل ل���ه غ�ي�ر �أنطاكي���ة َ�س ُ
قت���ب
تتِ���ه
و�إن ب�سائره���ا م���ن حَ ْ
ُ
���ب
بر�أ�س���ه �إن �إثم���ار القن���ا َع َج ُ
ب���ب
�أنبوب���ه يف �صع���ود �أ�صله���ا َ�ص ُ
���ذب
�إال وهامت���ه ت���اج وال َع ُ
ِ��س�رب
ب���د�أ لثعلبه���ا م���ن ن َْح��� ِره
ُ
َحت�سب
فَملَّكت���ك الظبى م���ا َل ْي����س ن
ُ
ج���رب
َك�أن ت َْ�سلي���م ه���ذا عِ ن���د ذا
ُ
الذنب
كم���ا التوى بع���د ر�أ�س احلي���ة
ُ
فتوحه وانت�صاراته معاقل وح�صون الروم ،وينهي ال�شاعر لوحته
هذه بت�شبيه الروم كالأفعى التي ال �أمان لها؛ لأنها تلدغ عندما
يحني الوقت املنا�سب لها.
وقد ع ّد بع�ضهم اال�ستعارات والت�شبيهات الواردة يف هذه
الأبيات من �صور الإغراب الواردة يف �شعر ابن القي�رساين ،ولعل
تلم�سهم الخرتاع املعاين يجيء عن طريق انقداحها لهم من خالل
ّ
معان �سبقوا �إليها(.)54
ٍ

● ●اللوحة اخلام�سة :ويقول يف ختام الق�صيدة:

فانه�ض �إىل امل�سجد الأق�صى بذي جلب
وائذَن َ
مل ْو ِجك ملوجك يف تَطْ هري �ساحِ له
ي���ا من �أع���اد ثُغ���ور ال�شّ ���ام �ضاحِ َك ًة
م���ا زل���ت تلح���ق عا�صيه���ا بطائعها
َحلل���ت مِ ���ن عقله���ا �أ ْي���دي َمعاقِلها
و�أ ْيقَن���ت �أنه���ا تتل���و مراكزه���ا
�أجري���ت م���ن ثغ���ر ال ْأعن���اق �أنْف�سها
وم���ا رك���زت القن���ا �إال َومِ ن���ك عل���ى
َا�س َع���د مِب���ا نِلت���ه مِ ���ن كل �صالحِ ةٍ
ف ْ
�إال تَك���ن �أح���د الأبدال يف فل���ك التقوى
ال�سم���اء به���ا
َفلَ��� ْو تَنا�س���ب �أفْ�ل�اك ّ
ه���ذا َ ،و َه��� ْل كان الإ�س�ل�ام َم ْك َرم���ة

وي�أتي امل�شهد الأخري يف اللوحة الأخرية من هذه الق�صيدة،
ليدعو ال�شاعر القائد نور الدين للنهو�ض لتحرير امل�سجد الأق�صى
على ر�أ�س جي�ش قوي ،يطهر معه القد�س وال�سواحل الفل�سطينية
وال�شامية من ال�صليبيني ،كما فعل ب�أنطاكية وحلب وغريها ،التي
�أخذت تت�ساقط الواحدة تلو الأخرى .وال�شاعر يف هذا املقطع يعمد
يف خطابه �إىل القائد نور الدين طالب ًا منه �أن ي�ستمر يف حترير
البالد الإ�سالمية ،و�أن ي�ستمر يف حرب الروم حتى يق�صيهم عن بالد
امل�سلمني ،ولعل ال�شاعر قد عر�ض يف هذا امل�شهد كثريا من ال�صور
والت�شبيهات واال�ستعارات والكنايات( ،فالقد�س مرتقب ،و�أنت تعيد
ثغور ال�شام �ضاحكة ،ثغور زانها ال�شنب ،على ج�رس احلديد هزبر غيله
�أ�شب ،تنا�سب �أفالك ال�سماء) �إىل غري ذلك .حتى ي�ستثري همة نور الدين
 ،وي�شجه على الزحف �صوب امل�سجد الأق�صى لتحريره من ال�صليبني.

مرتقب
يوليك �أق�صى املُن���ى فالقد�س
ُ
جل���ب
ف�إمن���ا �أن���ت بح���ر جل���ه
ُ
ال�شنب
م���ن الظبى ع���ن ثغور زانه���ا
ُ
حل���ب
حت���ى �أقم���ت و�أنطاكي���ة
ُ
اله���رب
فا�ستحلف���ت و�إىل ميثاق���ك
ُ
طن���ب
مال���ه
َو َك ْي���ف يثب���ت بي���ت
ُ
ح�صب
جري اجلف���ون امرتاها ب���ارح
ُ
أ�شب
ِج��س�ر احلَدي���د هزب���ر غيل���ه � ُ
ح�سب
ي����أوي �إىل جن���ة امل�أوى له���ا
ُ
القط���ب
ف�ل�ا نتم���ارى �أن���ك
ُ
َ�س���ب
ل���كان َبينكم���ا م���ن عف���ة ن ُ
ي���ب
�إال �شَ ِه��� َدت َوعب���اد ال َه���وى غُ ُ
�إن الذي ي�ستعر�ض �أبيات هذه الق�صيدة ،وما ح�شد فيها ابن
القي�رساين من �صور وا�ستعارات وت�شبيهات ،وطباق وجنا�س ،يجد
�أن ال�شاعر و�إن مال �إىل التقليد واملحاكاة ملن �سبقه ،لكنه وفق يف
توظيفها  ،بحيث جاءت معربة عما يكنه ال�شاعر يف نف�سه نحو قائده
نور الدين زنكي ،وما �أحرزه من ن�رص على الأعداء ،وهزمية للروم،
ولعل ذلك يربز دور املتلقي ،وتظهر �أهمية نظرية التلقي التي �أر�سى
دعائمها «ياو�س» و «�إيزر» والتي �أعطت املتلقي دوراً يف ت�أويل
العمل الفني وحتليل �أبعاده(.)55
وقد �أفاد ال�شاعر يف ق�صيدته من ا�ستخدامه �أ�سلوب املقابالت
البالغية التي جاءت كالطباق واجلنا�س واال�ستعارة ...والتي وردت
ك�أ�ساليب للتعبري عن احلركة يف الق�صيدة ،و ك�شفت عن ملمو�سات
�أو مرئيات �أو م�سموعات يف ال�صورة ال�شعرية( ،)56مما ي�شكل �شبكة
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من احلوا�س يف ر�سم ال�صورة ال�شعرية .وجند ابن القي�رساين ينوه يف
منوذج للقائد ال�صالح ،و امللك العادل ،الذي
ق�صيدته بنور الدين فهو
ٌ
تعمق الإ�سالم يف نف�سه ،و�سعيه �إىل الأعمال ال�صاحلة ،م�ستعرياً له
بع�ض �ألقاب املت�صوفة وم�صطلحاتهم التي كانت �شائعة يف ذلك
الع�رص مثل( :الأبدال ،القطب) ليوازن بينه وبني احلكام الآخرين
الذين حتكمت بهم �شهواتهم .ويرى بع�ضهم �أن ال�شاعر مل يح�رض
املعركة ،و�إمنا و�صفها وحتدث عنها ب�شكل غيبي دون �أن ي�شهدها،
ولذلك جاء ب�أو�صاف عامة حتدث يف �أي معركة ،ولو �أنه مل يذكر
ا�سم املعركة (�إ ّنب) ملا ا�ستطعنا �أن نتعرف على �أن هذه الأو�صاف
تخ�صها(.)57
�أما عن ال�صور التي ح�شدها ابن القي�رساين يف ق�صيدته،
فهي �صور م�ستوحاة من احلياة الع�سكرية والدينية واالجتماعية،
و�صور �أخرى م�ستمدة من ال�سلوك الإن�ساين ،وما يعرتيها من �أحوال
وتقلبات ،فال�سيف جنب ،ومعاقل الأعداء م�صابة باجلرب ،وم�ستمدة
من م�صطلحات العلوم وغريها .ولعل ال�شاعر مزج يف ق�صيدته بني
ال�صور احلركية (اخليل تخر بقتالها) ،واللونية�( :أج�ساد �أعدائهم
حمراء من دمائهم) ،وذوقية( :حلو مذاقته) ،و�صوتيه � ،إ�ضافة �إىل
الت�شخي�ص عندما جعل بيت املقد�س يرتقب يوم التحرير ،وثغور
ال�شام فتيات �ضاحكات ،بالإ�ضافة �إىل الإغراب يف ت�شبيهاته
وا�ستعاراته ،كما يف قوله( :والنبل كالوبل هطال.)58( )...كل هذه
ال�صور والت�شبيهات واال�ستعارات �شكلت لوحة جميلة للمعركة وما
جرا فيها.
البديع عند الشاعرين :الطباق واجلناس:
بذل ال�شعراء يف الع�رص العبا�سي –والع�صور الأخرى-
جهودهم يف مديح خلفائهم ،وجند ال�شاعر �أبا متام يف ق�صيدته
املطولة هذه ميدح املعت�صم بعد فتح عمرية ،وي�أتي مبعان جديدة
وظفها لأول مرة ،كالذي دار حول التنجيم والكتب ،مع �سيطرة
املعاين اجلهادية والإ�سالمية على الق�صيدة ب�شكل وا�ضح؛ لأن
طبيعة هذه الق�صيدة ال�سيفية احلربية ومو�ضوعها يحتاج �إىل مثل
هذه املعاين(.)59
وقد عرف �أبو متام باجتاهه اخلا�ص يف ال�شعر ،وطريقته التي
ا�شتهر بها بني النقاد والعلماء بال�شعر يف ميله للبديع والإكثار من
ال�صنعة يف اللفظ واملعنى ،والبحث عن الطريف البعيد على ح�ساب
العبارة ورونق اللفظ ،مع عدم مراعاة القيم التقليدية املتوارثة يف
عمل ال�شعر ،وكان �إغراقه يف حماوالت التجديد يف املعاين ،واخلروج
عن القيم التقليدية �سبب ًا يف غمو�ض �شعره وميله �إىل التعقيد ،ويف
نهاية الأمر �أ�صبح البديع عند �أبي متام ق�ضية فنية وفكرية معاً،
ومل يعد �صيغ ًا فنية تك�سب ال�شعر رونق ًا ظاهرياً ،وحالوة �شكلية
فح�سب(.)60وكذلك فعل ابن القي�رساين يف �شعره ،ويف ق�صيدته التي
مدح فيها نور الدين زنكي بعد معركة �إ ّنب ،حيث ح�شد فيها ما مياثل
�سابقه ومن قلده ال�شاعر �أبو متام.
والبديع عند البالغيني �أ�صبح و�سيلة تعبريية من الطراز الأول،
يجعل من املفارقة احل�سية� ،أو املعنوية لغة �أ�صيلة لها دورها يف
تنظيم العنا�رص التعبريية ،وهذه الظاهرة البديعية �أ�صبحت جتد
نوع ًا من القبول ،ثم الإعجاب واال�ستح�سان ،حتى ا�ستقرت عالمة
مميزة لتجليات احلداثة( .)61وتدور مباحث البديع يف م�ستويني،
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�أولهما :امل�ستوى ال�سطحي النطقي الل�ساين ،كاجلنا�س وال�سجع،
والآخر يتمثل يف امل�ستوى الأعمق ،وهو ما ميكن ت�سميته بالنطق
الفكري ،وهو ما يت�صل بالف�صاحة املعنوية كالطباق واملقابلة(.)62
و�أجد ال�شاعرين �أبا متام وابن القي�رساين يف ق�صيدتيهما قد
ح�شدا من �ألوان البديع ال�شيء الكثري ،ولكنني �س�أقت�رص على الآتي
منها:
الطباق:
يتحول الطباق عند �أبي متام �إىل �صور تخالف ما يعرفه
القدماء من طرق ا�ستخدامه ،مبا فيه من مبالغة وعمق وتعقيد،
وهي تلك ال�صورة التي كان هو يطلق عليها «نوافر الأ�ضداد»« .فهو
ال ي�ستخدم الطباق ا�ستخدام ًا �ساذجاً ،وال يجعل الت�ضاد فيه ت�ضاداً
لفظي ًا فح�سب ،و�إمنا ي�ستخدمه ا�ستخدام ًا معقداً مبا يلونه من �ألوان
عقلية خمتلفة ،جتعل املقابلة املعنوية عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف ال�صورة
�إىل جانب املقابلة اللفظية»( .)63واملطابقة :هي اجلمع بني ال�شيء
و�ضده ،ولها فائدة فكرية حتقق دينامية يف بنية الن�ص(.)64
ويظهر الطباق يف ق�صيدة �أبي متام يف �صور متعددة ،ومناطق
كثري منها( :اجلد/اللعب ،بي�ض�/سود ،نبع/غرب ،دهياء-مظلمة/
الكوكب ،منقلب/غري منقلب ،فلك/قطب ،نظم/نرث� ،شعر/خطب،
�صعد�/صبب ،الإ�سالم/امل�رشكني� ،أم�/أب� ،شابت/مل ت�شب ،الف�أل/
نح�س ،الليل�/ضحى� ،صبح/الدجى ،ال�شم�س/النار ،الظلماء/ظلمة،
�ضحى/طالعة ،واجبة/مل جتب ،طاهر/جنب ،تطلع/تغرب ،بان/
غرب ،معمور/اخلرب ،ح�سن منقلب�/سوء منقلب ،ال�سمر/الق�ضب،
الحجبت/حمتجب ،بي�ض�/سمر ،حر الثغور/برد الثغور� ،أجبت/مل
جتب ،غزو/ال غزو ،حمت�سب/مكت�سب ،امل�سلوب /ال ال�سلب� ،أجلم/
�صخب ،اخلوف/الطرب ،طابت/مل تطب ،حي/ميت ،الراحة/التعب)
بالإ�ضافة �إىل الطباق العمودي ،والطباق يف قوايف الأبيات ال�شعرية.
�أما الطباق يف �شعر ابن القي�رساين فقد ورد على �صور متنوعة
منها( :تدعي الق�ضب/قالت الكتب ،الأ�شعار /اخلطب ،راحة /تعب،
ذروتها/دونها� ،أم�ضى�/أف�ضى ،ات�ساعاً�/ضاقت� ،ساهد/ثابت،
هاجعة/ت�ضطرب ،طهارة/جنب ،الرك�ض/اخلبب ،فوق/حتت،
دخان/لهب ،ال�سيف/اليلب ،الوبل –�سحب/نبع ،غرب/القنا-ق�صب،
حتوف/منجاة ،م�سلوبة/ما �سلبوا ،ذكرت/ن�سيت ،مكت�سب/حمت�سب،
الليل�/شم�س ال�ضحى� ،صعود�/صبب ،ر�أ�س/الذنب ،عا�صيها/
طائعها ،حللت/عقلها ،تتلو/يثبت )،بالإ�ضافة �إىل الطباق العمودي،
و قوايف الأبيات ال�شعرية.
�إن اجتماع ال�ضدين من احللى البديعية الذي �سماه البالغيون
الطباق( ،)65فالطباق الذي نتج عن الت�ضاد الذي انت�رش يف الق�صيدة
«يكت�سب �أهمية كبرية عند ح�ضوره يف �سياق �شعري؛ �إذ �إنه ي�شكل
خمالفة ،واملخالفة تغدو فاعلية �أ�سا�سية يتلقاها القارئ عرب ك�رس
ال�سياق واخلروج عليه»()66؛ لأن املخالفة التي نتجت عن الت�ضاد �أو
الطباق يف كثري من الأحيان �أكرث �أثراً يف نف�س املتلقي من املوافقة
واملواءمة.
و�أجد ك ًال من �أبي متام وابن القي�رساين قد ملأ ق�صيدته ب�صور
متنوعة من الطباق ،و�إن كان �أبو متام مقلداً ملن �سبقه كب�شار وم�سلم
بن الوليد وغريهما ،وتفوق عليهم يف طريقة عر�ض الطباق و�صوره،
ممزوج ًا مع �أمناط بديعية �أخرى كاجلنا�س واال�ستعارة وغريها.

أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

وكذلك فعل ابن القي�رساين ولكنه –وخا�صة يف هذه الق�صيدة -قد
حذا حذو �أبي متام يف تقليده له ،واملطلع على �صور الطباق عندهما
يجد الت�شابه بينهما .فلو �أخذنا مث ًال مطلع الق�صيدة عند �أبي متام،
لعرفنا كيف �أفاد من اجلمع بني الأ�ضداد التي ت�شكل �أ�سا�س ًا عنده
يف بناء ن�صه ال�شعري ،فا�ستخدم مثالً :بهيم الليل وال�ضحى ،و�صبح
من اللهب والدجى وال�شم�س ،وال�ضوء والظلماء وظلمة يف �ضحى،
وال�شم�س طالعة وقد �أفلت وهي واجبة ومل جتب ،فال�شاعر ب�إح�سا�سه
املرهف �صنع من هذه ال�صور التي تتجاذبها الأ�ضداد يف جانبني
متناق�ضني ،ولكنهما ميثالن �إح�سا�سني متغريين ،فكيف كانت
عمورية قبل الفتح ،وكيف �أ�صبحت بعده ،وكيف �ضاقت على الروم،
وكيف رحبت على جي�ش املعت�صم ،وهكذا)67( ...
وقد �أخذت نوافر الأ�ضداد تظهر عند �أبي متام ب�شكل �أو�ضح،
ف�إذا به ين�رش فيها تلك الأ�ضداد املتنافرة التي تتحكم فيها فكرة
املقابلة والت�ضاد بني الألوان  ،التي ي�ستمدها من ظاهرة اختالف
�ألوان الطبيعة التي حتولت من خالل ر�ؤيته اجلديدة � ،إىل �ألوان
غري م�ألوفة  ،ت�ستمد �أ�صباغها الغريبة من تلك املفارقة بني
النور والظالم� ،أو بني ال�صباح والليل ،وهي مفارقة ين�رشها يف
براعة نادرة يف كل جانب من جوانب لوحته الفنية  ،التي جت�سم
هذا الت�ضاد بني الألوان ،وتظهره يف �أقوى �أو�ضاعه ،و�أدق زواياه
تعبرياً عنه( .)68ولعل زحام الطباق يف الق�صيدتني يعك�س �إح�سا�س
كل منهما بالتفاعل احليوي مع م�شاهد و�أحداث كل ق�صيدة ،وذلك
مل�شابهة الأحداث بني الق�صيدتني.
ونلحظ عند �أبي متام �أن «يف ت�صويره غرابة يف جمع
املت�ضادات ،واالبتعاد يف اال�ستعارة عما هو م�ألوف ،وكذلك يف
ا�ستخدام �ألوان البديع ،حيث �أ�صبح �أبو متام من �أكرث ال�شعراء �إفادة
من نهج م�سلم بن الوليد يف ا�ستخدام البديع ،ولكنه كان يغو�ص على
املعاين في�ستخرج ما هو جديد وغريب منها»( .)69ولعل من �أ�سباب
الغمو�ض عند �أبي متام ،هو جلو�ؤه �إىل املعنى البعيد ي�صوغه يف
�ألفاظ تتوىل فيها �أ�شكال البديع ،وبخا�صة الطباق ،ويلوي املعنى
ليتم له الطباق ،فهو ي�ؤثر �صحته على �صحة املعنى ومتامه ،كما
فعل يف كثري من موا�ضع الطباق التي �سجلناها ،فحتى يتم له
الطباق مع ما �أراد من املعنى ف�إنه يجهد املتلقي ،ويجعله يظن
�أنه يتعامل مع لغز ،ولكن بعد تفكري يجد الأمر ي�سرياً ،فهو يريد من
متلقيه �أن يركب ال�صعب(.)70
�أما ابن القي�رساين ،فقد �أولع بالطباق �أي�ض ًا ولع ًا �شديداً،
فهو عنده ميثل تداعي ًا يحركه معنى اللفظة؛ «لأن ال�شيء قد يذكر
بنقي�ضه ،كما يذكر ب�شبيهه وحني يورد نقي�ض ال�شيء �أو الأ�شياء،
يتولد الطباق �أو املقابلة ...ولعل انف�ساح اخليال الذي يتميز به
امل�شتغلون بالفن-ومنه ال�شعر -جتعل عملية القفز الذهني من
ال�شيء �إىل نقي�ضه �أمراً �شائع ًا عندهم ،و�صور املطابقة واملقابلة
عند ابن القي�رساين من الكرثة �ش�أنها يف ذلك �ش�أن جتني�ساته بحيث
ي�صعب ا�ستق�صا�ؤها»( .)71ويبدو �أن ال�شاعرين قد �أوجد كل منهما
يف ق�صيدته �صوراً خمتلفة للطباق وظفها لأداء املعنى ،فقد تو�سل
الواحد منهما بالطباق لإظهار التباين يف املواقف� ،أو ليكون �رضب ًا
من املفارقات التي توهم التناق�ض ليثبت ال�صفة ونقي�ضها لل�شخ�ص
نف�سه� ،أو يكون لتحقيق املبالغة� ،أو لغري ذلك من الأمور.

د .فيصل حسني غوادرة

اجلناس:
يو�صف اجلنا�س ب�أنه ظاهرة �إيقاعية بالغية ،وقد عرفه
البالغيون ب�أنه «ت�شابه لفظني يف النطق� ،أو تقاربهما يف اللفظ،
واختالفهما يف املعنى ،وجتيء للتوكيد �أو الو�صول �إىل معنى
مزدوج ،وي�ستخدم لتح�سني الأ�سلوب»( .)72ومن �صور اجلنا�س التي
وردت يف ق�صيدة �أبي متام( :ح ّده/احلد ،احلد/اجلد ،ال�صفائح/
ال�صحائف� ،صفر/الأ�صفار ،فتح/الفتوح ،فتح/تفتح ،برة/برزة،
�صدت�/صدوداً� ،شابت/ت�شب ،قاين�/آين ، ،واجبة/مل جتب ، ،منتقم/
مرتقب/مرتغب ،حجبت/حمتجب� ،أ�شبوها/الأ�شب ، ،الثغور/
الثغور� ،أجبته�/أجبت /مل جتب ،احلرب/احلرب ،حمت�سب/مكت�سب،
امل�سلوب/ال�سلب ،الردى/م�ضى�/أجنى ،خفة/اخلوف ،يعد/عدو، ،
طابت/تطب ،عار�ضها/عار�ض ، ، ،امل�صفر�/صفر .بالإ�ضافة �إىل
اجلنا�س الذي ورد يف قوايف الأبيات ال�شعرية واجلنا�س العمودي.
�أما اجلنا�س الذي ورد يف ق�صيدة ابن القي�رساين ،فمنه:
ْب/ال�صلُب،
(الق�ضب/الكتب ،خطبت/اخلطب� ، ،أم�ضى�/أف�ضى ،ال�صل
ُ
ت�/صم� ،أغركم/غره ، ، ،هام/هام ،النبل/الوبل ،ال�رضب/
�صم
ّ
ّ
رضب� ،صدورهم/م�صادر ،قلوبُ /قلُب ،خانوا/فخانت�،أوحى/
� َ
حائنة ،الطوارق/طوارقهم ، ،مكت�سب/حمت�سب� ،أ�رسى/ي�أ�رس،
الغلْب/الغلَب ،مثمرة�/إثمار ،عذبات/عذب ،فارقت/مفرقه ،هذا/ذا،
جلة/جلب ،ثغور/ثغور ،عقلها/معاقلها ،حللت/ا�ستحلفت ،ي�أوى/
امل�أوى ،تنا�سب/ن�سب) بالإ�ضافة �إىل اجلنا�س الذي ورد يف قوايف
الأبيات ال�شعرية ،واجلنا�س العمودي.
لقد الحظ الأقدمون عناية كل من ال�شاعرين بالتجني�س،
فنعتوا ابن القي�رساين وهو املقلد لأبي متام –ب�أنه كثري التجني�س،
و�صاحب التطبيق والتجني�س( ،)73وو�صفوا �أبا متام ب�أنه قد �أكرث
من اجلنا�س ،و�أ�رشك معه الطباق والت�صاوير� ،إ�ضافة �إىل �إ�رشاكه
�صوراً جديدة من زخرف الفكر وو�شيه( .)74و�إذا كان �أبو متام قد جاء
بهذا احل�شد من اجلنا�س ،وما عر�ضنا قبله من الطباق ،وعرب لوحات
ق�صيدته املختلفة ،ف�إنه حتى يحاول �أن يوظفهما يف ر�سم ال�صورة
امل�رشقة للفتح العظيم ،وملا حدث يف فتح عمورية من ن�رص عظيم
على يد املعت�صم(.)75
ولعل ال�شاعرين �أفادا من تقنية ثنائيات اجلنا�س التي «ت�ؤدي
�إىل وجود وظيفة �إيقاعية جمالية ،تنتج عن الت�شابه الكبري يف البنية
ال�صوتية املتمثلة يف عدد احلروف ونوعها ،وترتيبها ،وحركاتها،
وعن التعادل الوزين من الناحية ال�رصفية ،مما يجعل الكلمات �أكرث
بروزاً و�إ�شعاع ًا من غريها يف الن�ص»( .)76وهذا ما حاول ال�شاعران
الإفادة منه  ،وتغذية �شعرهما به ب�شكل مكثف يف جميع لوحاتهما
ال�شعرية ،ون�ستطيع �أن ن�سجل هنا �إىل �أن هذه التجني�سات قد �أ�ضفت
على الأبيات حركة �إيقاعية �رسيعة معربة عن االنفعال القوي
لل�شاعر ،و�صورة لأجواء املعركة وما فيها من حركة عنيفة(.)77
 بني القصيدتني:�إن الناظر �إىل ق�صيدة ابن القي�رساين يجد �أنه قد �سار على نهج
�أبي متام يف كثري من جوانب الق�صيدة ،وقلده يف كثرية من الق�ضايا
الفنية ،و�أبو متام –كما �أ�رشنا -قلّد من �سبقه خا�صة يف جوانب
البديع املختلفة ،فمنهم من جعل م�سلم بن الوليد ب�أنه �أكرث �صناعة
و�إحلاح ًا على البديع من ب�شار و�أبي نوا�س ،وهو يطلب البديع من كل
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وجهة ،يطلبه يف اللفظ ،ويطلبه يف ال�صورة ،وي�ستخدمه يف كل نوع
و�سيلة للتعبري عن معانيه( .)78ثم قلده ب�شار و�أبو نوا�س ،وجاء �أبو
متام مقلداً وجمدداً يف طريقة عر�ض البديع والتنويع والتلوين فيه،
وحمل الراية من بعده ابن القي�رساين ،ولكنه مل ي�صل �إىل املرتبة التي
و�صل �إليها �أبو متام ،ونحن عندما نعقد مقارنة بني ال�شاعرين يف
ق�صيدتيهما مو�ضع الدرا�سة ،جند �أن ابن القي�رساين قد تابع �أبا متام
ونهج نهجه ،وحذا حذوه يف كثري من الأمور ،منها:
 لقد وجدت �أن الق�صيدتني تت�شابهان يف القوايف ،حتى يف
اللفظ كما يلي:
قافية ق�صيدة �أبي متام

قافية ق�صيدة ابن القي�رساين

الكلمة

رقم البيت

الكلمة

رقم البيت

ال�شهب

3

ال�شهب

4

غرب

5

غرب

21

قطب

9

القطب

50

ال�صلب

10

ال�صلب

8

اخلطب

11

اخلطب

2

�صبب

14

�صبب

35

حلب

13

حلب

44

النوب

18

النوب

24

احلقب

19

احلقب

5

�رسب

23

�رسب

37

اللهب

26

لهب

16

جتب

 29و 48

يجب

7

جلب

40

جلب

42

ت�شب ،الأ�شب

42 ،17

�أ�شب

48

كثب

66 ،43

كثب

10

ال�سلب

54 ،44

�سلب� ،سلبوا

25 ،32

العرب

72 ،46

العرب

26

احل�صب

47

ح�صب

47

الطنب

49

طنب

46

الهرب

57

الهرب

45

الغ�ضب

62

الغ�ضب

12

�شنب

64

�شنب

43

احلجب

67

احلجب

28

احل�سب

68

ح�سب ،نحت�سب

38 ،49

الن�سب

71

ن�سب

51

التعب

69

تعب

3

الذنب

7

الذنب

40

الت�شابه يف الأبيات واملعاين:
ق�صيدة �أبي متام

ق�صيدة ابن القي�رساين

1

1

11

2

12

39

50

32

 ووجدت �أن كلتا الق�صيدتني من البحر الب�سيط ،وحرف
الروي فيهما الباء.
 الت�شابه يف الطباق واجلنا�س  :يت�ضح فيما عر�ضته منهما
عند ال�شاعرين.
 بالإ�ضافة �إىل كثري من ال�صور التي ت�صور نف�سية كل من
املعت�صم ونور الدين ،وت�صور الأجواء التي نه�ض بها كل منهما
للمعركة ،من حيث اال�ستعداد والزحف ،وما ح�صل للروم وقائدهم،
وخ�سائرهم ،وعزة امل�سلمني وفرحهم بالن�رص املبني والفتح العظيم.
 اختلفت الق�صيدتان يف عدد الأبيات ،فق�صيدة �أبي متام
عدد �أبياتها ( )72بيتاً� ،أما ق�صيدة ابن القي�رساين فتقل عنها
بع�رشين بيتاً.
 اختلفت الق�صيدتان يف حركة الروي ،فعند �أبي متام (الباء
مك�سورة) ،وعند ابن القي�رساين (الباء م�ضمومة) ،ولع ّل يف الباء
املك�سورة داللة على انك�سار الروم و�رسعة الق�ضاء عليهم ،و�سيالن
ال�شعر وتدفقه على ل�سان �أبي متام� ،أما الباء امل�ضمومة ،ف�إن فيها
داللة البناء والقوة والتمكن مع �شيء من ال�صعوبة.
 رغم قلة عدد �أبيات ق�صيدة ابن القي�رساين عن ق�صيدة
�أبي متام� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن تت�شابه معها يف كثري من الأفكار
واملعاين وال�صور والألفاظ ،وحتى يف �صور الطباق واجلنا�س وغري
ذلك.

اخلامتة:
�إ�ضافة �إىل ما ذكرته يف الق�صيدتني من نقاط الت�شابه
واالختالف �آنف ًا فقد:
متيز �شعر الأول منهما
جاءت هذه الدرا�سة يف �شعر �شاعرينّ ،
(�أبي متام) بالت�ألق البديعي ،والتفنن املعنوي ،وال�شغف بالإغراب،
مع جودة املعاين وغرابتها ،وازدحام املح�سنات البديعية ،حتى
جعله البع�ض زعيم املدر�سة التجديدية يف القرن الثالث الهجري.
�أما �شعر الثاين منهما(ابن القي�رساين) ،ف�إننا نلمح يف �شعره
اجتاهات عامة ثالثة ،هي :ت�صوير الأحداث الكربى يف بالد ال�شام،
واالجتاه التقليدي يف املدح ،والتجديد يف معاين الغزل والن�سيب،
ونلم�س يف �شعره اجلهادي التقليد ،واتخاذه ال�سابقني من ال�شعراء
قدوة له ،ك�أبي متام واملتنبي.
ولئن ع ُّد �أبو متام ق�صيدته (فتح عمورية) مبدع ًا يف �أفكاره
ومعانيه و�ألفاظه و�صوره ،فقد ع ّد ابن القي�رساين يف ق�صيدته (يف
معركة �إ َّنب) مقلداً لأبي متام يف كثري من �أفكاره ومعانيه و�ألفاظه،
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

وحتى يف �صوره.
ومع ذلك ،فال�شاعران قدما لنا يف ق�صيدتيهما �شعراً جهادي ًا
متميزاً يف الأ�سلوب واللغة وال�صور واملعاين ،حماولني ت�صوير
طبيعة ال�رصاع مع الأعداء ،وكيفية الت�صدي لهم.

اهلوامش:
1.1الأ�صفهاين ،علي بن احل�سني ،1997 ،كتاب الأغاين� ،إعداد مكتب حتقيق
دار �إحياء الرتاث العربي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان ،ط،2
ج� ،16ص. 525:
�2.2أبو متام� ،2003 ،رشح ديوانه� ،ضبطه و�رشحه� :شاهني عطية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط� ،3ص ، 7-8 :ابن خلّكان� ،أحمد بن حممد بن �أبي
بكر( ،د.ت) ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،علق عليه :حممد ح�سني
�شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ج( ،2د.ط)� ،ص”11-12
3.3املقد�سي� ،أني�س � ،1989 ،أمراء ال�شعر العربي يف الع�رص العبا�سي  ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط� ،17ص. 185:
�4.4أبو متام� ،رشح ديوانه� ،ص. 483:
5.5املقد�سي� ،أمراء ال�شعر العربي يف الع�رص العبا�سي� ،ص. 192 ،189:
6.6ال�شني ،عبد الفتاح( ،د.ت) ،اخل�صومات البالغية والنقدية يف �صنعة �أبي
متام ،دار املعارف ،القاهرة( ،د.ط)� ،ص. 26:
7.7احلاوي� ،إيليا� ،1989 ،أبو متام فنه ونف�سيته خالل �شعره ،دار الثقافة،
بريوت ،لبنان ،ط� ،1ص. 30:
8.8القا�سمي ،حممد ،2005 ،ال�صورة ال�شعرية-درا�سة يف �شعر �أبي متام،
مطبعة �آنفو برانتت ،فا�س ،املغرب ،ط� ،1ص. 15:

د .فيصل حسني غوادرة

1919املوىل ،عبد العزيز( ،د.ت) ،حركة التجديد يف ال�شعر العبا�سي ،مطبعة
التقدم ،القاهرة( ،د.ط)� ،ص. 265:
2020عكام ،فهد ،1983 ،نظرية �أبي متام يف الفن ال�شعري ،جملة املوقف
الأدبي ،احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،ع� ،147:ص. 8:
2121التطاوي ،عبد اهلل( ،د.ت) ،الق�صيدة العبا�سية ق�ضايا واجتاهات� ،ص32-:
. 33
�2222أبو متام� ،رشح ديوانه� ،ص18-21:
2323جملة الرتاث الأدبي ،احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،1992 ،العدد،46 :
�ص28:
2424املوىل ،حممد عبد العزيز ،حركة التجديد يف ال�شعر العبا�سي� ،ص.65:
2525احلاوي� ،إيليا� ،أبو متام فنه ونف�سيته من خالل �شعره� ،ص.107:
2626التطاوي ،عبد اهلل ،الق�صيدة العبا�سية� ،ص. 151:
2727احلاوي� ،إيليا� ،أبو متام فنه ونف�سيته� ،ص. 108،110:
2828التطاوي ،عبد اهلل ،الق�صيدة العبا�سية� ،ص. 151:
2929حاوي� ،إيليا� ،أبو متام فنه ونف�سيته� ،ص. 110:
3030انظر ،حاوي� ،إيليا� ،أبو متام فنه ونف�سيته من خالل �شعره� ،ص. 144:
3131التطاوي ،عبد اهلل ،الق�صيدة العبا�سية ق�ضايا واجتاهات� ،ص. 152:
3232حاوي� ،إيليا� ،أبو متام فنه ونف�سيته من خالل �شعره� ،ص. 116:
3333اجلرجاين ،عبد القاهر( ،د.ت) ،دالئل الإعجاز يف علم املعاين� ،صحح �أ�صله
ال�شيخ حممد عبده ،وعلق على حوا�شيه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان( ،د.ط)� ،ص. 70:
3434حاوي� ،إيليا� ،أبو متام فنه ونف�سيته من خالل �شعره� ،ص.119:

�9.9شكري ،عبد الرحمن ،1994 ،درا�سات يف ال�شعر العربي ،الدار امل�رصية
اللبنانية ،القاهرة ،ط� ،1ص. 99:

3535التطاوي ،عبد اهلل ،الق�صيدة العبا�سية� ،ص. 153:

1010كمال ،حممد  ،1993وح�شيات �أبي متام ،جملة الرتاث العربي :ت�صدر عن
احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،ع� ،52ص. 28-29:

3636التطاوي ،عبد اهلل ،2006 ،مرجعية ال�شعر العبا�سي بني اخلرب والن�ص ،الدار
امل�رصية اللبنانية ،القاهرة ،ط� ،1ص. 73:

1111النوري ،حممد جواد ،من �أعالم الفكر والأدب يف الرتاث ،جملة احلياة،
حيفا� ،ص.43:

3737التطاوي ،عبد اهلل ،الق�صيدة العبا�سية ق�ضايا واجتاهات� ،ص. 153:

1212خليف ،يو�سف( ،د.ت) ،يف ال�شعر العبا�سي نحو منهج جديد ،مكتبة غريب،
م�رص( ،د.ط) � ،ص. 87-88 :

3838اجلرب ،خالد عبد الر�ؤوف ،2007 ،جدل الإبداع والتلقي� -أثر التلقي يف
حركة ال�شعر العربي القدمي ،دار ورد الأردنية للن�رش والتوزيع ،ط� ،1ص67:
.

1313التطاوي ،عبد اهلل( ،د.ت) ،الق�صيدة العبا�سية ق�ضايا واجتاهات ،مكتبة
غريب ،الفجالة ،م�رص( ،د.ط) � ،ص. 96:

3939الروا�شدة� ،سامح� ،2001 ،إ�شكالية التلقي والت�أويل ،من�شورات �أمانة عمان
الكربى ،ط� ،1ص. 21:

1414الكفراوي ،حممد عبد العزيز( ،د.ت) ،ال�شعر العربي بني اجلمود والتطور،
دار القلم ،بريوت ،ط� ،2ص. 182 ،180 :الأعرجي ،حممد ح�سني( ،د.ت)،
ال�رصاع بني القدمي واجلديد يف ال�شعر العربي ،املركز العربي للثقافة
والعلوم( ،د.ط)� ،ص56:

4040التطاوي ،عبد اهلل ،الق�صيدة العبا�سية ق�ضايا واجتاهات� ،ص. 155:

1515خليف ،يو�سف ،يف ال�شعر العبا�سي� ،ص. 96 ،88 ،87 :
1616املقد�سي� ،أني�س� ،أمراء ال�شعر يف الع�رص العبا�سي� ،ص،206 ،203 ،197 :
. 209
1717خليف ،يو�سف ،يف ال�شعر العبا�سي� ،ص. 99-100:
1818ال�شني ،عبد الفتاح ،اخل�صومات البالغية والنقدية يف �صنعة �أبي متام،
�ص. 28:

4141الزبيدي� ،صالح مهدي ،درا�سات يف ال�شعر العبا�سي� ،ص. 193:
4242ابن القي�رساين� ،شعره ،1991 ،جمع وحتقيق ودرا�سة :عادل جابر �صالح
حممد ،الوكالة العربية للن�رش والتوزيع ،الزرقاء ،الأردن ،ط� ،1ص15-:
 . 69 ،22 ،18ابن خلكان� ،أحمد بن حممد بن �أبي بكر( ،د.ت) ،وفيات
الأعيان ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،م( ،4د.ط)� ،ص458- :
 .461انظر� :إبراهيم ،حممود� ،1988 ،صدى الغزو ال�صليبي يف �شعر ابن
القي�رساين ،دار الب�شري ،عمان ،الأردن ،ط� ،2ص.9-11:
4343انظر :با�شا ،عمر مو�سى ،1989 ،الأدب يف بالد ال�شام ع�صور الزنكيني
والأيوبيني واملماليك ،دار الفكر املعا�رص ،بريوت ،لبنان ،ودار الفكر،
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دم�شق� ،سورية ،ط� ،1ص� . 174-187:ضيف� ،شوقي( ،د.ت) ،ع�رص الدول
والإمارات-ال�شام ،دار املعارف ،القاهرة ،ط� ،4ص .153:تغري بردى،
جمال الدين �أبو املحا�سن يو�سف ،1992 ،النجوم الزاهرة يف ملوك م�رص
والقاهرة ،علق عليه حممد ح�سني �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ج ،5ط� ،1ص275:
�4444إبراهيم ،حممود� ،صدى الغزو ال�صليبي يف �شعر ابن القي�رساين� ،ص،195:
. 197
4545نف�سه� ،ص. 202:

للنقد الأدبي ،1997 ،القاهرة،جماليات التلقي والت�أويل� ،إ�رشاف عز الدين
�إ�سماعيل ،ط� ،1ص. 63:
6767الزبيدي� ،صالح الدين مهدي ،2009،درا�سات يف ال�شعر العبا�سي،
الأكادمييون لل�رش والتوزيع ،عمان ،الأردن ،ط� ،1ص. 193:
6868خليف ،يو�سف ،يف ال�شعر العبا�سي نحو منهج جديد� ،ص. 103:
6969الزبيدي� ،صالح مهدي ،درا�سات يف ال�شعر العبا�سي� ،ص. 186:
�7070سالم ،حممد زغلول ،الأدب يف ع�رص العبا�سيني� ،ص. 462-463:
�7171إبراهيم ،حممود� ،صدى الغزو ال�صليبي يف �شعر ابن القي�رساين� ،ص. 204:

4646التطاوي ،عبد اهلل ،مرجعية ال�شعر العبا�سي� ،ص. 83-84:

7272التوجني ،حممد ،1993 ،املعجم املف�صل يف الأدب ،دار الكتب العلمية،
بريوت( ،د.ط)� ،ص. 328:

4747با�شا ،عمر مو�سى ،الأدب يف بالد ال�شام� ،ص. 204:
4848ابن القي�رساين ،ديوانه� ،ص. 69-75:
4949ون�سكي ،يان موكار ،1984 ،اللغة املعيارية واللغة ال�شعرية ،ترجمة� :ألفت
كمال الروبي ،جملة ف�صول ،م ،45ع� ،1ص. 49:
5050روتفن ،ك ك ،1989 ،ق�ضايا يف النقد الأدبي ،ترجمة عبد اجلبار املطلبي،
دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط� ،1ص. 287:
5151جامعة القد�س املفتوحة ،2008 ،ن�صو�ص �شعرية( ،)2جامعة القد�س
املفتوحة� ،ص. 310:
5252ويليك ،رينيه(وزميله)( ،د.ت) ،نظرية الأدب ،ترجمة :حميي الدين �صبحي،
مراجعة :د .ح�سام اخلطيب( ،د .دار ن�رش) ،ط�،3ص. 194:

�7373إبراهيم ،حممود� ،صدى الغزو ال�صليبي يف �شعر ابن القي�رساين� ،ص. 205:
7474انظر� :ضيف� ،شوقي( ،د.ت) ،ع�رص الدول والإمارات ،ال�شام ،دار املعارف،
القاهرة ،ط� ،4ص. 135:
7575غوادرة ،في�صل ،التمرد يف �شعر الع�رص العبا�سي الأول� ،ص. 141:
�7676أبو حمادة ،عاطف ،2011 ،البنية الإيقاعية يف جدارية حممود دروي�ش،
جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات ،ع ،25 :م� ،2ص. 71:
7777ن�صو�ص �شعرية ( ،)2جامعة القد�س املفتوحة� ،ص. 324:
7878البهييتي ،جنيب حممد ،1982 ،تاريخ ال�شعر العربي حتى �آخر القرن الثالث
الهجري ،دار الثقافة( ،د.ط)� ،ص. 467:

5353البطل ،علي ،1983 ،ال�صورة يف ال�شعر العربي ،دار الأندل�س ،بريوت ،ط،3
�ص. 30:

املصادر واملراجع:

�5454إبراهيم ،حممود� ،صدى الغزو ال�صليبي يف �شعر ابن القي�رساين� ،ص207-:
. 211 ،208

�1.1إبراهيم ،حممود� ،1988 ،صدى الغزو ال�صليبي يف �شعر ابن القي�رساين ،دار
الب�شري ،عمان ،الأردن ،ط.2

5555الروا�شدة� ،سامح� ،إ�شكالية التلقي والت�أويل� ،ص. 141:
5656عبد اجلواد� ،إبراهيم ،1994 ،االجتاهات الأ�سلوبية يف النقد العربي
احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن( ،د.ط)� ،ص.119:
5757ن�صو�ص �شعرية ( ،)2جامعة القد�س املفتوحة� ،ص.314 ،312:
5858ن�صو�ص �شعرية( ،)2جامعة القد�س املفتوحة� ،ص.325-327:
5959غوادرة ،في�صل ح�سني ،2005 ،التمرد يف �شعر الع�رص العبا�سي الأول ،دار
جهينة ،عمان ،الأردن ،ط� ،1ص. 149:
�6060سالم ،حممد زغلول( ،د.ت) ،الأدب يف ع�رص العبا�سيني ،من�ش�أة املعارف
بالإ�سكندرية( ،د.ط)� ،ص. 455-456:
6161عبد املطلب ،حممد ،1988 ،بناء الأ�سلوب يف �شعر احلداثة  ،التكوين
البديعي( ،د .دار ن�رش)( ،د.ط)� ،ص. 90:
6262عبد املطلب ،حممد ،1984 ،البالغة والأ�سلوبية ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب( ،د.ط)� ،ص. 196:
6363خليف ،يو�سف ،يف ال�شعر العبا�سي� ،ص. 101:
6464عثمان� ،أ�سامة عبد امللك �إبراهيم ،2001 ،ظواهر �أ�سلوبية وفنية يف �سورة
النحل ،ر�سالة ماج�ستري ،،جامعة النجاح الوطنية� ،ص. 166-167:
6565ال�شني ،عبد الفتاح ،1986 ،البديع يف �ضوء �أ�ساليب القر�آن الكرمي ،مكتبة
الأجنلو امل�رصية ،ط� ،3ص. 22:
6666ربابعة ،مو�سى ،1999 ،الأ�سلوبية االت�صال والت�أثري ،امل�ؤمتر الدويل الأول
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2.2الأ�صفهاين ،علي بن احل�سني ،1997 ،كتاب الأغاين� ،إعداد مكتب حتقيق دار
�إحياء الرتاث العربي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان ،ط ،2ج.16
3.3الأعرجي  ،حممد ح�سني( ،د.ت) ،ال�رصاع بني القدمي واجلديد يف ال�شعر
العربي ،املركز العربي للثقافة والعلوم( ،د.ط).
4.4با�شا ،عمر مو�سى ،1989 ،الأدب يف بالد ال�شام ع�صور الزنكيني
والأيوبيني واملماليك ،دار الفكر املعا�رص ،بريوت ،لبنان ،ودار الفكر،
دم�شق� ،سورية ،ط.1
5.5البطل ،علي ،1983 ،ال�صورة يف ال�شعر العربي ،دار الأندل�س ،بريوت ،ط.3
6.6البهييتي ،جنيب حممد ،1982 ،تاريخ ال�شعر العربي حتى �آخر القرن الثالث
الهجري ،دار الثقافة( ،د.ط).
7.7التطاوي ،عبد اهلل( ،د.ت) ،الق�صيدة العبا�سية ق�ضايا واجتاهات ،مكتبة
غريب ،الفجالة ،م�رص( ،د.ط) .
8.8التطاوي ،عبد اهلل ،2006 ،مرجعية ال�شعر العبا�سي بني اخلرب والن�ص ،الدار
امل�رصية اللبنانية ،القاهرة ،ط.1
9.9تغري بردى ،جمال الدين �أبو املحا�سن يو�سف ،1992 ،النجوم الزاهرة
يف ملوك م�رص والقاهرة ،علق عليه حممد ح�سني �شم�س الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ج ،5ط.1
�1010أبو متام� ،2003 ،رشح ديوانه� ،ضبطه و�رشحه� :شاهني عطية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط.3

أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
(فتح عمورية) ألبي متام  ،و (معركة إنّب) البن القيسراني

د .فيصل حسني غوادرة

1111التوجني ،حممد ،1993 ،املعجم املف�صل يف الأدب ،دار الكتب العلمية،
بريوت( ،د.ط).

3131عكام ،فهد ،1983 ،نظرية �أبي متام يف الفن ال�شعري ،جملة املوقف
الأدبي ،احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،ع.147:

1212جامعة القد�س املفتوحة ،2008 ،ن�صو�ص �شعرية( ،)2جامعة القد�س
املفتوحة.

3232غوادرة ،في�صل ح�سني ،2005 ،التمرد يف �شعر الع�رص العبا�سي
الأول ،دار جهينة ،عمان ،الأردن ،ط.1

1313اجلرب ،خالد عبد الر�ؤوف ،2007 ،جدل الإبداع والتلقي� -أثر التلقي يف
حركة ال�شعر العربي القدمي ،دار ورد الأردنية للن�رش والتوزيع ،ط.1

3333ابن القي�رساين� ،شعره ،1991 ،جمع وحتقيق ودرا�سة :عادل جابر �صالح
حممد ،الوكالة العربية للن�رش والتوزيع ،الزرقاء ،الأردن ،ط.1

1414اجلرجاين ،عبد القاهر( ،د.ت) ،دالئل الإعجاز يف علم املعاين� ،صحح �أ�صله
ال�شيخ حممد عبده ،وعلق على حوا�شيه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان( ،د.ط).

3434القا�سمي ،حممد ،2005 ،ال�صورة ال�شعرية-درا�سة يف �شعر �أبي
متام ،مطبعة �آنفو برانتت ،فا�س ،املغرب ،ط.1

1515احلاوي� ،إيليا� ،1989 ،أبو متام فنه ونف�سيته خالل �شعره ،دار الثقافة،
بريوت ،لبنان ،ط.1
�1616أبو حمادة ،عاطف ،2011 ،البنية الإيقاعية يف جدارية حممود دروي�ش،
جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات ،ع ،25 :م.2
1717ابن خلّكان� ،أحمد بن حممد بن �أبي بكر( ،د.ت) ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء
الزمان ،علق عليه :حممد ح�سني �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ج( ،2د.ط).
1818ابن خلكان� ،أحمد بن حممد بن �أبي بكر( ،د.ت) ،وفيات الأعيان ،حتقيق
�إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،م( ،4د.ط).
1919خليف ،يو�سف( ،د.ت) ،يف ال�شعر العبا�سي نحو منهج جديد ،مكتبة غريب،
م�رص( ،د.ط).
2020ربابعة ،مو�سى ،1999 ،الأ�سلوبية االت�صال والت�أثري ،امل�ؤمتر الدويل الأول
للنقد الأدبي ،1997 ،القاهرة ،جماليات التلقي والت�أويل� ،إ�رشاف عز الدين
�إ�سماعيل ،ط.1
2121الروا�شدة� ،سامح� ،2001 ،إ�شكالية التلقي والت�أويل ،من�شورات �أمانة عمان
الكربى ،ط.1
2222روتفن ،ك ك ،1989 ،ق�ضايا يف النقد الأدبي ،ترجمة عبد اجلبار
املطلبي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.1
2323الزبيدي� ،صالح الدين مهدي ،2009،درا�سات يف ال�شعر العبا�سي،
الأكادمييون لل�رش والتوزيع ،عمان ،الأردن ،ط.1

3535الكفراوي ،حممد عبد العزيز( ،د.ت) ،ال�شعر العربي بني اجلمود
والتطور ،دار القلم ،بريوت ،ط.2
3636كمال ،حممد  ،1993وح�شيات �أبي متام ،جملة الرتاث العربي :ت�صدر
عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،ع.52
3737ال�شني ،عبد الفتاح( ،د.ت) ،اخل�صومات البالغية والنقدية يف �صنعة
�أبي متام ،دار املعارف ،القاهرة( ،د.ط).
3838ال�شني ،عبد الفتاح ،1986 ،البديع يف �ضوء �أ�ساليب القر�آن الكرمي،
مكتبة الأجنلو امل�رصية ،ط.3
3939جملة الرتاث الأدبي ،احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،1992 ،العدد:
.46
4040املقد�سي� ،أني�س � ،1989 ،أمراء ال�شعر العربي يف الع�رص العبا�سي ،
دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط.17
4141املوىل ،عبد العزيز( ،د.ت) ،حركة التجديد يف ال�شعر العبا�سي ،مطبعة
التقدم ،القاهرة( ،د.ط).
4242النوري ،حممد جواد ،من �أعالم الفكر والأدب يف الرتاث ،جملة
احلياة ،حيفا.
4343ون�سكي ،يان موكار ،1984 ،اللغة املعيارية واللغة ال�شعرية،
ترجمة� :ألفت كمال الروبي ،جملة ف�صول ،م ،45ع.1
4444ويليك ،رينيه(وزميله)( ،د.ت) ،نظرية الأدب ،ترجمة :حميي الدين
�صبحي ،مراجعة :د .ح�سام اخلطيب( ،د .دار ن�رش) ،ط.3

�2424سالم ،حممد زغلول( ،د.ت) ،الأدب يف ع�رص العبا�سيني ،من�ش�أة
املعارف بالإ�سكندرية( ،د.ط) .
�2525شكري ،عبد الرحمن ،1994 ،درا�سات يف ال�شعر العربي ،الدار
امل�رصية اللبنانية ،القاهرة ،ط.1
�2626ضيف� ،شوقي( ،د.ت) ،ع�رص الدول والإمارات ،ال�شام ،دار املعارف،
القاهرة ،ط.4
2727عبد اجلواد� ،إبراهيم ،1994 ،االجتاهات الأ�سلوبية يف النقد العربي
احلديث ،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن( ،د.ط).
2828عبد املطلب ،حممد ،1984 ،البالغة والأ�سلوبية ،الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب( ،د.ط).
2929عبد املطلب ،حممد ،1988 ،بناء الأ�سلوب يف �شعر احلداثة  ،التكوين
البديعي( ،د .دار ن�رش)( ،د.ط).
3030عثمان� ،أ�سامة عبد امللك �إبراهيم ،2001 ،ظواهر �أ�سلوبية وفنية يف
�سورة النحل ،ر�سالة ماج�ستري ،،جامعة النجاح الوطنية.
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