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  الغموض واالهبام يف شعر ايب متام
  

  ١سعيد شيباين

  
  

انّ ابا متام ُيْعَرُف بأّنه مثقف ثقافةً واسعةً عميقة، فقد نّوه بذلك كل من حتدث عنه من القدماء ووصفوه بأنه عامل وانه كان                       
  . العربية واالسالمية والفارسية واليونانية: يتصل بكل ثقافات عصره املعروفة

عقلي يستمد ماّدته من العاطفة كما يستمّدها من العقل وأن الشعر موجه للطبقـة املثقفـه الواسـعة                  وشعره عمل   
  . االطالع من الناس

الغموض ميكن أن يغطي كل شيء ذي امهية ادبية،         . هوالغموض ظاهرة قدمية يف الشعر العريب بل هي يف الشعر بعام          
اكثر يف معين واحد يكون الشاعر قـد         أن يتضمن اجتماع معنيني او     وميكن   ..هذا الغموض ناتج عن اجملاز واالستعارة و      

حالة ذهنيـة غـري ناضـجة        معقدة او  وميكن ان يتولد من اّتحاد عدة معان بغرض توضيح حالة ذهنية خفية او            . قصده
اكثر االحيـان   .  عدة دالالت يف تفسرياته ملا يقرأ      ميكن ان يكون يف قراءة القاريء فيذهب إىل       . ومتكاملة يف ذهن املؤلف   

  . نفسه كالعجز عن مواكتبه للتطور يف بنية القصيدة الفنّيةئ قصور القاراسباب الغموض يف شعر ايب متام تعود إىل
  

  ابومتام الشعر، االهبام، الغموض، :ةسيالكلمات الرئ
  

   املقدمة -١
متام حبيب بن أوس الطائي، من الشعراء املشهورين يف         ابو

باهتمـام النقـاد    العباسي حظي   الشعر العريب يف العصر     
القدماء والدارسني احملدثني وكان من دارسـيه الـشعراء         

صـاحب مـذهب     والكّتاب والفقهاء واملؤرخون وهو   
شعري جديد شغل النقاد والباحثني يف عصره وبعد عصره         

مل يثره غريه من املـذاهب        من اخلالف واجلدل ما    روأثا
ء القـدماء   الشعرية الفنية ألنه خيالف مـذاهب الـشعرا       

تقـدموا    أو –ومذاهب الشعراء العباسيني الذين عاصروه      
 يف مفهوم الشعر وأّنه عمل عقلي ويف الغاية مـن           -عليه  

_________________   
  بطهران) تربيت معلم( اعداد املعلمنياهليئة العلمية، جامعة  عضو -١

  . الشعر وأّنه للخاصَّة املثقّفة
الباحثون حول أيب   الدراسات اليت وضعها الّنقاد و    و

ختلصهما روايةٌ للـصويل    . متام تسري يف اجتاهني متخالفني    
إن أعرابياً انشد قصيدة اليب متام ميدح فيها خالدبن         : تقول

  : يزيد، اوهلا
   اجلميِع لقَْد َعفَْوَت َحميدا طَلَلَ

   َعلَي ُرْزئي بذاك شهيداىوكفَ                
 هـذا   ىتركيف  :  فرغ سأل صاحَب اجمللس    فلّما

أعرفه ومل أمسـع     فيه ما أستحسنه وفيه ماال    : الشعر؟ فقال 
مبثله فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس وإّما أن يكون           

  .١منه الناس مجيعاً أشعر
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 الغموض واالهبام يف شعر ايب متام

 ٣٦

رأس يف الـشعر، مبتـديء      «ابومتام عند الصويل    و
:  قيـل  ملذهٍب سلكه كلّ حمسن بعده فلم يبلغه فيه حىت        

 ٢»ُينسب اليه ويقفّي اثرهمذهب الطائي وكل حاذق بعده   
استخراجات لطيفة ومعان طريفـة     ) كما يقول املربد  (وله  

أوحد عصره عند     وهو ٣ بغائص خيرج الدرّ   اوما أشبهه الّ  
رب معان وصيقل أرباب أذهان وقد ُشهد         وهو ٤يعيالبد

 وشعره متعة للعقول املثقفـة      ٥ عند ابن األثري   له بكل معىن  
  .٦عند الدكتور عمر فروخ

لدارسني من أعجـب مبـذهب أيب متـام         من ا و
 يؤيده ويدافع عنه ومنهم من أنكره     ىالتجديدي، فمض 

ـ   ىورفضه ومض   الـرغم مـن كثـرة       ى يهامجه وعل
الدارسات اليت نشأت حول الشاعر ومذهبه الفين فإنّ        
 جوانب دقيقة يف شعر الشاعر ما تزال يف حاجـة إىل          

 أسرارها، مـن    ةمزيد من االضواء الستجالئها ومعرف    
لك أنّ كلّ من يقرأ ديوان أيب متام يدهشه يف هـذا            ذ

الديوان كثرة الغريب الغامض كما يدهـشه كثـرة         
 عمود الشعر وأعين به التحرر من تلـك         ىاخلروج عل 

 عـصر   التقاليد الفنية املوروثة اليت تلقاها الشعراء حىت      
  . أيب متام عن الشعر القدمي

 الباحث يف سري كثري من شعراء العصر العباسـي        و
يسعه االّ أن يالحـظ كثـرة        وخباصة يف سرية أيب متام ال     

  . ٧ يف قولهىنر ما  حنوىالنتقل واالرحتال، عل
   أهلي وبغداُد اهلََوي وأنابالشَّام

  بالَّرقتني وبالفُسطاط إخواين
   أظُنَّ النوي َترضي مبا َصَنَعْتما

   ُخراساِنى ُتطَوَِّح يب أقصىحّت
  َوطٍَن ى اِخلْضر َمن يرَبع علخليفةُ

  طاين  َبلدٍة فظهور العيس أويف
  :٨قولهو

   مل أِجْد ِذكَر مشرق غَرَّبُت حىتو
   قد نسيُت املغارباوَشرَّقُْت حىت

   اذا القيُتهن َرَددتينخطوٌب
  جرحياً كأين قد لقيُت الكتائبا

  قد َيكُْهم السيُف املَُسّمي منّيةًو
  وقَْد َيْرجُع املرُء املظفُّر خائبا

  
   الزمانَ مساملاًى ألقَكنُت امرءاًو

  ألقاه الّا ُمحاِرَبا فآليُت ال
» خليفة اخلضر «  ذلك أن أبا متام قد قام بدور       معىنو

الذي التقاه مبجمع البحـرين     ) ع(ىواخلضر صاحب موس  
 يـوم   حّي باٍق إىل   - أّنه عبد صاحل من عباد اللّه تعاىل       أو

» ظهور العـيس  «  وأّنه اّتخذ من   - ٩القيامة يطوف البالد  
 ارب َنِسَي ِذكَْر املغ   بساطاً سحرياً، فشّرق حىت    وطناً أو م

 َنسَي ِذكَْر املشارق ولقَي من اخلطوب مـا         وغرب حىت 
يلقاه احملاربون يف ساحات القتال، بل يزيد، وظلّت تلك         

حطّ به البساط السحري      أن استغربه املطاف أو    حاله إىل 
  . يف مدينة املوصل

 الرحالت الكثرية   لقد كان طبيعياً أن ُتساهم تلك     و
 ىاملتصلة يف توسيع آفاق فكره وتنويع ثقافته وأن َيظهر عل         

الناس مبذهبه الشعري اجلديد، الذي وضعه النقاد بـإزاء         
املذهب التقليدي لتلميذه ومعاصره البحتري وما اختلف       

مـا يف مفهـوم      املذهبني الّا بسبب اختالف صاحبيهما    
 عقلية ميتـزج    ملّيةع أنه   ى فأبومتام يفهم الشعر عل    شعر،ال

الفكر بالعاطفة والبحتري يفهـم      فيها العقل بالشعور أو   
  . أنه عمل فين خالص يستمد مادته من العاطفةىالشعر عل

 العملية الفنية عند أيب متام يتمثل يف نوع من          فأساس
بني الفكر والعاطفة وهذه     املزاوجة بني العقل والشعور أو    
يف  عر العريب من قبل وهو    املزاوجة مل يألفها النقاد يف الش     

سبيل ذلك يسّخر ثقافته الواسعة يف خدمة شعره، لذلك          
 يتمثل  ذيجاء شعره مشوباً بألوان متباينة من الغموض ال       

 يـستريح إىل   يف عمق الفكرة وغرابة الصورة، فأبومتام ال      
 الفكرة الـسطحية ولكّنـه      يطمئن إىل   القريب وال  املعىن

رة والتغلغل يف أعماقهـا      داخل الفك   النفاذ إىل  ىحيرص عل 
 جانـب    إىل ىيرض ال ألنّ الشعر عنده عملية عقلية وهو     

ذلك بالصورة القريبة املألوفة املتداولة بني النـاس واّنمـا          
يأخذ الصورة القدمية املألوفة وحيّور فيها ويغري منها ويعّدل         
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 سعيد شيباين

 ٣٧

 تستقيم له   من أوضاعها ويضيف إليها الواناً مبتكرة حىت      
غري مألوفة، لذلك اسـتغلق شـعره       صورة جديدة غريبة    

 فئة من النقاد والدارسني     ى يف بعض االحيان عل    ىواستعص
  آفاق ثقافته، فأشاروا إىل    نيدركو وخباصة اولئك الذين ال   

  من قول اآلمـدي    ىنر ما  حنو ىذلك إشارات خمتلفة، عل   
والرواية، والعلم يف شعره أظهر منه       أبومتام عامل بالشعر  «

اعر العامل أفضل من الشاعر غـري       يف شعر البحتري والش   
يشبه أشعار األوائـل وال      شعره ال « .وقوله أيضا ١٠»العامل
 البعيـدة واملعـاين     االستعارات طريقتهم، ملا فيه من      ىعل

وشعره امنا يعجب أهـل     « : ولذلك رأيناه يقول   ١١»املولّدة
 التـدقيق   املعاين والشعراء أصحاب الصنعة، ومن مييـل إىل       

طـه  .  من قول د   ىنر ما  حنو ى وعل ١٢».وفلسفي الكالم 
 ابومتام رجل عامل مفكر قبل أن يكون شاعراً وهو        « :حسني

راوية   لفظ عامل يف هذا العصر، فهو      يهعامل بكل ما يدل عل    
عامل بالفلسفة اليونانية والثقافة الفارسـية       حنوي فقيه، وهو  
 وآثار كل هذه الثقافات والعلوم واضحة       ىوالثقافات األخر 

»  هذه الثقافـات   ُرّد إىل اذا  ميكن أن ُيفهم الّا      يف شعره وال  
 لص يف شعره الفـين اخلـا      ىابومتام ميتاز بأنه حتّ   « :وقوله

 أن يفكر وجيـّد يف       العقل ويضطر االنسان إىل    يتحدث إىل 
  .١٣»التفكري ليتفهم املعاين ويالئم بينها وبني ذوقه اخلاص

  

   واالهبام يف شعر ايب متام الغموض -٢
 يبّين الفـروق بـني االهبـام        للباحث ان البد   البداية   يف
)obscurite (والغموض )Ambiguite (  لغةً   -فاالهبام - 

 الكـالم   ىاستعجم فلم يقدر عل   : واستبهم عليه ) هبم(من  
ال : يستبني وأمر مبـهم    والطريق املبهم اذا كان خفياً ال     

وحائط . يعرف وجهه  أن يشتبه فال  : مأيت له واهبام األمر   
  . ١٤ب فيهبا ال: مبهم

 استقراء هذه املادة جند فيها ما يفيدنا يف هـذه           يف
ـ            ىالقضية، فاإلنسان اذا استبهم عليه األمر مل يقـدر عل

الكالم واذا تكلّم مل يعرب ومل يفّصح، ومل يبلغ ومثل ذلك           
، فهي من مادة واحدة وجذر لغوي واحد،        ىاملعاين األخر 

 عليـه هم   أن العجز يف االنسان الذي استب      ىوهذا يدل عل  

 عجز  - بعبارة أوضح    - هو األمر، والطريق، واحلائط، أو   
  . يف املرسل
 أن نقول إن االهبام يف      - ما تقدم    ى بناء عل  - ميكننا

 الكالم الخفاء العجز    ىالشعر مراوغة يف التعبري وحتايل عل     
سواه يف نقل التجربة الشعرية، ولذلك االهبام حـرية          أو

وتتركز فاعليـة   .  ببعض وارتباك واختالط األشياء بعضها   
 النص  بنيأوهلما إلغاء مسافات التفاعل     : االهبام يف أمرين  

 وظيفة   حني حتول الشاعر من وظيفته الشعرية إىل       يواملتلق
حالة انزياح عن     وهكذا يصبح االهبام حالة عجز او      ىأخر

اما .  الالشعرية وهي لعبة خارج دائرة الشعر      الشعرية إىل 
: ومن معانيهـا  ) غمض(ادة  من م   فهو – لغة   -الغموض  

ومـا  . مالنـو : الغمض والغامض والتغميض واالغماض   
. أي ذقـت نومـا    : مضاًغاغتمضت عيناي، وما ذقت     

: الشيء إغماضها، وقد غمض املكان أو    : وتغميض العني 
خفي، وكل ما مل يتجه إليك من األمور فقد غمض عليك    

: خالف الواضح، ومسألة غامـضة    : والغامض يف الكالم  
  . ١٥لطيف:  غامضومعىن. نظر ودقةفيها 

يف استقراء هذه املادة جند فيها غريما وجدنا يف مـادة           
فهما ليستا مترادفتني، فالنوم أمر صحي وطبيعي حتتاجه ) هبم(

 االشياء امر طبيعي هـو     الكائنات لتحيا وغموض املكان أو    
 يف الـشعر    - مـثالً    -اآلخر لتقادم العهد عليه، كاالطالل      

 الغامض  املعىنو. يكون الغموض ناشئاً عن قصد    اجلاهلي، قد   
 املرِسـل   يعـود إىل   لطيف، وهذا ما يثبت أن الغموض ال      

  .  النص واملتلقّيوحده، وامنا يعود أيضاً إىل
ـ     ىمما مض   لنا يتبنب  الـنظم   ى أن االهبام عالمة عل

والتوهم اّما الغموض نتيجة ألسباب كثرية قد تكـون يف          
يف اكثر من طـرف      سل اليه أو  املر الرسالة أو  املرِسل أو 

ـ     االهبـام إىل   ىولذلك نتجاوز الكالم عل     ى الكـالم عل
  . الغموض وصفاته

يف الوضوح والغموض،    الفرُق بني النثر والشعر هو    و
فطبيعة النثر الوضوح وطبيعة الشعر الغموض والفرق بني        

يف درجـة الغمـوض      الشعر العادي والشعر الرفيع هـو     
  .١٦ ياً أرقي من سواهفالشعر األكثر غموضاً فّن
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 الغموض واالهبام يف شعر ايب متام

 ٣٨

االشعار الغامـضة   على   الباحث نظرة فاحصة     ىالق لو
الغموض ميكن أن يغطي كل شيٍء ذي       . ليجد اكثرها مجيلة  

امهية ادبية، هذا الغموض ناتج عن اجملاز واالستعارة والنعوت         
 واحد  اكثر يف معىن   وميكن ان ينتج عن معنيِني او     . وااليقاع

 حلّ كل   ن ان ينتج عن معنينيِ    وميك. يكون الشاعر قد قصده   
خر يف الكلمة الواحدة دون أن يكون بـني         آلمنهما مكان ا  

املعنيني ارتباط عدا كوهنما متناسبني يف النص والغمـوض         
ميكن أن يتولد من اّتحاد عّدة معاٍن بفرض توضيح حالـة           

حالة ذهنية غري ناضجة ومتكاملـة       معقدة او  ذهنية خفية او  
 قراءة القاريء   أن يكون الغموض يف   وميكن  . يف ذهن املؤلف  
  .١٧دة دالالت يف تفسرياته ملا يقرأع فيذهب إىل

 اسباب ظاهرة الغمـوض يف الـشعر        ى عل لالطالع
  . العريب البد من در استها عند الشاعر والقاريء ويف النص

 أن الغموض اذا كان      من الباحثني يذهبون إىل    كثري
بري عن التجربة    عجز يف التع   يعود إىل  مصدره الشاعُر فهو  

القصدية يف التعقيد    عدم نضجها واكتماهلا او    الشعرية او 
  . ١٨واالهبام

 ظاهرة قدمية يف الشعر العريب بل هـي يف          الغموض
 آخر  الشعر بعامة، وهي ذات اسباب متنّوعة من نّص إىل        

وكأن أبا متام قدَوعي وظيفة الغموض يف الشعر حـني          
تقول من   ا متام ِلَم ال   يا أب : سألهعندما  أجاب أبا العميثل    

تفهم من الشعر مـا      وانت مل ال  : الشعر ما ُيفهم؟ فقال   
 ابومتام وحيداً يف هذا املنحي الـذي        يكن ومل   ١٩يقال؟

صار له أتباعه من النقاد العرب يف العصر العباسي، هنا          
 قصور يف القـاريء نفـسه       تعود أسباب الغموض إىل   

ة وهـذا مـا     كالعجز عن مواكبته للتطور يف بنية الفني      
ألن معايري القاريء ختتلف     أجاب عنه سؤال أيب متام، أو     

  . عن معايري الشعر
 وحار بصوغه   كان ابومتام اذا استعصي عليه املعىن     و

حمتمال للتأويل يف وجوه متعددة      جاء كالمه غري مفهوم او    
يف هذه القصيدة   « :ولذلك قال اعرايب مسع شيئاً من شعره      

فهمها، فإّما أن يكـون قائلـها       أ أشياء أفهمها وأشياء ال   
  .٢٠»منه أشعر الناس وإما أن يكون مجيع الناس أشعر

 حتب البحث عن املعـىن      الطائفة من الناس ال    هذه
والتعب يف تفهمه، كما تعب الشاعر يف إجياده ألهنـا مل           
تألف العناء يف الشعر وإمنا كانت تراه عمالً يرضي الذوق          

ّي عمل فيه، وذلـك      السهولة وليس للعقل ا    وينحدر إىل 
كله خالف ما كان يذهب إليه ابومتام، إذ كان يعد صنعة           

 أفقـه،    عمالً عقليا متعبا، جيب أن يرتفع الناس إىل        رالشع
 معانيـه، والكلمـات     ىوأن جيهدوا أنفسهم للوقوف عل    

 القاري، أن   ى معان خلفها، جيب عل    عنده رموز تشري إىل   
 التدبر  اج إىل يستشفها من ثنايا تلك احلروف فالشعر حمت      

والتفكري والتفسري وهذه األلفاظ إن هي اال أوعية رمزيـة          
ألفكار هي املقصودة بالذات، ولذلك كـان انـصراف         

 أصل فنه وأساس تفكريه، ومن أجل هذا         املعىن الشاعر إىل 
 الشعر العريب، فانتقد    ىكانت له هنات خرج فيها عن جمر      

ظ الـسهل،  ف الل  الظاهر يف  عليها انتقاداً شديداً، ألن املعىن    
  يتمىن ماألقوم يف عمود الشعر عند اولئك وكان ابومتا        هو

 معاً فلم تكن عنايته باللفظ      معهم لويصح له اللفظ واملعىن    
 نفسه أحيانـا فيـؤثر      ى يغلبه عل  غري يسرية، ولكن املعىن   

األرجح عنده، والصورة اللفظيـة أرجـح        جانبه، وهو 
عندهم، فجاءته سهام اللوم من هذا االختالف واشـترك         

  . دافيها اآلمدي وغريه من كبار النق
يرتل أبا متام عن احـسانه يف عمـق           ذلك ال  كل

يذهب حبسناته يف دقة التصوير وله فيها        التفكري، كما ال  
  :٢١آيات باهرات منها قوله

   ختفق فوقهُمَعرٍَّس ِللَْغْيِثو
  َراَياُت كلِّ ُدُجنٍَّة َوطْفَاِء

   َحَداِئقُُه فَِصْرنَ مآِلفا ُنِشَرْت
  ِلطََرائِف األنواء واألنداِء

   ِمْسُك الطَلِّ كافوَر النّدي فََسقاُه
  اْنَحلَّ فيِه َخْيطُ كُلِّ َسماِءو

 ما ميأل اجلومن عطر اثر املطر       يف هذا يشري إىل    هوو
 كأنه الكـافور،    ىق الزهر من ند    اورا ىاخلفيف، وما عل  

 تساقط األمطار كأهنا خيوط السماء قد احنلـت ويف          وإىل
 تفكـري جـّدي     جمموع هذا تصوير رائع لكنه حيتاج إىل      
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 سعيد شيباين

 ٣٩

 لتكشف عن إحسانه، وهذا التـصوير قـد يوصـلنا إىل      
 كثرة  ى الصور، ورمبا محلنا التفكري عل     عدتالغموض إن ب  

 ن يستمتعوا بـاملعىن   التأويل، فانه قد جعل الذين يريدون أ      
الرائع، هانئني بلذة جديدة من إعمال الفكـر وبـذلك          
ظهرت خاصة نراها يف كثري من شـعره، هـي كثـرة            
االحتماالت ووفرة التأويالت، وأصبحت طائفة من شعره       

  ولذلك أشار العلمـاء إىل     اليضاح الشرح وا  يف حاجة إىل  
  : ٢٢ بعيد يف قولهاملشكل من أبياته، فمن ذلك معىن

   فأَظلََم كلُّ شيٍء ُدوَنهاِلَهْتَو
  وأناَر منها كلُّ َشيٍء ُمظِْلم

ملا جزعُت لفراقهـا اشـتد      «: ٢٣  املرزوقي عنه  قال
 فأظلم كل شيء يف عيين سواها ومن دوهنا،         ىجزعها عل 

وبان يل ووضح من مكتوم أمرها ومكنون ودها يل مـا           
: كان مغيبا عين ومظلماً علّي، وجيوز أن يكـون املعـىن          

تاعْت ملا احسْت بالفراق وتوهلت فألقت قناعها فأظلم        ار
 لسواد شعرها فأنار كل شيء مظلم مـن         وهناكل شيء د  

  .»بياض وجهها، واألول أوضح وأجود
 آخر  وقد يؤدي لفظ الطائي معىن    « :١٧قال التربيزي و

وهوأن االشياء أظلمت دوهنا أي غريها، وقوله وأنار منـها          
  ».ء االشياء املظلمةكل شيء مظلم اي من حسنها تضيي

  :٢٤من ذلك قول وفيه ثقافة واسعةو
  ُعمِّر   إنكارَي الَبياَض ولوطالَ

 ُتَشيئاً اَنكرُت لونَ السَّواِد
أحدها ما : حيتمل هذا البيت وجوهاً:  املرزوقييقول

  : قاله االعرايب ملا استوصف حاله
 أنكر الشعرة البيضاء فصرت اآلن أنكر الشعرة        كنت«
إن ُعّمرُت شيئاً، اسودَّ من لوين وجلدي       : الثاينو. »السوداء

ما كان مبيضا، فأنكرته، وهذا كما قال العريان بن اهليثم ملا           
ابيّض مين ما كنت أحـب    « :سأله عبدامللك عن حاله فقال    

 اللون زاهراً،   يضأن يسوّد واسوّد مين ما كنُت يف شبايب أب        
  .»فصرت بعيد الشيب أسود حالكاً

ّمرُت شيئاً أِنْسُت بالبياض وسكنت     ان عُ : الثالثو«
  .» اكون منكراً للسواد، إنكاري الساعةَ للبياضاليه حىت

  :٢٥مما حيتمل التأويل قوله مادحاًو
   طولٌ إذا اْصطَكَّْت قَصاِئدُه بالشِّْعِر

 يف َمعَشٍر وبه عن َمْعشر ِقَصُر
حيتمل تأويلني أحدمها ان الشعر يتسع جمالـه         هوو

 غريك، يريد بذلك أن مآثره كـثرية        مبدحك ويضيق مبدح  
ومآثر غريه قليلة واآلخر انّ الشعر يكون ذا فخر ونباهـة           

مخول مبدح غريك، فلفظة الطول يفهم منها        مبدحك، وذا 
ـ    ىضد القصر ويفهم منها الفخر من قولنا طالل فالن عل

  . فخر عليهيفالن ا
  :٢٦قولهو
   بلونا أبا سعيد حديثاً قد

  اًوبلونا أبا سعيد قدمي
  ورْدنا ساحالً وقليباً و

  ورعينا بارضاً ومحياً
    أن ليَس االّ بشقِّ النفعلمنا

  نفس صار الكرُمي ُيدعي كرمياً
:  والقليب يستخرج منها تأويالن جمازيـان      فالساحل

 الساحل والقليب أحدمها أنه أرادهبا الكثري والقليل بالنسبة إىل
بب، فان الساحل واآلخر أنه أرادهبما السبب وغري الس) البئر(
والقليب حيتاج يف ورده    ) حبل( سبب   حيتاج يف ورده إىل    ال
 حقيقة الـساحل    ألن سبب، وكال هذين املعنيني جماز،       إىل

  . الوارد يف هذا الكالموالقليب هي يف غري املعىن
  : ٢٧قوله مادحاو

   ُيلقي اجلود من حيثُ قُطِّعْت هنالك
  متائُمُه واجملد ُمرخي الذوائب

 قطع التمائم للجود، أنّ حمل املمدوح هـو       أراد بت و
أن   آخر هـو   مآلف اجلود ومنشؤه ووطنه وقد يراد معىن      

هذا اجلود قد أِمَنت عليه اآلفات العارضة لغريه من املـّن           
تقطـع االّ    غري ذلك، ألن التمائم ال     واملطل واالعتذار أو  

  . عّمن أمنت عليه املخارف
ين ورمبـا    املعـا  ى هذا التأويل دليل الغوص عل     فكل

 االّ بعد الرويـة،      الغموض وعدم تبيُّن املعىن     هذا إىل  ىأد
  :٢٨فمن ذلك قوله أيضاً
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 الغموض واالهبام يف شعر ايب متام

 ٤٠

   اآلثاَم مث خيافُها  يتجنب
  ا حسناُته آثاُمفكأمن

ـ       يريد  حبـسنة، مث    ى أنه يتجنب اآلثام فيكون قد أت
  . خياف تلك احلسنة فكأمنا حسناته آثام

ضة جيـد   الناظر يف كثري من معانيه العويصة والغام      و
  : ٢٩أصلها يف ثقافته الواسعة فمن ذلك قوله

  أخافَكُم كي ُتغِمُدوا أسيافَكُْم  و
  إنَّ الدََّم املُْغَترَّ َيحرُسُه الدَُّم

ـ   «  ماورد عن العرب   فيه إشارة إىل  و  ىالقتـل أنف
ولكم يف  « :تلحق بقوله تعاىل   وهي اجلملة اليت ال   » للقتل

  .٣٠»القصاص حياة
ة واضحة يف كل قـصيدة مـن        آثار ثقافته الواسع  و

 القـراء يف    ىقصائده كأمنا تأيب عليه معارفه االّ أن تطل عل        
أجلي بيان، وحبسبك أن تنظر يف البائية اليت قاهلـا يفـتح            

 احلنيفّيـة  ثقافته العربية اخلالصة واالسـالمية       ىعمورية لتر 
ـ  والعباسية املترمجة من ضرب األمثال، ورجـوع إىل         نن س

 ىجوم واألبراج والتاريخ وغري ذلك، عل     اإلسالم ومعرفة بالن  
أن للفلسفة واملذاهب والِنَحل، اكَرب األثر يف معانيه الغامضة         
والعويصة، فكان ما متثّله منها مع ما قدر عليه من حـسن            
الصوغ خطوة جديدة هي مزجه بني الصنعة والفلسفة وجعل 

 وبذلك كان أول من رفع      ،النقيضني متجاورين أحسن جوار   
  :٣١بني الشعر والفلسفة، فمن ذلك قولهاحلواجز 

   ُعظِْم الديِن جهيُّ النَّديَعْمريُّ
  َيْنفي القُوي وُيثبُِّت التكليفَا 

ـ    يف دينه وعفته مثل عمرو      هو اي  ىبن عبيد وعل
.  مذهب جهم بن صفوان    ىمذهبه ويف جوده وسخائه عل    

مأموربه ومع    ما هو  ى أن تكون للعبد قدرةٌ عل     ىألنه ينف 
  . ميكنه تركه  البذل فالىجمٌرب عل  ُمكلِّفاً أي هوذلك جيعله

  
   اهلوامش -٣
 ٩٤٦/ـ ه ٣٣٥ابوبكر حممد بن حييي ت      .  الصويل -١
 ٣اخبار أيب متام حتقيق خليل حممود عساكر وآخر ط          : م

  .٢٤٥ م ص ١٩٨٠دار اآلفاق اجلديدة، بريوت 

  ٢٧ املصدر السابق ص -٢
  ٩٦املصدر نفسه ص  -٣
ـ ١٠٧٣ت  يوسف  (  البديعي -٤ هبـة  ):  م ١٦٦٢/ ه

، ىااليام فيما يتعلق بأيب متام نشره الشيخ حممود مـصطف         
  ٩ م ص ١٩٣٤مطبعة السالم بالقاهرة 

ضياء الدين أبوالفتح نصر اهللا بن حممد ت        ( ابن األثري    -٥
ـ ٦٤٧ املثـل الـسائر يف ادب الكاتـب        )  م ١٢٣٩/ ه

 يدوي طبانة، مطبعة  . د امحد اخلويف و  . والشاعر، حتقيق د  
  ١٣ م ص ١٩٧٣هنضة مصر 

 عمر فروخ، ابومتام شاعر املعتصم ط دار الكتـاب،          -٦
   ١٩ م ص ١٩٣٤بريوت 

 ٨٤٦/ هـ   ٢٣١ت  ( ابومتام حبيب بن أوس الطائي       -٧
ديوان أيب متام بشرح اخلطيب التربيزي، حتقيق حممـد     ): م

. ٣/٣٠٨م  ١٩٧٦عبده عزام ط دار املعـارف مبـصر         
رات من جانبه الـشرقي      الف ىمدينة مشهورة عل  : والرقة

وأمـا  . وهي اآلن من املدن السورية    ) من أرض اجلزيرة  (
فاملقصود هبما الرقة والرافقة والرقة معروفة وأمـا        : الرقتان
 ضفة الفـرات    ىفبلد متصل البناء بالرقة ومها عل     : الرافقة

: انظر( بناء مدينة بغداد     ىهـ عل /٥٥بناها املنصور سنة    
 دار صـادر ودار     ٣/١٥ي  معجم البلدان لياقوت احلمو   

  يكين به عن مصر : والفسطاط) بريوت
كـلَّ  :  وكهـم الـسيف    ١/١٤٠ املصدر السابق    -٨

  .فهوكهام وكهيم
قصة اخلضر وخربه مـع     (  انظر يف تفصيل هذا األمر     -٩

تاريخ الرسل وامللوك البن جرير الطـربي دار         ): ىموس
 والكامل يف   ١/٢٢٠.  م ١٩٨٧الكتب العلمية، بريوت،    

 ١/١٦٠ م،   ١٩٨٢بريوت  يخ البن األثري، دار صادر      التار
ـ  ،  وتاج العروس  ، حكومـة الكويـت     ةالزبيدي مطبع

   . وما بعدها١١/١٨٣
 ٤٧٠ابوالقاسم احلسني بـن بـشر، ت        ( اآلمدي،   -١٠
املوازنة بني شعر أيب متام والبحتري، حتقيق       ) : م١٩٨٠/هـ

 م،  ١٩٧٢ دار املعـارف مبـصر       ٢السيد أمحد صـقر ط      
١/٢٥.  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
25

.1
1.

4.
8.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1425.11.4.8.7
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-10607-en.html


 سعيد شيباين

 ٤١

  ٤/ ١ املصدر السابق -١٢و ١١
من حديث الـشعر    ):  م ١٩٧٣ت  (طه حسني   .  د -١٣

  ١١١ وص ٨٨ م ص ١٩٧٥والنثر ط دار املعارف مبصر 
   ابن منظور، لسان العرب مادة هبم -١٤
   ابن منظور، لسان العرب مادة غمض -١٥
 - احلديثـة    ه هامين، ستانلي، النقد االديب ومدارس     -١٦
 حممد يوسـف جنـم، دار       .إحسان عباس ود  . ، د مجةتر

  ٢/٥٥. بريوت . الثقافة
وبروكس، كلينـث، النقـد     .  وميزات، ويليام، ك   -١٧

حسام اخلطيب وحميي الدين صـبحي،      . ، د مجةاالديب، تر 
 لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية،      ىاجمللس االعل 

  ٤/١٢١ م، ١٩٧٧دمشق ، 
ار العودة  امساعيل، عزالدين، الشعر العريب املعاصر، د     -١٨

  ١٩٢ م ص ١٩٧٢، ٣ودار الثقافة، بريوت، ط 
ابوبكر، أخبار أيب متام، تح، خليل حممود       .  الصويل -١٩

  ٧٢عساكر وزميله، املكتب التجاري، بريوت، ص 
أخبار ايب متام، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت       :  الصويل -٢٠

  ٢٤٥ م ص ١٩٨٠
 احلاوي، ايليا، شرح ديـوان ايب متـام، بـريوت،           -٢١

  ١٧م، ص ١٩٨١
.  املرزوقي شيخ ايب علي أمحد بن حممد بن حـسن          -٢٢

  ٢٥٣م ص ١٩٨٧شرح مشكل ابيات أيب متام املفردة، 
  ١/٢٣ التربيزي -٢٣
  ١/٣٥٨ التربيزي -٢٤
  ٢/١٩٠ التربيزي -٢٥
 ابن األثري، ضياء الدين ابوالفتح نصراهللا بن حممـد،          -٢٦

  ٢٨ م ص ١٩٧٣املثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر 
  ١/٢٠٣ التربيزي -٢٧
  ٣/١٥٣ التربيزي -٢٨
  ٣/٢٠٠ التربيزي -٢٩
  ٢/١٧٩ القرآن الكرمي، -٣٠
 ٢/٣٨٧ التربيزي -٣١
  

   ملراجعا -٤
 اآلمدي، ابوالقاسم احلسن بن بشر، املوازنة بني شعر         -١

، دار  ٢، ط   حتقيق السيد أمحد صـقر    . أيب متام والبحتري  
   م ١٩٧٢املعارف مبصر، 

بواحلسن علي بن حممد بـن عبـدالكرمي         ابن األثري، ا   -٢
 ١٣. الشيباين، الكامل يف التاريخ، دار صـادر بـريوت        

   . م١٩٨٢. جملداً
ضياء الدين أبوالفتح نصراهللا بن حممد بن       .  ابن األثري  -٣

مطبعة . عبدالكرمي، املثلي السائر يف أدب الكاتب والشاعر      
  م ١٩٧٣. القاهرة، جملدان. هنضة مصر

ان العرب، داراحياء التراث العـريب،      لس.  ابن منظور  -٤
   م ١٩٨٨

ديـوان ايب متـام بـشرح       .  ابومتام، حبيب بن اوس    -٥
اخلطيب التربيزي، وحتقيق حممد عبده عزام، مطبعـة دار         

   . م١٩٧٦ جملدات ةمصر، اربع. املعارف
عزالدين، الشعر العريب املعاصر، دار العودة      .  امساعيل -٦

   .م١٩٧٢ودار الثقافة، بريوت  
.  البديعي، يوسف، هبة األيام فيما يتعلق بـأيب متـام          -٧

   .م١٩٣٤القاهرة . مطبعة السالم
   . م١٩٨١ايليا، شرح ديوان ايب متام، بريوت، .  احلاوي-٨
ـ .  حسني، طه، من حديث الـشعر والنثـر        -٩  ةمطبع

   . م١٩٧٥داراملعارف، مصر، 
تـاج  .  احلـسيين    ى الزبيدي، السيد حممد مرتـض     -١٠

  . م١٩٦٥الكويت، . بعة حكومة الكويتالعروس، مط
أخبـار أيب متـام     .  الصويل، ابوبكر حممد بن حيىي     -١١

الطبعـة الثالثـة، دار     . وآخر بتحقيق خليل حممد عساكر   
   . م١٩٨٠اآلفاق اجلديدة، بريوت، 

. ، أخبـار أيب متـام      الصويل، ابوبكر حممد بن حيىي     -١٢
ري، املكتب التجـا  . بتحقيق خليل حممود عساكر وزميله    

   م ١٩٨٣بريوت، 
 الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الرسل وامللـوك،         -١٣

   م  ١٩٨٧. ، دار الكتب العلمية، بريوتالطبعة االوىل
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 الغموض واالهبام يف شعر ايب متام

 ٤٢

النقد األديب ومدارسـه احلديثـة،      . ستانلي.  هامين -١٤
حممـد يوسـف جنـم، دار     . احسان عباس ود  . ترمجة د 
   م ١٩٧٨الثقافة، 

 كلينـث، النقـد      وميزات ويليام، ك ، وبروكس،     -١٥
احسان اخلطيب وحميي الدين صـبحي،      . ترمجة د . االديب

،  لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية     ىاجمللس األعل 
   .م١٩٧٧دمشق، 
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 ٤٣

  
 
  

  پيچيدگى وابهام در شعر ابوتمام
 

  1ىسعيد شيبان

  
 را دانشمندى توصيف نموده اند كه با فرهنگ ابوتمام شاعرى است با گستره ژرف فرهنگى، پيشينيان با اشاره به اين موضوع او

وى همانگونه كه عنصر اصلى و جوهره شعر خود . شعر او خردمندانه و منطقى است. هاى معروف روزگارش پيوند داشته است
د اين گونه اشعار، طبقاتى از مردم را متوجه خو. را از عقل مى جويد، دست هاى يارى به سوى احساس و عاطفه نيز مى گشايد

  .مى سازند كه از معلومات و فرهنگى گسترده برخوردار باشند
پيچيدگى و ابهام پديده اى قديمى در شعر عربى و بطور كلى در شعر به مفهوم عام آن است و ممكن است هر اثر با ارزش 

و ممكن است متضمن اجتماع است ) در شعر... (اين پيچيدگى و ابهام ناشى از بكارگيرى مجاز، استعاره و. ادبى را نيز دربر گيرد
دو معنا يا بيشتر، در معنايى باشد كه شاعر آن را اراده كرده است و ممكن است مولود اتحاد و انسجام چند معنا با هدف توضيح 
حالت ذهنى ناپيدا يا حالت ادراكى ناپخته اى در ذهن مؤلف باشد و يا ممكن است ناشى از نحوه خواندن آن خواننده اى باشد 

  .ر تفسيرها و برداشت هاى خود به چند داللت باور داشته باشدكه د
همانند ناتوانى وى در همراهى با (بيشتر اوقات، علت پيچيدگى و ابهام در شعر ابوتمام به كوتاهى و غفلت خود خواننده 

  .بر مى گردد) دگرگونى در ساختار فنى قصيده
  

  پيچيدگى، ابهام، شعر، ابوتمام :واژگان كليدى

                                                 
   و هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران عض.1
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