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كسر أفق توقع شعر أبي تمام بين

الٙل ًطذّ نلى الجضءٖ ،ما جٓى ٛالٓانذة

اآلمدي والمعري

اإلاىؿُٓت ،وبالخالي مثلما وحب الخىاظب

استعاراتهما ،أنموذجا

والانخذا ٛفي الدشبُه ً٘ىن رل ٚأًػا في

د ،السعيد ضيف الله

الاظخهاسة ،ومما أوسده آلامذي نً ششؽ

جامعة الجزائر

الاظخهاسة ْىله ":وئهما اظخهاسث الهشب اإلاهنى
إلاا لِغ له ئرا ٗان ًٓاسبه أو ًىاظبه أو ٌشبهه

اإلالخظ :شًل الىٓاد الٓذماء باالظخهاسة

في بهؼ أخىاله ،أو ٗان ظببا مً أظبابه

بانخباسها أهم ما ًمثل مزهب أبى جمام َ ،خىحهىا

َخ٘ىن اللُكت اإلاعخهاسة خُيئز الئٓت بالص يء

ئليها بالىٓذ ألجها اظخُاغذ في شهشهَ ،كهشث َئخحن

الزي اظخهحرث له ،ومالئمت إلاهىاه هدى ْىٛ

الاولى حهطبذ للٓذًم وسَػذ َ٘شة الخشوج نلى
جٓالُذ الٓذماء .وَئت أًذث مزهب أبي جمام ،ألجها
سأث َُه ال٘ثحر مً الخجذًذ وؤلابذام  .لزل ٚضذم
شهشه اإلاخلٓي ْاسئا وظامهاَ ،ان شهشه ٌعخلضم همؿا
خاضا مً الٓشاء ًخؿلب مىه حهذا ْشائُا خاضا،
ومً هإالء الٓشاء اخترث هاْذًً مهمخحن هكشا لشهش
أبي جمام مً مىؿلٔ زٓاَتهما ،وهما آلامذي واإلاهشي.
وسٖضث نلى ُُُٖت جىاولهما لباب الاظخهاسة دساظت
مٓاسهت.

َٓلذ له إلاا جمؿى بطلبه
وأسدٍ أعجاصا وهاء بٙلٙل
َهزه أْشب الاظخهاساث مً الحُٓٓت

ّ
الشذة مالئمت مهىاها إلاهنى اظخهحرث له".2
والاظخهاسة

حهذ الاظخهاسة في الشهش الهشبي مً أهم
اإلآىماث الجمالُت التي ًدخُي بها الشهشاء
وٍيخكشها الٓشاء ،ئر جمثل سٖىا أظاظُا مً
أسٗان الدشبُه ،وحهذ َشنا مما ؾلبىا أن
ج٘ىن ْشٍبت يحر بهُذة وال مشجبؿت باخاالث
مهُىت حعهم في يمىغها ،ألجهم هكشوا ئليها
بمىكاس الدشبُه ،وبمىكاس ؾشٍٓت الهشب في
هزا الدشبُه ٖزل ،ٚوؾشٍٓت الهشب في
الاظخهاسة ئهما ج٘ىن إلاا جٓاسب أو جىاظب َُه
اإلاعخهاس مىه مو معخهش له"
ٖما أن

امشؤ الِٓغ:

1

في اللًت مأخىرة مً

الهاسٍتَ ،هي مً ْىلهم :اظخهاس الص يء أي
ؾلبه ناسٍت،3
وفي اضؿالح الىٓاد هي اظخهما ٛاللُل
في يحر ما وغو له في ألاضل لهالْت (اإلاشابهت)
بحن اإلاهنى اإلاىٓى ٛنىه واإلاهنى اإلاعخهمل
َُه ،مو (ْشٍىت) ضاسَت نً ئسادة اإلاهنى
ألاضليَ ،اللُل في الاظخهاسة ًيخٓل مً
مجاله ألاضلي ئلى مجا ٛآخش يحر مألىٍ ٖأهه
الهشٍت ،وهى ما نبر نىه نبذ الٓاهش الجشحاوي
بٓىله ":انلم أن الاظخهاسة في الجملت أن

الاظخهاسة حهخبر حضءا مً

ً٘ىن لُل ألاضل في الىغو اللًىي مهشوَا
ّ
ّ
اخخظ به خحن ُوغو ،
جذ ٛالشىاهذ نلى أهه

أظاظُا َُه ،وحب أن ً٘ىن ما ًطذّ نلى

زم ٌعخهمله الشانش أو يحر الشانش في يحر

الدشبُه ،وٗان الخىاظب في الدشبُه ششؾا
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رل ٚألاضل ،وٍىٓله ئلُه هٓال يحر الصمَُ٘ ،ىن
هىإ ناسٍت"َ ،4الٙلماث ؤَ أظاط مً
الاظخهاسة بحن الؿشَحن.

مً ْبل.7
لزلٗ ٚان خعً الاظخهاسة نىذهم
بمٓذاس ما بحن الشبه واإلاشبه به مً الخٓاسب

والاظخهاسة أنمٔ مً الدشبُه في

والخمازل ،وجطىس الجمو بُنهما في الزهً،

الخطىٍش الشهشي ،هكشا إلاا ًخدٓٔ في

لُطىس اإلاشبهت في ضىسة جدٓٔ يشع الٓائل.

الاظخهاسة مً جىاس ي الدشبُه ودنىي اجداد
الؿشَحن أو ئخال ٛاخذهما مدل آلاخش،
َاالظخهاسة جخمحز نً الدشبُه بٓذستها نلى
الخخُُل وهُارها ئلى الطالث الخُُت
والجىهشٍت بحن ألاشُاء ،وهي أٖثر ئًجاصا مً
الدشبُه النخمادها نلى خزٍ أخذ ؾشفي
الدشبُه ال ٌهني ئهماله والاظخًىاء نىهَ ،هى
خاغش في يُابه ألهه ًثحر ْذسا مً الخذاعي في
رهً اإلاخلٓي لخدذًذه وئدسإ خُىؽ الهالْت
التي ججمو بِىه وبحن الؿشٍ اإلازٖىس.
اهخم الٓذماء باالظخهاسة بانخباسها
مً أبشص أدواث الشانش في ج٘ىًٍ ضىسه،
َأنلىا مً ُْمتها وأقهشوا َػلها ،ألجها أٖثر
جدُٓٓا لهملُت الادناء ،أي ادناء دخىٛ
ّ
اإلاشبه في حيغ اإلاشبه به ،وأٖثر ْذسة نلى
جدُٓٔ اإلاهنى اإلاؿلىب ،5والخهبحر نً اإلاشانش
و ألاخاظِغ والاهُهاالث ،خحن حعجض اللًت
الهادًت نً الخهبحر نً رل ،ٚوبهزا الُهم
جخشج الاظخهاسة نً ٖىجها أداة جضٍحن وصخشٍ"
ئرا وْهذ مىْهها وهضلذ مىغهها "، 6

وٍىظ العٙاٗي نلى أن الاظخهاسة "هي أن
جزٖش اخذ ؾشفي الدشبُه وجشٍذ به الؿشٍ
ً
آلاخش مذنُا دخى ٛاإلاشبه في حيغ اإلاشبه به
ً
دالا نلى رل ٚبازباج ٚللمشبه ما ًخظ
اإلاشبه به 8".وٍشي الذٖخىس أخمذ مؿلىب أن
ً
هزا الخهشٍِ أدّ الخهشٍُاث جدذًذا
ً
وأخعنها غبؿا ألهه خطش الاظخهاسجحن
الخطشٍدُت واإلا٘ىُت في حهشٍُه.9
ئن َاالظخهاسة أبلٌ مً الدشبُه ألجها
ً
جػو أمام اإلاخاؾب بذال مً اإلاشبه ضىسة
حذًذة جمل ٚنلُه مشانشه وجزهله نما
ًىؿىي جدتها مً الدشبُه ،ونلى مٓذاس ما في
ّ
وظمى الخُا،ٛ
جل ٚالطىسة مً الشونت،
ج٘ىن الباليت في الاظخهاسة .وئرا ٗان الدشبُه
ًمثل ؾىس البذاًت وهى أو ٛمشاخل الخطىٍش،
َان الاظخهاسة جمثل مشخلت الىضج والذْت
الُىُت وْىة الخطىٍش رل ٚأن الاظخهاسة
ْائمت نلى جىاس ي الدشبُه ولزلَ ٚمهادها
ْىة الخطىس والخُا ٛالبهُذ.

ولالظخهاسة مىْو ممحز لِغ ألن لها الٓذسة

وج٘مً باليت الاظخهاسة –ٖما ًٓى ٛنبذ

نلى خلٔ ضىسة َىُت خعب ،ولً٘ ألجها

الٓاهش الجشحاوي -في " أجها جبرص هزا البُان

الىظُلت الهكمى التي ًجمو الزهً بىاظؿتها

أبذا في ضىسة معخجذة جضٍذ ْذسه هبال،

في الشهش أشُاء مخخلُت لم جىحذ بُنها نالْت

وجىحب له الُػل َػال ...ومً خطائطها
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التي جزٖش بها ،وهي نىىان مىاْبها :أجها

نلى صمً مشاوى ًُلذ مً ؤلاوعان ونلى

حهؿُ ٚال٘ثحر مً اإلاهاوي بالِعحر مً اللُل،

نىالم وسؤي حهزب خُاله َُداو ٛأن

ختى جخشج الطذَت الىاخذة نذة مً

ًٓخىطها وٍىدنها أُْاص اإلاادة اإلادعىظت.

الذسس"

10

وٍمً٘ الٓى ٛأن الاظخهاسة مً أبشص مالمذ

وٍخمثل حما ٛالاظخهاسة ٖزل ٚفي ٖىجها
حه٘غ أْىي ؾاْاث اللًت وئمٙاهاتها ألجها
جذنم هُعها بكال ٛؤلاًداء ،وبما حشُهه مً
ألىان الحشٖت والحُىٍت التي جىىب نً
ؤلاًماءاث واللُخاث والحشٗاث اإلاطاخبت

اليشاؽ اللًىي التي ًخشج اإلاهنى مً هؿاْه
الػُٔ ئلى هؿاّ أوظو ،خُث حعخذعي َُه
اإلاخُلت في مداولت لخُجحر الؿاْاث الٙامىت
بحن نالْاث اللًتَ ،دشٙل َُما بُنها ضىسا
هابػت بالحُاة.

للحذًث اإلاباششَ ،ػال نً ٖشِ ألابهاد

لٓذ شًل الىٓاد الٓذماء باالظخهاسة

الىُعُت والكشوٍ الذاخلُت والخاسحُت

بانخباسها أهم ما ًمثل مزهب أبى جمام ،

اإلاإزشة في ئزشاء الخجشبت الشهشٍت ،وبزلٚ

َخىحهىا ئليها بالىٓذ ألجها اظخُاغذ في

وَىِخه

شهشه ،وٗان هإالء ممثلي الُئت ألاولى مً

ًدٓٔ

الهمل

وحمالُخه"

ألادبي

ياًخه

11

وأًػا َان َػل الاظخهاسة – ٖما ًشي
َاًض الذاًتً٘ -مً في مىده لؤلدًب الٓذسة

َئتي الحشٖت الىٓذًت التي وشأث خى ٛشهش
أبي جمام ،والتي حهطبذ للٓذًم وسَػذ
َ٘شة الخشوج نلى جٓالُذ الٓذماء.

نلى خلٔ جطىساث يحر مألىَت في ظُاّ

أما الُئت ألاخشي التي وُْذ في الطِ

الهمل ألادبي ،بدُث ًم٘ىه مً سؤٍت الحُاة

اإلآابل لهزا الاججاه ،وٗاهذ مإٍذة إلازهب أبي

والىاط وألاَها ٛنلى هدى مخجذد أو نلى

جمام ،ألجها سأث َُه ال٘ثحر مً الخجذًذ

هُئت يحر مألىَت مخجاوصا الهالْاث والحذود

وؤلابذام  .لزل ٚشهشه ضذم اإلاخلٓي ْاسئا

اإلاىؿُٓت التي سظمذ لؤلشُاء".12

وظامهاَ ،ان شهشه ٌعخلضم همؿا خاضا مً

ئن مهمت الاظخهاسة الخأزحر في هُغ
اإلاخلٓي ،وئزاسة اهُهاله اإلاىاظب نً ؾشٍٔ
حشخُظ اإلاهاوي اإلاجشدة في ضىس خعُت

الٓشاء ًخؿلب مىه حهذا ْشائُا خاضاَ ،هى
مجذد ختى في اإلاىغىناث التي ً٘ىن َيها
الشانش أْشب ئلى الخٓلُذ ٗاإلآذماث الؿللُت.

ًخُل للمخلٓي أجها مخدذة بها ،مخمثلت َيها.3

لٓذ وحه الىٓاد ألبي جمام خملت هٓذًت

َهي ججعم اإلاهاوي واإلاُاهُم باإلادعىظاث

غذه؛ ئر سأوا في شهشه أبهادا حذًذة جخخلِ

َارا هي راث ُٖان ٌشبه ما في هزه الحُاة

نً ألابهاد التي دسج نليها الشهشَٙ .ان

مً أشُاء وهى ما ظمي بالخجعُم ،وٍىم نً

ضاخب مزهب نشٍ بابخذانه للمهاوي،

شىّ ئلى اظخدػاس ما هى يائب والٓبؼ

وججذًذها ،واهخمامه بُىىن البذٌو اإلاخخلُت
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مما أدي في سأحهم ئلى جٙلِ شهشه وئبهام

َٙاهذ اظخهاسة امشيء الِٓغ حُذة في ْىله:

مهاهُه ويمىغها ،وباث شهشه ًدخاج ئلى

َْ َ ْ ً
أعجاصا
وأسدٍ

الىكشة الخأملُت الُاخطتَ ،أخز يحر هاْذ
ًذًم الىكش َُه ،وٍؿُل الخأمل لُذلي بذلىه
في هزا الشهش الجذًذ اإلامحز.
ومً هإالء الىٓاد آلامذي ( ث  373هـ )
الزي ْأبذي جمع٘ه بأظلىب الاظخهاسة الٓذًم
ً
واضحا ،ورل ٚبعبب خشضه نلى نمىد
الشهش الزي قهش خىله الجذ ٛفي الٓشن
الشابو الهجشي ومً وحي الخطىماث التي
داسث خى ٛشانشًٍ ٖبحرًً هما أبى جمام
والبدتري .وان لم ًدذد نمىد الشهش ولم
ٌششح ما هُئخه ونىاضشه  ،ولً٘ مما ًدشص
نلُه نمىد الشهش ْشب الاظخهاسة وهزا
الٓشب ًخأحى ئرا ٗاهذ الهالْت واضحت بحن

َّ
َّ
ُ
بطلبه
َٓلذ له إلاا جمؿى
ِ
َ َْ 7
ٙل
وهاء بٙل ِ

ُّ
واشذ
وهزه اْشب الاظخهاساث مً الحُٓٓت،
مالءمت إلاهىاها إلاا اظخهحرث له  .وٖزلْ ٚىٛ
صهحر بً أبي ظلمى :
ُ
َ
َ
َ
َ َ
باؾل ُه
صحا الٓلب نً ظلمى واْطش ِ
ُ ْ1
َّ َ َ
ُ
َو ُن ِّش َي
واخله
أَشاط الطبا وس ِ
وخ ُ
َ
عً أن ٌعخهاس للطبا اظم ألاَشاط ،
وان ًجهل الجزوم أن حهشي أَشاظه وسواخله
وٗاهذ هزه الاظخهاسة أًػا مً ألُٔ ش يء بما
اظخهحرث له. 2
ّ
شً آلامذي خشبا ال هىادة َيها نلى جلٚ

اإلاشبه واإلاشبه به ،وٗلما ٗاهذ الطلت

الاظخهاساث التي حاءث نلى خالٍ مبذأ

واضحت بحن هزًً الشٖىحن  ،وٗان وحه الشبه
ً
ً
الزي ًشبؿهما مخمحزا حلُا ٗاهذ الاظخهاسة

الخىاظب الهٓلي ،الظُما اظخهاساث أبي جمام
التي جىظو َيها ٖثحرا مخجاوصا مبذأ الٓذماء

ْشٍبت ،ئر ْا ٛآلامذي ":ئهما اظخهاسث الهشب

في خعً الاظخهاسة ".وْذ حنى أبى جمام نلى

اإلاهنى إلاا لِغ له ئرا ٗان ًٓاسبه وٍذاهُه أو
ً
ٌشابهه في بهؼ أخىاله أو ٗان ظببا مً

هُعه باإلٖثاس مً هزه الاظخهاساث ،وأؾلٔ
15

لعان نائبه ،وأٖذ له الحجت نلى هُعه" .

أظبابه َ ،خ٘ىن اللُكت اإلاعخهاسة خُيئز

ًدشص أبى جمام نلى أال ًخلى بِخا مً

الئٓت بالص يء الزي اظخهحرث له ومالئمت

حشبُه أو اظخهاسة َ ،هى ال ًٓبل أن ًشظل

إلاهىاه ".13

أَٙاسه باألظلىب اإلاباشش ،وئهما ؾشٍٓخه
ومىهجه أن ًلىن ألاظلىب بشتى الطىس

أخص ى آلامذي مً شهش أبي جمام
ً
خمعت ونششًٍ بِخا نىىن لها بـ ( باب ما حاء

اإلاجاصٍت ،وَهخمذ في أظلىبه هزا نلى

في شهش أبي جمام مً ْبُذ الاظخهاساث ) وْاٛ

الخ٘ثُِ الخُالي َطىسه ال حعدثحر خُاال

بهذ البِذ الثاوي والهششًٍ " :وأمثا ٛهزا
مما ئرا جدبهخه في شهشه وحذجه ً
ٖثحرا ". 14

واخذا ،وئهما حعخدػش خُاالث جخٙازِ
جٙازِ الشٗام ،لخإلِ ضىسة َيها ش يء مً
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الخهُٓذ والًمىع ،ول٘ىه يمىع هاجج نً
زشاء ونمٔ وحما.ٛ
َاآلمذي ًشي أن ْى ٛأبي جمام:16
َ
َ ْ
ََ
ًَا َد ْه ُش ْ ّ ِى ْم ِم ًْ أخ َذ َن ُْ َْ َٓ ٚذ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ُ
ألا َه َ
ام ِم ًْ خ ُش ِْ ْٚ
أضججذ هزا
" مً مشرو ٛألُاقه وْبُذ
ً
أخذنا وهي
اظخهاساجه ".17خُث حهل للذهش
ً
مىلها بها وسددها في
الٙلمت التي ٗان أبى جمام
نذة أبُاثَُ ،هبر الذهش نً ظؿىة وبؿش،

ئلُه َٓػذ نلى حمىخه وششاظخه ،وحهلخه
ً
ظهل الُٓادة رلىال ،ولً٘ آلامذي ال ٌُعجب
بالبِذ ألن َُه الاظخهاسة اإلا٘ىُت التي ًشي
ً
خشوحا نلى نمىد الشهش الهشبي ،وئرا
َيها
ً
سحهىا ئلى البِذ في الذًىان وحذها مهه أبُاجا
سائهت ج٘مل ضىسة هزا الاهخطاس الزي سَو به
أبى ظهُذ سأط الذولت الهباظُت في ضشانها
20

مو دولت الشوم الششُْت " .
ئن ً
ٖثحرا مً هٓادها الٓذامى ٗاهذ
حعتهىحهم اللُكت الىاخذة مً البِذ َُُٓىن

وهي داللت واخذة مً بحن دالالث مخهذدة

أمامها بحن مادح وْادح " ،وألامش يحر رل ٚفي

الزي ال ًِٓ نىذ خذ البِذ وخذه ،وئهما

الىظ الشهشي؛ ألن الىكشة الجضئُت ال ًمً٘
ّ
مىغىعي ،والشهش ًَ،
أن جأحي بد٘م هٓذي

ًيخجها الخأوٍل والخلٓي للبِذ ،رل ٚالخأوٍل
ًشبؿه بعُاْه وما ْبله وما بهذه مً أبُاث.
وٖما في ْىله مً مذح مدمذ بً
ًىظِ الثًشي :18
َ ْ
َ َ َْ َ ّ َ
الشخ َاء ِفي أخ َذ َن ُْه
َػشبذ ِ
َن ْى ًدا َس ُٖ َ
ىبا

وئن ٗان بيُت لًىٍت لبىاتها ألاظاظُت ألالُاف
بأضىاتهاَ ،ان اللُكت اإلاُشدة ْذ ً٘ىن لها
مً الذالالث اللًىٍت ما ال ً٘ىن لها ئرا

َ ً َ ْ
غ ْشَبت ي َاد َسج ُه

ً
مًشما
َُبذو أن أبا جمام في هزا البِذ
بهزه الطىسة ؤلاظخهاسٍت التي ججهل للضمً ـ
ً
أخذنا ،بل لم ًٓىو بجهلهما
الذهش ـ الشخاء ـ
أخذنحن  ،وهى مً الاظخهاساث الٓبُدت نىذ
آلامذي.19
وَهلٔ شىقي غُِ نلى بِذ أبي جمام
ونلى نذم ئعجاب آلامذي لهزا البِذ بٓىله:
" والبِذ بذون ش ٚؾشٍِ ،ئر حهل أبى جمام
للشخاء بىنىزت زلىحه ً
َشظا حام ًدا ،وحهل
ْ
اهخطاس أبي ظهُذ َُه ٖأهه غشبت ُظ ِّذ َدث

وغهذ في ظُاّ ٗالزي سأًىاه في ٗلمت الذهش
وألاخذم َُما ظبٔ" .21
ومما أخزه آلامذي نلى أبي جمام في
ظُاّ اإلاهاوي ْىله مً مذح أبي الحعحن
مدمذ بً الهُثم بً شباهت :22
ْ ْ َ َ
ْ
َْ ُ
ُٔ َخ َى ِاش ي ال ِحل ِم ل ْى أ َّن ِخل َم ُه
سِ
َ
َّ
َ
َ َّ
َم َاسٍْذ ِفي أه ُه ُب ْش ُد
َما
ِبُ٘ ُْ َٚ
َٓذ ْا ٛآلامذي " :والخؿأ في هزا
البِذ قاهش؛ ألوي ما نلمذ ً
أخذا مً شهشاء
الحلم بالشْت ،وئهما
الجاهلُت وؤلاظالم وضِ ِ
ًىضِ بالهكم والشجحان والثٓل والشصاهت
وهدى رل.23 " ٚ
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ما ًالخل هىا خشوج أبي جمام بالحلم

بمئاث ألابُاث الشهشٍت ميعىبت في ٖثحر مً

مً بىِخه الترازُت ئلى بيُت حذًذةَ ،هىا أخذر

ألاخُان ئلى ْائلها .وهزا أمش ؾبُعي للىاْذ

َجىة وضذمت للمخلٓي ،لً٘ هزه الُجىة

الزي اسجض ى لىُعه هزه اإلاٙاهت واخخاس

لِعذ داللُت ولًىٍت َٓـ ،بل َجىة

شهشاء نشَىا بالشانشٍت اإلامحزة لىٓذ شهشهم

خػاسٍت أًػا ألهه ضىس لىا ممذوخه أو بؿله

وششخه.

ٗان ًخمثل في ضىسة الثٓل والشجحان
والشصاهت مثله بالشْت والىهىمت ،وهزه َ٘شة
حذًذة ُِٖ للحلم أن ًطبذ لذًه خىاش ي
وهي سُْٓت ،وهىا ضىسة خعُت أضبدذ
ضىسة مادًت ملمىظت.

وإلاا ٗان الىٓذ ًشأَ الشهش في
حمُو مشاخلهَٓ ،ذ خطظ أبى الهالء حاهبا
ٖبحرا مً اهخماماجه الىٓذًت لىٓذ الشهش،
واججه بخاضت ئلى هٓذ شهش الؿائُحن :أبى
نبادة البدتري ،وأبي جمام خبِب بً أوط

وئرا ٗان أبى جمام ْذ حهل لزٖش

الؿائي؛ َٓذ وغو (نبث الىلُذ) في شهش

ْطائذه مضامش نىذ أبىاب اإلالىٕ ،ولم ًدض

البدتري ،و(رٖشي خبِب) في شهش أبي جمام..

هزا الخطىٍش ئعجاب بهؼ الىٓاد الٓذامى،

َىِْ أبى الهالء نلى شهشهم شاسخا

َان أبا جمام نىذما ضىس ٖشم خالذ بً ًضٍذ

لًشائبه ،وهاْذا له َخخلل الششح ال٘ثحر مً

الشِباوي وهذاه باوعان ًجزبه ،وضىس

الىكشاث والالخُاجاث الىٓذًت التي جبحن أهه

أًاد في ْىله :24
ْطائذه بطىسة ؤلاوعان له ٍ
ْ ً
َح َز ْب ُذ َه َذ ُاه ُي ْذ َو َة َّ
الع ْب ِذ َحز َبت
َ
َ َ
َ
َ
الٓ َ
َ
ضش ً
طا ِئ ِذ
َها َب ْحن أ ًْ ِذي
َخ َّش
ِ

ْذ امخلْ ٚذسة هٓذًت ممحزة أهلخه للخطذي
لششح الؿائُحن نً ئعجاب وخب.
ئن أبى الهالء الىاْذ لم ٌعخؿو أن
ًىأي نً اإلاشاسٖت في هزه اإلاهاسٕ الىٓذًت

لم ٌُعجب جطىٍشه هزا آلامذيّ ،
ونذ
الطىسة هىا في ياًت الٓباخت والهجاهت
والًثازت والبهذ مً الطىاب؛ ألهه " حزب
ً
هذي اإلامذوح بضنمه حزبت ختى ّ
ضشَها بحن
خش
أًذي ْطائذه "

25

أما اإلاهشي َبهذ أن أَادث الهلىم
اللًىٍت في ئزشاء ج٘ىٍىه الىٓذيٗ ،ان البذ أن
ًخمثل مادة هٓذه ألادبي َٙاهذ الشهش ،وْذ
اؾلو اؾالنا واظها نلى الشهش الهشبي وْام

التي داسث خى ٛالشانشًٍ ،بل أساد أن ًلج
هزا الباب بهذ أن سأي أن زمت دواَو جثحر في
هُعه الشيبت بالىْىٍ نىذ شهشهم؛ َٓذ
أيشجه اإلاٙاهت الهكُمت التي اخخلها الشهشاء
في دهُا الشهش بالخطذي لذواوٍنهمٖ ،ما أن
ٖثرة وسود ْػاًاهم في الىٓذ الٓذًم ٗاهذ
داَها هاما للىكش في شهشهم.
وجخلخظ دساظت مىهج أبي الهالء في
هٓذ الشهش؛ بمهشَت مٓاًِعه اللًىٍت،

بذساظخه ،ومما ًذ ٛنلى هزا آزاسه التي حعج
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والهشوغُت ،ومٓاًِعه في الذَام نً

َشأي العُذ نبادة أن ابً الٓاسح ونىترة

الشهشاء.

الهبس ي ًُٓان في الطِ اإلآابل ألبي جمام،
ًجشي أبى الهالء اإلاهشي – في

سظالت الًُشان -خىاسا بحن ابً الٓاسح
والشانش الجاهلي نىترة الهبس يَُ ،يشذ ابً

ولم ًى٘ش أبى الهالء اإلازهب" ألهه لم ًً٘
حاهلُا أو خطما للشانش ...بل ٗان معجبا به
28

أًما ئعجاب" .

الٓاسح خال ٛالحىاس شهشا ألبي جمام ٌعدى٘شه

وٍكهش لىا أبا الهالء ًجحز مزهب

نىترة وٍٓى ":ٛأما ألاضل َهشبي ،وأما الُشم

أبي جمام ،ألهه أقهشه بطىسة مُاسْت لخلٚ

َىؿٔ به يبي ،ولِغ هزا اإلازهب نلى ما

التي هكمها الشهشاء ،وٍمً٘ أن هؿلٔ نلُه

حهشٍ ْبائل الهشب" .26وبهزا ًمثل أبى الهالء

اإلابذم ألهه ضاخب َ٘شة الخجذًذَ .ىضِ

آساء الىٓاد الزًً أه٘شوا نلى أبي جمام مزهبه

اإلاهشي مزهب أبي جمام بأهه" ضاخب ؾشٍٓت

نلى لعان شخطُت نىترة الجاهلُت.

مبخذنت ،ومهان ٗاللإلإ مخبهتٌ ،عخخشحها
ُّ
وًَؼ ننها اإلاعخًلٔ مً
مً يامؼ بداس،

وٍبحن أبى الهالء العبب الزي
حهل الٓذماء ًى٘شون نلى الؿائي مزهبه".
ئهما ًى٘ش نلُه اإلاعخهاس  ،وْذ حاءث الهاسٍت
في أشهاس ٖثحر مً اإلاخٓذمحن ئال أجها ال ججخمو
َُما هكمه (خبِب بً اوط)".27
وهزا الٓىً ٛمثل خُٓٓت سأي
أبي الهالء في هزه اإلاعألت؛ َُإٖذ أن ما حهل
الٓذماء ًى٘شون نلُه مزهبه هى ئٖثاسه مً
الاظخهاساث في شهشه ،وٍذاَو نً وسودها بأجها
ْذ حاءث في أشهاس اإلاخٓذمحن ،ل٘نهم لم
ًدعىىا هكمها ٖما َهل أبى جمام  ،ئر أقهشها
بطىسة مخمحزة لم ٌههذها الٓذماء نىذ ظائش
الشهشاء ،ولزل ٚوضُذ ؾشٍٓخه في الشهش
باإلبذام والخُشد.
وْذ أزاس الحىاس الزي داس بحن
ابً الٓاسح ونىترة الهبس ي يحر باخث  ،ألهه
ًمثل خُٓٓت مىِْ أبي الهالء مً مزهب
أبي جمام ،وْذ اخخلُذ آساء الذاسظحن َُه؛

29

اإلاداس" َ .أساد باالبخذام أجها ؾشٍٓت ابخ٘شها
وجمحز بها نً أْشاهه مً الشهشاء َهشٍ بها،
ّ
الجذة في مزهبه في الخجذًذ في
وجمثلذ
اإلاهاوي اإلاؿشوخت ْبله ئر بانذها نً
أضىلها ،وأٖثر مً الاظخهاسة في شهشه َىذس أن
هكم ْطُذة جخلى منها ،وبزلً٘ ٚىن أبى
الهالء ْذ " لخظ مزهبه خحر جلخُظ
بهباساث مىحضة مشٖضة".30
ّ
نذ بهؼ الذاسظحن
وْذ
الحىاس بمثابت ئهٙاس جام إلازهب أبي جمام،
وَهمىا أن اإلاهشي ْذ هٓذ اإلازهب وأه٘شه نلى
لعان نىترةٌ .عجب صٗي اإلاداظني مً "أن
ًجشي الىٓذ نلى لعان نىترة ألهه في لضومُاجه
ٖثحر الخأزش بطىانخه ،لهاب باأللُاف ٗلهبه،
م٘ثر مً الجىاط والؿباّ وظائش البذٌو"

31

.وٍأخز مىطىس نبذ الشخمان نلى أبي الهالء
مزهبه هزا َُٓى ":ٛمً الًشٍب أن اإلاهشي
ٗان ًأخز نلى الشهشاء اججاههم هدى

428

2018

الطىهتٖ...ما حشي نلى لعان نىترة لشهش

وألُاف مألىَت مهخادة ،ال ًخجاوص في الىؿٔ

خبِب ،في الىْذ الزي أزٓل َُه هخاحه

بها ئلى ما ظىاها"َ ،34الهشع نىذه خُٓٓت،

ألادبي شهشا وهثرا بهزه الهُىب".32

والحُٓٓت ال ج٘ىن مجاصا35وفي هزا دلُل نلى

ئن أبا الهالء ّأًذ أبى جمام،

ّ
ونذ ٖثرة وسود الاظخهاسة وخعً هكمها أهم
ما ّمحز أبا جمام نً ظائش الشهشاء ،وفي دائشة
الحُٓٓت واإلاجاص اججه أبى الهالء في دساظخه

أن أبا الهالء ال ًِٓ باإلاجاص نىذ ألُاف
مدذدة ،بل ًمً٘ ألي لُل أن ًىدشٍ نً
داللخه اإلاألىَت أو نً وغو اظخهماله في
الحُٓٓت أو ألاضل بىٓله ئلى دائشة اإلاجاص.

لالظخهاسة؛ َأخز بشضذ اإلاىاغو التي قهش

ٖما اٖخُى في بهؼ اإلاىاغو

َيها مخالُت ألاضل اإلاهخمذ للُل في اللًت،

بالخىبُه ئلى وحىد الاظخهاسة ،وال ًخؿشّ

مبِىا أضل اللُل ْبل وغهه في الترُٖب

للحذًث نً أضل اللُل أو داللخه

الزي هٓله ئلى داللت حذًذة ،ومشحرا ئلى

الجذًذةٖ.ما في ْى ٛأبي جمام:

الذاللت اإلاًاًشة التي قهشث مً حشاء

ّ
ّ
الشرًت
مخحر العائش
أؾالْ ٛأًً الجارس ْ
اللهغ؟

الهالْاث يحر اإلاألىَت التي أوشأها الشانش بحن
ألالُاف.
َُهلٔ نلى ْى ٛأبي جمام:
بُىم ٖؿىّ ٛ
الذهش في نشع مثله
ووحذي مً هزا وهزإ أؾىٛ
َٓا" ٛإلاا حهل الذهش ؾىال وضله

في

ال ـ ـ

ّ
(الشرًت) أضلها في اإلاؿُت التي
ْا":ٛ
ْذ هضلها العحر ولم ًبٔ َيها خشٖت واظخهاسة
ها هىا للعائل ،ألهه شبهه بهزا في جخلُه
وعجضه نً العحر".36

بالهشع نلى مهنى الاظخهاسة ،وال خُٓٓت بأن

وٍالخل جٓاسب في اإلاهنى بحن اإلاهاس
ّ
واإلاهش ئلُه ،وهزا ما أٖذه الٓذماء ،
مىه

ًىضِ الذهش بزل ،ٚوئهما هى ؾىٍل ال يحر.

َالهشب اظخهـاسث" اإلاهنى إلاا لِغ له ئرا ٗان

َأما الهشع َاهما هى نلى ألاماًٖ وما حشي

ًٓاسبه أو ًذاهُه ،أو ٌشبهه في بهؼ أخىاله،

مجشاهاَ ،أما الذهش َؿىٍل ما نلم أن أخذا

أو ٗان ظببا مً أظبابه"

ْبل الؿائي وضُه بالهشع ،ول٘ىه >إلاا جٓذم
رٖش الؿى ٛاظخجاص أن ًجيء غذه".33

37

ٖما لىخل نلى أبي الهالء في
مىهجه اهه ًُخٓش ئلى الخدلُلَ ،ال ًزٖش يشع

َُبُذ اإلاهشي ألبي جمام وضُه

الاظخهاسة في البِذ أو الُائذة منها وال ًخدذر

للذهش بىضِ لم ججش الهادة أن ًىضِ به،

نً داللتها الجمالُت ،وٍ٘خُي بالخىبُه نلى

وال خُٓٓت لىحىده ،في خحن هجذ آلامذي

مىاغهها.

ًخؿئ الشانش في وغهه هزا ،وٍبهذه نً
اإلاجاص " ألن اإلاجاص في هزا له ضىسة مهشوَت،

429

2018

ٖما ّهىه أبى جمام باالظخهاساث
الجذًذة التي اظخدذثها أبى جمام ،ووضُها
بالخُشدَُ ،هلٔ ْائال نلى بِذ أبي جمام:
ّ
ختى ئرا مخؼ هللا العىحن بها مخؼ
الحٓب
البخُلت ٗاهذ صبذة ِ

الىمـ الخهبحري اإلاخىاغو نلُه ،والاهضٍاح
ً
ً
ً
ً٘ىن خشْا للٓىانذ خُىا ،ولجىءا ئلى ما هذس
ً
مً الطٌُ خُىا آخش .
حاءث الاظخهاسة في شهش أبي جمام -
بدعب آلامذي  -يحر مخُٓذة بُٓاط الٓذماء،

ْا ":ٛهزه اظخهاسة لم حعخهمل ْبل

ونذم الخُٓذ حهل الاظخهاسة في شهشه ضُت
ً
ً
ً
أو مٓىما أظلىبُا سأي َُه بهػهم خشوحا

مخػذ الىؾب مخػا ئرا خشٖخه لخخشج

نلى ما جىاغهىا نلُه ،ول٘ىه ٗان أْشب ئلى

صبذه ،وحهله مخؼ البخُلت ألجها أشذ

ضُت الخجذد والخًُحر في شهشٍت الٓذماء مىه
ً
ً
ئلى التزامها خذا جهائُا َلما ٗان العُاّ

اإلاخؼ".38

أهمىرج لبىاء لًىي ًخخلله نىطش لم ًً٘
ً
مخىْها ،وما ًيخجه هزا الهىطش أو جػاده مو

الؿائي .وأضل (اإلاخؼ) في اللبنًٓ ،اٛ

احتهادا مً العمدتَ ،هي جؿُل مذة
ٌشهذ أبى الهالء ألبي جمام بابخٙاس
هزه الاظخهاسة بأجها لم ًطل ئليها شانش ْبله.
وبهذ دساظدىا إلاىِْ ٗل مً
آلامذي واإلاهشي في دساظتهما الظخهاساث أبي
جمام ًمً٘ أن هخلظ ئلى أن آلامذي حهل
اظخهاساث أبي جمام اهدشاٍ واضح نً
اإلاألىٍ .وحهل مهُاس مىاظبت اإلاعخهاس مىه
للمعخهاس له و" هي ال جخخلِ نً اإلآاسبت
ظىي أن جل ٚفي الدشبُه وهزه في
ُ
الاظخهاسة" . 39ونلى غىء هزا اإلاهُاس هىْشذ
ً
اظخهاساث أبي جمام التي شًلذ ٖثحرا مً
الىٓاد ومنهم آلامذي ،والتي اظخٓبدىها
واظخهجىىها إلاُاسْتها ما حهاسٍ نلُه الهشب.
لٓذ ٗاهذ جل ٚالاظخهاساث اإلامحزة مً
ظجن الٓذماء مىبهاث أظلىبُت في لًت أبي جمام
الشهشٍت ،بىضُها نىاضش ٌعخهملها لُىحي
ئلى اإلاخلٓي بخطىضُت ؾشٍٓت جُ٘حرهَٙ ،ان
ً
أن شٙلذ هزه اإلاىبهاث ألاظلىبُت اهضٍاخا نً

نىاضش العُاّ هى اإلاىبه ألاظلىبي.
أما اإلاهشي َدذد مىُْه مً اظخهاساث
أبي جمامَ ،اهػم ئلى َئت آصسث مزهبه في
اإلاجيء باالظخهاساث البهُذة ،ولم ًى٘ش نلى
أبي جمام وسود الاظخهاسة في شهشهَ ،بحن أن
الاظخهاسة مىحىدة ْبل أبي جمام ،ل٘نها لم
حعخهمل ٖما اظخهملها هى ،وْذ خطظ لها
حضءا مً دساظخهَ ،خدذر ننها خذًثا اْخطش
نلى بُان مىاغهها وجأسٍخها ،ولم ًخهذ
معخىي خذًثه نً بُان أضل اللُل في
ّ
لُٓش بأن الاظخهاسة
اللًت ،وداللخه الجذًذة
هي الىظُلت التي ًىدشٍ بها اللُل نً
داللخه ،وبها جكهش الهالْاث يحر اإلاألىَت،
َُبخهذ بها نً الحُٓٓت لخذخل في أؾش
اإلاجاص.
وهزه الُئت التي حاء اإلاهشي في ضُهم
ًىبهىن نلى أن الًشابت في الاظخهاسة جدشٕ
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خُا ٛاإلاخلٓي وحشذه ئلى الطىسة َُخُانل مو
ما ٌعمهه ،وٗلما اْترهذ الًشابت والخعجب
بالخخُل ٗان أبذم ،ولزلْ ٚعم نبذ الٓاهش
الجشحاوي الاظخهاسة ئلى نامي مبخز ٛوخاص
هادس َ .االظخهاسة الهامت هي التي ابخزلذ
ب٘ثرة وسودها ختى ضاسث بمجزلت الحُٓٓت ،
أما الخاص َأه ٚال ججذه ئال في ٖالم الُدىٛ
 ،وال ًٓىي نلُه ئال أَشاد الشحا.ٛ
وٍبذو أن الاظخهاسة ئن ٗاهذ نٓلُت
اٖدعبذ خُاء ولؿُا ًُخذ مجا ٛألارهان ،
وأنما ٛالُ٘ش ختى جطل ئلى دْائٔ الاظخهاسة
وخُاًاها  . . .وحشهش الىُغ بالدشىّ واإلاخهت
نً ؾشٍٔ يشابت الاظخهاسة  ،وهزا ما أٖذ
نلُه هٓاد ٖثحرون،

ئر سأوا أن أخعً

الاظخهاسة مشهىن بخُاء الدشبُه.
ً
وبهُذا مما ًثحره هزا ال٘الم مً ْػُت
الخهطب نلى أبي جمام أو لهَ ،اهه مما ًدمذ
لآلمذي واإلاهشي في ضيُههما هزا أن لُخا أهل
الىٓذ ئلى أهمُت ئدمان الىكش في الىخاج
ً
ً
واضحا في
ئظهاما
الشهشيٖ ،ما أظهما
حشٍان اإلاُاه الشاٖذة ،واٖخىاص العاخت الىٓذًت
بهزه آلاساء التي ْذ ًخُٔ بهػها وْذ ًخخلِ،
بُذ أجها -ئن حاص الٓى - ٛقاهشة صحُت في
جاسٍخ الىٓذ الهشبي الٓذًم ،وما هخج ننها مً
جىىم في الاججاهاث ،وحهذد في صواًا الشؤي
الىٓذًت.
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