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 يه والنقد العربيداليَّة املعّرّي يف رثاء أبي محزة الفق

 ((دراسة يف املنهج))

 ملخص الدراسة

حاولت هذه الدراسة أْن تقف على أهم اجلهود اليت تناولتت داليَّتة املعتري يف    
رثاء أبي محزة الفقيه، فعرضت هلا، ووقفت على مناهجها، وطرائقها، واإلسهام الذي 

ودالالتها، فهي تنتمي يف سريها املنهجي إىل ما يستمى  بذلته يف جتلية مسات القصيدة 
بدراسات )نقد النقد(؛ ألنها تسعى إىل البحث عن الكيفيتة التيت تعامتي فيهتا الناقتد      
العربي مع الدالية بغية الكشف عن منهجية الناقد يف ذلك التعامي. ومّت رصد اجلهتود  

املنهج اجلزئي/ متا حتول التن     اليت تناولت الدالية عرب ثالثة حماور، احملور األول: )
"الدراسة التارخيية"(، وقد تناول هذا احملور اجلهتود التيت انصترفت عنايتهتا إىل  ترو       
القول التارخيية دون اهتمام واضح بتالتكوين التدايلي والبنتائي واجلمتالي للداليتة.      
لتيت  واحملور الثاني: )املنهج التجزيئي/دراسة الن (، ودار هذا احملور حتول اجلهتود ا  

تناولت التكوين النصي الدايلي للدالية، ومت تقستيم الرصتد يف هتذا احملتور حستب      
املكّون النصي الذي استأثر جبهد كي حماولة "اللغة، املعنى، التنغم واإليقتا ، الدراستة    
األسلوبية". واحملور الثالث: )منهج االنتخاب وااليتيار/ما بعد الن (، وحتاول هتذا   

ما بعد الن ، وما تركته متن أثتر، وحتاول قيتا  هتذا األثتر        احملور أْن يقف وقفة في
واستجالئه من يالل أحد أهم مظاهره، وهو الكيفية اليت حضرت بها الدالية يف كتب 
االنتخاب وااليتيار. وانتهت الدراسة من يالل كي ذلك إىل أنَّ اجلهود اليت عرضت 

اجلوانب ومل تأِت يف سياق للدالية قد أتت على جوانب متعددة منها، وإْن جتّزأت هذه 
مشولي واحد ُيعنى بها مجيعا، إال على حنٍو ما، سعت إىل شيٍء منه الدراسة األسلوبية 

 يف تناوهلا للمكّونات الدايلية عرب عدة مستويات.

 هت82/5/2515وُقبي للنشر يف                  هت                                82/28/2511ورد البحث يف 
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Dalia of Maari in lamentation 

 Abu Hamza al-Faqih and the Arabic Criticism 

Study in the Curriculum 
 

ABSTRACT:  

This study tried to stand on the most important efforts that 

addressed Dalia Maari in lamentation Abu Hamza al-Faqih, 

introduced it, and stood on the curriculum, and methods, and the 

contribution that it put in clarifying the features of the poem and its 

connotations, it belongs to the so-called studies (criticizing the 

criticism); it seeks to search for how Arab critic dealt with the Dalia 

in order to detect the critic methodology in dealing with it. The  

efforts that addressed the Dalia are three parts, the first part: (The 

partial curriculum / What about the text "historical study"), has 

dealt with the historical conditions disbanded its attention to the 

structural and aesthetic content of the Dalia. The second part: (the 

fractional curriculum / study the text), was about the efforts that 

addressed the internal textual content of the Dalia, and was divided 

in this part by component textual that attracted every attempt "the 

language, the meaning, the melody and the rhythm, the stylistic 

study." The third part: (curriculum election and selection / post 

text), and this part tried to see what is post the text, and the effect 

left, and tried to measure this effect through one of the main 

features, which is how the Dalia attended in the books of the 

election and selection. The study concluded that all the efforts 

offered to Dalia have come on various aspects of it, though 

fragmented these aspects and did not come in comprehensive 

context concerns all of them, but somehow, sought the stylistic 

study in dealing with internal components across multiple levels. 
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 مقدمة

حظيت دالية املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه بوقفات ودراسات متعددة قدميا 
وحديثا، وقد حاول كيٌّ منها أْن يعاين الن ، ويكشف عن دالالته حسب املنطلقات 

 اليت انطلق منها، وحسب ما توافر له من إمكانات.

هذه الدراسة أْن تقف على أهم اجلهود اليت تناولت الداليَّة، فتعرض  وحتاول
هلا، وتقف على مناهجها، وطرائقها، واإلسهام الذي بذلته يف جتلية مسات القصيدة 
ودالالتها. وال أعلم دراسة قبي هذه الدراسة حاولت هذا الرصد وتتبعه والكشف 

 عنه.

 رب ثالثة حماور:  وسيتّم رصد اجلهود اليت تناولت الدالية ع

 املنهج اجلزئي / ما حول الن  "الدراسة التارخيية"  - 2

وتناول هذا احملور اجلهود اليت دارت حول ن  الدالية، وركزت يف إسهامها 
على  رو  القول التارخيية، واقتصر اهتمامها يف الغالب على هذا اجلانب دون 

 لدالية.تناول واضح للتكوين الدايلي والبنائي واجلمالي ل

 املنهج التجزيئي / دراسة الن    - 8

وسيعرض هذا احملور للجهود اليت تناولت التكوين النصي الدايلي للدالية، 
ومت تقسيم الرصد يف هذا احملور حسب املكّون النصي الذي استأثر جبهد كي حماولة، 

لغوي، فتوزعت هذا احملور عدة فقرات، فكانت هناك اجلهود املنضوية حتت اجلانب ال
واجلهود اليت استحوذ عليها االهتمام باملعنى، واجلهود اليت اهتمت باجلانب النغمي 

 واإليقاعي للدالية، وأيريا اجلهود اليت فاتشت الدالية من املنطلق األسلوبي.
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 منهج االنتخاب وااليتيار / ما بعد الن   - 1

، وما تركه من وستحاول الدراسة أْن تقف يف هذا احملور وقفة فيما بعد الن 
ه من يالل أحد أهم مظاهره، وهو حضور ءأثر. وستحاول قيا  هذا األثر واستجال

 الدالية يف كتب االنتخاب وااليتيار، والكيفية اليت جاء عليها.    

يف آيرها يتضّمن ن  الدالّية  بقيت اإلشارة إىل أنَّ الدراسة أثبتت ملحقًا
ثناء الدراسة، فاكتفت يف الغالب باإلشارة إىل رقم كامًلا؛ تفادًيا لتكرار ذكر األبيات أ

 البيت أو األبيات اليت تكون مناط احلديث. 

 املنهج اجلزئي / ما حول النص "الدراسة التارخيية"  - 1

وسيتجه البحث هنا إىل الوقو  أمام الدراسات اليت ُعنيت بظرو  القول 
تها، وعالقتها بقائلها، واقتصر التارخيية، كالتوقيت الزمين إلنشاء القصيدة، ومناسب

اهتمامها األكرب على هذا اجلانب دون وقو  واضح أمام التكوين النصي والبنائي 
 واجلمالي للدالية.

هت( "أبو 2122-2135وتعد دراسة األستاذ عبدالعزيز امليمين الراجكوتي )
 العالء وما إليه" إحدى الدراسات اليت ُعنيت بهذا اجلانب يف الدالية.

ما يتعلق بالتوقيت الزمين إلنشاء القصيدة فقد عقد األستاذ امليمين فصال يف ففي
، وبّين فيه (2)هت(122 -121كتابه مّساه )فرتة الشباب أو مخسة عشر عاما وأشهر 

شعر أبي العالء الذي قاله يف هذه الفرتة. وأديي امليمين يف هذه الفرتة الدالية، ورأى 
عري يالهلا، وساق لتأكيد ذلك زمن وفاة املرثي أبي أنها من الشعر الذي أنشده امل

محزة الفقيه، فذكر أنه مات قبي األربعمئة كما تشري املصادر مّما يؤكد أنها من شعر 
هذه الفرتة، يقول امليمين: "ونرى أنَّ ُجيَّ شعر الَسْقط غري ما قيي يف الصبا أو يف بغداد 
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يالهلا. كقطعة له إىل ِشْطَرجنّي، والميَّته والدرعّيات وغري قليي من املقاطيع ُأنشئ يف 
على لسان سائق احلاج، ورثاء أبي محزة وكان مات قبي األربعمئة كما يف اجلواهر 

. واختذ امليمين من القصيدة داللة على اخلطة (8)املضيئة، ورثاء أبي إبراهيم الَعَلويِّ..."
 . (1)اليت توياها املعري يف عزلته من إعراض عن الدهر ولذته

وقد ناقش امليمين وهًما وقع عند بعض املصنفني فيمن قيلت فيه الدالية. ومن 
أولئك السمعاني، وتبعه ياقوت، حيث ذكر السمعاني أنَّ القصيدة قاهلا أبو العالء يف 
أبي اخلطاب اجلبلّي، وقد نقي امليمين قوَل السمعاني الذي جاء فيه: "أبو اخلطاب 

جمليدين قال ابن ماكوال: له معرفة باللغة والنحو ومدح الشاعر اجلبلي...وكان من ا
أبي وعمي قاضي القضاة أبا عبداهلل. قلت: وكان بينه وبني أبي العالء املعري 
مشاعرة، ومدحه أبو العالء بقصيدته اليت أنشدناها األديب أبو عبداهلل احلسني بن 

بن عبداملنعم األبهري  عبدامللك احلالل بأصبهان قال أنشدنا أبو املكارم عبدالوارث
قال أنشدنا أبوالعالء... لنفسه غري جمد البيت. ومات أبو اخلطاب يف ذي القعدة 

. ثم ذكر امليمين ختطئة ابن يلكان للسمعاني وذلك يف ن  ابن َيّلَكان (5)"ته512
القائي: "وهذا غلط منه بي كتبها أبو العالء املعري إىل أبي محزة احلسن بن عبداهلل 

 باين ُعرَ  الدين كمال القاضي الفقيه ذلك ذكر وقد احلنفي قاضي َمْنبج كان، الفقيه
. ثم ذكر امليمين رأيه الذي يؤكد فيه أنَّ الدالية كانت يف أبي محزة (4)احلليب" العديم

 على ذلك بعدد من القرائن منها  الفقيه ومل تكن يف أبي اخلطاب اجلبلي، مستداًل
املعري يرثي فقيًها حنفيًّا، ومنها ما جاء يف القصيدة من  ن  عليه عنوانها من أّنما 

، يقول امليمين: "أما القصيدة فإنها يف أبي محزة (7)، وأييه حمّسن وأبنائه(5)ذكر ألبي محزة
حقا ويف عنوانها يرثي )فقيًها حنفيًّا( وَسمَّى فيها أبا محزة وأياه حمّسنا وأبناءه كما مّر. 

و أبي محزة من اجلواهر أيضا. على أنَّ القصيدة ليست من وقد علمت أنَّ حمّسنا أي
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وهو  ته512املشاعرة يف شيء. ويلزم على هذا أْن يكون من الشعر ما قيي بعد سنة 
. وعلى الرغم من موافقة امليمين البن َيّلَكان يف أنَّ القصيدة قيلت يف أبي (2)باطي"
"القصائد ليست مما يكتب إىل  نه يستدرك عليه عبارته )بي كتبها إىل(؛ ألنَّفإمحزة 

 .(2) األموات، فوجه العبارة )بي كتبها يف("

وبهذا يستبني أنَّ وقفات امليمين اجته اهتمامها إىل مسائي تدور حول الن ، 
 وتتعلق بتارخيه، دون ولوج إىل تكوينه الدايلي. 

 ومن الدراسات اليت تديي يف هذا احملور دراسة الدكتورة عائشة عبدالرمحن
م( اليت جاءت بعنوان: )أبو العال املعري(. وترى 2222 – 2228"بنت الشاطئ" )

الدكتورة عائشة عبدالرمحن أنَّ الدالية من الشعر الذي قاله املعري يف مرحلة الشباب، 
ومسته: الشاب الطامح، وهي يف هذا تتفق مع األستاذ امليمين. ومتتاز هذه املرحلة كما 

دالرمحن باعتداد املعري بذاته وعناده، فقد "صّمم على أْن تبّين الدكتورة عائشة عب
يتحدى حمنته، وأْن يشق سبيله مع األحياء ال يعوقه فقد البصر. وبلغ املدى يف 
مكابرته، فرئي يف صباه يلعب النرد والشطرنج ويأيذ يف فنون اللهو واجلد كما يفعي 

 .(23)لداته املبصرون"

يما مسته: )ومضات كاشفة( أنَّ املعري "مل وترى الدكتورة عائشة عبدالرمحن ف
يكن جيهي عقم هذه املكابرة...وإنَّما كان جيلجي بهذا االدعاء رجاء التشاغي عن 
واقعه املر، ومحي نفسه على املقاومة والتجمي بالصرب على ما ال حيلة له فيه. أو لعله 

يؤرقه ليي  كان حياول بهذا الضجيج الصايب، أْن يصّم مسعه عن صوت يف أعماقه
نهار: أما آن أْن تكّف عن هذا العناد العقيم واملكابرة اخلائبة؟ وقد عّبر عنه، دون تنبه 

 منه، مطلع قصيدته احلماسية يف اجلهاد ضد الروم:
 ِلَجتتاُم اجَلُمتتوَح َيْثِنتتي َأْن آَن َلَقتتْد
 

 (22)ِزَمتتاُم اأَلِبتتيَّ الصَّتتْعَب َيْمِلتتَك َوَأْن 
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حزينة أفلتت منه واشية مبا كان يطوي يف أعماقه،  وعربت عنه كذلك، نفثات
 .(28)وومضات كاشفة عن مكتوم قهره وأساه"

وتشري الدكتورة عائشة عبدالرمحن إىل أنَّ هذه الومضات أكثر ما تلقانا "يف مراثيه 
. وذكرت من هذه املراثي (21)اليت صدرت عنه ناضحة باملرارة والشجن واليأ "

(. وترى 41-42، 52، 28، 2-2عة عشر بيتا هي )الدالية، وأوردت منها أرب
الدكتورة أن هذه الومضات الكاشفة عن اجلرح الغائر يف نفسه وإن كانت بادية يف 
مراثيه إال أنها مل تنفرد وحدها بهذا اإليقا  احلزين، بي طالت كي شعر شبابه، ولكّن 

ا يف ضجيج املعري شغلنا عن االلتفات إليها "بربيق طموحه الساطع، وتاهت من
مكابرته واستعالئه، وعذرنا هنا أنَّ أبا العالء نفسه، حاول صادقا خملصا، أْن يشغي 
بهذا الضجيج عن مكابدته النفسية لدواعي اليأ  والقنوط، وهواجس اخليبة والقهر، 

. وتعرت  الدكتورة أنها (25)لوال أْن أفلتت من أعماقه، من حيث يدري وال يدري"
راثيه تنفرد بهذا اإليقا  احلزين وأنَّ غريها من شعر الشباب، كله كانت ممن يظن أنَّ م

طموح واستعالء، تقول الدكتورة: "ومنا من كان يظن أنَّ مراثيه تنفرد بهذا اإليقا  
احلزين، وأنَّ غريها من شعر شبابه، كله طموح واستعالء، وزهو واعتداد. وأعرت  

عليهم ذلك الظن، ثم ملا عدت أصغي بأنين كنت إىل عهد قريب، من بني الذين غلب 
من جديد إىل صوت أبي العالء يف ديوانه )ِسْقط الزند( أدركت أننا على يطأ، حني 
فاتنا ملح الومضات الكاشفة عن اجلرح الغائر يف أعماق وجدانه، ال يف مراثيه 
فحسب، ولكن كذلك يف مدائحه ومحاسياته، وغزلياته وفخرياته، وأكاد أقول يف كي 

 . (24)ة من شعر شبابه"قصيد

وخنل  من كي هذا إىل أنَّ الدكتورة ترى أن تلك الومضات الكاشفة كانت 
 أكثر ما تظهر بإيقاعها احلزين يف املراثي، وإْن مل خيُي منها ُجيُّ شعر الشباب. 
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وهذا الذي قدمته الدكتورة عائشة عبدالرمحن عن التوقيت الزمين إلنشاء 
ة الشباب، اليت متتاز باعتداد املعري بذاته ومكابرته، وما الدالية وأنها من شعر مرحل
من تلك الومضات  -وياصة املراثي اليت منها الدالية  -محله شعر هذه املرحلة 

الكاشفة عن اجلرح الغائر يف نفس املعري جراء فقدانه بصره، كّي هذا يعد من 
ني ما جاء يف شعره وما الدراسة التارخيية اليت ُتعنى بصاحب القول، وحماولة الربط ب

 انطوت عليه حياته من مواقف وأحداث. 

 املنهج التجزيئي / دراسة الن    - 8

وستكون وجهة البحث هنا متجهة إىل تلك الدراسات اليت حاولت أن تكشف 
عن السمات النصية الدايلية للدالية. وسيتم تقسيم فقرات هذا املبحث حسب 

 ي دراسة أو جمموعة دراسات.املكّون النصي الذي استأثر جبهد ك

 اللغة –أ 

ستتناول الدراسة هنا تلك احملاوالت اليت ركزت يف قراءتها للدالية على إيضاح 
 األوىل.  اجلانب "اللغوي" وما يتعلق به من عناصر؛ بغية تقريب الن  والكشف عن دالالته

وتأتي الشروح الشعرية اليت عرضت للدالية ممثال واضحا لالهتمام بهذا 
اجلانب. وبوجه عام، ختتلف الشروح "من قارئ إىل آير حسب الكفاءة والقدرة اليت 

. فالشرح ممارسة تتجه حنو إيضاح الن  (25)ميتلكها، واألدوات اإلجرائية اليت يو فها"
 وكشف دالالته.

وجاءت حركة الشروح الشعرية يف الثقافة العربية استجابة لظرو  ثقافية 
 .(27)القيم احلياتية واألدبية اليت كان ُينَظر من يالهلا إىل الن  وتعليمية، ونتيجة لتغّير
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وايتلفت نظرة الدارسني إىل مدى عمق هذه املمارسة، واملستوى الذي تبلغه 
يف قراءة الن . فبينما يرى الدكتور شعبان عبداحلكيم حممد أّنها ممارسة "تعتمد على 

والوقع، والنظرة املريبة للخيال، وتنحية الداللة املرجعية لأللفا ، مع التشبث باحلقيقة 
، جند أّن الدكتور أمحد (22)أّي جمال للتأويي، واالعتماد على املعنى الظاهر للن "

الودرني يراها "عملية ذهنية معّقدة ذات مراتب أوالها حرية وكسر للبداهة، وما بعدها 
ز مألو  القراءة كشف واكتشا ، وآيرها فهم واهتداء إىل املقاصد. إّن الشرح يتجاو

إىل عميقها، وجمرد االستيعاب إىل البناء واإلضافة. إّن الشارح ينفخ يف روح الن  
فيبعثه من حال االنكفاء والكمون إىل حال التفتح والظهور؛ لذلك ال تكاد تقي هموم 

 . (22)الشارح عن هموم املبد ، فكالهما يعايش آالم اخلْلق وأطواره"

ني حينما ننظر إىل هد  هذا النو  من املمارسة، فهي وميكن التوفيق بني الرأي
تتوجه إىل قارئ آير، يهد  الشارح من يالهلا إىل تقريب الن  له، وجْعي إدراكه 
ممكنا وميسورا. وحيتاج حتقيق هذا اهلد  إىل جهد ياص من الشارح يف فهم الن ؛ 

ذاتية فطرية، وأيرى  ليكون قادرا بالتالي على اإلفهام، وهذا ال يتّم إال باستعدادات
مكتسبة تتم بواسطة اإلملام مبجموعة من العلوم واملعار  تساعد على إضاءة الن  

 وكشف دالالته.

فإذا كان ذلك اهلد  حييي يف نتيجته إىل ممارسة تهتّم بالدالالت األوىل للن  
 دون االجتاه إىل دالالت أعمق، فإن ذلك ال يتم إال عرب سعي ياص يبذله الشارح يف
سبيي حتقيق هذه املهمة اليت يتجشمها. لذلك رأى الدكتور حممد حتريشي أّن الشرح 

تلك العملية املعقدة اليت تقوم على الغوص يف معاني الشعر و تراكيبه، الشعري هو "
وحماولة إيراجها للجمهور سهلة سائغة بألفا  قريبة يدرك املتلقي مدلوالتها. إنه 

أصبح الشرح عمال مقصودا، يراد به صنعة شروح عمي شاق و متعب، ياصة عندما 
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لدواوين عباقرة شعرنا القديم، و كان على الشارح أن يكون يف مستوى الشاعر أو 
أعلى منه، حتى يستطيع أن يقوم بعمله أحسن قيام، و كان على القائم بهذا العمي أن 

ليقرب معاني  يقوم مقام املبد  ليحيط مبقاصد الشعر، و عليه أن يقوم مقام اجلمهور
هذا الشعر الغامضة إىل أذهان هذا اجلمهور، و عليه أن يقوم بدور الوسيط يف جمتمع 
أصبحت له لغتان: لغة اخلطاب اليومي، و لغة اإلبدا  الفين، األوىل ضعيفة وغري 

 .(83)"سليمة، و الثانية قوية وسليمة

رح بالن ، إذ وال شّك أّن عملية الشرح دالة يف أحد جوانبها على حفاوة الشا
لوال ما حيمله الن  من مكانة لدى الشارح، ملا جتّشم مهمة شرحه وإيضاح دالالته. 
وهذا يعين أّن الشرح  يدّل يف الغالب على موقف مجالي من الن ، حيمي يف طّيه 

 شعورا باالستحسان والرضا.

، ومن وجاءت دالية املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه ضمن ديوانه )ِسْقط الزَّند(
املعلوم أّن هذا الديوان قد تصدى لشرحه ثالثة من الشّراح هم: أبو زكريا حييى بن 

هت(، وأبو حممد بن عبداهلل 438-582علي بن حممد بن احلسن املعرو  بالتربيزي)
هت(، وأبو الفضي قاسم بن حسني بن 482-555) بن حممد بن السِّْيد الَبَطْلَيْوِسّي

ت(. وهذا يعين أّن هذا الديوان قد حظي بعناية ياصة ه527-444) حممد اخلوارزمي
 من الشّراح، حّفزتهم إىل شرحه واستظهار دالالته.

ويعد التربيزي أشهر هؤالء الشّراح الثالثة فيما يتعلق بشرح الشعر، حيث قام 
، ونتال نتيجتة   (82)بشرح جمموعة من الدواوين والقصائد وكتب االيتيارات الشتعرية 

. ووصف بعض الدارسني متنهج التربيتزي   (88)من ِقبي الدراسني ذلك اهتماما ياصا
، (85)واالستصتفاء ، (81)عموما يف شرح الشعر بأنه منهج قائم على االنتخاب والتهذيب

فهو صتاحب اطتال  واستع ومعرفتة عريضتة مّكنتت شترحه متن اجلمتع واالنتقتاء           
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ورأوا  ،(84)واالنتخاب، لذلك حصروا عمله "يف استيعاب شروح السلف وايتصتارها" 
فيه صورة ملنهج "حصري نقلي مزجتي استتقرائي انتختابي تنستيقي تتوفيقي تكميلتي       
حتقيقي. ال يظهر فيه شخصية صاحبه إمنا الذي يظهر صنيعه، مجعه، سرده، استحسانه، 

 .(85)انتخابه، انتقاؤه"

وإذا كان ذلك ينطبق على شروح التربيزي الشعرية اليت ُسبقت جبهود شراح 
لِسْقط الزند ُيعّد أول شرح هلذا الديوان فيما نعلم؛ لذلك فإّن الدور  قبله، فإّن شرحه

 االنتخابي االستصفائي يتضاءل يف هذا الشرح إىل حدٍّ كبري.

وعند معاينة شروح أولئك الشّراح الثالثة للدالية سنجد أّن حجم الشرح بينهم 
ثر سعة، واخلوارزمي أشّد أك إىل حّد كبري، وإن كان التربيزي أحيانًا عموما جاء متقاربًا

 اقتضابا، والَبَطْلَيْوِسّي يف منطقة ترتاوح بني االثنني. 

وتوارد الثالثة على جمموعة من عناصر الشرح تشري إىل اجلانب اللغوي الذي 
صدر عنه  عرضهم للدالية، واشرتاكهم يف طبيعة توّجهه وأهدافه. من هنا جاء عملهم 

للغوية  هرت يف الغالب لديهم مجيعا، من ِمثي: على جمموعة من العناصر ا مركزًا
الرتكيز على اجلوانب املتعلقة بتوضيح دالالت بعض األلفا  وروايتها، والنواحي 
النحوية، والصرفية،، وما يتصي ببيان الدالالت العامة لألبيات. وقد يفت لديهم 

ا. وجاء االهتمام باجلوانب الفنية يف الن  إال من بعض اللمحات اليت سنعرض هل
هذا اخلفوت متوائًما مع طبيعة توجههم، وتكوينهم املعريف، إذ كان التصاقهم املعريف 
باللغة ومسائلها أكثر من التصاقهم بنقد الشعر وقضاياه. وليس من غاية الدراسة 
عرض مجيع مظاهر حضور تلك العناصر يف شرحهم للدالية، بي ستكتفي بضرب 

 ة هذا التوّجه وطريقته.بعض األمثلة لكي عنصر؛ لبيان مس
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فإذا ما جئنا إىل املتعلق بتوضيح دالالت األلفا ، رأينا على سبيي املثال وقو  
يف البيت األول من الدالية. فيقول التربيزي: )ُمْجٍد( التربيزي والَبَطْلَيْوِسّي عند لفظة 

ْلَيْوِسّي: "اجمْلدي: . ويقول الَبَط(87)"ُمْجٍد: ُمْفِعي، من أجدى جيدي، يف معنى أْغَنى ُيغين"
 .(82)النافع املغين، ْيفال: ما أْجَدى وال أْغَنى مبعًنى واحد"

يف البيت اخلامس. يقول التربيزي: "أديم األرض:  )أديم(ومن ذلك لفظة 
 .(13). وشرحها اخلوارزمي مبثي ما قال التربيزي(82) اهرها"

يت الساد  يف الب )اجلوى(ومنه وقو  الشّراح الثالثة عند بيان لفظة 
. ويقول الَبَطْلَيْوِسّي: "واجلوى: (12)والثالثني. يقول التربيزي: "اجلوى: فساد اجلو "

. ويقول اخلوارزمي: "أصابين جًوى، وهو داء يف (18)فساد اجلو  من داء حيّي فيه"
 . (11)اجلو  ال ُيسَتمرأ منه الطعام"

لشّراح الثالثة فيما وُيالحظ يف هذا اجلانب املتعّلق بدالالت األلفا  تقارب ا
ذهبوا إليه، وهذا أمر طبيعي، طاملا أنهم يصدرون عن توجه واحد يهتم بالداللة 
املعجمية لأللفا  بوصفهم علماء لغة يف الدرجة األوىل، تدفعهم مهمة اإلفهام إىل 

 سلوك هذا الطريق يف اإليضاح والبيان.

ام قول املعري يف وقو  التربيزي واخلوارزمي أم اجلانب النحوي ومن أمثلة
البيت الثاني عشر: "تعٌب كلها احلياة". يقول التربيزي: "تقديره: احلياة كلها تعب. 
فت)احلياة( مبتدأ أّول، و)كلُّها( مبتدأ ثان، و)تعب( يرب املبتدأ الثاني، واملبتدأ الثاني 

. (15)"ويربه يرب عن املبتدأ األول، وتكون اجلملة اليت هي يرب قد تقدمت على املبتدأ
ويقول اخلوارزمي: ")احلياة( مرتفع باالبتداء، و)تعب( يربه. قوله: )كلها(، مرفو  

 .(14)على البدل من الضمري املستكّن يف )تعب(. ونظري هذا البدل: الكتاب قرئ كلُّه"
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ومهما يكن من ايتال  بينهما يف إعراب بعض األلفا ، فإّن املالحظ أّن 
قع النحوية، ومل تتجاوز ذلك إىل أثر الو يفة النحوية يف قراءتهما توقفت عند بيان املوا

 التشكيي الداللي الفين ملعنى البيت.

فمن أمثلته ما ذكره التربيزي واخلوارزمي حول لفظة  اجلانب الصريفوأما 
يف البيت السابع. يقول التربيزي: "اسطا  يسطيع، مبعنى استطا  يستطيع. )اسطعت( 

ع وأديلوا السني فيه عوضا مما ديله من االعتالل. فإذا وقالوا: هو مبعنى أطا  يطي
كان مبعنى أطا  فألفه ألف قطع، تقول َأسطا  ُيْسطيع بضم الياء. وإذا كان مبعنى 

. ويقول اخلوارزمي: "تقول: (15)استطا  فألف ألف وصي، تقول اسطا  يسطيع"
مستثقلة مع الطاء. اْستطا  َيستطيع، ثم يقال: اسطا  َيسطيع، فيحذفون التاء لكونها 

وقد يقال: أسطا  ُيسطيع، يراد أطا  يطيع، فيزاد فيه السني. وقول أبي العالء من 
 .(17)األول"

، )ُرويدا(وللبطليوسي وقو  صريف يف نفس البيت ولكن يف لفظة أيرى وهي 
يقول الَبَطْلَيْوِسّي: "رويًدا: كلمة معناها الرتفق والرتسي، وهي عند البصريني تصغري 

رواد( على جهة الرتييم. والفراء يراها تصغري )ُرود( غري مرمخة، وحجته قول )إ
 الشاعر:

 َيَكتتاُد َلتتا َتتتْثِلُم الَبْطَحتتاَء َوْطَأُتتته 
   

 (12)َكَأنَّتتُه َثِمتتٌي َيْمِشتتي َعَلتتى ُروِد" 

وواضح أّن جهد الشّراح الثالثة اقتصر على اجلانب الصريف البحت، ومل حياول  
ناء الصريف يف الداللة الفنية للمفردة، فمن املعلوم أّن أي وضع تأتي البحث عن أثر الب

عليه املفردة له داللته املقصودة يف الغرض املراد "فاحلذ  من املفردة مقصوٌد، كما أّن 
الذكر مقصوٌد، وأّن اإلبدال مقصوٌد كما أنَّ األصي مقصوٌد، وكيُّ تغيري يف املفردة أو 

 . (12)غرضه" إقرار على األصي مقصود له
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يف  الرواية وانفرد اخلوارزمي من بني الشّراح الثالثة باإلشارة إىل ايتال 
بعض ألفا  القصيدة. من ذلك إشارته إىل أّن قول املعري: "يف ساعة الفوت" يف البيت 

. وإشارته كذلك إىل أّن (53)الثالث عشر ُيروى رواية أيرى، وهي: "يف ساعة املوت"
زن" يف البيت الرابع عشر ُيروى رواية أيرى، وهي: "جوى قول املعري: "جوى احل

. ومبا أّن املعري كان يف عصر نشطت فيه حركة الكتابة و هور املصنفات، (52)الثُّكي"
فقد كان من الطبيعي أْن جند هذا الضمور يف جانب "الرواية" الذي كان موضع اهتمام 

 دوين. الشّراح وهم يشرحون شعر العصور اليت سبقت مرحلة الت

وأما ما يتعلق باكتفائهم ببيان الدالالت العامة لألبيات دون الغوص يف عمقها 
فسنجد ذلك مثال يف شرح التربيزي للبيت الثالث عشر، إذ يقول عنه: "أي سرور 

. وكذلك ما عّلق به على البيت اخلامس واألربعني (58)امليالد ال يفي حبزن املوت"
 . ومن ذلك(51)للتمريض، فلّما يئسوا منه هجدوا" بقوله: "أي كانوا قد سهروا حوله

. وما (55)ما عّقب به اخلوارزمي على البيت الرابع بقوله: "انزل يف الرحب والسعة"
شرح به قول املعري يف البيت الثامن واخلمسني حني قال: "يقول: ليتكلفوا الصرب 

 . (54)صدمة األوىل"والسلو عن املتوفى، وهم غري مندملي اجلراحات، فإّن الصرب عند ال

وواضح أّن هذا االكتفاء ببيان الدالالت العامة نابع من مهمة "اإلفهام"، وتقريب 
 املعنى اليت نصبوا شروحهم هلا. 

وعلى الرغم من وحدة التوّجه الذي صدر عنه هؤالء الشّراح الثالثة، 
فسري واشرتاكهم يف اهلد ، وتقارب مشاربهم املعرفية، مما حييي إىل تشابه يف ت

يف بعض  ايتالفًا الدالالت، على الرغم من كّي ذلك فإّننا جند بينهم أحيانًا
يف حتديد املعنى الذي قصده الشاعر. من ذلك ما شرح به  ياصًا التفسريات، واجتهادًا

 اخلوارزمي والَبَطْلَيْوِسّي قوَل املعري يف البيت اخلامس والعشرين:



 د. عبداهلل بن عبدالرمحن بانقيب

 15                                                   م  1031 مايو  –هـ 3414 رجب – العاشرالعدد 

 ِلْلِحَجتتتتاِزّي َبْعتتتتَدُه فتتتتالِعَراِقيُّ
 

 الِقَيتتتاِد َستتتْهُي اخِلَلتتتاِ  َقِليتتتُي 
فذهب التربيزي إىل أّن الشاعر قصد أنَّ املرثّي "قد هّذب الفقه، وأوضح ما كان  

خيتلف فيه، فلما اتضح زال اخلال ، وصارت األقوال كلها فيما كان خيتلف فيه قوال 
ذا املرثي كان حيتج . وأما الَبَطْلَيْوِسّي فذهب إىل أّن الشاعر "أراد أّن ه(55)واحدا"

للعراقيني على احلجازيني، فلما مات مل يبق من حيتّج هلم، فصار العراقي قليي املخالفة 
 . (57)للحجازي، منقادا له، ضعفا عن نصر مذهبه والقيام حبجته"

وهذا االيتال  يف تفسري مراد البيت دالٌّ على دقة الشاعر، وثراء  الشعر، 
 على متّيز الشرح، وعدم التبعية يف الَفْهم والتفسري.   ورحابة دالالته، كما أنه دالٌّ

وقد ُيشَغي الشرح أحيانا مبوضوعات ال تتصي بالشعر، فيستطرد إىل حديث 
ليس بذي أثر يف بيان دالالت الشعر ومقاصده، وليس فيه تعضيد ملهمة اإليضاح 

شرحه لكلميت واإلفهام اليت أناط الشرح بها نفسه. من ذلك ما فّصي به اخلوارزمي 
)العراقي( و)احلجازي( يف البيت اآلنف الذكر، إذ نراه يستفيض يف ترمجة أبي حنيفة 
والشافعي على شهرتهما، فيقول: "العراقي، هو اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت رمحه اهلل، فقيه أهي العراق، ومن أهي الكوفة، نقله أبو جعفر املنصور إىل بغداد. 

مثانني، ومات سنة مائة ومخسني، ودفن يف مقربة اخليُزران. ويف كالمهم: ولد سنة 
فالن عراقي املذهب، أي حنفي. احلجازي، هو اإلمام حممد بن إدريس بن العبا  بن 
عثمان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد 

شيد: )ما فعي احلجازي؟( يريد منا ، أبو عبداهلل الشافعي. ويف كالم هارون الر
الشافعي. ولد بغّزة الشام، وقيي باليمن، ومات مبصر يف سلخ رجب سنة أربع 

. وكان يكفي الشارح أْن يشري إىل أن املراد بالعراقي اإلمام (52)ومائتني، وهناك قربه"
 أبو حنيفة، وإىل أّن املراد باحلجازي اإلمام الشافعي، فالشرح مل يكن حباجة إىل كي

 ذلك االستطراد.  
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يف عمي هؤالء الشّراح بسبب انصباب  وإذا كان اجلانب الفين عموما يافتًا
جهدهم على تقريب املعنى وتوضيحه، فإننا ال نعدم لدى بعضهم وجود بعض 
اإلشارات اليت لفتت إىل بعض الظواهر الفنية يف دالية املعري. وكان الَبَطْلَيْوِسّي 

  تلك الظواهر، بينما تكاد تكون منعدمة يف شرح التربيزي.واخلوارزمي أكثر لفًتا إىل

وجاءت أكثر التفاتات الَبَطْلَيْوِسّي إىل )التشبيه(، وذلك من ِمْثي ما أورده يف 
شرحه للبيت الساد  عشر من الدالية، حيث قال: "شبَّه أبو العالء احلياة حبال اليقظة، 

 تعقيبه على البيت الثالثني، إذ قال: "شبَّه . وما جاء أيًضا يف(52)وحال املوت حبال النوم"
. (43)الدواة بالبئر، والقلم بالدلو، واملداد باملاء، تتميما للصنعة، وإكماال لالستعارة"

وكذلك ما ذكره يف بيانه لداللة البيت التاسع واخلمسني، حيث قال: "شبَّه هذا املتوفَّى 
 .(42)ماد، يف قلة نيله ويف قلة علمه"بالبحر يف كرمه ويف سعة علمه، وشبَّه غريه بالثِّ

وأما اخلوارزمي فنراه يشري إىل لطيفة يف البيت الثالث واخلمسني، فيقول: "ويف 
هذا البيت لطيفة، وذلك أنَّ املرثية هي الشعر الذي ُيبكى به امليت، فمن حيث إنَّ 

الشعر يشبَّه باملاء،  املرثيَة بكاء يناسبها الدمو ، ومن حيث إنَّها شعر يناسبها أيضا؛ ألنَّ
 والدمو  ماء. ومتى أردت أْن يظهر لك حسُن هذا البيت فأِضْفه إىل قول األعشى:

 .(41)"(48)ُجَراَمًة َلُكْنُتْم َتْمًرا ُكْنُتُم َفَلْو

ومن اللفتات الفنية اليت ُعين بها اخلوارزمي إشارته إىل تقرير املعنى وتأكيده، 
 اخلامس والساد : "والبيت الثاني تقرير للبيت فنجده مثال يقول يف شرحه للبيتني

 . (44)، وقد تكررت هذه اللفتة يف أكثر من موطن(45)املتقدم"

ومن الظواهر الفنية اليت أشار إليها إشارته إىل اجلنا  الواقع بني "قصد" 
. وكذلك إشارته إىل أنَّ قول املعري: "زهدا يف (45)و"اقتصاد" يف البيت الثالث والعشرين
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. وكذلك إشارته (47)جد املستفاد" يف البيت الثالثني من إقامة املظهر مقام املضمرالعس
 .(42)إىل وجود نو  من املقابلة بني العلّو واإلطفاء يف البيت اخلامس واخلمسني

نها  ّلت إشارات فإوعلى الرغم من هذه اإلشارات إىل بعض الظواهر الفنية، 
ىل التحليي الفين الذي يبحث يف مستويات يسرية مل خترج الشرح من مهمة اإلفهام إ

 أكثر عمقا، و ّي هد  تقريب املعنى هو املسيطر على عملها. 

ومن احملاوالت املعاصرة اليت ميكن إدراجها حتت "مهمة الشرح"  قراءة الدكتور 
م( للدالية. وقد صد  فيها حبكم 2271/ته2121 –م 2222/ته2135طه حسني )

لزمه القراءة العلمية من أدلة وبراهني تقنع القارئ بدقة تعميمي ال يستجيب ملا تست
هذا احلكم وصحته. يقول الدكتور طه حسني عن الدالية: "نعتقد أنَّ العرب مل ينظموا 
يف جاهليتهم وإسالمهم، وال يف بداوتهم وحضارتهم قصيدًة تبلُغ مبلَغ هذه القصيدة 

ن يشعر بعدم تسليم القارئ له . ويبدو أّن الدكتور طه حسني كا(42)يف حسن الرثاء"
بهذا احلكم الكبري، وما انطوى عليه من تعميم؛ لذلك يرد  قائال: "َنتَِّهُم ذوقنا و َنتَِّهُم 
أنفسنا بالتعصب ألبي العالء إشفاًقا على اآلداب العربية، أال يكون فيها من الرثاء 

بحث إىل تربئة أنفسنا اجليد ما يعدل هذه القصيدة، ولكنا نضطرُّ بعد الدر  وإجادة ال
 .(53)من هذه التهمة"

وعندما ننظر يف طبيعة الدر  والبحث الذي يشري إليه، ال جند سوى جمموعة 
من األسئلة اليت تعّزز إعجابه بالقصيدة، لكنها  لت أسئلًة غري مشفوعة بإجابات أو 

ًقا على تعقيبات، خترج احلكم من التعميم إىل التحليي واإلقنا  والقبول. فيقول معل
األبيات الثالثة األوىل من القصيدة: "أّي معنى أصحُّ وأّي لفظ أمنت! أّي أسلوب أرقُّ 
وأّي تركيب أرصُن! أّي َمْعِرض يستثري حزن القلوب ويستنز  ماء الشئون! أترى أّن 
البكاء يردُّ مفقوًدا، وأّن الغناء حيفظ موجوًدا! أليس االستبشار بالشيء مقدمة حزن 
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يت حزنك يعظم على اهلالك، إن مل يكن حرصك عليه شديدا، وحبُّك له عليه؟ أرأ
موفورا، وأنُسك بقربه عظيما؟ أرأيتك لو صدقت نفسك احلديث ووطنتها على 

. فهذه أسئلة تشعر (52)احتمال األشياء كما هي، جتُد كبري فرق بني اخلري والشّر؟"
ر التحليي املوضوعي، الذي باملعنى، لكنها ال خترج القراءة من طور الشعور إىل طو

 يقف بنا على دقائق الن ، ويفسر علله وأسراره. 
وكان يقوده هذا بطبيعة احلال إىل قراءة األبيات قراءًة ال تتجاوز التفسري 
والشرح، مّما جعلها أقرب إىل عمي الشّراح منها إىل العمي التحليلي الناقد الذي 

(: "انظر 7-5تعقيبه على األبيات)يسرب أغوار الن ، ويكشف عن عمقه. من ذلك 
إليه: كيف أحسن املزج بني رأيه الفلسفي يف احنالل األجسام إىل عناصرها، وبني ما 
أراد من البكاء على اهلالكني والعزاء للباقني، واألمر بالتواضع والعظة، والنهي عن 

نقده سبيال". فهي اخليالء واالستكبار. كيُّ ذلك يف لفٍظ ال يطمُع الناقُد يف أْن جيد إىل 
ليست أكثر من دعوة إىل النظر والتأمي، مل متار  فيها القراءة دوًرا حتليليا يلج إىل 
يبايا الن  وجيلي مكامن التمّيز فيه. وال أدّل على ذلك من قوله يف يتام هذا 

، فهو من (58)التعقيب: "كيُّ ذلك يف لفٍظ ال يطمُع الناقُد يف أْن جيد إىل نقده سبيال"
ول الذي حيتاج إىل بيان وتفصيي سابقني حتى يكون القارئ على قناعة بصحة الق

احلكم وصوابه، وال يكفيه مثي هذا اإلطالق العام الذي جيايف ما جيب أْن يكون عليه 
 العمي النقدي من موضوعية ترتكز على التحليي والربهان جتاه ما تطلقه من أحكام.

الية على هذا النحو إىل أْن خيتم هذا لداوميضي وقو  الدكتور طه حسني أمام 
الوقو  بإعادة حكمه التعميمي حوهلا وحول رثائية أبي العالء األيرى يف جعفر بن 
علي املهذب، وذلك حني يقول: "وعلى اجلملة فإنَّ إجادة أبي العالء لفن الرثاء 

اجلاهلية يف  تنحصر يف هاتني القصيدتني، وعندنا أنه قد بز بهما شعراء الرثاء مجيعًا
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. ولسنا يف حاجة إىل إعادة القول فيما تّتسم به مثي هذه األحكام من (51)واإلسالم"
 تعميم ال تركن إليه القراءة املوضوعية.  

هذا على الرغم من أّن الدكتور طه حسني كان قد توقف يف موطن سابق من 
الدالية  كتابه، وقبي أن يشر  يف قراءة الدالية بصفحات، أمام البيت الثالث من

فيه شيء من التفصيي الذي كان ينبئ بقراءة أعمق مّما رأينا، ياصة وأنه  (55)وقوفا
أشار إىل أنه سيبني رأيه يف القصيدة حني يعرض هلا، فكان ذلك الوقو ، وهذه 
من  اإلشارة، مبثابة وعٍد بقراءة متأنية ستجلي أسرارها، وتكشف دقائقها، ولكن شيئًا

عامة ال تتوافق مع التحليي املوضوعي،  أحكامًا حاماًل ذلك مل يكن، فجاء عمله
وأيرى ياصة تفتقر إىل الدليي والربهان، مما جعله أقرب إىل العمي الشارح الذي 

 يهتم بالدالالت العامة منه إىل العمي النقدي.   
 املعنى –ب 

 وستمضي الدراسة هنا إىل الكشف عن األعمال اليت عرضت للدالية عرضًا
شرح واإليضاح إىل مرحلة أعمق، حاولت فيها تفسري املعنى العام الذي حكم جتاوز ال

الن ، وبيان الرؤية اليت انطلق منها، والكشف عن الدالالت الشعرية اليت جاءت 
 معربة عن تلك الرؤية وحاملة مضامينها.

 م( والدكتور يوسف يليف8322-2225) وتأتي قراءة حّنا الفايوري
هلذا النو .  ر هيثم جديتاوي لدالية املعري منوذجًام( والدكتو2288-2225)

واألعمال الثالثة تنطلق من مديي واحد تقريبا، فكلها يتخذ من فلسفة املعري 
يفسر به مضامني الن  ورؤاه. وهذا يعّزز القول بأّن املنطلقات القرائية اليت  مرتكزًا

آير، مما جيعي توارد  تضطلع بعبئها أي قراءة هي ما يقودها إىل اختاذ منط ما دون
 إىل حدٍّ كبري بتوارد املنطلقات. األمناط مرتبطًا



 ((دراسة يف املنهج)) داليَّة املعّرّي يف رثاء أبي محزة الفقيه والنقد العربي 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          75

يرى الفايوري أنَّ دالية املعري تقع يف ثالثة أقسام، قسم للتأمي الفكري، 
وقسم للتأمي الوجداني، وقسم للرثاء. ويتضح عرب هذا التقسيم أّن اجلانب التأملي 

ا اجلانب حياول الفايوري الكشف حيظى باحلظ األوفر يف القصيدة، ومن يالل هذ
عن الرؤية الفلسفية يف الن ، فهو يرى أّن املعري استطا  يف هذه القصيدة أْن ينقي 
الرثاء "من طور العاطفة الضعيفة اليت تئن وتنتحب إىل طور العاطفة القوية اليت تتأّلم 

 .(54)وتفلسف أملها، وتغرقه يف جوٍّ من التأمي الفلسفي الواسع اآلفاق"

فالشاعر فيه يثور "ثورة عاطفية  –التأملي الفكري  –وفيما يتعلق بالقسم األول 
تلفها الفلسفة لفًّا، وتسيطر عليها نظرة العقي سيطرة واسعة. فقد فجع بصديق محيم، 
وأخ يف املذهب مقيم، فانفعي أشّد انفعال، ولكن الدمع حتّول إىل عربة، والتلّو  حتّول 

عالء على مشار  الوجود، وألقى من وراء عماه نظرة عميقة إىل تأّمي، فوقف أبو ال
على األرض، وقد أصبحت مقربة كبرية شخصت فيها القبور، وتكّدست فيها الرمم 
البالية، وغّطى تراب األجساد صفحتها الكئيبة. وتعاقبت املشاهد على شاشة الزوال، 

ان، وإذ هنالك فناء فمّر اخلليقة منذ فجرها، وتعاقبت األجيال، واتصي طرفا الزم
تغور يف أعماقه احلياة، وإذ كّي شيء باطي، وإذا الغرور جنون، والتكرب محاقة، 

. وواضح أّن هذا االستنطاق ملضامني الن  يشري إىل أّن (55)والتعلق بالدنيا سخف"
حمور الرؤية يف هذا القسم هو موقف املعري من قضية احلياة واملوت، وهو موقف 

بنظرة حزينة، تنّم عن زهد يف احلياة، ونبذ ملظاهرها  –لدراسة كما ترى ا –حافي 
 الزائفة.

وتصف الدراسة هذا املوقف وتلك النظرة بالعمق واالتسا ؛ "ألنَّ الشاعر طوى 
فيها احلياة والوجود طيًّا، وامتّد مع الزمان واملكان مدًّا وجزًرا إىل ما ال حّد له، 

. وترى أّن ذلك مت (57)حقيقة الزوال" فكشف عن حقيقة الوجود اإلنساني، وعن
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بطريقة واقعية حافلة باجلرأة، ُيلَمُس فيها "نقمة أبي العالء على احلياة واألحياء، وقد 
 ، ولئن اختذ موقفًاشاماًل آمله نظام الفناء وأْن تكون احلياة بدء املوت، واملوت زوااًل

لعنفوان احملطَّم، والعجز حتت جتاه هذه احلقائق املصريية، فما ذلك إال موقف ا فلسفيًا
 . (52)سيطرة القدرة الكونية اليت وضعت هذا النظام"

وإذا كانت تلك النظرة احلزينة قد لّفت هذا القسم التأملي الفكري، فإّن 
ينتقي "إىل نظرة أيرى تبعث يف النفس  –التأملي الوجداني  –الشاعر يف القسم الثاني 

إىل اخللود، وأنَّ املوت رقدة يسرتيح فيها اجلسم،  بعض العزاء، وهي أنَّ احلياة طريق
. وبهذا ترى الدراسة أّن (52)وأنَّ الدهريني القائلني بفناء األرواح مجاعة وْهٍم وضالل"

رؤية الن  راوحت يف قسميها بني تلك النظرة احلزينة وهذه النظرة اليت حاولت بّث 
كما  –واضحة، فإّن القسم الثاني  العزاء. وإذا كان القسم األول قد مّت بطريقة جريئة

مل يكن أقي يف جرأته ووضوحه؛ ألّن املعري فيه كان "غري مرتّدد وال  -ترى الدراسة 
ما تردَّد واضطرب يف قضايا املصري، فهو هنا مؤمن صادق اإلميان، وهو  حائر، وكثريًا

 . (73)يتكلم جازًما، وكالمه حافي بالوضوح والسهولة واجلرأة"

 عميق الفكر، وفيلسوفًا سة أنَّ املعري يف كال القسمني كان "مفكرًاوترى الدرا
انشغال القراءة مبضامني ذلك الفكر،  -كما مت بيانه  –، وهذا يعين (72)بعيد املرامي"

 الن . الفلسفة، وأّن هذا االنشغال بتلك املضامني هو ما سيطر على حركة كشفها عن وتلك

ك املضامني، فإنها رأْت أنَّ تلك املضامني وعلى الرغم من انشغال الدراسة بتل
جاءت يف ثوب شعري واضح، مل تبّدد مالحمه تلك املضامني الفلسفية، فكان املعري 

صاحب "عبقرّية يّلاقة، وعاطفة حية،  شاعرًا وفيلسوفًا باإلضافة إىل كونه مفكرًا
لفظة، وهي متشائمة وييال واسع اآلفاق. أّما العاطفة فإننا نلمسها يف كيِّ عبارة وكيِّ 

حزينة ثائرة، وال عجب يف ذلك إذ جتّمعت يف نفس الشاعر ذكريات شقائه، وسلسلة 
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النكبات اليت أثقلت حياته، والظلمات الكثيفة اليت تعّثرت فيها قدماه، ومتّثلت له 
وحشة االنفراد يف شّتى سجونه، وشخ  أمامه زوال البشر، فتساوى عنده البكاء 

والفناء، وأصبحت احلياة يف نظره كال شيء. وأّما اخليال فهو املصّور  والغناء، والبقاء
وامللّون، وهو عند أبي العالء املعري شطحات واسعة جتعي أديَم االرض من أجساد 

ا متأل الرحب، واملدافن ميادين يتزاحم فيها املتسابقون البشر، وصفحة األرض قبوًر
راسة هنا إبراز الثوب الشعري، فإنَّ انشغاهلا . ومهما يكن من حماولة الد(78)إىل الفناء"

مبضامني الن  الفلسفية مل ميكنها من جالء ذلك الثوب، و ي كشفها عنه أقرب إىل 
 تلك املضامني منه إىل اجلانب الشعري والفين. 

  وأّما القسم الثالث الذي متحض لرثاء الفقيه احلنفي فلم يكن منفصاًل
ا يف جواء تلك املضامني الفلسفية، بي  ي دائًرعن أ –حسب ما رأته الدراسة  –

فلكها، فقد وّد  فيه الشاعُر الفقيَد "بكالم مؤّثر تنبض فيه العاطفة احلزينة الصادقة، 
وحرص على أْن يربز فيه ميزَتي العقي والزهد، وأْن يوضح فلسفته يف احلياة تلك اليت 

الوجود البشري على وجه  اعتنقها أبو العالء، وكان فيها عميق التفهُّم حلقيقة
. وهذا يؤكد أنَّ اهلمَّ الذي اضطلعت به (71)األرض، شديد الرتفع عن أباطيي الدنيا"

دراسة الفايوري هو الكشف عن الرؤية اليت محلها الن ، وبيان ما تضّمنته من 
مواقف وأفكار، وأّن ذلك كان هاجسها يف كي قسم من أقسام الن ، بي إنَّ طبيعة 

معه،  عن ذلك اهلّم، فجاء متسقًا ه الذي اختذته الدراسة مل يكن منفصاًلالتقسيم نفس
 أبعاده. وحاماًل

وأما دراسة الدكتور يوسف يليف فتبدأ ببيان فلسفة أبي العالء لقضية احلياة 
واملوت من يالل ما محلته األبيات الثالثة األوىل من مضامني تلك الفلسفة، فاملعري 

ة من أعلى قمة إنسانية، وينظر إليها نظرة شاملة حياول من فيها "كأنه يستشر  احليا
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ورائها أْن يستشف أسرار الكون، وأْن ينفذ إىل أعماقه؛ ليستخل  منها القوانني 
الثابتة اليت تتحكم يف حركة احلياة، وأْن ينظر من يالل رؤية فلسفية إىل قضية املوت 

ها: البداية والنهاية متشابهة، ال فرق واحلياة، أو قضية الوجود والعدم. فاحلياة يف طرفي
بني مشهد املوت ومشهد امليالد، فصيحة البشري مبولود يستقبي احلياة ال ختتلف عن 
صيحة النعي براحي يوّد  احلياة، متاما كما خيتلط يف السمع صوت احلمامة فوق 

رتكز . وهي حماولة للقبض على الفكرة اليت ا(75)غصنها فال ندري أهو غناء أم بكاء"
عليها الن ، وكانت حمور نظرة املعري فيه لقضية احلياة واملوت، وكيف تشابهت لديه 
 البداية مع النهاية، فاستوى امليالد مع املوت، ومل يعد ألحدهما مزية على اآلير.  

و ي هذا البيان لفلسفة املعري شاغي الدراسة، واملسيطر على حركتها وهي 
فتلتفُت الدراسة إىل صيحة أبي العالء يف أْن حتاول الكشف عن دالالت الن ، 

خيفف اإلنسان من وطئه على األرض؛ ألنَّ "تراب هذه األرض اليت  لت تستقبي 
أفواج املوتى منذ بدأ اهلل اخللق، وستظي تستقبلها حتى يوم القيامة، ال بد أْن يكون 

، ثم (74)اد"من أجساد هؤالء املوتى، وكأننا حني نسري فوقها نسري فوق هذه األجس
تشري  إىل سخريته احلزينة من مصري اإلنسان يف احلياة "الذي قد جيمع يف النهاية بني 

 .(75)األعداء واخلصوم يف قرب واحد"

وتتابع الدراسة كشفها نظرَة املعري الفلسفية لقضية احلياة واملوت، وتتصّور 
لة تلك احلرية: من أسئ ( عددًا25-21املعري حريان  أمامها، فتستشف من األبيات )

"هي املوت عند التأمي فناء؟ هي فناء اجلسد عند املوت يعين فناء احلياة؟ فأين الروح؟ 
. ولكن نظرة متأملة إىل تلك األبيات ال تنبئ بتلك األسئلة، وال (77)وإىل أين املصري"

مبا تصورته الدراسة من حرية؛ ألن نظرة املعري إىل املصري واضحة يف هذه األبيات، 
بيت الثاني عشر ممتلئ بتصور إمياني ملا بعد املمات، فليس املوت فناء، بي هو انتقال فال
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من دار العمي إىل دار اجلزاء. ولعي هذا ما دفع الدكتور يوسف يليف إىل التعقيب 
بأن نظرة املعري ارتفعت يف قضية احلياة واملوت "إىل أفق فسيح ميتزج فيه اإلميان الديين 

تتحول معه هذه النظرة اليت بدأت متشائمة حزينة إىل رؤية جديدة بالفكر الفلسفي، و
تتجاوز  اهر احلياة الذي تدركه احلوا  إىل سرها الكامن يف أعماقها الذي خيتفي 

يف  –وراءها  واهرها الفانية، فليست احلياة فناء كما تبدو يف  اهرها، ولكنها 
يس املوت نهاية حزينة، ولكنه صورة انتقال من عامل عمٍي إىل عامل جزاء، ول –حقيقتها 

 . (72)فيها" من النوم يسرتيح اجلسم فيها من تعب احلياة وأعبائها بعد ما طال سهره وسهاده

ا هلذه النظرة اليت نظر بها وتتخذ الدراسة من األبيات الثالثة األيرية تأكيًد
من هذه القضية، ملوقفه النهائي  املعري إىل قضية احلياة واملوت، وجتعي منها تسجياًل

"فاحلياة فانية، وأمر اهلل ال مرّد له وال رجعة فيه، ولن ينتهي يال  املفكرين حول هذه 
القضية إىل شيء إال إىل اإلميان بقضاء اهلل الذي ال شك فيه. والعاقي من يعر  احلياة 

 .(72)على حقيقتها، وأنَّ مصريها إىل الفناء"

فقد أتت ضمن دراسته اليت جاءت  اليةللد الدكتور هيثم جديتاوي دراسةوأما 
بعنوان: "املفارقة يف شعر أبي العالء املعري دراسة حتليلية يف البنية واملغزى"، واختذ 
الباحث من الداليَّة وقصيدة أيرى منوذجني تطبيقني لدراسته، فقد طّبق عليهما 

 مفهوم املفارقة يف آير الدراسة.

للمكانة الرفيعة اليت  سته التطبيقية للداليةدراويعّلي الدكتور جديتاوي يف بداية 
احتلتها الداليَّة لدى الدارسني بقوله: "فإنين ال أراها احتلت هذه املكانة الرفيعة لديهم 
ملا متّيزت به من مشاعر احلزن واألمل واإلحسا  بالفجيعة على املرثي، وال ملا متّيزت 

مع اعتقادي باشتماهلا على ذلك  ،وصور متألقة ،به من موسيقى عذبة، وقافية مطلقة
كله، ولكن ملا ضّمنها املعري من نزعة فلسفية ناضجة، وموقف من احلياة واملوت عّز 
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ترى يف النزعة  لدراسة. وواضح من هذا أنَّ ا(23)أْن جند له نظرًيا عند غري أبي العالء"
أنَّ تطبيقها ملفهوم  ملا تبوَّأته الدالية من مكانة، وهذا مؤّشٌر على رئيسًا الفلسفية سببًا

املفارقة سيكون من يالل رصد هذه النزعة الفلسفية، وهذا يعين أنه رصد ينبع يف 
 الدرجة األوىل من تتّبع مضامني القصيدة وما حفلت به من رؤى.

ويعّزز ذلك ما انتهى إليه يف صدر دراسته من تعريٍف ملفهوم "املفارقة"، إذ يعّرفها 
ب تعبريي يهد  إىل إيصال املعنى بطريقة إحيائية وشّفافة بقوله: "املفارقة هي أسلو

جتعي القارئ يرفض الن  مبعناه املباشر ويستبطنه الستخراج معاٍن متعددة دون أْن 
ميتلك القدرة على ترجيح أحدها على غريه مع ما ميكن أْن تّتصف به من تنافر أو 

ئها ومتلقيها على حدٍّ تباين أو غموض، ومع ما تثريه من مشاعر السخرية عند منش
. وهذا دالٌّ على أنَّ استكناه هذا املفهوم للمفارقة ال يتّم إال من يالل رفض (22)سواء"

املعنى املباشر واستخراج معاٍن متعددة أكثر عمقا، أي أّن البحث عن دالالت هذا 
ث املفهوم يف الشعر ال يكون إال من يالل املعنى، ويف هذا داللة على أنَّه عمي يبح

 يف املضامني، وما انطوى عليه الن  من رؤى.

للدالية بتوزيع القصيدة يف ثالثة  دراسته التطبيقيةويبدأ الدكتور جديتاوي 
حماور هي: موقف أبي العالء من احلياة واملوت، ويف رثاء اإلنسانية، ويف رثاء أبي 

 ولكنه توزيع بتوزيع أبيات القصيدة على هذه احملاور الثالثة، دراسةمحزة. وتقوم ال
أبياًتا من أجزاء متفرقة  احملور الواحد أحياًناال يلتزم بتسلسي أبيات القصيدة، فنجد يف 

أْن  دراسةمن القصيدة. وحنن ال نعرتض على تقسيم القصيدة إىل حماور، فمن حق أّي 
  على إعادة توزيع األبيات على احملاور توزيعًا تقوم بذلك، ولكننا نسجي اعرتاضًا

يف طريقة بناء القصيدة  دار من ال تزم بتسلسي األبيات؛ ألنَّ يف ذلك تدّياًلال يل
ونظامها الذي جاءت عليه، ممَّا حييي القصيدة إىل نظاٍم آير مفارق ملا هي عليه، 
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يف الشكي واهليكي العام فحسب، بي هو أيضا  ومعلوم أنَّ بناء القصيدة ليس نظامًا
 القصيدة كما أراد هلا صاحبها.  نظام يف طريقة ترتيب املعاني يف 

يف كشفها عن املفارقة يف احملور األول "موقف أبي العالء من  دراسةوترتكز ال
على ي العالء من احلياة واملوت قائم احلياة واملوت" على فكرة مّؤداها إىل أنَّ موقف أب

 جتليتها يف دراسة، ومتضي ال(28)فلسفة قد ترتد إىل أصول يونانية يف كثري من جوانبها"
 من هذه الفكرة. ملفهوم املفارقة يف هذا احملور انطالقًا

فاحتة الدالّية "غري جمد" بأنها دعوة من أبي العالء  دراسةر الوبناء على ذلك تفّس
أنَّ املعري  دراسة. وترى ال(21)إىل مواجهة مصيبة املوت بربود وعدم حزن وجز 

ذي ين  على السيطرة على االنفعاالت متأثر يف ذلك مببدأ الرواقية واألبيقورية ال
 .  (25)د تام يف ضرب من الالُمباالةلتحقيق حياة طيبة، ومواجهتها جبمود حسٍّ وتبّل

أنَّ هذه البداية اليت بدأ بها الشاعر قصيدته "تشّكي  دراسةومن هنا رأت ال
نتظًرا مفارقة كربى إزاء هذا املصاب اجللي، السيما وهو يبدأ بها قصيدة رثائية كان م

منه أن ُيبدي حزنه وأمله على فقده لشخ  يكّن له مشاعر احلب والتقدير، شأنه يف 
ا منهم عن تعاطفهم وشعورهم مبشاعر أهي ذلك شأن كثري من شعراء الرثاء تعبرًي

الفقيد، لكنه أراد أْن يعّبر من يالهلا عن موقف ياص به، فعدم اجلدوى يف )مّلته 
. وواضح من هذا أنَّ الكشف (24)ارقة األوىل يف الن "واعتقاده( هو، وهذه هي املف

ا ملا انطوى عليه تفسرًي دراسةعن املفارقة األوىل يف الن  جاء من يالل ما رأته ال
 مطلع الدالية من مضامني. 

يف االنشغال ببيان ما أمسته "باملفارقة" من يالل تفسري مضامني  دراسةوتستمّر ال
ي، فرتى على سبيي املثال أنَّ املعري يف البيت الساد  الن  وردها إىل الفكر اليونان
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عشر من الدالّية متفق فيه "مع الفكر اليوناني الذي يقول بأّن النفس سجينة يف اجلسم، 
تتحرر عندما ميوت اجلسم، وكأنه يقول: إنَّ النفس تشقى باحنباسها يف اجلسم، كما 

. وختل  من (25)النفس منه"اجلسم يشقى بالنفس، لذلك يسرتيح اجلسم خبروج هذه 
ذلك إىل أنَّ موقف املعري من احلياة واملوت يشكي "موقًفا مفارًقا ومبايًنا ملواقف غالبية 
النا  وعامتهم غري مبال بذلك؛ ألنَّ لديه ملة وعقيدة يعتقدهما ويؤمن بهما أ نهما 

 .  (27)ختالفان عقائد النا  من حوله ومللهم"

 - القصيدة يف جتلية "املفارقة" يف وهي ماضيٌة - دراسةومن الوقفات اليت وقفتها ال
كما ترى  انميسَّ انبيت ماوقوفها أمام البيتني الثالث والستني، والرابع والستني، وه

قضية "حرية النا  يف املصري الذي سيؤول إليه امليت، فبعضهم يقول بأّن املوت يكون 
الديانات السماوية السيما للجسم دون النفس، وبعضهم يقول بتناسخ األرواح، و

اإلسالم تؤكد بعث اجلسم والنفس، وبعضهم يقول بفناء اجلسم والنفس كما هو 
إىل أنَّ املعري كان "يعتقد االعتقاد األيري،  دراسة. ومتيي ال(22)احلال عند أبيقور"

)فالذي حارت الربية فيه حيوان مستحدث من مجاد( فهو مستحدث من مجاد وإىل 
، (22)لك وصف اإلنسان الذي ال يغرت بكون )مصريه لفساد( باللبيب"مجاد يعود، لذ

أنَّ املعري "ال يريد التصريح بعقيدته تلك ملا ال خيفى من األسباب،  دراسةوترى ال
وهو يعيش يف جمتمع إسالمي، فلجأ إىل أسلوب املفارقة بأبرز معانيها وأدقها، فجاء 

أنَّ مصري هذه احلياة إىل فساد، وأنَّ  بتعبري حيتمي معنيني أحدهما  اهر قريب: وهو
الدار الباقية هي اآليرة، وهذا ما يريده كثري من النا  ويقبلونه منه...وثانيهما: أنَّ 
 مصري احلياة إىل فناء أبدي، فناء يطال النفس كما اجلسم، لذلك فاللبيب هو من 

ح يف بعض املواطن هذا على الرغم من أّن القصيدة كان تصر. (23)ال يغرت بهذه احلياة"
 .(22)بوجود حياة آيرة بعد املمات
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على هتذا النحتو متن االنشتغال بالكشتف عتن        دراسةوعلى العموم متضي ال
. ففتي احملتور الثتاني "يف    كذلك املفارقة من يالل تفسري املضامني يف احملورين اآليرين

نظرة أبي العتالء  ( تتبّدى املفارقة "يف تباين 22-5رثاء اإلنسانية" الذي يشغي األبيات )
إىل النا  ونظرتهم إىل أنفسهم من جهة، وتباين نظرة أبي العالء إىل التدنيا ونظترتهم   

دور املوّجه اخلبري الذي يرب احلياة فنظر إىل  يتخذ أبو العالءف . (28)إليها من جهة ثانية"
غر النا  وسلوكهم وتصرفاتهم فوجدها "ال تتناسب وطبيعة هذه احلياة الغادرة، اليت ت

البشرية مبظاهرها الفاتنة الزائفة حتى ليشعر أحدهم أنه امتلكها إذا متا منحتته بعتض    
الثقة بها، من يالل يري حصله فيها، أو مكانة شغلها، فيسري فيها سري الواثق املطمئن 

أنه يسري على رفات آبائه وأجداده، ودون أْن يشعر بأنها تكيد  متبخرتا خمتاال...متناسيًا
ه املصائب واحملن، حتى إذا ما ضمته بني جواحنهتا جعلتته مبنزلتة الغتذاء     له، وحتيك ل

. (21))ما أ ن أديم األرض إال من هذه األجستاد"  باخلصب واحلياةالذي يغذوها وميدها 
وبناء على ذلك يدعو املعري إىل املصاحلة بني بين البشر "ألنهم مهما تباينت الفروقات 

 مصريهم ونهايتهم )املوت(، حيث تتالشتى  فيما بينهم وتضادت، فسو  يستوون يف
تلك الفروقات واملباينات، وكأنه ينظر إىل املوت على أنه الشيء الوحيد التذي حيقتق   

 . (25)اإلنسانية" لبين العدالة

احملور الثالث "يف رثاء أبي محزة"، فرتى على  دراسةوبالطريقة ذاتها تعاجل ال
( وقع يف املفارقة إىل حدٍّ أوقعه يف 15، 18 ،12سبيي املثال أنَّ الشاعر يف األبيات )

التناقض والتضارب، إذ كيف "يطلب الشاعر من مودعي أبي محزة أْن )يغساله 
عليه تارة، ويطلب منهما أْن يتلوا  بالدمع( داللة على غزارة الدمو  املسكوبة حزنًا

قد أحس النعش بالتسبيح ال )بالنحيب والتعداد( تارة أيرى، وكأني بأبي العالء 
، وهو ، وبني الواقع العملي(24)بالتضارب والتباين بني ما يؤمن به نظريا يف )غري جمد(
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ما ينبغي على الشاعر الراثي أْن يقوم به من تعبري عن حزنه وأمله بفقد املرثي، وهنا 
يقع الشاعر فريسة مفارقة عدم اتساق واقعه النظري والفكري مع واقعه العملي 

 .(25)التجرييب"

طيع من يالل كي ما مضى أن نصف دراسة الدكتور جديتاوي بأنها ونست
إىل تطبيقه سوى أْن تبحث  مشغولة بتطبيق مفهوم "املفارقة" على الدالّية، ومل تر سبياًل

يف مضامني الن  ورؤاه، وما يتعلق بالنزعة الفلسفية للمعري، و ي ذلك ديدنها، ومل 
رقة اللغوية والرتكيبية، علما بأنَّ "املفارقة" تلتفت الدراسة إىل أدوات تشكيي تلك املفا

من األدوات املتصلة باملنهج األسلوبي،  ولكن بقاء دراسة الدكتور جديتاوي يف دائرة 
املضامني، وسيطرة ذلك على حركتها، هو ما جعلنا نضعها يف هذا املوضع، وإْن كان 

  اهر عنوان دراسته يوحي بانضوائها حتت املكّون "األسلوبي".

وأيريا، فإنه على الرغم من التفاتات الفايوري إىل شيء من املالمح الفنية يف 
نا نستطيع القول بأّن الدراسات الثالث قد شغلها الكشف عن مضامني فإنالقصيدة، 

القصيدة وما محلته من رؤى، عن إبراز الوسائي الفنية اليت محلت تلك املضامني 
املضامني، والبحث عن املعنى العام الذي وعربت عنها. وهذا يعين أن عبء تفسري 

 حكم القصيدة قد طغى عليها، وصرفها عن االلتفات إىل جوانب أيرى يف القصيدة.

 النغم واإليقا  –ج 

م( " 8331هتت/ 2585 –م 2282هتت/ 2112وتأتي دراستة التدكتور عبتداهلل الطيتب )    
ذي يرتكتز اهتمامته علتى    هلذا االجتاه الت  املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها" ممثاًل

 هذا اجلانب املهم من جوانب الشعر، وهو النغم واإليقا .
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ومبا أنَّ دالية املعري جاءت على حبر "اخلفيف"، فقد جاء حديث الدكتور الطيب 
 عنها يف معرض حديثه عن هذا البحر.

ويرى الدكتور الطيب أنَّ اخلفيف حبر "جينح صوب الفخامة، وهذا النعت ينطبق 
إذا قسناه إىل جنب السريع واألحّذ واملنسرح، أما إذا وازناه بالطويي والبسيط عليه 

. والسر يف فخامة اخلفيف بالنسبة إىل البحور اليت ذكر كامٌن (27)فهو دونهما يف ذلك"
يف أنه "واضح النغم والتفعيالت، فال يقرب من األسجا  قرب السريع، وأنه ذو دندنة 

كما ميكن األحّذ، فإذا جاء احلوار فيه جاء كأنه مسرحي،  ال متكِّن من احلوار الطبعي
وأنه مشابه للمديد، واملديد مشابه له، ويف كليهما صالبة متنعهما أْن يلينا لني املنسرح 

 . (22)فيصلحا ملا يصلح له من تأنث"

وأما فيما يتعلق باستعمال هذا البحر فقد "كان كثري االستعمال بني شعراء ربيعة 
بني  ده يف شعر املهلهي واحلارث بن عباد وعدي بن زيد واألعشى، قلياًلجت ،واحلرية

شعراء مضر املغاربة حتى ال نكاد جنده يف دواوين زهري والنابغة وعنرتة. ولعي صلة 
 .(22)هذا البحر القوية باحلرية هي اليت هيأته ألن يصلح للغناء والرتقيق"

جر فقد جاءت "بني طريف الغزل وأما بالنسبة لألغراض اليت ُنظمت على هذا الب
واحلماسة، واملديح واهلجاء، والرثاء والفخر...ومع ذلك فقد كان ذا طابع واحد يف 
مجيع هذا، من وضوح النغم واعتداله، حبيث ال يبلغ حد اللني وال حد العنف ولكن 

 .(233)يأيذ من كّي بنصيب"

ألثر يف طبع أنغامه وأما قوايف اخلفيف فريى الدكتور الطيب أنها كانت "عظيمة ا
بطابع ياص. وهلذا فقد جرت قصائد منه منذ عهد بعيد على مذهب اجملاراة، حبيث 

 . (232)تشتم يف املتأير منها َنَفًسا من املتقدم"
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من هذا الذي يذكره الدكتور الطيب من اجملاراة اليت نشتم فيها أنفا   وانطالقًا
لداليات اخلفيف الذي تقع دالية املعري املتقدم يف املتأير، راح يبحث يف تاريخ النغم 

 اليت جاء مطلعها: (238)يف فلكه. فمن أقدم ما جاء على الدال جممهرة أبي زبيد الطائي
 ُستتتُعوِد َغْيتتتُر احَلَيتتتاِة ُطتتتوَل ِإنَّ
 

 اخُلُلتتتوِد َنْيتتتِي َتْأِميتتتُي َوَضتتتالٌل 
وقد حركت هذه الدالية مبا انطوت عليه من رقة ورنة شجية جمموعة من  

لشعراء إىل جماراتها "ال يف الرثاء فحسب، ولكن يف النسيب وما مبجراه من ضروب ا
 . من ذلك دالية بشار اليت قال فيها:(231)الرقة"

 َشتتتَراِبي ُصتتتبَّا السَّتتتاِقَياِن َأيَُّهتتتا
 

 ُروِد َبْيَضتتاء ِريتتِق ِمتتن َوِاْستتِقَياني 
ه اليت يقول يف ، كداليت(235)وعلى نهج بشار سار البحرتي يف دالياته املخفوضة 

 مطلعها:
 َوالَتْفِنيتتِد الِعَتتتاِب َهتتَذا َبعتتَض

 
 (234)ِبتتامَلْحُموِد الَوَفتتاِء َذمُّ َلتتْيَس 

 يف قوله: (235)وعلى مذهب هذه القصيدة سار املتنيب 
 َشتتِهيِد ُقِتْلتتُت َكَمتتا َقِتيتتٍي َكتتْم
 

 (237)اخُلتتُدوِد َوَوْرِد الطَُّلتتى ِبَبَيتتاِض 
اصي تتبعه هلذا النغم على داليات اخلفيف أنَّ ويذكر الدكتور الطيب وهو يو 

سلك سبيي أبي ُزَبْيد نفسها "من االعتماد يف  –من طبقة بشار  –حممد بن مناذر 
وذلك يف  (232)الرتقيق على املعنى دون اللفظ، ومن النظم على هذا الروي يف الرثاء"

 قصيدته اليت يقول يف مطلعها:
 ِديُكتتيُّ َحتتيٍّ َلتتاِقي احِلَمتتاِم َفُمتتو

 
 (232)َما ِلَحتيِّ ُمَؤّمتٍي ِمتْن ُيُلتودِ     

ثم يقول بأنَّ أبا متام قد تنسم "عطر هذه املرثية الفريدة يف داليته اخلفيفية اليت  
 ، ومطلعها:(223)استعطف بها ابن أبي دؤاد"
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 ِبُستتَعادِ  النَّتتوى َغْرَبتتُة َستتِعَدْت
 

 (222)َواإِلْنَجتتاِد اإِلتَِّهتتاِم َطتتْوُ  َفهتتَي 
 : (228)وعلى منوال هذه القصيدة نسج املتنيب داليته 

 اأَلَعتاِدي  اْشتَتَهْتهُ  َمتا  الصُّتْلحُ  َحَسَم
 

 (221)احُلسَّتتتاِد َأْلُستتتُن َوَأَذاَعْتتتتُه 
ويرى الدكتور الطيب أنها "أجود من دالية أبي متام، وأنسب وأوقع يف حبر  

 .(225)التارخيي" يها بالتأميا إذ يلط كالمه ومدحه فاخلفيف منها، وقد أحسن املتنيب جدًّ

وبعد هذا التتبع الدقيق لتاريخ النغم على داليات اخلفيف واملخفوض منها 
بوجه ياص، يصي الدكتور الطيب إىل دالية املعري واإلعجاب حيفه مبا جاءت عليه 
من نغم جارت فيه هذا التاريخ النغمي جماراة املباري ال احلاكي املتبع. ورأى أنَّ هذه 

ة كانت قسمة بني ابن مناذر من جهة، وأبي متام واملتنيب من جهة أيرى، فالنظر اجملارا
إىل ابن مناذر كان يتجه إىل اللفظ واملعنى وطريقته يف ضرب األمثال، والنظر إىل أبي 
متام واملتنيب كان يتجه إىل الروّي والوزن وأسلوب التوليد. يقول الدكتور عبداهلل 

يب شاعر عظيم هو أبو العالء املعري، نظر إىل ابن مناذر الطيب: "وقد جاء بعد املتن
مباشرة يف لفظه ومعانيه وطريقته يف ضرب األمثال، كما نظر إىل أبي متام  واملتنيب يف 

 .(224)الروي والوزن وأسلوب التوليد بغرض املباراة ال احملاكاة، واجملاراة ال التبعية"

قمة ما وصي إليه النضج النغمي  وقد مثَّلت دالية املعري لدى الدكتور الطيب
مستوى من اإلجادة مل تتجاوزه  -كما يرى  - على داليات اخلفيف، حيث بلغت

قصيدة بعدها يف هذا الوزن والروي، ولذا نراه خيتم حديثه عن داليات اخلفيف بقوله: 
"هذا، وليس على الدال من هذا الوزن والروّي شيء يذكر بعد كلمة أبي العالء هذه، 

ه استنفد بها مجيع ما ميكن قوله يف هذا القرى فال يستطيع أحد أْن يسلكه وكأن
 . (225)بعده"
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 الدراسة األسلوبية –د 

 –وتأتي دراسة الدكتور رائد مجيي عكاشة املعنونة بت"رؤية العامل عند املعري 
 للدراسة األسلوبية. قراءة أسلوبية لداليته" منوذجًا

أنها مزجت بتني اجتتاهني نقتديني، االجتتاه      وأّول ما ُيالحظ على هذه الدراسة
األول هو البنيوية التكوينية؛ إذ إنَّ مصطلح "رؤية العامل" هو من نتاج البنيوية التكوينيتة  
عند أحد أهم أعالمها وهو لوسيان غولتدمان. ومتن الواضتح أنَّ البنيويتة التكوينيتة      

فيتق بتني طروحتات    نشأت "استجابة لسعي بعتض املفكترين والنقتاد املاركستيني للتو    
البنيوية، يف صيغتها الشكالنية، وأسس الفكر املاركسي أو اجلدلي، كما يسمى أحيانا، 

. وأما االجتاه اآليتر  (227)يف تركيزه على التفسري املادي الواقعي للفكر والثقافة عموما"
 وثيقتتًا فهتتو األستتلوبية، واألستتلوبية متتن االجتاهتتات النقديتتة التتيت ارتبطتتت ارتباطتتًا

سوسري، وإْن كان مثة فوارق  ياسات اللغوية اليت قامت على يد العامل اللغوي دبالدر
بني طريقة الدراسات اللغوية وعلم االسلوب، فإذا "كانتت الدراستات اللغويتة تركتز     
على اللغة فإنَّ علم األسلوب يركز على طريقة استخدامها وأدائها، إذ إّن املتتكلم أو  

ويركب مجله ويؤلتف   ،يقوم على االنتقاء وااليتيار الكاتب يستخدم اللغة استخدامًا
نصه بالطريقة اليت يراها مناسبة. وقد ركزت كثري متن الدراستات التيت قامتت حتول      

. وهتذا  (222)األسلوب على الفروق الواضحة واجللية بني علم اللغة وعلم األستلوب" 
يف تكوينهمتا  يعين أنَّ دراسة الدكتور رائد عكاشة مزجت بني حقلني نقديني خمتتلفني  

 ويف طريقة دراستهما للن .  ،املعريف

وتناولت دراسة الدكتور رائد عكاشة دالية املعري عرب مستويات ثالثة هي: 
املستوى الصوتي، واملستوى الرتكييب، واملستوى الداللي. وارتكزت الدراسة على 

هذه الدراسة  . وهذا يعين أنَّ(222)رؤية كلية للمعري "مبنية على ثنائية املوت واحلياة"
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تتقاطع يف نقطة ارتكازها مع دراسات أيرى انطلقت من الرؤية ذاتها، وإن ايتلفت 
عنها يف االهتمام باملكون النصي، وذلك كما رأينا يف الدراسات اليت استحوذ "املعنى" 

 على اهتمامها.  

وقد مّثي َفْصُي املستوى الداللي عن املستويني السابقني )الصوتي والرتكييب( 
يف الدراسة، وذلك حبكم التالزم العالق بني الصوت والرتكيب وما ينتج عنهما  ارتباكًا

من داللة. لذلك جندها يف بداية حديثها عن املستوى الداللي تقول: "ولعي البحث يف 
دراسته للمستويني: الصوتي والرتكييب قد تطرق إىل جزء كبري من حمتويات املستوى 

ّذر بني املستويات الثالثة وتعاضد،مل يستطع البحث أْن الداللي؛ فثّمة اتصال متج
يستطيع من يالله أْن يدر  كي مستوى مبفرده، مّما يعين أْن  منطقيًا يبلور تقسيمًا

 . (283)ملا مل حيط به املستويان الصوتي والرتكييب" وتتميمًا يكون هذا املستوى إكمااًل

كاشة تعد من أكثر وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ دراسة الدكتور رائد ع
الدراسات النصية اليت تناولت الدالية مشوليًة، فقد حاولت أْن تكشف عن مسات 

ا من وحداته الصغرى على بدًء ،الن  الفنية بصورة موضوعية تتناول مكونات الن 
مستوى احلر  والكلمة وحتى وحداته الكربى على مستوى الرتكيب والتكوين 

  كي مستوى حتقق نتائج حتليلية جيدة.النصي العام. وكانت الدراسة يف

سة إىل الدالالت الناجتة عن استخدام بعض االتفتت الدراملستوى الصوتي ففي 
 ا صوتيًااحلرو ، والكلمات، وما يرتتب على ذلك من تشكيي إيقاعي ُيْحِدُث أثًر

 ترى يسهم يف تكثيف العالقة بني الدال واملدلول، ويف توطيد ثنائية املوت واحلياة اليت
 القراءة أنَّ القصيدة ترتكز عليها.

ففي احلرو  جندها مثال تقف عند تكرار حر  السني يف البيت الثالث عشر، 
وهو حر  شديد الوقع يلفت االنتباه، فهو احتكاكي مهمو ، يستبني من يالله 
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االتساق الواضح "بني البنية الصوتية اليت تتكرر يف صوت احلر ، وما تنبثق عنه من 
لة من جهة، واحلالة املهيمنة يف القصيدة من جهة أيرى؛ إذ عّبر االحتكاك دال

 .(282)واهلمس عن لفت النظر جتاه التقابي بني حاليت املوت واحلياة"

وعلى مستوى الكلمات حتاول الدراسة استتجالء القيمتة الصتوتية للجنتا ،     
بصتر مستتويني   فرتى فيه "صيغة صوتية إيقاعية وداللية، تتخذ من حاستيت الستمع وال  

يؤديان إىل التقارب الداللي؛ إذ تربز حاسة السمع من يالل تتبع إيقا  األحر  عند 
التصاقها، وتربز حاسة البصر من يالل تتبع رسم احلرو  وما يتفق منها وما خيتلف، 
وبذلك فإنَّ بنية التجانس ليست ذات قيمة إيقاعية فحستب، وإمنتا بنيتة تعمتي علتى      

. وتتخذ من كلمة "املعاد" وتكرارها (288)تدفعه إىل النضج واالكتمال"املستوى الداللي، و
املنفي يف البيت الرابع واألربعني مثاال لذلك، حيث إنَّ "اجلنا  املاثتي يف معاد/املعتاد   
حقق متاثال على املستوى الصوتي، إال أنَّ ارتباط معتاد بتتال النافيتة للجتنس أّدى إىل     

قصد هذه املماثلة الصوتية والتضاد الداللي، كي يعّبر التضاد الداللي، ولعي الشاعر ي
 .  (281)عن تلك الثنائية اجلدلية املتمثلة يف التقابي والتضاد بني احلياة واملوت"

وتلتفت الدراسة إىل التوازن الصوتي بني الكلمات وما يؤديه من دور يف 
اندثار ثوابت ترسيخ ثنائية املوت واحلياة "وتصوير ضعف اإلنسان أمام الطبيعة، و

. وتتخذ من التوازن الصوتي القائم بني كلميت )أحّسا( (285)الطبيعة أمام فكرة املوت"
و)آنسا( يف البيت العاشر مثاال لذلك؛ إذ يربز التوازن الصوتي بينهما "فهما كلمتان 
مشحونتان بدالالت عميقة، إذ تدالن على احلسي واملعنوي يف تفاعي مظاهر الطبيعة 

 .(284)اعر إىل املوت واحلياة"مع نظرة الش
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جند الدراسة تكشف عن إمكانات الن  يف  املستوى الرتكييب والدالليويف 
التعبري عن موقف الشاعر ورؤيته من يالل استثمار أساليب اللغة وتنو  طرائقها، 

 وكذلك من يالل استثمار الرتاث والتاريخ وما تضّمناه من رموز ودالالت.

لة التقديم والتأيري يف البيت الثاني عشر، فلكي يصّور من ذلك بيانها مثال لدال
الشاعر الدنيا تصويرا سلبيا، وأنها ال تستحق العناء "قّدم )التعب( على املؤكِّد )كّلها( 
واملؤكَّد )احلياة( على يال  األصي... واألصي: احلياة كلها تعب. ولعي التقديم 

ع واحد، فهو يقّدم )تعب( على كلها والتأيري يف هذا البيت تعّدى أْن يكون يف موق
 احلياة، ويقّدم )كي( على احلياة، وكأنَّ االنزياح يروج على أصي احلياة، وحتى 
ال خيرج الشاعر عن مبدئه ورؤيته املبنية على التشاؤم، كان ال بّد له من االبتعاد عن 

استخدامه للفظ البداية التفاؤلية املمثلة يف كلمة )احلياة(، وأْن يتجه حنو التشاؤم ب
 . (285))تعب(؛ ألنَّ املقّدم هو مركز احلديث والفكرة"

وحتاول الدراسة أْن تستكشف بعض دالالت األساليب اإلنشائية يف القصيدة، 
فتقف أمام أسلوب "األمر" يف البيت اخلامس وما يتضمنه من دالالت متعددة، فالشاعر 

عي )يفِّف( الذي يفيد معاني عدة الف يدعو اإلنسان إىل الرفق بهذه األرض "مستخدمًا
يف الوقت ذاته، اليتال  أوجه التأويي، فهو قد يفيد النصح، إذ إنَّ الشاعر على 
درجة من الوعي تؤهله لكي ينصح ويرشد ذلك اإلنسان الغافي. وهي قد تفيد 
االلتما ؛ ألنَّ املتكلم واملخاطب على قدر من املسؤولية اإلنسانية جتاه احلياة 

والكون. وقد تعطينا معنى التحقري، وهذا له مسّوغ كبري؛ إذ يتسق مع البيت واألرض 
الذي يليه ضمن إشارة داللية وّفرتها مجلة )وقبيح بنا(... إذ تدل على دنو املكانة 
اإلنسانية أمام هذه القبور. كما أنَّ معنى التحقري يتسق والداللة العامة للن ، والرؤية 

 . (287)متاهيا بني احلياة واملوت، و)عبثية( من اإلنسان"الكلية للشاعر، اليت ترى 
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وأما فيما يتعلق بتو يف الشاعر للرتاث والتاريخ ورموزهما يف التعبري عن 
رؤيته جتاه الذات والكون، ويف اإلسفار عن نظرته جتاه املوت واحلياة، فنجد الدراسة 

ايتيارها لقبيلة عاد يف  على سبيي املثال تقف أمام استثمار القصيدة للتاريخ من يالل
البيت الرابع؛ للداللة على قدم العهد، وفيها "دعوة إىل التدبر والتأمي يف مصري من 

. وكذلك تقف الدراسة (282)سبقوها، وأين هي آثارهم وقد كانوا أشّد منا قوة وآثارا"
 أمام استثمار القصيدة للصورة الشعبية )للَحَمام( اليت بقيت وفية لفريها الذي هلك

. كما تقف أمام (282)أيام نوح عليه السالم فما زالت تبكي عليه إىل يوم القيامة
، وكذلك أمام (213)تو يف القصيدة بعض أحداث قصة سيدنا سليمان عليه السالم

استعانتها باملصادر النصية )القرآن الكريم(؛ للتنبؤ بزوال مظاهر الكون األرضية 
 .(212)والسماوية مبا حيقق فكرة الفناء

بعض األمثلة اليت سعينا من يالهلا إىل التدليي على ما أجنزته الدراسة من  تلك
نتائج حتليلية، حاولت أْن تتكئ يف الوصول إليها على منهجية علمية، وطريقة 
موضوعية تستند إىل التحليي والتعليي والتدليي، وهذا ما مل نقف عليه بهذه الشمولية 

 النصية يف الدراسات السابقة.

 هج االنتخاب واالختيار / ما بعد النصمن  - 3

وبعد أن فرغنا من الوقو  أمام الدراسات اليت دارت حول ن  الدالية، 
واأليرى اليت تناولت التكوين الدايلي هلا، نأتي هنا لننظر نظرة أيرى حتاول أن 
تستبني األثر الذي أحدثته الدالية، ومدى ما نالته من تفاعي، أي هي وقفة فيما بعد 

ه من يالل أحد أهم ء ، وما تركه من أثر. وسنحاول قيا  هذا األثر واستجالالن
 مظاهره، وهو حضور الدالية يف كتب االنتخاب وااليتيار، والكيفية اليت جاء عليها.    
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منذ أْن بدأ التفكري يف تدوين الشعر العربي ضمن حركة التدوين يف الثقافة 
هلجري، رافق هذه احلركة نزو  إىل كتب االيتيار العربية واإلسالمية يف القرن الثاني ا

واملنتخبات الشعرية. ورمبا جاز القول بأن فكرة االنتخاب وااليتيار قدمية ميتد زمنها 
 إىل اجلاهليني، حبيث ميكن أْن نعد املعلقات هي اللبنة األوىل هلذه الفكرة.

ية. فليس واالنتخاب قائم لدى التُمتنتِخب على أسس ومعايري علمية وذوق 
االنتخاب فعال عشوائيا، بي هو فعي حمكوم بتلك األسس واملعايري، وما رافقها من 

 حاجات معرفية تفرضها  رو  الزمان الذي تتوّلد فيه وتنشأ.  

عن تلك احلاجات والظرو ، بي هو منفعي بها  وليس التُمتنتِخب مفصواًل
واحلاجات إىل الكيفية اليت  وفاعي فيها يف اآلن ذاته، فبقدر ما تدفعه تلك الظرو 

 ميار  بها االيتيار واالنتخاب، بقدر ما تظي استعداداته الذوقية والذاتية حاضرًة 
تغيب، وإْن تفاوت حجم  هورها، من ُمنتِخب إىل آير، حسب طبيعة تلك ال 

وحسب قوة احلاجة املعرفية، واملعيار العلمي الذي يشارك يف توجيه  االستعدادات،
 تخاب وااليتيار.   عملية االن

من هنا كان االنتخاب وااليتيار ممارسة حتكمها جمموعة من احلاجات واملعايري 
املعرفية والذاتية، فهي تنبئ عن قدرة املنتِخب، وعن مدى تفاعله مع حاجات زمانه 
املعرفية، وما يكتنزه من يربات علمية ومجالية وذوقية ُتْسِهُم يف طبيعة االيتيار وتسيري 

 ه. وجهت

وهذا ما جعي بعض الباحثني يرى أنَّ كتب االنتخاب وااليتيار "تصّور البعد 
الفكري والذوقي لدى أصحابها؛ اليتيار النصوص املتماسكة يف أنساقها وترابط 

 . (132)أجزائها"
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وإذا كانت عملية االنتخاب اليت مّتت يف بدايات عهد التدوين قد حكمتها يف 
ية، كاحلفا  على اللغة، وسالمتها، واحلفا  على كثري من توجهاتها حاجات معرف

الشعر نفسه من الضيا  واالندثار، مما قّلي من حضور العامي اجلمالي والذوقي يف 
هذه املرحلة، فإّن هذا العامي سيأيذ يف التنامي كلما ابتعدنا عن هذه املرحلة، وكلما 

 ة وعلومها.قّلت تلك احلاجات املعرفية، ياصة بعد استقرار مدونات اللغ

هت( هو أحد شعراء القرن اخلامس 552-151) وإذا كان أبو العالء املعري
اهلجري الذي انفصي عن مرحلة التدوين وحاجاتها، واستقرار مدّونات اللغة 
األصيلة، فإّن هذا يعين أّن عملية االنتخاب اليت مورست جتاه شعره، كان العامي 

وأنها تبتعد يطوة أيرى عن تلك املرحلة؛  اجلمالي فاعال فيها إىل حد ما، ال سيما
ألنها يف الغالب مل تتم إال بعد رحيي املعري. وايتيار ن  ما ضمن جمموعة خمتارات 
أدبية "هو اعرتا  بقيمته األدبية، وجبدارته بأْن ُيتقّبي وُيتحّفظ وُيتدار  ويروج يف 

ملؤّلف التُمتنتِخب اآلفاق، ثّم ال شك يف أّن تلك القيمة تتضاعف كلما كان أمام ا
مدّونة ضخمة من النصوص األدبية؛ ألنه سيكون عليه أْن خيتار من تلك املدّونة 

 . (133)الضخمة أجود النصوص، وأكثرها متثيًلا ملعايري اجلودة األدبية عنده"
وهذا يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثني من أّن كتب االيتيار الشعري تعرب 

كامن يف األثر الفين تقود إىل ايتياره، وإىل َجْعِي هذه عن دهشة فنية منبثقة عن فعي 
 . (134)بني قّراء كثريين مشرتكًا الدهشة أمرًا

وجتدر اإلشارة إىل أّن عملية االيتيار الشعري مل تكن مقصورة على املصّنفات 
اليت ُيّصصت هلذا الغرض وحده، بي جند ممارسة هلذه العملية يف كثري من كتب 

األمسار والرجال واحلكم وغريها من فنون املصنفات، فكثرًيا ما األدب واأليبار و
كان يدّون أصحابها أبياتا ومقطعات وقصائد، حتى لرمبا جاز لنا القول: بأنه يندر أن 
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يال من ممارسة عمي  –على ايتال  أغراض تصنيفها  –جند كتابا من كتب األدب 
 ايتيار األشعار.

اب وااليتيار اليت وقعت على دالية وسنجد أّن من أوىل ممارسات االنتخ
هت( يف كتابه 125 – 187املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه، ما قام به القاضي التنويي)
. وهلذا االيتيار أهميته (135)"نشوار احملاضرة"، إذ أورد جزءا من الدالية يف هذا الكتاب

نويي كان معاصرا وداللته التارخيية والفنية، وتنبع هذه األهمية من كون القاضي الت
ألبي العالء املعري، بي إّن وفاته سبقت وفاة املعري بزمن ممتد. وهذا يعين أّن عملية 
االيتيار هلذه الدالية نشأت نشأة قريبة من ميالدها، فاملعاصرة مل متنع االنتخاب، ومل 
حتجبه، ويف ذلك إشارة إىل التفاعي الذي َصاَحَب  هورها ضمن احمليط الزماني الذي 

 ُولدت فيه وذاعت.

وإذا ما نظرنا إىل اجلزء الذي ايتاره القاضي التنويي من الدالية، وجدناه 
هذا اجلزء ميثي مقدمة القصيدة، (، ولعي سبب ذلك؛ هو كون 24-2األبيات )

كذلك ملا زير به من أبيات التأمي واحلكمة، ولذا سنجد تكرارا اليتياره أكثر من و
 غريه يف االيتيارات األيرى.

، إذ سنجدها إحدى ايتيارات أبي ومكانًا وسيمتد االيتيار هلذه الدالية زمانًا
. ومن (136)هت( يف باب "املراثي" يف كتابه "احلماسة املغربية"532العبا  اجلراوي )ت

املعرو  أّن اجلراوي يف تسمية كتابه هذا إمنا كان جياري أشهر كتب االيتيار الشعري 
ة أبي مّتام وما تبعها وجرى جمراها، كحماسة البحرتي املتقدمة عليه، السيما محاس

واخلالديني واحلماسة البصرية. وهذا مؤداه إىل أّن االستحسان األدبي كان هو الذي 
حيكم عمي الكتاب يف االنتخاب وااليتيار، كما أّنه داّل على ما حازته الدالية من 

دلس، فكانت إحدى ذيو  وانتشار سار بها من موطنها املشرقي إىل بالد األن
 املختارات اليت يقدمها كاتٌب أندلسي إىل مجهوره القّراء. 
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وإذا ما نظرنا إىل املوقع الذي جاء فيه ايتيار الدالية يف كتاب أبي العبا  
اجلراوي، واجلزء الذي مت ايتياره منها، وجدنا أنَّ اجلراوي كان يرتب ايتياراته 

سة اليت سبقته، فنلفي لديه بابا للمدح، لكتب احلما حسب األغراض الشعرية وفقًا
والفخر، واملراثي، والنسيب، واألوصا ، واألمثال واحلكم، والتُمَلح، وذّم النقائض، 

، وبدأ غالبًا زمنيًا والزهد واملواعظ، ثم تويى "أْن يصنف ايتياراته يف كي باب ترتيبًا
تار من يف كي باب بشعراء املشرق، ثم بشعراء املغرب واألندلس حني خي

على املتميز من قصائد  –يف األغلب األعم  –، وكان ايتياره "يقع (137)أشعارهم"
 .(138)الشعراء، ويف املشهورين كانت النصوص من املشهور من شعرهم، املختار منه"

وبناء على ذلك جند دالية املعري تقع يف باب املراثي لديه ضمن سلسلة من 
الزمين بعد عدد من شعراء العصر العباسي، الشعراء يقع فيها املعري حسب ترتيبه 

 وايتار أبو العبا  اجلراوي للمعري مرثيتني، كانت الدالية أوالهما.

-5وأما فيما يتعلق باجلزء الذي ايتاره اجلراوي من الدالية فقد كان األبيات )
(. وهذا يدل على أنَّ معظم االيتيار توجه إىل 45-45( تتلوها مباشرة األبيات )24
ء األول من القصيدة، ولعي ذلك يعود كما أسلفنا إىل ما زير به هذا اجلزء من اجلز

أنَّ اجلراوي مل يورد األبيات الثالثة األوىل من  أبيات التأمي واحلكمة. يعزز ذلك أواًل
أّن األبيات املختارة من آير  الدالية لضمور نَفس التأمي واحلكمة فيها، ويعززه ثانيًا

 لت بأنفا  من معاني التأمي. ( حف45-45القصيدة )

( "معاهد ته251)ت املهمة العلمية حتّف كتاب عبدالرحيم العباسي توإذا كان
التنصي  على شواهد التلخي "، فتجيء الشواهد الشعرية بالكتاب ألغراض 
و يفية علمية تهد  إىل تقرير أو شرح حقيقة أو مسألة علمية، إال أّن الذي يستدعي 

 لعباسي عندما أورد قول أبي العالء املعري من الدالية:االنتباه هو أّن ا
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 ِفيتتتِه الَبِرّيتتتُة َحتتتاَرِت واّلتتتِذي
 

 َجَمتتاِد ِمتتْن ُمْستتَتْحَدٌث َحَيتتَواٌن 
على تقديم املسند إليه على املسند لتمكن اخلرب يف ذهن السامع ألنَّ يف  شاهدًا 

-2، وهو األبيات )(139)دةإليه، راح بعد الشاهد يورد جزًءا من القصي املبتدأ تشويقًا
دفعه إىل تقديم هذا  (. وهلذا داللة على استحسان العباسي للقصيدة استحسانًا24

اجلزء منها لقارئه. وايتيار هذا اجلزء من القصيدة يعود كما قدمنا عند من سبقة إىل 
 كونه مقدمة القصيدة، وملا تضمنه من أبيات التأمي واحلكمة.

، تظهر لنا دالية ومن عبدالرحيم العباسي زمانًا ،من اجلروي مكانًا وقريبًا
املعري يف أحد أشهر كتب األمثال املغربية، وهو كتاب "زهر األكم يف األمثال واحلكم" 

هت( أحد علماء املغرب األقصى، الذي استقر به 2238-2353للحسن اليوسي )
العالء املعري،  من قصائد أبي وشهرة. وقد ايتار يف كتابه عددًا املقام بفا  تدريسًا

، وهلذا البدء داللته يف استحسان اليوسي هلا، وهو يؤكد يف اآلن (140)بدأها بالدالية
ذاته ما متّتعت به الدالية من ذيو  يارج موطنها املشرقي، فتظهر تارة يف كتابات 

 لليوسي.  األندلسيني، وتظهر أيرى يف كتابات املغاربة، كما هو احلال هنا يف هذا الكتاب

 (، واألبيات8-2ا األجزاء اليت ايتارها اليوسي من الدالية فكانت: البيتني)وأم
( 8-2(. وايتيار اجلزء األول )55-42) (، واألبيات44-45) (، والبيتني28-25)

نابع من كونه مقدمة القصيدة، وأما بقية األجزاء فلما حوته من أبيات احلكمة واملثي 
 ه الكتاب.اليت تتسق مع الغرض الذي ُألِّف ألجل

ومل تتوقف عملية ايتيار الدالّية على تلك األزمان، بي جندها تعاود الظهور يف 
حملمد حسن حممود، وأمني عمر الباجوري، الذي  هرت  (141)"كتاب املنتخبات العربية"
م(. وهذا يدّل على امتداد حضور الدالية 2237ه/2184طبعته الثانية يف العام )



 د. عبداهلل بن عبدالرمحن بانقيب

 55                                                   م  1031 مايو  –هـ 3414 رجب – العاشرالعدد 

االيتيار، وأّن فعي استجادتها  ّي حاضًرا فيها، ياصة الزماني يف كتب االنتخاب و
إذا علمنا أهمية ورودها يف هذا الكتاب الذي حصي على جمموعة من التقاريظ اليت 
ُتشيد به من ِقبي جمموعة من العلماء املعاصرين له الذين تنّوعت اهتماماتهم 

ابهما، وهي تعزيز ملكة . ويعّزز ذلك الغاية اليت صّدر بها التُمنتِخبان كت(142)العلمية
فن اإلنشاء لدى الناشئة عرب االطال  على جمموعة من األقوال املنتخبة لكبار الشعراء 

، وإدراج الدالية ضمن ذلك يؤكد ما نالته من استحسان جعلها يف هذا (143)والكّتاب
د وهو ايتيار مل يتّم من ُمنتِخب واحد، بي اثنني، وهذا آك ،املوضع من االيتيار الرفيع

 يف الداللة على قوة استجادتها. 

لألغراض الشعرية كما  وأما منهج االيتيار يف هذا الكتاب فلم يكن يسري وفقًا
للرتتيب الزمين للشعراء، فيذكر  رأينا يف كتب االيتيار السابقة، ولكن كان يسري وفقًا

 مرتبًا ًاله برتمجة خمتصرة، ثم يورد املختار من شعره مجيع كي شاعر على حدة، مقدمًا
حسب الغرض الشعري. وقد اقتصر ايتياُر املنتِخَبني من شعر أبي العالء يف الرثاء 

، 23، 1منها األبيات الثالثة ) ( منقوصًا25-2على الدالية، وايتارا منها األبيات )
(. وايتيار هذا اجلزء كما كررنا فيما سبق يأتي كونه مقدمة القصيدة، وملا جاء فيه 22

 أمي واحلكمة.من أبيات الت

ثم سنجد  هوًرا للدالية يف أهم كتب االيتيار الشعري يف العصر احلاضر، 
-2212لصاحبها الشاعر حممود سامي البارودي ) (144)وهو كتاب "خمتارات البارودي"

من مشرو  البارودي الثقايف يف  م(. ومن املعلوم أّن هذه املختارات تأتي جزءًا2235
ْن الحظ يفوت الذائقة األدبية يف عصره، جاَهَد يف أْن إحياء الرتاث وبعثه، فبعد أ

يعيد هلا أصالتها وعمقها عرب هذا املشرو  الذي حاول فيه االرتقاء بها من يالل 
 بعث وحماكاة مناذج األدب الراقية يف العصور العربية القدمية.
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ام يف واملنهج الذي ايتطه البارودي يف خمتاراته "يكاد يكون حمتذيا ملنهج أبي مّت
، وقد تبّدت هذه احملاذاة يف أنه "حذا حذوه يف ستة أبواب هي: األدب، (145)محاسته"

واملديح، والرثاء )املراثي(، والصفات، والنسيب، واهلجاء، وأضا  البارودي بابا 
سابعا هو الزهد. وواضح أّن البارودي أفاد مّما أيذه النّقاد على أبي مّتام يف أبوابه 

 . (146)يت ُعدت فرعية بأصوهلا"فأحلق األبواب ال

وخيتلف البارودي عن أبي مّتام، يف أّن البارودي قصر ايتياره على شعراء 
( وانتهى بأبي العبا  شر  الدين ته257العصر العباسي، فبدأ ببشار بن برد )ت

لشعراء العصر اجلاهلي واإلسالمي "وكأنه رأى  (، ومل يذكر شيئًاته513ابن ُعَنْين )ت
. هذا (147)أبي مّتام قد أغنت عن االيتيار من الشعر اجلاهلي واإلسالمي"أّن محاسة 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين ايتارهم البارودي ثالثني شاعرا، جاء ترتيبهم حسب 
 التسلسي الزمين هلم، فبدأ باألقدم منهم.

ووجود املعري ضمن الشعراء الثالثني دالٌّ على مكانته الشعرية املتميزة لدى 
ما جنده يف أول أبواب املختارات، وهو باب )األدب(؛  دي. ويزيد ذلك تأكيدًاالبارو

يف هذا الباب، فايتار له البارودي أربعمئة  إذ جند "أبا العالء املعري أوفر الشعراء أبياتًا
 .(148)وستة أبيات"

وال شك أّن قيمة هذا االيتيار تكمن يف كونه جاء من شاعر كالبارودي، 
ل أعر  النا  مبسالك الشعر ومضايقه ودروبه؛ لذلك كان هلذه والشعراء كما يقا

املمارسة االنتخابية للدالية قيمتها اخلاصة، إذ جاء صدورها من شاعر له منزلة 
 واضحة يف تاريخ الشعر العربي.
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وإذا ما جئنا إىل موقع الدالية من هذا االيتيار وجدنا البارودي خيتار يف باب 
وهذا البدء يشري إىل ما نالته  ،لعالء املعري بدأها بالداليةالرثاء مخس قصائد ألبي ا

 الدالية من تقدير فين لدى البارودي.

خبال  من سبقه، إذ ايتار  مطواًل وأّما اجلزء الذي ايتاره منها فقد كان جزءًا
( 52-54( و)52-17وأربعني بيتا، فلم ينق  من الدالية سوى األبيات: ) ةمنها ست
ّس البارودي الشعري هو ما قاده إىل هذا االيتيار املطّول، إذ (. ولعي ح51-44و)

أراد أْن يقدم القصيدة بصورة مستجالة للقارئ يرى فيها طريقة الشاعر يف البدء 
وطريقة ترتيب املعاني وكي ما يتعلق بتصور بنائها العام، وهذا دال على  ،واالنتقال

 وعي شعري ونقدي حيفي ببناء الشعر وُلحمته. 

ا كنا قد تتبعنا فيما سبق حضور الدالية يف كتب االيتيار األدبي أو ماله وإذ
ايتيار  من أنَّمسا  باألدب، فإننا نؤكد هنا ما سبق أْن ذكرناه يف بداية هذا احملور 

على الكتب اليت ندبت نفسها لاليتيار الشعري، فنراه ميتد إىل  الدالية مل يكن مقصورًا
جال، بي جند ذلك يطال مصنفات الفنون األيرى كتب األيبار واألمسار والر

هت( يف كتابه "تاريخ مدينة 551-هت128كالتاريخ مثال. فنجد اخلطيب البغدادي )
، وايتيار هذا اجلزء كما أسلفنا يأتي (149) (24-2السالم" يذكر من الدالية األبيات )

 من كونه مقدمة القصيدة، وملا جاء فيه من أبيات التأمي واحلكمة. 

ن كتب التاريخ أيضا اليت وقع فيها ايتيار للدالية كتاب "بغية الطلب يف وم
هت(، وايتار ابن العديم من الدالية مطلعها 553-422تاريخ حلب" البن العديم )

. وإذا كان (150)(55-58( و)االبيات 14-27( و)األبيات 2-5واألجزاء: )األبيات 
كمة، فإنَّ بقية األجزاء جاءت ملا مما حواه من تأمي وح ًاايتيار اجلزء األول نابع

تضمنته من تأبني ألبي محزة الفقيه، وذكٍر ملآثره ومناقبه، وهذا أمر طبيعي، إذ جاء 
 ايتيار الدالية يف سياق ترمجة ابن العديم ألبي محزة الفقيه.
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( هو أكثر األجزاء 24-2وبهذا يتضح أنَّ اجلزء األول من الدالية )األبيات 
ملنتِخبني، وبيّنا أن سبب ذلك قد يعود إىل كونه مقدمة القصيدة، وملا لعمي ا استئثارًا

زير به من أبيات التأمي واحلكمة. وأما القسم التأبيين من الدالية فظيَّ ضامر احلضور 
يف عمي أولئك املنتِخبني، وامتد ذلك وطال كتب املختارات املدرسية يف عصرنا 

اهلل الطيب، مع أنَّ القسم التأبيين حسب كما يذكر ذلك عنها الدكتور عبد ،احلاضر
وجهة نظره ال يقي يف جودته عن أبيات التأمي، يقول الدكتور الطيب عن الدالية: 
"وقد صارت يف العصر احلاضر من املختارات املدرسية إال أنَّ أكثر االيتيار يقع يف 

أبيين فيها، وهو أبيات احلكمة والتأمي منها. فال بأ  أْن نذكر هنا طرفا من القسم الت
 .  (151)عندي ال يقي جودة عن أبيات التأمي إن مل يفقها"

وأيريا نقول: بأنَّ الدراسة لو حاولت أْن تتبع كي مواطن ايتيار الدالية يف 
الكتب واملصنفات لطال بها املقام وامتد، ولكنها اكتفت مبا سبق ذكره للداللة على 

 ملقام مقام تدليي ومتثيي، ال إحصاء وحصر. الكيفية اليت جاء عليها هذا االيتيار، فا

 أهم نتائج الدراسة

وبعد هذه الدراسة للجهود اليت تناولت داليَّة املعري يف رثاء أبي محزة الفقيه، 
 فقد تبّين أنَّ هذه اجلهود قد توزعتها ثالثة حماور، نعرضها فيما يلي مع بيان ألهم النتائج.

 "الدراسة التارخيية"املنهج اجلزئي / ما حول الن    - 2

وتناول هذا احملور اجلهود اليت دارت حول ن  الدالية، وانتهت الدراسة إىل أنَّ 
هذه اجلهود ركزت إسهامها على  رو  القول التارخيية، كالتوقيت الزمين إلنشاء 
القصيدة، ومناسبتها، وعالقتها بصاحبها، واقتصر اهتمامها يف الغالب على هذا 

 واضح للتكوين الدايلي والبنائي واجلمالي للدالية. اجلانب دون تناول
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 املنهج التجزيئي / دراسة الن    - 8

وقد عرض هذا احملور للجهود اليت تناولت التكوين النصي الدايلي للدالية، 
ومت تقسيم الرصد يف هذا احملور حسب املكّون النصي الذي استأثر جبهد كي حماولة، 

، فكانت هناك اجلهود املنضوية حتت اجلانب اللغوي، فتوزعت هذا احملور عدة فقرات
واجلهود اليت استحوذ عليها االهتمام باملعنى، واجلهود اليت اهتمت باجلانب النغمي 

 واإليقاعي للدالية، وأيريا اجلهود اليت فاتشت الدالية من املنطلق األسلوبي.
حة اليت تبتغي فبالنسبة جلهود اجلانب اللغوي فقد سيطرت عليها املهمة الشار

تقريب املعنى وإفهامه وإيضاحه، مّما أسهم يف يفوت العناية باجلانب الفين، إال من 
 بعض اإلشارات اليسرية اليت مل خترج هذه اجلهود من تلك املهمة. 

وفيما يتعلق بالدراسات اليت استحوذ عليها املعنى فقد طغى عليها عبُء تفسري 
عنى العام الذي حكم القصيدة، وأشغلها ذلك مضامني الن  ورؤاه، والبحث عن امل

عن االلتفات إىل الوسائي الفنية اليت جاءت حاملة تلك املضامني ومعربة عنها. وقد 
يعود سبب ذلك إىل كون هذه الدراسات صدرت عن أساتذة معنّيني بالدراسة األدبّية 

سة إىل أهدا  تتعّلق يف الدرجة األوىل ال النقدية، وغالبا ما يّتجه هذا النو  من الدرا
باستكناه مضامني الن ، والكشف عنها، وال تلتفت يف بعض توّجهاتها إىل اجلانب 

 النقدي املتعلق بالتحليي الفين للن  األدبي
وأما الدراسات اليت ركزت على اجلانب النغمي واإليقاعي للدالية، فتمّثلها 

املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وقفات الدكتور عبداهلل الطيب أمام الدالية يف كتابه )
وصناعتها(، وتتّبع الدكتور الطّيب التاريخ النغمي لداليات اخلفيف الذي تندرج يف 
سلسلته دالية املعري، ليبّين كيف جارت الدالية هذا التاريخ النغمي جماراة املباري ال 

كما  -ليس احلاكي املتبع، بي رأى أنها استنفدت مجيع ما ميكن قوله يف هذا النغم، ف
 على الدال من هذا الوزن والروّي شيء يذكر بعد قصيدة أبي العالء هذه. -يرى 
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وأما فيما يتعلق بالدراسة األسلوبية اليت مّثلتها دراسة د.رائد عكاشة فإنها على 
الرغم مّما وقعت فيه من مزج منهجي، وارتباك يف بعض املواطن، فإنَّها تعّد أقرب 

ة املنهجية والعلمية اليت حاولت أْن تقارب الن  بصورة احملاوالت إىل الشمولي
 موضوعية تتناول مكّوناته الدايلية عرب عدة مستويات.

 منهج االنتخاب وااليتيار / ما بعد الن   - 1

وقد حاولت الدراسة أْن تقف يف هذا احملور وقفة فيما بعد الن ، وما تركه من 
يالل أحد أهم مظاهره، وهو حضور  أثر. وحاولت قيا  هذا األثر واستجالئه من

الدالية يف كتب االنتخاب وااليتيار، والكيفية اليت جاء عليها. وانتهت الدراسة إىل أنَّ 
الدالّية حظيت حبضور واضح يف تلك الكتب، وامتدت ممارسة ايتيارها وانتخابها إىل 
ون مصنفات مل تفرغ جهدها لعمي االيتيار الشعري، بي طال ذلك مصنفات الفن

األيرى كالتاريخ مثال، وهذا ينبئ يف جانب منه عن استحسانها والرضا جبودتها. كما 
انتهت الدراسة إىل أنَّ أكثر جزء يف الدالية وقع عليه االيتيار كان اجلزء األول منها 

(، وقد يكون سبب ذلك كونه مقدمة القصيدة، وملا حواه من 24 – 2وهو )األبيات 
 أبيات التأمي واحلكمة.
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 (152)دالية املعّرّي

 واْعِتقتتادي ِمّلتتيت يف ُمْجتتٍد َغْيتتُر-2
 ِقيتتتت إذا الّنعتتّي َصتتْوُت وَشتتِبيٌه-8
 َغْنتتت أْم احَلَماَمتتُة ِتْلُكتتُم َأَبَكتتْت-1
 الرُّْحتت  َتْمتأل  ُقُبوُرنتا  َهِذي َصاِح-5
  التت  أِديتمَ  أُ تنّ  ما الَوْطء َيّفِف-4
 الَعْهتتتت َقتتتُدَم وإْن بَنتتتا وَقبتتتيٌح-5
 ُرَويتًدا  اهَلتَواءِ  يف اْسَطعَت إِن ِسْر-7
 متراًرا  َلْحتداً  َصتارَ  َقْد َلْحٍد ُرّب-2
 َدِفتتتتنٍي َبقايتتتتا َعلتتتتى َوَدِفتتتتنٍي-2
  أَحّستا  َعّمتنْ  الَفْرَقتَدينِ  فاْسأِل-23
 َنهتتاٍر َزواِل علتتى أقاَمتتا َكتتْم-22
 أْعتتت َفمتتا احَليتتاُة ُكّلهتتا َتَعتتُب-28
 أْضتَعا  امَلْوِت ساعِة يف ُحْزنًا إّن-21
 فَضتتّلْت للَبَقتتاِء الّنتتاُ  ُيِلتتَق-25
 أْعمتتا داِر ِمتتْن ُيْنَقُلتتوَن إّنمتتا-24
 التتت  َيسترتيحُ  َرْقَدٌة امَلْوِت َضْجَعُة-25
       ِعتتْد أْو أْستتِعْدَن اهَلتتديِي أَبنتاتِ -27
 التتتت فتتأْنُتّن َدّرُكتتّن لّلتتِه إيتته-22
 التتت  األواِن يف هاِلكًا َنسيُتّن ما-22

 شتتتتتاِد َتتتتتتَرّنُم الو بتتتتتاٍك َنتتتتتْوُح 
 نتتاِد كتتّي يف الَبشتترِي ِبَصتتْوِت تتتَس
 امَلّيتتتاِد ُغْصتتتِنها َفتتتْرِ  َعلتتتى تتتتَنت

  عتتاِد َعهتتِد ِمتتْن الُقُبتتوُر فتتأيَن تتتَب 
  األْجستتتاِد َهتتتِذِه ِمتتتْن إاّل تتتتأْرِض 
   واألْجتتتتداِد اآلَبتتتتاِء َهتتتتَواُن تتتتتُد 
 الِعبتتتاِد ُرَفتتتاِت َعلتتتى اْيِتيتتتااًل ال 
   األْضتتتداِد َتتتتَزاُحِم ِمتتتْن َضتتتاِحٍك 
   َواآلبتتتتتاِد األْزمتتتتتاِن َطويتتتتتِي يف 
     بتتتالِد متتتن وآنستتتا َقبيتتتٍي ِمتتتْن 
       َستتتتتتَواِد يف ِلُمتتتتتتْدِلٍج َوأنتتتتتتارا 
 اْزديتتاِد يف راغتتٍب ِمتتْن إاّل تتتَجُب 

 املتتتتيالِد ستتتتاَعِة يف ُستتتتُروٍر تتتتتُف
 للّنفتتتتتتاِد َيْحَستتتتتتُبوَنُهْم ُأّمتتتتتتٌة

  َرَشتتتتتتتتاِد أو ِشتتتتتتتتْقَوٍة داِر إىل ٍل
 الّستهادِ  ِمثتيُ  والَعتيشُ  يهتا ف تتِجْسُم
        باإلْستتتتَعاِد الَعتتتتزاِء َقليتتتتَي تتتتتتَن

 التتتِوداِد ِحْفتتتَظ ُتْحِستتتّن تتتتتَلَواتي
 إيتتاِد ُهلتتِك َقبتتِي ِمتتْن أْوَدى تتتتَخاِل
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 َفَعْلتُتنَّ  َمتا  َتِضتي أْر ال أّنتي  َبْيَد-83
 َجميًعتتتا َواْستتتَتِعْرَن َفَتَستتتلَّْبَن-82
 واْنُدْبتتتت امَلتتآِتِم يف َغتترِّْدَن ُثتتّم-88
 األّو َحمَزَة أبي من الدهر َقَصَد-81
 للّنْعتتتت ِشتتْدَن أفكتتاُرُه وَفقيًهتتا-85
 للِحجتتتاِزّي َبْعتتتَدُه فتتتالِعراقيُّ-84
        ُوُحتو ٍ  َبتنيَ  قتامَ  لتو  وَيطيبًا-85
 امَلْعتتت  ُيْحتِوجِ  مل للَحديِث َراِويًا-87
 الِعْلتت َيْطُلُب ناِسكًا الُعمَر َأْنَفَق-82
            ُزجاٍج َقليِب ِمْن الَكّف ُمسَتقي-82
 األْحتتت  الّذَهَب َتْلُمُس ال َبَناٍن ذا-13
 الْشتتت  ذاَك احَلفّيتانِ  أّيهتا  َودِّعا-12
 ُطْهتًرا  كاَن إْن بالّدمِع واْغِسالُه-18
 التُمْصتت َوَرِق ِمْن األْكفاَن واْحُبَواُه-11
 والّتْستتت  بالِقراَءِة الّنْعَش واْتُلَوا-15
 َواْجِتهتتتاٌد نتتتاِفٍع َغْيتتتُر أَستتتٌف-14
 احُلْز َجَوى احَلزيُن أْيَرَج طاَلما-15
 ُستَلْيما  الّصتالةُ  فاَتتتِ  متا  ِمْثَي-17
 واجِلنُّ اإلْنُس لُه ُسّخَرْت َمْن وهَو-12
 الّريتتت  فاسَتْوَدَ  األناِم ْدَرَغ ياَ -12
 أْيتتتت َوَقتتْد الّنجتتاَة َلتتُه َوَتتتَوّيى-53

 األْجَيتتتتتتتتتاِد يف وأْطتتتتتتتتتواُقُكّن
 ِحتتداِد ثيتتاَب التتّدَجى َقمتتيِ  متتْن
 اخِلتتراِد الَغتتواني َمتتَع ِبَشتتْجٍو تتتتَن
 اقتصتتاِد دنوِيتت ِحًجتتى َمتتْوىل اِب

 ِزيتتتاِد شتتتعُر َيِشتتتْدُه مل متتتا تتتتتماِن
        الِقيتتتتاِد َستتتتْهُي اخِلتتتتالِ  قليتتتتُي
     النَِّقتتتتاِد ِبتتتترَّ الّضتتتتاِرياِت َعّلتتتتَم
 األْستتتناِد إىل ِصتتتْدِقِه ِمتتتْن تتتتتُروَ 
 واْنِتقتتاِد أْصتتِلِه َعتتن بَكْشتتٍف تتتتَم

               ِمتتتتداِد متتتتاَء الَيتتتتَراِ  ِبُغتتتتُروِب
  التتتُمسَتفاِد الَعستتَجِد يف ُزْهتتدًا تتتتَمَر

 َزاِد أيَستتترُ  التتتَوداَ  إّن تتتتتَشْخَ 
 والُفتتتؤاِد احَلَشتتتى َبتتتْيَن واْدِفنتتتاُه
 األْبتتراِد أْنَفتتِس عتتن ِكْبتترًا تتتتَحِف
 والّتْعتتتتداِد بالّنحيتتتتِب ال تتتتتتِبيِح

  اْجِتهتتتتتاِد َغَنتتتتتاِء إىل ُيتتتتتؤّدي ال
 بالسَّتتتتتتداِد الِئتتتتتتٍق َغْيتتتتتتِر إىل ِن
 اجِليتتتاِد ِرقتتتاِب علتتتى َفتتتأْنَحى َن

 َصتتتادِ  َشتتتهاَدةِ  متتتن َصتتتحّ  مبتتتا
 الِعَهتتتاِد َدرَّ َتْغتتتُذوُه َستتتلياًل تتتتتَح

 بامِلْرصتتتتتاِد احِلَمتتتتتاَم أّن تتتتتتتَقَن
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 الُكتتْر جاِنتتِب علتتى بتتِه َفَرَمْتتتُه-52
 بعتدي  َمحّلتكَ  يف أْصَبحَت كيَف-58
 ِبَعْجتتٍز َعْنتتَك الّطبيتتُب أَقتتّر قتتد-51
 الَوا َواستشَعَر ِمنَك اليأُ  َواْنَتَهى-55
 لتْمتتت ل َحْوَلَك الّساهُروَن َهَجَد-54
 َمْغُرو َغرَي َمَضْوا ُأْسرٍة ِمن أنَت-55
 وكونتتوا الّصتتعيُد ُيَغّيتتْرُكُم ال-57
 الّليتتالي َيْلتتُط َعلتتّي َفَعزيتتٌز-52
        التتت  أراَد فَلّما الصِّبا ِيّي ُكنَت-52
 األوَّ للّصتاِحبِ  الَوفتاءَ  ورأيَت-43
 َلْيتتت  َفيا َغّضًا الّشباَب َوَيَلْعَت-42
 حقيَقْيتتتت ذاهتتَبنِي رييتت فاْذَهبتتا-48
 ُدُمتتتوٌ  أّنُهتتتّن َلتتتْو وَمتتتراٍث-41
 داًرا الَكواكتتِب أشتتَرُ  ُزَحتتٌي-45
 التدّ  َحتَدثانِ  ِمتن  امِلتّريخِ  وِلناِر-44
        الشَّتتتت ِبتتاْفِتراِق َرهيَنتتٌة َوالثَرّيتتا-45
  امَلْمتتت  األَجتيُ  ِلْلُمَحسَِّن فلَيُكْن-47
  نتا وأْب َنفستاً  أييتهِ  َعْن َوْلَيِطْب-42
 أْر ومل عّنتي  غتاضَ  الَبْحُر وإذا-42
 التَورْ  َتْبتَتين  متا  لْلَهْدِم َبْيٍت ُكيُّ-53
 السِّتتت  ِ تيُّ  وَيكفيِه  اِعٌن والَفَتى-52

 الّنتتتتآِد ُأْيتتتتُت اللَُّهتتتتْيِم ُأمُّ ِستتتتّي
  افِتقتتتاِد حُبْستتتِن مّنتتتي َجتتتديًرا يتتتا

 الُعتتتتتتتّواِد َتتتتتتتتَردُُّد وَتَقّضتتتتتتتى
 املعتتتاِد حتتتتى َمعتتتاَد ال بتتتأْن جتتتُد

  اهُلّجتتتاِد ُيِنألْعتتت َويتتتٌح تتتتتريِض
  ِضتتتماِد ِبتتتذاِت َعيَشتتتٍة ِمتتتْن ريتتتَن
 األغمتتتاِد يف الّستتتيوِ  مثتتتَي فيتتتِه
  اهَلتتتتتَوادي ِبتتتتتِرّم أقتتتتتداِمُكْم ِرمَّ

 التتتتُمراِد يف رأَيتتتُه َواَفْقتتتَت تتتتتَبنَي
 اجَلتتتتواِد الَكتتتريمِ  شتتتيَمةِ  ِمتتتنْ  ِل

 األْنتتتتتداِد َمتتتتتَع َأْبَلْيَتتتتتتُه تتتتتتتَتَك
  َوَغتتتتَواِد َرواِئتتتتٍح ِبُستتتتْقيا تتتتتتِن

 اإلْنشتتتتاِد يف الّستتتتُطوَر لتتتتتَمَحْوَن
 ميعتتتاِد علتتتى التتتّرَدى ِلقتتتاِء ِمتتتْن
 اّتقتتتاِد يف َعَلتتتْت َوإْن ُمْطتتتٍف هتتتِر

 األفتتتتراِد يف ُتَعتتتتّد َحّتتتتتى تتتتتتْمِي
      احُلّستتتتاِد آلُنتتتتِف رغمتتتتًا تتتتتتدوُد

 األكبتتتتتتاِد َجتتتتتترائِح أييتتتتتتِه ء
 الثِّمتتتتتاِد باّديتتتتتاِر ِرّي فتتتتتال َو

 الِعمتتتتاِد الّرفيتتتتُع والّستتتتّيُد قتتتتاُء
 واألْوتتتاِد األْطنتتاِب َضتتْرَب تتتتْدِر
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  الّنتتا وايَتَلتتَف اإلَلتتِه أْمتتُر بتتاَن-58
 ِفيتتِه الَبِرّيتتُة حتتاَرِت واّلتتذي-51
  َيْغترتّ  َليَس َمْن الّلبيُب والّلبيُب-55

 

  َوَهتتتتتاِد َضتتتتتالٍل إىل َفتتتتتداٍ  ُ 
 َجمتتتاِد ِمتتتن ُمْستتتَتْحَدٌث َحَيتتتَواٌن 

 للَفستتتتتتتاِد َمصتتتتتتترُيُه ِبَكتتتتتتتْوٍن
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 

ة عه: حمب الدين اخلطيب، القاهرة، املطبع( عبدالعزيز امليمين، أبو العالء وما إليه، أشر  على طب2)
 .25هت، ص2155السلفية ومكتبتها، 

 .25، 24( املصدر نفسه، ص8)

 .22( املصدر نفسه، ص1)

 .232، 233( املصدر نفسه، ص5)

 والن  موجود مع تغيري طفيف يف:

 .8/235الفكر،  دار بريوت،، البلدان، احلموي، معجم أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل  -

 أبناء وأنباء األعيان وفيات َيّلَكان، بن بكر أبي بن حممد بن أمحد الدين مشس العبا  ( أبو4)
 .7/852الثقافة،  عبا ، لبنان، دار إحسان: الزمان، حتقيق

 من الدالية. 81( ُينظر البيت: 5)
 من الدالية. 42، 47( ُينظر البيتان: 7)
 .232( عبدالعزيز امليمين، أبو العالء وما إليه، ص2)
 .232( املصدر نفسه، ص2)
( د. عائشة عبدالرمحن "بنت الشاطئ"، أبو العالء املعري، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 23)

 .57، 55م، ص2274
( شروح ِسْقط الزند، حتقيق: مصطفى السّقا وآيرون، إشرا : د.طه حسني، مصر، اهليئة 22)

 .8/538م، 2532/2227، 1املصرية العامة للكتاب، ط
 .ويف رواية )شروح ِسْقط الزند( : ِذَمام

 .54، 55( د. عائشة عبدالرمحن "بنت الشاطئ"، أبو العالء املعري، ص28)
 .54( املصدر نفسه، ص21)
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 .73( املصدر نفسه، ص25)

 .73، 52( املصدر نفسه، ص24)

إللكرتوني: ( عبدالرمحن بن احلسن، مستويات القراءة، الفسطاط "اجمللة التارخيية"، املوقع ا25)
http://www.fustat.com/adab/binlahsan_4-22_8.shtml 

 ( للتوّسع يف أسباب قيام حركة الشروح الشعرية، ينظر:27)

م، 2222، 2د.أمحد مجال العمري، شروح الشعر اجلاهلي، القاهرة، دار املعار ، ط -
 بعدها. وما 8/874

 .وما بعدها 55م، ص8333حممد حتريشي، أدوات الن ، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

( د.شعبان عبداحلكيم حممد، نظرية التلقي يف تراثنا النقدي والبالغي، كفر الشيخ، العلم 22)
 .215م، ص8332، 2واإلميان للنشر والتوزيع، ط

م )دراسة 83هت/25( د.أمحد الودرني، شرح الشعر عند العرب من األصول إىل القرن22)
 .85، ص8332، 2ديدة املتحدة، طسانكرونية(، بريوت، دار الكتاب اجل

نقال عن: عبدالرمحن بن احلسن،  57، 55( د.حممد حتريشي، النقد األدبي يف شروح الشعر، ص83)
مستويات القراءة، الفسطاط "اجمللة التارخيية"، املوقع اإللكرتوني، 

http://www.fustat.com/adab/binlahsan_4-22_8.shtml 

باوة على حتقيقه لشرح التربيزي اليتيارات املفضي، بريوت، دار ( ينظر: مقدمة د.فخر الدين ق82)
 .84، 2/85م، 2227هت/2537، 8الكتب العلمية، ط

 ( ينظر على سبيي املثال:88)

فخر الدين قباوة، منهج التربيزي يف شروحه والقيمة التارخيية للمفضليات، بريوت، دار  د. -
 م.2227هت/2522، 8الفكر املعاصر، ط

 العمري، شروح الشعر اجلاهلي. أمحد مجال د. -
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 د.أمحد الودرني، شرح الشعر عند العرب. -

 .8/872( د.أمحد مجال العمري، شروح الشعر اجلاهلي، 81)

 .228( د.أمحد الودرني، شرح الشعر عند العرب، ص85)

 .833( املصدر نفسه، ص84)

 .8/871( د.أمحد مجال العمري، شروح الشعر اجلاهلي، 85)

 .1/272ند، ( شروح ِسْقط الز87)

 .1/278( املصدر نفسه، 82)

 .1/275( املصدر نفسه، 82)

 .1/274( املصدر نفسه، 13)

 .1/222( املصدر نفسه، 12)

 .1/228( املصدر نفسه، 18)

 .1/222( املصدر نفسه، 11)

 .1/277( املصدر نفسه، 15)

 .1/272( املصدر نفسه، 14)

 .1/274( املصدر نفسه، 15)

 .1/275( املصدر نفسه، 17)

 .1/274ملصدر نفسه، ( ا12)

، 8( د.فاضي صاحل السامرائي، بالغة الكلمة يف التعبري القرآني، عّمان، دار عمار للنشر، ط12)
 .5م، ص8332هت/2588

 .1/272( شروح ِسْقط الزند، 53)
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 .1/222( املصدر نفسه، 52)

 .1/272( املصدر نفسه، 58)

 .1/224( املصدر نفسه، 51)

 .1/275( املصدر نفسه، 55)

 .1/2338صدر نفسه، ( امل54)

 .1/227( املصدر نفسه، 55)

 .1/227( املصدر نفسه، 57)

 .1/227( املصدر نفسه، 52)

 .1/272( املصدر نفسه، 52)

 .1/222( املصدر نفسه، 43)

 .1/2338( املصدر نفسه، 42)

 َمَعاِقَصا ُتْمَلُكْن َنْباًل ُكْنُتُم َوَلْو ". وعجز البيت: ُكْنُتُم َنْخاًل ( ُيروى يف الديوان: " َفَلْو48)

اجلرامة: حثالة التمر. املعاق : مجع ِمعق  )بكسر امليم( وهو السهم املعوج أو الذي انكسر 
 .242ص األعشى، الديوان، شرح وتعليق: د.حممد حممد حسني، مكتبة اآلداب باجلماميز، نصله.

 .1/2333( شروح ِسْقط الزند، 41)

 .1/274( املصدر نفسه، 45)

 .222، 1/275فسه، ( ينظر: املصدر ن44)

 .1/225( املصدر نفسه، 45)

 .1/222( املصدر نفسه، 47)

 .1/2333( املصدر نفسه، 42)
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 .222، ص7( طه حسني، جتديد ذكرى أبي العالء، مصر، دار املعار ، ط42)

 .222( املصدر نفسه، ص53)

 .833، 222( املصدر نفسه، ص52)

 .833( املصدر نفسه، ص58)

 .832( املصدر نفسه، ص51)

اء هذا الوقو  يف قوله: "أمل تَر إىل هذا االستفهام: كيف يعلن الشك وخيفي اليقني؟ وكيف ( ج55)
ينم على استهزاء الشاعر باحلياة، ويأسه من الصفو؟ وكيف ميّثي قدرته على ايرتا  الصور، 
وحسن التعريض؟ ما باله يف هذا البيت قد شّك يف تغريد احلمامة، فلم يدِر أبكاء هو أم 

د كان جيزم يف البيت األول بأّن غناء القينة بكاء، وترمنها إعوال، أليس ذلك ألّن غناء؟ وق
وحتى بسط سلطانه على احليوان، بعد أْن  ،املعنى قد نضج يف نفسه حتى ثبَت عليه اعتقاده

مّد  له على اإلنسان؟ ثم انظر كيف وقف احلمامة على الغصن املّياد، يف الروضة النضرة 
سم، والنور املؤتلق، ثّم  ّن بأحلانها الظنون، يف حال ما يشك النا  يف أنها ذات الزهر املبت

 حال جذل وطرب، وآية بشر وابتهاج...وسنبّين رأينا يف هذه القصيدة حني نعرض هلا".
 .225، 221املصدر نفسه، ص

 .241ص( حّنا الفايوري، اجلامع يف تاريخ األدب العربي "األدب القديم"، بريوت، دار اجليي، 54)
 .248، 242( املصدر نفسه، ص55)
 .248( املصدر نفسه، ص57)
 .248( املصدر نفسه، ص52)
 .248( املصدر نفسه، ص52)
 .248( املصدر نفسه، ص73)
 .248( املصدر نفسه، ص72)
 .241، 248( املصدر نفسه، ص78)
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 .241( املصدر نفسه، ص71)

ة، دار غريب للطباعة والنشر ( د. يوسف يليف، يف الشعر العباسي حنو منهج جديد، القاهر75)
 .257، 255والتوزيع، ص

 .257( املصدر نفسه، ص74)

 .257( املصدر نفسه، ص75)

 .252( املصدر نفسه، ص77)

 .252( املصدر نفسه، ص72)

 .273( املصدر نفسه، ص72)

( د. هيثم حممد جديتاوي، املفارقة يف شعر أبي العالء دراسة حتليلية يف البنية واملغزى، إربد، 23)
 .831م، ص8328ؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، م

 .87( املصدر نفسه، ص22)
 .832( املصدر نفسه، ص28)
 .832( املصدر نفسه، ص21)
 .832( املصدر نفسه، ص25)
 .832( املصدر نفسه، ص24)
 .825( املصدر نفسه، ص25)
 .822( املصدر نفسه، ص27)
 .884( املصدر نفسه، ص22)
 .885ه، ص( املصدر نفس22)
 .885( املصدر نفسه، ص23)

 ( كما جاء يف البيت اخلامس عشر من الدالية.22)
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 .882( د. هيثم جديتاوي، املفارقة يف شعر أبي العالء، ص28)
 .887( املصدر نفسه، ص21)
 .882( املصدر نفسه، ص25)
 ( وهو مواجهة مصيبة املوت بربود وعدم حزن وجز .24)
 .818( املصدر نفسه، ص25)
م، 2222هت/2532، 1هلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها، الكويت، ط( عبدا27)

2/812. 
 .2/812( املصدر نفسه، 22)
 .2/812( املصدر نفسه، 22)
 .2/858( املصدر نفسه، 233)
 .2/858( املصدر نفسه، 232)
 .2/845( املصدر نفسه، 238)
 .2/847( املصدر نفسه، 231)
 .2/847( املصدر نفسه، 235)
البحرتي، الديوان، عين بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامي الصرييف، دار املعار ، ( 234)

8/518. 
 .2/842 ( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،235)
( املتنيب، الديوان، شرح: عبدالرمحن الربقوقي، حتقيق: د. عمر فاروق الطبا ، بريوت، دار 237)

 .2/185ألرقم، األرقم بن أبي ا
 .2/853 ( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،232)
( أبو العبا  حممد بن يزيد املربد، الكامي، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: د. حممد أمحد 232)

 .1/2582م، 8335هت/2584، 5الدالي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط



 ((دراسة يف املنهج)) داليَّة املعّرّي يف رثاء أبي محزة الفقيه والنقد العربي 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          225

 

 .2/855 م أشعار العرب وصناعتها،( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْه223)

 .2/145، 4( أبو متام، الديوان، حتقيق: حممد عبده عزام، دار املعار ، ط222)

 .2/854( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،228)

 .2/127( املتنيب، الديوان، 221)

 .2/854( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،225)

 .2/854( املصدر نفسه،224)

 .2/857( املصدر نفسه،225)

( د.ميجان الرويلي ود.سعد البازعي، دليي الناقد األدبي، الدار البيضاء، املركز الثقايف 227)
 .75م، ص8338، 1العربي،  ط

( د.موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاهيمها وجتلياتها، إربد، دار الكندي للنشر والتوزيع، 222)
 .2م، ص8331، 2ط

( د.رائد مجيي عكاشة، رؤية العامل عند املعري قراءة أسلوبية لداليته، مكة املكرمة، جملة جامعة 222)
 .52م، ص8331هت/يوليو2511أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد اخلامس، حمرم

 .74( املصدر نفسه، ص283)
 .55( املصدر نفسه، ص282)
 .54( املصدر نفسه، ص288)
 .54ص( املصدر نفسه، 281)
 .57( املصدر نفسه، ص285)
 .52( املصدر نفسه، ص284)
 .48، 42( املصدر نفسه، ص285)

 .51( املصدر نفسه، ص287)
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 .23( املصدر نفسه، ص282)
 .23( ينظر: املصدر نفسه، ص282)
 .28، 22( ينظر: املصدر نفسه، ص213)
 .28( ينظر: املصدر نفسه، ص212)
"مجهرة أشعار العرب" أمنوذجا، اجلزائر، باتنة، ( علي كربا ، املختارات الشعرية وقيمتها النقدية 218)

جامعة احلاج األيضر، مذكرة مقدمة لنيي درجة املاجستري يف األدب العربي ختص  "النقد 
 .7م، ص8328-8322/ته2511-2518األدبي"، 

( نادر كا م، املقامات والتلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاني يف النقد العربي 211)
 .28م، ص8331، 2ريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طاحلديث، ب

( ينظر: إدريس بلمليح، املختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من يالل املفضليات 215)
ومحاسة أبي متام، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حمّمد اخلامس، 

 .441، 448م، ص2224، 2ط
التنويي، نشوار احملاضرة، موقع الوراق اإللكرتوني، أبو يب، القرية اإللكرتونية، ( القاضي 214)

 .825ص
( أبو العبا  أمحد بن عبدالسالم اجلراوي التادلي، احلماسة املغربية، حققه: د.حممد رضوان 215)

 .225-8/228م، 8334/ته2585، 8الداية، دمشق، دار الفكر، ط
 .88( مقدمة احملقق، ص217)
 .88ر نفسه، ص( املصد212)
( عبدالرحيم بن أمحد العباسي، معاهد التنصي  على شواهد التلخي ، حتقيق: حممد حمي 212)

 .215، 2/214الدين عبداحلميد، بريوت، عامل الكتب، 

( احلسن اليوسي، زهر األكم يف االمثال واحلكم، حققه: د.حممد حجي، د.حممد األيضر، 253)
 .8/842م، 2222هت/2532، 2الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
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( حممد حسن حممود، أمني عمر الباجوري، كتاب املنتخبات العربية، القاهرة، مطبعة مدرسة 252)
 .212، 217م، ص2237/ته2184، 8والدة عبا  األول، ط

 ( تضّمنت بداية الكتاب جمموعة من التقاريظ اليت حصي عليها من ِقَبي كيٍّ من:258)

 رحوم السيد علي الببالوي شيخ اجلامع األزهر سابقا.صاحب الفضيلة األستاذ األكرب امل -

 صاحب الفضيلة األستاذ اإلمام املرحوم الشيخ حممد عبده مفيت الديار املصرية. -

 حضرة الفاضي الشيخ عبدالكريم سلمان عضو احملمكة العليا الشرعية مبصر. -

 حضرة الفاضي حممد بك دياب املفتش باملعار  سابقا. -

 بدالعزيز شاويش مفتش الكتاتيب باملعار .حضرة الفاضي الشيخ ع -

 حضرة الفاضي الشيخ طنطاوي جوهري املدر  باملدرسة اخلديوية. -

 .2( املصدر نفسه، ص251)

( حممود سامي البارودي، خمتارات البارودي، حققها وشرحها: جمموعة من الباحثني، أشر  255)
لبابطني بالتعاون مع عليها وراجعها: د.حممد مصطفى هدارة، مؤسسة عبدالعزيز سعود ا

 .757-1/755م، 2228اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 .2/2( د. حممد مصطفى هدارة، مقدمته ملختارات الباروي، 254)

 .2/2( املصدر نفسه، 255)

 .2/28( املصدر نفسه، 257)

 .2/2( املصدر نفسه، 252)

يخ مدينة السالم وأيبار ( اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، تار252)
حمدثيها وذكر ُقطَّانها العلماء من غري أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليه: 

م، 8332هت/2588، 2د.بشار عّواد معرو ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط
4/127 ،122. 
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خ حلب، ( ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أمحد بن أبي جرادة، بغية الطلب يف تاري243)
، 4/8558حققه وقدم له: د.سهيي زكار، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

8551. 

 .855، 2/854( عبداهلل الطّيب، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها،242)

 .2334-1/272( شروح سقط الزند، 248)
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 املصادر واملراجع

 مد حممد حسني، مكتبة اآلداب باجلماميز.األعشى، الديوان، شرح وتعليق: د.حم -

البارودي، حممود سامي، خمتارات البارودي، حققها وشرحها: جمموعة من الباحثني، أشر  عليها  -
وراجعها: د.حممد مصطفى هدارة، مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني بالتعاون مع اهليئة املصرية 

 م.2228العامة للكتاب، 

رات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من يالل املفضليات ومحاسة أبي بلمليح، إدريس، املختا -
 م.2224، 2متام، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حمّمد اخلامس، ط

، 8التربيزي، شرح ايتيارات املفضي، حتقيق: د.فخر الدين قباوة، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -
 م.2227هت/2537

 م.8333ريشي، حممد، أدوات الن ، دمشق، احتاد الكتاب العرب، حت -

 .4أبو متام، الديوان، حتقيق: حممد عبده عزام، دار املعار ، ط -

 التنويي، القاضي، نشوار احملاضرة، موقع الوراق اإللكرتوني، أبو يب، القرية اإللكرتونية. -

دراسة حتليلية يف البنية واملغزى، إربد،  جديتاوي، د. هيثم حممد، املفارقة يف شعر أبي العالء -
 م.8328مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، 

اجلراوي، أبو العبا  أمحد بن عبدالسالم، احلماسة املغربية، حققه: د.حممد رضوان الداية،  -
 م.8334/ته2585، 8دمشق، دار الفكر، ط

مطبعة  ،القاهرة ،ه وعلق عليه: حممود حممد شاكردالئي اإلعجاز، قرأ ،اجلرجاني، عبدالقاهر -
 .م2228هت / 2521 ،1ط املدني،

احلسن، عبدالرمحن، مستويات القراءة، الفسطاط "اجمللة التارخيية"، املوقع اإللكرتوني،  -
http://www.fustat.com/adab/binlahsan_5-11_2.shtml 

 .7ر ، طحسني، طه، جتديد ذكرى أبي العالء، مصر، دار املعا -
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 الفكر. دار بريوت،، البلدان، معجم احلموي، أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل، -

اخلطيب البغدادي، اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، تاريخ مدينة السالم وأيبار  -
ّواد حمدثيها وذكر ُقطَّانها العلماء من غري أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليه: د.بشار ع

 م.8332هت/2588، 2معرو ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط

 أبناء وأنباء األعيان وفيات بكر، أبي بن حممد بن أمحد الدين مشس العبا  أبو َيّلَكان، ابن -
 الثقافة. عبا ، لبنان، دار إحسان: الزمان، حتقيق

ريب للطباعة والنشر يليف، د. يوسف، يف الشعر العباسي حنو منهج جديد، القاهرة، دار غ -
 والتوزيع.

، 2ربابعة، د.موسى سامح، األسلوبية مفاهيمها وجتلياتها، إربد، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط -
 م.8331

الرويلي، د.ميجان. البازعي، د.سعد. دليي الناقد األدبي، الدار البيضاء، املركز الثقايف العربي،   -
 م.8338، 1ط

، 8، بالغة الكلمة يف التعبري القرآني، عّمان، دار عمار للنشر، طالسامرائي، د.فاضي صاحل -
 م.8332هت/2588

مسري، محيد، الن  وتفاعي املتلقي يف اخلطاب األدبي عند املعري، دمشق، منشورات احتاد  -
 م.8334الكتاب العرب، 

 م.2222/هت2532، 1الطّيب، عبداهلل، املرشد إىل َفْهم أشعار العرب وصناعتها، الكويت، ط -

العباسي، عبدالرحيم بن أمحد، معاهد التنصي  على شواهد التلخي ، حتقيق: حممد حمي الدين  -
 عبداحلميد، بريوت، عامل الكتب.

عبدالرمحن، د. عائشة "بنت الشاطئ"، أبو العالء املعري، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -
 م.2274
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بن أمحد بن أبي جرادة، بغية الطلب يف تاريخ حلب، ابن العديم، الصاحب كمال الدين عمر  -
 حققه وقدم له: د.سهيي زكار، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

عكاشة، د.رائد مجيي، رؤية العامل عند املعري قراءة أسلوبية لداليته، مكة املكرمة، جملة جامعة أم  -
 م.8331هت/يوليو2511مالقرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد اخلامس، حمر

 م.2222، 2العمري، د.أمحد مجال، شروح الشعر اجلاهلي، القاهرة، دار املعار ، ط -

 الفايوري، حّنا، اجلامع يف تاريخ األدب العربي "األدب القديم"، بريوت، دار اجليي. -

، دار الفكر قباوة، د.فخر الدين، منهج التربيزي يف شروحه والقيمة التارخيية للمفضليات، بريوت -
 م.2227هت/2522، 8املعاصر، ط

كا م، نادر، املقامات والتلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاني يف النقد العربي احلديث،  -
 م.8331، 2بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

ا، اجلزائر، باتنة، كربا ، علي، املختارات الشعرية وقيمتها النقدية "مجهرة أشعار العرب" أمنوذج -
جامعة احلاج األيضر، مذكرة مقدمة لنيي درجة املاجستري يف األدب العربي ختص : "النقد 

 م. 8328-8322هت/2511-2518األدبي"، 

املربد، أبو العبا  حممد بن يزيد، الكامي، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: د. حممد أمحد  -
 م.8335هت/2584، 5الدالي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

املتنيب، الديوان، شرح: عبدالرمحن الربقوقي، حتقيق: د. عمر فاروق الطبا ، بريوت، دار األرقم  -
 بن أبي األرقم.

حممد، د.شعبان عبداحلكيم، نظرية التلقي يف تراثنا النقدي والبالغي، كفر الشيخ، العلم واإلميان  -
 م.8332، 2للنشر والتوزيع، ط

لباجوري، أمني عمر، كتاب املنتخبات العربية، القاهرة، مطبعة مدرسة والدة حممود، حممد حسن. ا -
 م.2237هت/2184، 8عبا  األول، ط
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امليمين، عبدالعزيز، أبو العالء وما إليه، أشر  على طبعه: حمب الدين اخلطيب، القاهرة، املطبعة  -
 هت.2155السلفية ومكتبتها، 

، 2. عزالدين إمساعيي، جدة، النادي األدبي الثقايف، طهولب، روبرت، نظرية التلقي، ترمجة: د -
 م.2225هت/2524

 م.2224الواد، حسني، يف مناهج الدراسات األدبية، تونس، سرا  للنشر،  -

م )دراسة 83هت/25الودرني، د.أمحد، شرح الشعر عند العرب من األصول إىل القرن -
 .8332 ،2سانكرونية(، بريوت، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، ط

اليوسي، احلسن، زهر األكم يف االمثال واحلكم، حققه: د.حممد حجي، د.حممد األيضر، الدار  -
 م.2222هت/2532، 2البيضاء، دار الثقافة، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




