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 si hcihw koob hanazawoM-lA eht setagitsevni hcraeser sihT tI .sbarA fo msicitirc yraretil ni seceipretsam eht fo 
eno sa deredisnoc suoirav sti yb yllufthguoht spots ,sretpahc s'koob eht setagitsevni dna stirem rieht tuo stniop 

dna seussi lacitirc sti sessucsid ,scipot citsitra rieht dna msicitirc yraretil fo airetirc eht yb spots dna ,stirimed 
.seuqinhcet 

citeop sih ni idemA-lE yb tneps troffe eht swohs hcraeser ehT ni troffe sih fo ecnatropmi eht sa llew sa "nyayy'aT-
lA" fo yduts hcihw sgnimoctrohs eht lla morf ti gninifer dna yrteop gnirewopme fo ecnatropmi eht swohs ti ,noitidda 
nI  .niamod 'steop fo tuo llaf dna srossecederp sih fo skoob lacitirc emos fo noissucsid s'idemA-lE eht fo layartrop 

rieht ni scitirc yraropmetnoc sih fo snoinipo eht did idemA-lE tahw gnilaever sa llew sa ega sih ot tnemevoM 
lacitirC rieht gnitcerroc dna srorre morf hcraeser lacitirc eht gninifer ni ni dna ,lareneg ni sretpahc s'koob eht ni 

raelc yrev si sihT  .yxodohtro ni ,msiraigalp citeop dna ,sgnimoctrohs ,srorre tuoba sklat sti .ralucitrap 
 ملخـــــص البحـــث 

الذى یعد من أمھات كتب النقد األدبى عند العرب ، فیستعرض أبوابھ " الموازنة"یتناول ھذا البحث كتاب         
وفصولھ ، ویقف على مباحثھ وقفات منقرة ، ویناقش قضایاه النقدیة ، ویبین ما لھا وما علیھا ، ویحاول الوقوف على 

 . النقد األدبى ومعاییره الفنیةما استقر فى ثنایاه من ضوابط 
وقد أظھر البحث الجھد الذى بذلھ اآلمدى فى دراسة شعر الطائیین ، وأھمیة ما قام بھ لتوثیق ذلك الشعر وتنقیتھ        

من العیوب التى ال دخل للشاعرین فیھا ، كما أظھر أھمیة مناقشة اآلمدى لكتب سابقیھ النقدیة ، وآراء معاصریھ من 
ى تصویر طبیعة الحركة النقدیة حتى عصره ، وكشف النقاب عن الجھد الذى بذلھ اآلمدى فى تصفیة المباحث النقاد ف

النقدیة من الشوائب واألخطاء ، وتصحیح مسارھا ، وقد اتضح ذلك فى مباحث الكتاب عامة ، وكان أكثر وضوحًا فى 
 ... حدیثھ عن األخطاء والعیوب ، والسرقات الشعریة

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -معة اإلسالمیة                   المجلد الثانى مجلة الجا  
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 : اآلمدى 
عاش أبو القاسم الحسن بن بشر بن یحیى اآلمدى فى القرن الرابع الھجرى ، وقد ھدت البصرة میالده ، كما         
مرتع نشأتھ ، وفیھا بدأ مرحلة الطلب و التحصیل العلمى، وقد كانت البصرة آنذاك مركزًا ثقافیًا شھد نتاج كبار كانت 

، فالتقى شیوخھا ) ١(ثم ارتحل اآلمدى إلى بغداد لیستكمل تحصیلھ العلمى... الفحول فى العلم و األدب واللغة والفلسفة



وقد اطلع على كتب ). ٢(والزجاج وابن درید والسراج ونفطویھوأخذ عن علمائھا المشھورین كاألخفش والحامض 
كبار النقاد مثل ابن سالم الجمحى ، وابن قتیبة ، وابن المعتز ، وقدامة بن جعفر ، وابن طباطبا وغیرھم ، ثم ألف كتبًا 

خطـأ فیھ أبا تمام كتاب الرّد على ابن عمار فیما : فى الرد على بعضھم أو فى تبیین أخطاء بعضھم ، ومن ھذه الكتب 
، ) ٣...(، وكتاب ما فى عیار الشعر البن طباطبا من الخطأ ، وكتاب تبیین غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد الشعر 

اتسع فى اآلداب وبرز فیھا ، وانتھت روایة الشعر : "وفى تصویر المكانة العلمیة التى وصل إلیھا اآلمدى قال القفطى 
 . (٤(، توفي اآلمدى فى البصرة عام سبعین وثلثمائة من الھجرة" ره بالبصرة إلیھالقدیم واألخبار فى أخر عم

 : ماھیة الكتاب 
إن كتاب الموازنة من أمھات كتب النقد األدبى التى استقرت فیھا أصول النقد العربى ، وھو أیضًا من مصادر         

 الجدید فى منھاجھ ودراستھ فى فترات متقطعة لعل البیان العربى الھامة ، وقد ألف ھذا الكتاب الغزیر فى مادتھ،
أسبقھا تلك الفترة التى اھتم فیھا اآلمدى بالجمع والتوثیق ، والتى كانت إبان مرحلة الطلب والتحصیل العلمى حیث حدد 

طت نظرت فى شعر أبى تمام والبحترى فى سنة سبع عشرة وثلثمائة ، واخترت جیدھا ، وتلق: "اآلمدى بدایتھا بقولھ 
محاسنھا ، ثم تصفحت شعریھما بعد ذلك على مر األوقات ، فما من مرة إال وأنا ُألحـق فى اختیار شعر البحترى ما لم 

 ٠) ٥"(أكن اخترتھ من قبل ، وما علمت أنى زدت فى اختیار شعر أبى تمام ثالثین بیتًا على ما كنت اخترتھ قدیمًا
حیث ) ٦(اآلمدى الذى نجده بعد االنتھاء من تحبیر بعض فصول كتابھأما سائر الفترات فنستوضحھا فى تصریح       

 یبین للقارىء أنھ یعید كتابة الفصل لكي یضیف علیھ ما وجده ،
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبـیـضـت آخر الجزء : " قولھ فى بدایة الجزء  الثانى - مثًال -اضافة كل ما سیعثر علیھ ، من ذلك ثم یعد القارىء ب 

، وكذلك قولھ فى بدایة ) ٧"(أللحق بھ ما وجدتھ منھما فى دواوین الشعراء فعلـمت علیھ ، وما لعلى أجده بعد ذلك
 شعر أبى تمام و البحترى خطأ أبى تمام فى األلفاظ قد ذكرت فى الجزء الثانى من كتاب الموازنة بین: "الجزء الثالث 

وقد ) .  ٨"(والمعانى وبـیـضـت آخر الجزء أللحق بھ ما یمر من ذلك فى شعره ، وأستدركھ من بعد فى قصائده
 : انتظمت مباحث الكتاب فى خمسة أقسام تناول اآلمدى فیھا الموضوعات اآلتیة

 ٠د فى شعر أبى تمام والبحترى ، واستقصى رأى المتعصبین لھذا أو لذاك وأورد فیھ آراء النقا: القسم األول    - 
  ٠وذكر فیھ أخطاء أبى تمام فى اللفظ واألسلوب و المعنى : القسم الثانى  -
وذكر فیھ استعارات أبى تمام المستھجنة ، وما جاء فى شعره من طباق مستكره و من سوء نظم ، : القسم الثالث  -

  ٠حشي ألفاظ ، وما وقع فیھ من كثرة زحافات وتعقید تركیب ، وو
  ٠وفیھ حلل عیوب شعر البحترى : القسم الرابع  -
 وقد بین ٠وفیھ وازن بین الشاعرین موازنات جادة فى المعانى التى اتفق موضوعھا فى شعرھما : القسم الخامس  -

ال إن لھذا المیدان رجالھ الذین تخصصوا فى  الذى عده أھم أقسام كتابھ صعوبة نقد الشعر ، وق-فى بدایة ھذا القسم 
 ٠) ٩(نقد الشعر وتمرسوا على ھذه الصناعة ، ودعا إلى الرجوع إلیھم فى نقد الشعر و صناعتھ



وأنا أبتدىء بذكر : "أما منھج الكتاب فقد رسمھ اآلمدى منذ البدایة وحدد خطاه بطریقة واضحة حیث قال         
فھو فى ھذه المقولة یحدد نقطة البدایة وحد النھایة ، و لكى یتدرج ) ٠١"( بمحاسنھمامساوىء ھذین الشاعرین  ألختم

وأذكر طرفًا من : "إلى النھایة التى سعى للوصول إلیھا حدد اآلمدى النقاط التى ستساعده على تحقیق ذلك ، فقال 
أبى تمام ،   ما أخذه من معانىسرقات أبى تمام ، وإحاالتھ ، وغـلـطھ ، وساقط شعره ، ومساوىء البحترى فى أخذ

  ثم أوازن من شعریھما بین قصیدة٠وغیر ذلك من غلطھ فى بعض معانیھ 
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ا فى الوزن و القافیة وإعراب القافیة ، ثم بین معنى و معنى ، فان محاسنھا تظھر فى تضاعیف ذلك وقصیدة إذا اتفقت 

 ثم أذكر ما انفرد بھ كل واحد منھما فجّوده من معنى سلكھ ولم یسلكھ صاحبھ و أفرد بابًا لما وقع فى ٠و تنكشف 
 أتبع ذلك باألختیار المجرد من شعریھما ، و أجعلھ  ثم٠شعریھما من التشبیھ ، و بابًا لألمثال ، أختم  بھما الرسالة 

ھذا ھو ) . ١١"(لیقرب تناولھ ، و یسھل حفظھ ، وتقع اإلحاطة بھ ، إّن شاء اهللا تعالى ï مؤلفًا على حروف المعجم
ذا المنھج الذى رسمھ اآلمدى لنفسھ فالى أى حد إلتزم بھ ي وھل حققھي وإذا كان ذلك فكیف عالج قضایاه النقدیة ي ھ

 : ما سنحاول اإلجابة علیھ فیما یلى
 أھم القضایا النقدیة التى عالجھا اآلمدى فى موازنتھ 

لقد بینا آنفًا المنھج الذى رسمھ اآلمدى لنفسھ ، والموضوعات التى سیناقشھا بغیة الوصول إلى غایتھ ، ولنعرض         
جة قضایاه النقدیة ، وأیة فلسفة نقدیة تلك التى كان فیما یلى ھذه الموضوعات أو القضایا كي نتعرف طریقتھ فى معال

 . یؤمن بھا
 : آراء النقاد فى شعر أبى تمام و البحترى: أوًال  

آثر اآلمدى ـ منذ البدایة ـ أن یجعل مصنفھ ھذا النصاف الشاعرین ، وبموضوعیة تامة یبین ما لكل منھما من         
یوثق النصوص التى سیعتمد علیھا قبل الشروع فى موازنتھ ، وإن ھذا حسنات وما علیھ من مآخذ ، و كان علیھ أن 

الجانب لم یفتھ بل خلص أشعارھما مما علق بھا من أخطاء لیس للشاعرین فیھا دخل ، وذلك بأن عاد إلى أكثر من 
ا أكثر من مرة نسخة من دیوان أبى تمام وكذلك دیوان البحترى ، والجدیر بالذكر فى ھذا المجال ھو أن الدیوانین نسخ

 . (٢١(قبل اقدام اآلمدى على موازنتھ
وفى ھذا الركن من الدراسة نحاول الوقوف على أھم الحجج التى احتج بھا أصحاب كل شاعر ـ كما أوردھا        

 . اآلمدى ـ بغیة الوقوف على االصول النقدیة السائدة فى ذلك العصر والتى شكلت جزءًا من ذوق اآلمدى
 د أبو على                   كتــاب الموازنــة نبیل خال٠د  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن أبا تمام لھ فضل السبق ، أما البحترى فھو الالحق الذى أخذ عنھ واحتذى حذوه ، : من حجج أنصار أبى تمام  = 

د شعر أبى تمام ، ھذا باإلضافة إلى أن الجید فى شعر أبى تمام وكذلك أن البحترى یعترف بتقصیر جید شعره عن جی
 . (٣١(كثیر ، وھو لكل ذلك أشعر من البحترى



أن البحترى لم یصاحب أبا تمام ولم یتتلمذ على شعره ، إذ أنھ لم یكن راویًا : رد أنصار البحترى على ھذه الدعوى   * 
 دلیلھم األول یجعلوننا نتخیل أن أبا تمام ھو الذى حاول األخذ عن وقد دللوا على ذلك بأكثر من دلیل ، ففى.  لشعره 

ودلیل ھذا ھو الخبر المستفیض من اجتماعھما وتعارفھما عند أبى سعید محمد بن یوسف الثغرى وقد دخل "البحترى ، 
 : إلیھ البحترى بقصیدتھ التى أولھا

 -ًا أم أطاَع صدیقًاَأأفاَق صـٌب من ھـوًى فـُأفـیقـا           ـ أم خان عھد 
وأبو تمام حاضر ، فلما أنشدھا عـلـق أبو تمام أبیاتًا كثیرة منھا ، فلما فرغ من اإلنشاد أقبل أبو تمام على محمد بن  

أیھا األمیر ، ما ظننت أن أحدًا یـقِدم على أن یسرق شعرى و ینشده بحضرتى حتى الیوم ، ثم اندفع ینشد : یوسف فقال 
ى على أبیات كثیرة من القصیدة ، فبـھـَت البحترى ، ورأى أبو تمام اإلنكار فى وجھ أبى سعید ما حفظھ ، حتى أت

أیھا األمیر ، واهللا ما الشعُر إّال لـُھ ، ولقد أحسن فیھ االحساَن كلھ ، وأقبل : محمد بن یوسف ، فحینئذ قال أبو تمام 
، وأنھم ینبوع الشعر ، ولم یقنع من محمد بن یوسف یـقـرظھ ویصف معانیھ ،ویذكر محاسنھ ، ثم جعل یفخر بالیمن 

 . (٤١"(فھذا الخبر الشائع یبطل ما ادعیتم ـ والخطاب موجھ إلى أنصار أبى تمام ـ.  حتى أضعف للبحترى الجائزة 
ا ـ وقد أخبرنى أن: "وفى الدلیل الثانى الذى یسوقھ اآلمدى یجعلنا نحس میلھ وتعاطفھ مع أنصار البحترى حیث یقول   *

أى اآلمدى ـ رجل من أھل الجزیرة یكنى أبا الوضاح ـ وكان عالمًا بشعر أبى تمام و البحترى و أخبارھما  ـ أن 
 : القصیدة التى سمعھا أبو تمام من البحترى عند محمد بن یوسف ـ وكان اجتماعھما و تعارفھما ـ القصیدة التى أولھا

   ـ أبـكـیـَت إّال ِدمـنـًة وُربـــوعـاـفـیَم ْابتـَداُركمـا المـَالَم َولـوعـا    
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 : وأنھ لما بلغ إلى قولھ 

  بـیـَن الضـلـوِع إذا انـحـنـیـَن ضـلـوعافى مـنـِزٍل ضـنـٍك تـخـاُل بِھ القـنـا     
أبى اهللا إال أن یكون الشعر : سرورًا بھ ، وتـحـفـیًا بالطائیة ، ثم قال : نھض إلیھ أبو تمام فقبل بین عینیھ  

 : واننا لنالحظ فى كالم اآلمدى الذى ینقلھ عن أنصار البحترى الحرص على تأكید الخبر ، حینما یقول) . ٥١"(یـمـنـیـًا
وكان : أخبرنى أنا ، ثم نتبین حرصھ على أال یكون ھنالك أیة معرفة مسبقة قبل ھذا اللقاء المذكور ، وذلك فى قولھ 

 . اجتماعھما وتعارفھما
قولھم أن البحترى أكثر شاعریة من أبى تمام ، ذلك بالرغم من افتراض تأثر البحترى : ومن أدلة أنصار البحترى   * 

استعار بعض معانى أبى تمام لقرب البلدین ، وكثرة ما كان شـیـئـًا من معانیھ معتمـدًا لألخذ "د یكون بأبى تمام إذ أنھ ق
ولیس ذلك بمانع من أن یكون البحترّى أشعـَر منھ ، فھذا كـثـیـر قد أخذ عن جمیل ، وتلـمذ لھ ، . أو غیر معتمد 

ر أن جمیًال أشعر منھ ، بل ھو عند أھل العلم بالشعر والروایة واسـتـقـى من معانیھ ، فما رأینا أن أحدًا أطلق على كـثـی
فقد علمتم اآلن أن ھذه : "ثم یسوق اآلمدى بعض االستشھادات على ذلك كى ینتھى بقولھ ) . ٦١"(أشعر من جمیل

ئبة تدل وھذه نظرة صا) . ٧١"(خلـة ال توجب لكم تفضیل أبى تمام على البحترى من أجل أنھ أخذ منھ شیئًا من معانیھ
على استیعاب اآلمدى لفلسفة النقد واستیعابھ  لقضیة اللفظ والمعنى ، ثم بعد أن یطمئن إلى حسن فھم القارىء لما یریده 
یعود إلى مقولة البحترى التى اعتبرھا أنصار ابى تمام حجة علیھ لیوضح كیف أنھا تحسب لھ ـ وھذا من قبل التعاطف 



فھذا الخبر إن ) جـیـُده خیر من جـیِدى وردیئى خیر من ردیئھ: (أما قول البحترى و: "قال اآلمدى ) . ٨١(مع البحترى
كان صحیحًا فھو للبحترى ، ال علیھ ألن قولھ ھذا یدل على أن شعر أبى تمام شدید االختالف وشعَره شدیُد االستواء ، 

ـ على أن أبا تمام یعلو علـوًا حسنًا و والمستوي الشعر أولى بالتقدمة من المختلف الشعر ، وقد أجمعنا ـ نحن و أنتم 
ینحط انحطاطًا قبیحًا ، وأن البحترّى یعلو ویتوسط ، وال یسقط ، ومن ال یسقُط وال یـسـفـسـُف أفضُل ممن یسقط 

 ثم یسوق) . ٩١"(ویسفسف
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اآلمدى بعض الحجج والروایات التى تثبت أن مقولة البحترى السابقة لصالحھ ولیست علیھ، وبعد أن یطمئن إلى ذلك  

 : ، یعود لذكر حجج الطرفین ، فیقول
امًا متبوعًا ، وشـھـَر فأبو تمام انفرد بمذھٍب اخترعھ ، ـ مذھب البدیع ـ وصار فیھ أوًال وإم: قال صاحب أبى تمام " = 

ھذا مذھب أبى تمام ، وطریقة أبى تمام ، وسلك الناس نھجھ ، واقـتـفـْوا أثره ، وھذه فضیلة عرى عن : بھ حتى قیل 
 . (٠٢"(مثلھا البحترى

یھ ، ال ھو بأول ف" أما أنصار البحترى فیحاولون جاھدین اسقاط ھذه الحجة ونفى ھذه المیزة ، إذ یرون أن أبا تمام   * 
وال سابق إلیھ بل سلك في ذلك سبیل مـسـلم ، واحتذى حـْذوه، وأفرط وأسرَف وزال عن النـھج المعروف ، والسـنن 
المألوف وعلى أن مسلمًا أیضًا غیُر مبتِدع لھذا المذھب ، وال أوٌل فیھ ، ولكنھ رأى ھذه األنواع التى وقع علیھا اسُم 

، والتجنیس ـ منثورة متفرقة فى أشعار المتقدمین ، فقصدھا ، وأكثر فى شعره االستعارة ، والطـباق : البدیع ـ وھى 
ثم یذكرون بعد ذلك األدلة على وجود ھذه الصور من البدیع في القرآن الكریم وفى األشعار الجاھلیة ) . ١٢..."(منھا 

 مدى ، والذى یرى فیھ تأكیدًا علىصدر اآل ثم بعد ذلك القول الذى یثلج.. واالسالمیة وفى األحادیث النبویة الشریفة 
فقد سقط اآلن احتجاجكم باختراع أبى تمام لھذا المذھب وسبقھ إلیھ ، : " دفع تلك المیزة عن أبى تمام یقول اآلمدى 

وصار استكثاره منھ وإفراطھ فیھ من أعظم ذنوبھ ، وأكبر عیوبھ ، وحصل للبحترى أنھ ما فارق عمود الشعر 
 ما نجده كثیرًا فى شعره من االستعارة والتجنیس والمطابقة ، وانفرد بحسن العبارة ، وحالوة وطریقتھ المعھودة ، مع

 . (٢٢..."(األلفاظ ، وصحة المعانى 
ثم بعد ذلك یذكر اآلمدى رد أنصار أبى تمام على ھذا الدفاع ، إذ یرون أن الذى یعرض عن أشعار أبى تمام ھم  = 

 . م ھذا لشعره ال یضیره ألنھم ال یعلمون كثیرًا عن الشعر ونقدهالذین لم یفھموا شعره، وأن انكارھ
 أما أنصار البحترى فیردون على ھذا االدعاء بقولھم إن الكثیرین من الشعراء العلماء  *

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالشعر ونقده أعرضوا عن شعر أبى تمام ـ أمثال دعبل الخزاعى وابن األعرابى وغیرھما ـ ومن ھنا تبطل ھذه  
ثم تثیر ھذه الدعوى ونقیضھا العدید من اآلراء فأنصار أبى تمام یبطلون االستشھاد بدعبل بحجة أنھ كان . الدعوى 

واآلمدى ال یعلق على ) ٣٢(جیبھم أنصار البحترى وما شأن ابن األعرابى ي  وھكذا كل یورد حججھیكره أبا تمام ، فی
فأما أنا فلست ُأفـصح بتفضیل : "ذلك بشىء ، ولو سألنا اآلمدى عن الحكمة الكامنة خلف ھذا السكوت ألجابنا بقولھ 



تـفـقـتا فى  الوزن والقافیة وإعراب القافیة ، أحدھما على اآلخر ، ولكنى أقارن بین قصیدة وقصیدة من شعرھما إذا ا
أیھما أشعر فى تلك القصیدة، وفى ذلك المعنى ي  ثم ُأحـكْم أنت حینئذ على جملة ما : وبین معنى ومعنى ، ثم أقول 

لذى إنھا االجابة الكافیة الشافیة ، وإنھ الناقد الموضوعى ا) . ٤٢"(لكل واحد منھما إذا أحطت علمًا بالجید والردىء
یرید أن یبسط جوانب الموضوع بین یدى القارىء ویضع یده على كل جوانب الشعر ـ أى یضىء لھ الطریق ـ ثم 

یترك الحكم لھ لذلك فان اآلمدى یسوق حجج كل من الفریقین و یتابعھما فى كل ما قالوه ، فاذا تحدثوا عن األخطاء 
ذكره أنصار أبى تمام من أخطاء البحترى دون تدخل ، وقد أورد ما ذكره أنصار البحترى من أخطاء أبى تمام ، وما 

 ألننا سنذكر ھذه األخطاء بصورة أعم) ٥٢(آثرنا أن نحیل على ذلك فى الكتاب
 . أما الذى نرى وجوب ذكره فى ھذا المجال فھو حدیثھ عن السرقات الشعریة. متدرجین مع تصنیف اآلمدى لكتابھ 

 ـ :الســــرقات الشـــعریة : ثانیًا  
لقد تناول اآلمدى قضیة السرقات الشعریة من جمیع جوانبھا ، فذكر آراء النقاد السابقین كى یبین للقارىء إلمامھ         

بكل ھذه اآلراء ثم یقنعھ بالرأى الصائب الذى توصل إلیھ ـ اآلمدى ـ من طول درایتھ وممارستھ فاذا ما اقتنع بمفھومھ 
 . المبحث راح یتتبع سرقات أبى تمامالنظرى وفلسفتھ النقدیة فى ھذا 

 رأي أبى الضیاء بشـر بن تمیـم: من آراء النقاد السابقین فى قضیة السرقات األدبیة   * 
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن احتذى حذوھما ، إذ یعدان كل اشتراك فى معنى أو لفظ بین شاعرین من باب السرقة ، أما ورأى ابن أبى طاھر  

ألنا وجدناه قد ذكر ما یشترك " رأى اآلمدى فیكمن فى رده على أبى الضیاء ، إذ یقول إن مفھوم أبى الضیاء خاطىء 
یكون فى البدیع الذى لیس للناس فیھ اشتراك، الناس فیھ ، وتجرى طباع الشعراء علیھ ، فجعلھ مسروقًا، وإنما السـَرق 

ـ ) . ٦٢"(فما كان من ھذا الباب فھو الذى أخذه البحترى من أبى تمام ، ال ما كـثـر فیھ أبو الضیاء وحـشـا بھ كتابھ
أبى طاھر الذى تتبع  وبمثل ھذا القول رد على ابن. وھو یعّرض ھنا بكتاب أبى الضیاءالذى تتبع فیھ سرقات البحترى

أورد ابن أبى :  سرقات أبى تمام ، وأورد بعض األبیات التى ادعى فیھا ابن أبى طاھر السرقة ثم فند مقولتھ ، كما یلى 
 : طاھر قول أبى تمام

 لْم یـمـْت مـْن لم یـمـْت كَرمـْھ: ألـْم تـمـْت یا شـقـیَق الجـوِد من َزمـٍن  فقـاَل لى 
 : وقال أخذه من قول العتابى 
 ـنائـعـھ إلیِھ حـیـاتـُھ           فكأنـُھ مـن نشـِرھـــا مـنـشـوُرَرّدْت ص 
ومثل ھذا ال یقال فیھ مسروق ، ألنھ قد جـَرى فى عادات الناس ـ إذا مات الرجل من أھل الخیر : " ثم علق اآلمدى  

ُذكر بمثل ھذا الذكر ، وذلك والفضل ، وُأثني علیھ بالجمیل ـ أن یقولوا ما مات مـْن خلـف مثل ھذا الثناء ، وال من 
كذلك أورد العدید من األبیات ، ودافع عنھا ، وإن كان قد وافق ابن أبى ) . ٧٢"(شائع فى كل أمة ، وفى كل لسان

 . (٨٢(طاھر فى بعض ما قالھ



ین فى ثم ذكر اآلمدى رأیًا آخر من آراء النقاد السابقین فى قضیة السرقات ، وھو الرأى الذى یعد اشتراك شاعر  * 
بعض المعانى البدھیة من باب السرقة، وقد رفض اآلمدى ھذا الرأى ألن مثل ھذه المعانى البدھیة معروفة لكل خاطر 

 وال یختلف علیھا اثنان ، وأورد ما
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ذكروا من قول أبى تمام ، وفند دعواھم ، فمثًال قولھم عن بیت أبى تمام 
 فـلو كانِت األْرَزاُق تـجِرى على الحـجـى    ھـلـكـَن إذًا مـن جـھـلھـّن البـھائُم 
 : أنھ مسروق من قول أبى العتاھیة 
         ق ، سـواٌء جـھولـھْم والحـلیُمإنـما النـاُس كالبـھائم فى الّرز    
وبین المعنیین خالف ، ألن أبا العتاھیة أراد أنِ رزق كل نفس یأتیھا جاھلًة كانت أو حلیمة : " وقد علق اآلمدى بقولھ  

 على أن الرزق لو جرى: وأبو تمام قال  .  كما یأتى البھائم ، وھذا قائم فى الفطرة والعقول ، تتفق الخواطر فى مثلھ 
) . ٩٢"(قـْدر العقل لھلكت البھائم من جھلھا ، وھذه زیادة فى المعنى حسنة ، وإن كان إلى معنى أبى العتاھیة یؤول

 . (٠٣(إلى غیر ذلك من األمثلة التى ذكرھا اآلمدى
 من قبیل وبعد ذلك فلنسأل اآلمدى عن مفھومھ  للسرقة الشعریة وأین تكمن السرقة إذا كان ما ذكر آنفًا لیس       

 ! السرقات
ال یحبذ اآلمدى االتھام بالسرقة ألیة عارضة التقاء بین شاعرین ، بل إنھ ال یرى سرقات المعانى من كبیر        

مساوىء الشعراء المتأخرین ، لذلك فھو یعّد ِافراد مثل ھذا الباب للسرقات كان غیر جدیر بھذا االھتمام ، واالجدر أن 
القارىء والناقد و یخلصھما من مثل ھذا المأزق قسـم السرقات إلى أنواع  ، ولكن كى یریح) ١٣(یتناول ما ھو أھم منھ

 . وحدد درجاتھا ، ومثـل لھا بشعر أبى تمام وكأنھ بذلك یرید أن یدمج النظریة مع التطبیق
دة ، وقد مثـل لھا بالعدید فمن محاسن سرقات أبى تمام ـ التى ذكرھا اآلمدى ـ تلك التى أخذھا فأتى فى معانیھا بزیا   * 

 : من األبیات التى نورد منھا قول أبى تمام
 أثاٍف كالـخـُدوِد لـطـمـَن حـْزنًا         َونـْؤٌىمثـل ما انـفـصـَم السـَواُر 
 : أخذ من قول مرار الفقعسى 

  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثـُر الَوقـوِد عـلـى جـَوانـبـھـا         بـخـُدوِدھـّن كـَأنـُھ لـطـُم  
 فى مصراع ، وأتى فى المصراع الثانى بمعنى آخر یلیق - أي الطائي -أورد المعنى : "وقد عقب اآلمدى بقولھ  

 . (٢٣)"بھ
الجادة فى السرقة ، إذ یرى أن تحویل المعنى و االجادة فیھ یـحـسـب للشاعر ، و ثم ذكر اآلمدى نوعًا آخر من ا  * 

ذكر العدید من تحویالت أبى تمام التى صرف فیھا المعنى من الغزل إلى الخمر و من الغزل إلى المدیح ، و من ذلك 
 : قول امرىءالقیس متغزًال



 ـبـاِب الماِء حاًال على حاِلسـمـْوُت إلیھا بعَدما نـام َأھلـھا         سـمـّو ح 
 : فقلب أبو تمام معناه إلى المدیح بقولھ 
 (٣٣(سمـا للـعـال من جانـبـیھا كلـیھـما          سـمـّو عـبـاِب الماِء جاشت غواربـھ 
ومن محاسن السرقات التى ذكرھا اآلمدى أیضًا ، أخذ المعنى و تجوید لفظھ وتوضیح مقصده ، من ذلك قول مسلم بن  

 : الولید
 ال یـستطیُع یزیٌد من طـبـیعتـھ              عن المـُرؤِة والمـعروِف إحـجامًا 

 : إذا كان مسلم سبق إلى ھذا المعنى فان أبا تمام أخذه فكشفھ و أحسن اللفظ و أجاده ، فقـال  
 (٤٣(تـعّوَد بـسـَط الكـّف حتى لو َأنُھ        َدعاھا لـقـبٍض لم تـجـبھ أنامـلـھ 

ھذه ھى محاسن السرقات ، وكما رأینا فان التمثیل من شعر أبى تمام ، أما مساوىء السرقات فھى كثیرة ككثرتھا   * 
 فى شعر أبى تمام ، و نورد ھنا مما ذكره اآلمدى ما یتسع لھ

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المجال من مساوىء السرقات 
 : ـ أن یأخذ المعنى كما ھو بلفظھ ، مثال ذلك قول أبى تمام١ 
 أبـّن مع السـباِع الماَء حتـى              لخـالـتـھ السـباع مـن السـبـاِع 
 ـ"الحماسة"فى مختاراتھأخذه من قول الشاعر ـ وقد أورده أبو تمام  
 (٥٣(تـِرُد السـباُع معـى فُألــ                ـفـى كالمـدّل مـن الـسـبـاِع 

 : ـ أن یأخذ اللفظ والمعنى معًا ، من ذلك قول األرقط بن ُزغـیـل٢ 
 نـھـنْھ ُدموعـَك مـْن سـٍح وتـسـجاِم       البیُن َأكـثـُر من شـْوقـى وأسقامـى 

 َع العـیِن راضـیًة            حتـى تـسـَح َدمًا ھطـًال بـتـسـجاِموما أظـن ُدمو
  ـ: أخذ الطائى ـ أبو تمام ـ معنى البیتین ولفظھما فقال  
 ما الیوُم أّوَل تـْوِدیعى وال الثانى        البـیـُن أكثـَر من شوقـى و أحـَزانـى 

 (٦٣(ـغـنـى أقصى خـَراساِنوما أظُن النـَوى ترضى بما صـنــعـْت        حتى تـبـل
 : ـ أن یأخذ المعنى فیسىء ویتعسف فى اللفظ ، من ذلك قول مسلم بن الولـید٣ 
 یكسو السیوَف نفوس النـاكـثین بھ            ویجعُل الھاَم تـیجاَن القنا الُذبـِل 
 : أخذه أبو تمام ـ وأساء األخذ وتعسف اللفظ ـ فقال 
 (٧٣(َم الكـریھِة من قـنا الظـھـوِر قـنا الخـطـِى مَدعماَأبـَدلـَت أْرُؤسـھـْم یـْو 

 : ـ أن یأخذ المعنى فیقصر فیھ عن األول ، من ذلك قول بشار بن برد٤ 
 شِربـنا مـْن فؤاد الّدّن حتى               تـركنا الّدّن لیَس لُھ فؤاُد 
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 : أخذه أبو تمام فقصــَر عنـھ ، فقال 
 (٨٣(غـدْت وھـى أْولى مـن فؤادى بـعـْزمـتـى     وُرحـُت بما فى الّدّن َأْولى مـن الّدّن 
بى طلب ابن طباطبا فى ھذا ھكذا نالحظ أن اآلمدى استوفى القضیة وأنصف المحدثین من الشعراء ـ وكأنھ یل 

ـ ولیس لنا ما نقولھ فى ھذا المقام إال أن اآلمدى فى حدیثھ عن السرقات كان الناقد البصیر الذى توافرت لھ ) ٩٣(الشأن
 . مؤھالت الناقد وثقافتھ

 : ذكر أخطاء أبى تمام فى اللفظ واألسلوب والمعنى: ثالثًا  
لشعریة فلسفة خاصة ، ونظرة نقدیة تعمقة ، نلمس ذلك فى تقسیمھ األخطاء لآلمدى فى تتبع وتصنیف األخطاء ا        

الى قسمین كبیرین ، قسم یخرجھ من حسبانھ منذ البدایة ألنھ ال یعد من عیوب الشعر الخاصة بشاعر دون غیره من 
عیب فى  اللفظ دون ما بّوبھ النحویون من عیوب الشعر فى اإلقواء واإلكفاء والسـناد ، وغیر ذلك مما ھو : " ذلك 

ما أخَذتـھ الرواة على المتأخرین " ومن ھذه العیوب أیضًا ) . ٠٤"(المعنى ـ فلیست بنا حاجة الى ذكره لكثرتھ وشھرتھ
ـ من الغلط واالخطاء واللحون ـ فاش أیضًا وأكثر من أن یحتاج إلى أن نبرھنھ أو ندل علیھ ، فلم یكن أحد من متقدٍم 

 سـھـوه وال غلطھ بمجھول الحق ، وال جحود الفضل بل عـفى عندكم إحسانھ على إساءتھ ، وال متأخر فى خطئھ وال
ما ھى العیوب التى سیتتبعھا اآلمدى ي ویرى أنھا ھى األھم : وھنا نسأل إذن ) ١٤...."(وغطى تجویده على تقصیره 

لتى یعرفھا الناقد وغیر الناقد ، وال ي نعم إننا نستشف من مقولتھ السابقة أنھ ال یرید أن یتتبع العیوب الظاھرة ا
الھفوات البسیطة التى یقع فیھا كل الشعراء ، بل یبحث عن خوافى الشعر ، لذلك فان القسم الثانى من العیوب ینقسم 

 : إلى ثالثة أقسام یوضحھا ویستدل علیھا بما وجده فى شعر أبى تمام ، وھى
 . ـ أخطاء فى األلفاظ والمعانى١ 
 .   فى البــدیـعـ اسراف وقبح٢
 . ـ كثرة الزحافات واضطراب الوزن٣
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثھ ومدى حرصھ على التزام الموضوعیة ـ التى وفى بدایة حدیثھ عن عیوب شعر أبى تمام یحدد مصادر حدی        

وأنا اآلن أذكر ما غلط فیھ أبو تمام من المعانى واأللفاظ ، مما أخذتھ من : " ینبغى على كل ناقد أن یلتزمھا ـ فیقول 
 منھ أفواه الرجال وأھل العلم بالشعر عند المذاكرة والمفاوضة ، وما استخرجتھ أنا من ذلك واستنبطتھ ، بعد أن أسقطت

فھو یأخذ بالروایة والمدارسة مع علماء عصره ) . ٢٤(كل ما احتمل التأویل ، ودخل تحت المجاز والحت لھ أدنى علًة
ثم یعود إلى رأیھ الخاص ، كل ذلك بعد اسقاط واھى العلل والعیوب التى یمكن تخریجھا ، واآلن ننتقل مع اآلمدى فى 

 : حدیثھ عن العیوب لنرى طریقة معالجتھ لھا
 : ـ أخطاء أبى تمام فى األلفاظ والمعانى١ 

أورد اآلمدى فى بدایة حدیثھ عن أخطاء أبى تمام فى اللفظ والمعنى ، ما ذكره أبو العباس أحمد بن عبیداهللا من         
آراء ، ثم أورد ) ٣٤(أخطاء أبى تمام ، ثم بین ما فیھا من جور وما فیھا من صدق، مع التدلیل والتوضیح فى أثناء ذلك



بعض اللغویین فى شعر أبى تمام ، وقد وضح ھذه اآلراء وقّومھا ثم انتھى بتتبع أخطاء أبى تمام التى سنورد منھا ھذا 
 األنموذج لنرى كیف كان یعالج مثل ھذه المسائل ي

 : من أخطاء أبى تمام التى أوردھا اآلمـدى ، قولھ       
   إّال َولـلـبـیـِن فیھ السھل والجلـُدما ِالمِرىٍء خـاَض فى بـحِر الھـَوى عـمـٌر 
وھذا عندى خطأ إن كان أراد بالعمر مدة الحیاة ، ألنھ اسم واحد للمدة بأسرھا ، فھو ال یتبعـض : " وعقب علیـھ بقولھ  

أو ما لزید رأس إّال وفیھ شـجـة أو ضربة ، وما لھ لسان إال وھو ذِرب : لكل جزء منھ عمر ، فكما ال یقال : ، فیقال 
ما لھ ضلع إال : ما لھ عمر إال وھو قصیر ، وإنما یسوغ ھذا فیما فوق الواحد ، مثل أن تقول : فصیح فكذلك ال یقال 

ما لھ عیش إال مـنـغـص وال حیاة إال : " مكسورة ، وما لھ ید إال وفیھا أثر ، وال رجـل إال وبھا حـنـف ، ولیس قولھم 
 قصیر ، ولو قلتھ ، ألن عیش االنسان لیس ھو مدة حیاتھ بأسـِرھا ، ألنك قد تقول ما لھ عمر إّال:  مثل قولك " كـِدرة 

 كان عیشى بالعراق طیبا، وكانت حیاتى بمصر: 
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان عمرى ، ألن العمر ھو المدة بأسرھا ، :  وال تقول .  بالحجاز أطیب من عیشى بالیمن لذیذة ، وكان عیشى 

ما لزید رأس حسن ، وال أنف أشّم ، وال : فأنت قد تقول : فان قلت . والعیش والحیاة لیسا كذلك ، ألنھما یتبعـضان 
ھ رأس من الرؤس الحسنة ، وال لسان من إنما صلح ھذا من أجل النفى ، ألنك إنما ترید لیس ل: لسان َذِرب ، قیل 

" لیس لزید رأس إآل حسن " ھھنا فقد جعلت المنفى موجـبًا وحقیقة ، وإذا قلت " إال " األلسـن الّذِربة ، وإذا دخـلت  
وإن كان أراد بالعمر منزلھ الذى یتوطنھ ویعمره ، . فقد أوجبت لھ عّدَة رؤوس ، وھذا خطأ ، وكذاك سبیل العـمر 

 ھو المعمر ، وما علمت أحدًا سماه عمرًا إال أنفذلك 
مكان عمر ، ألن لفظھما ومعناھما واحد " وطن " یكون َدیـر النصارى فانھم یسمونھ عمرًا ، وما كان یمنعھ أن یقول 

 : وقد ذكر العمر فى موضع آخر من شعره وھو یرید مدة الحیاة ، فقال. وقد یكون لالنسان عدة أوطان یـَوطـنھا 
 ا ماِرٌق بـالغـدِر جاَوَر عـمـَرُه       فـَذاَك حـِرّى أْن تـئـیم حـَالئـلـْھإذ 
" أراد أنھ إن جاور عمره ـ أى قارنھ ـ بالغدر فقد عّرضھ للزوال والنفاد ، وھذا من عـویص ألفاظھ ، وما أراد بالبیت  

 . "(٤٤(إال مدة الحیاة أیضًا ، ألن ما قبل البیت وما بعده علیھ یدل" األول 
یدلل األنموذج السابق على سعة ثقافة اآلمدى اللغویة التى مكنتھ من التحلیل والتعلیل الموضوعى ، وال أظن أنھ        

سوزان بینكنى "أما زعم " . عـمـرى"جانب الصواب فیما ذھب إلیھ من تخطيء أبى تمام فى استخدامھ للفظ 
، فھو زعم تعوزه ) ٥٤(فقھ اللغة حجب عنھ الرؤیة الفنیة النفاذةأن حرص اآلمدى على اظھار ثقافتھ فى " ستتكیفتش

عیش "مكان لفظ " عـمـر"الدقة ، وإّال فما ھى الرؤیة الفنیة النفاذة التى تعنیھا المستشرقة والتى قد تبرر استخدام لفظ 
 . فى األنموذج السابق" أو حیاة

 ـ: ـ ما فى بدیع أبى تمام من اســـراف وقبـح ٢ 
بعد أن تتبع اآلمدى أخطاء أبى تمام فى اللفظ والمعنى ، وأخطاءه فى الصیاغة وترتیب الكالم وكل ما یتصل بھذا         

 القبیح من استعاراتھ"الباب ، انتقل للحدیث عن 



م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمستكره المتعقـد من نسـجھ ونـظمھ ، على ما رأیت ـ أى اآلمدى ـ المتذاكرین بأشعار المتأخـرین یتذاكرونھ ،  
وینعـْونـھ علیھ ویعیبونھ بھ وعلى أنى وجدُت لبعض ذلك نظائر فى أشعار المتقدمین فعلمُت أنھ بذلك أغتـّر ، وعلیھ 

 . "(٦٤....(العذر اعتمد ، طـلـبًا منھ لإلغراب واإلبداع ، َومیـًال إلى َوحـشـّى المعانى وااللفاظ فى 
فاآلمدى ـ كما نالحظ ـ من البدایة یثبت العذر للشاعر وال یھاجمھ من أجل تخطیئھ فقط ـ كما یعتبر بعض النقاد        

.  ھ عن مخرج ، ثم یھدف إلى تبصیر الالحقین من الشعراء المعاصرین أن النقد ھو البحث عن األخطاء ـ بل یبحث ل
 وكى ال نطیل ویكون الكالم نظریًا نورد ھذه األبیات التى عدھا اآلمدى من مرذول ألفاظ أبى تمام وقبیح استعاراتھ ،

 : لنرى كیف یعقب علیھا ، وما ھى نظرتھ النقدیة التحلیلیة إلیھا
 : ـ  قــول أبى تمام١ 
 ّوْم من َأخـَدعـیـَك فــقـْد    َأضـجـجـَت ھذا األناَم من خـُرقـْكیا َدھُر قـ 

 : ـ   وقــولھ٢ 
 سـَأشكُر فـرجـَة اللـبِب الّرخـّى          َولیَن َأخـاِدِع الّدھـِراألبـى 

 : ـ  وقــولھ٣ 
 فـضَربُت الشـتاء فى َأخـَدعـیِھ            ضـربـًة غـاَدَرتـُھ عـودًا َركـوبًا 

 : ـ وقــولھ٤ 
 تـروُح عـلینا كَل یـوٍم َوتـغتِدى          خـطـوٌب كَأَن الّدھَر منھن یـصـَرُع 

 : ـ  وقــولھ٥ 
 أال ال یـمـّد الّدھُر كـفًا بـسـیـىٍء        إلى مـجـتـدى نـصر فـیـقـطـع من الزند 

 : ـ وقــولھ٦ 
 ازنــة نبیل خالد أبو على                   كتــاب المو٠د  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والّدھــُر أَألُم من شـِرقـَت بلـْؤمِھ      إال إذا أشَرقـتـھ بكـِریم 

 : ـ  وقــولھ٧ 
 تحمـلُت ما لو حـمـَل الّدھـُر شـطَرُه      لفـكـَر َدھرًا أى عبَأیِھ َأثقـُل 

 : ھـ  وقولھ یـصـُف قصیدت٨ 
 تـحـّل یـفـاَع المجِد حتى كأنھــا          على كل رأٍس من یِد المـجِد مـغـفـُر 

 (٧٤(لھا بین أبَواِب الملوِك مـَزامـٌر          من الذكـِر لم تـنـفـْخ وال ھى تزمـُر
فجعل كما ترى ـ مع غثاثة وأشباه ھذا مما إذا تتبـعتھ فى شعره وجدتھ كثیرًا : "أما تعلیق اآلمدى على ھذه األبیات فھو 

َدعًا ، ویـدًا تـقـطـع من الزند ، وكأنھ یـصـَرع ، وجعلھ یشرق بالكرام ، ویفكر ویبتسم ، وأّن ھذه األلفاظ ـ للدھر أخـ
، ثم یوضح ـ ) ٨٤.."(األیام بنون لھ ، والزمان أبلق ، وجعل للمدیح یدًا ، ولقصائده مزامر إّالأنـھا التنفخ والتزمر 



ـ وبعد ذلك یعود إلى األبیات ) ٩٤(مثیل بشعر القدماءاآلمدى ـ الغرض من االستعارة وطریقة العرب فیھا ـ مع الت
فأى حاجة إلى األخادع حتى " ولین أخادع الدھر األبى :" وأما قول أبى تمام :" السابقة لیبین العیب فیھا بقولھ 

كما ولین معاطف الدھر األبى ، أو لین جوانب الدھر ، أو خالئق الدھر ، : یستعیرھا للدھر ي وكان یمكنھ أن یقول 
فالن سھل الخالئق ، ولین الجانب ، ومـَوطأ األكناف ، وألن الدھر قد یكون سـھـًال وحـْزنًا ولینًا وخشنًا على : تقول 

قدر تـصـّرف األحوال فیھ ، فاّن ھذه األلفاظ كانت أولى باالستعمال فى ھذا الموضع ، وكانت تنوب لھ عن المعنى 
 : فاّن فى الكالم مـتـسعًا، أال ترى إلى قولھ ما أحسنھ وأصحھالذى قصده ، ویتخلص من قبح األخادع ، 

 لـیـالى نحن فى َوسـنـاِت عـیـٍش            كأن الّدھـَر عنا فى َوثــاِق 
 وأیامًا لنا ولھ لـَدانـــًا                غـنـینـا فى حـواشـیھا الّرقـاِق

 : فاستعار لألیام رقة الحواشى ، وقولھ 
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -عة اإلسالمیة                   المجلد الثانى مجلة الجام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أیامـنا مـصـقـولـٌة َأطـرافـھا             بـَك ، واللیالـى كـلـھا َأســحـاُر 
 : األوائل ، قولھوأبلغ من ھذا وأبعد من التكلف وأشبھ بكالم 
 سـكـَن الزمـاُن فال یٌد مذمومٌة             للحـاِدثاِت وال سواٌم تـْذعـُر 
فقد تراه كیف یـخـلـُط الحسَن  بالقبیح ، والجیَد بالردىء ، وإنما قبح األخدع لمـا جاء بھ مستعارًا للدھر ، ولو جاء فى  

 . (٠٥..."(ما قبح غیر ھذا الموضع أو  أتى بھ حقیقة ووضعھ فى موضعھ 
ھكذا نالحظ صواب رأى اآلمدى الذى ال یھدف إلى البحث عن الخطأ فقط ، بل إن ھذا البحث وسیلة لكشف        

 . الحسن والصواب ، والدلیل على ذلك أنھ یورد أبیاتًا أحسن فیھا أبو تمام
 : ـ  ما كثر فى شعر أبى تمام من الزحاف واضطراب الوزن٣ 

 الجانب تظھر براعة اآلمدى فى علمى العروض والقوافى ، وتظھر سعة أفقھ فى تقلیب الشعر من جمیع وفى ھذا        
 : جوانبھ ، فمثًال مما أعاب بھ شعر أبى تمام من كثرة الزحاف واضطراب الوزن ، قولھ

 یقوُل فـیـسـمـُع ویمشـى فیـسِرُع           ویـضِرُب فى ذاِت اإللِھ فـیـوجـع 
التى ھى أول " فعولن"التى تلیھا ، ومن " مفاعیلن" "األولى ، والیاء من " فعولن " فحذف النون من : " دى یقول اآلم 

المصراع الثانى ، وذلك كلھ أیضًا یسمى مقبوضًا وھو من الزحاف الحسن الجائز ، إال أنھ إذا جاء على ھذا التوالى 
 . "(١٥(والكثرة فى البیت الواحد قبح جّدًا

 : ال ثان نورده لنظھر من خاللھ براعة اآلمدى ورسوخ قدمھ فى علم العروض وھو قول أبى تمامومث       
 إلى المـفـّدى أبى یـزیَد الذى              یـضـُل غـمــر الملوِك فى ثـمــدِه 
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـسـتـفعـلـْن مـفـعـوالُت مـسـتـفـعـلـْن ، مـسـتـفـعـلـْن : وھذا من النوع األول من المنسرح ، ووزنھ : "إذ یقول  

مـفـعـوالُت مـسـتـفـعـلـن ، فحذف السین من مستفعلن األولى ومن مستفعلن التى ھى أول المصراع الثانى ، فبقى 



ـقـُل إلى مفاعلن ویسمى مخبونا ، ألنھ حذف ثانیھ ، وحذف الفاء من مستفعلن األخیرة فبقى مستعلن متفعلن وھذا یـن
وحذف الواو من مـفـعـوالت األولى والثانیة ، فصار . فینقل الى مـفـتعلن ، ویقال لھ مـطـِوّى ، ألنھ ذھب رابعھ 

 :  ، وتقطیعھفاعالت ، ویقال لھ أیضًا مـطـِوّى ، فأفسد البیت بكثرة الزحاف
 إلـلـمـفــْد ـ َداأبى َى ـ ِزیَد الـــِذى ـ یـضـلـلـغـْم ـ ُرلـمـلوِك ـ فیـثـمدْه 

 .(٢٥"(مـفـاعـلـــْن ـ فـاعـالُت  ـ مـسـتـفـعـلـْن ـ مـفـاعـلــْن ـ فـاعـــالُت ـ مـفـتـعـلـْن
 ـ: عیــوب شــعر البحــترى : رابعــًا  

حدیثھ عن عیوب شعر أبى تمام بالسرقات كذلك بدأ بذكر سرقات البحترى ، وقسـمھا من وكما بدأ اآلمدى فى         
:   حیث الجودة والرداءة كما قسـم سرقات أبى تمام ، أما من حیث مصدر ھذه السرقات فقد قسمھا اآلمدى إلى قسمین 

وھنا یالحـظ على . اء اآلخرین قسم للحدیث عن سرقات البحترى من أبى تمام  ،  وقسم للحدیث عن سرقاتھ من الشعر
اآلمدى أن الملل بدأ یتسرب إلیھ لدرجة أنھ الیتابعھا كما تابعھا عند أبى تمام ، ولكن ربما لم یرد اآلمدى تكرار نفسھ 
إذ أنھ شـعـَر ـ وأشعرنا معھ ـ بأنھ قد قال الكثیر فى تتبع السرقات من قبل ، لذلك یكتفى بذكر بعض األمثلة مستغنیًا 

 فھذا ما مّر بى من سرقات" : مثیل عن التفصیل ، وباإلشارة عن الحصر ، یؤكد ذلك قولھ فى نھایة ھذا الباببالت
البحترى من أشعار الناس على غیر تـتـبـع فخّرجتھا ولعلى لو استقصیتھا لكانت نحو ما خرجتھ من سرقات أبى تمام 

 . (٣٥"( بى من شىء منھا ألحقتھ بھ ، إن شاء اهللا تعالىأو تزید علیھا ، وعلى أنى بیضت فى آخر الباب ، فمھما مّر
 : وقد عالج فى ھذا الباب بعض سرقات البحترى من الشعراء ،  ونورد منھا       

 : قول البحترى
 یـخفـى الُزجاجَة لونـھا فكأنھا             فى الكأِس قائمٌة بغیِر إناِء 
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى - المجلد الثانى مجلة الجامعة اإلسالمیة                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : أخذه من قول على بن جـبـلَة 
 كأن یَد النِدیم تـِدیُر منھا               شـعاعًا ال یـحـیُط علیھ كاُس 
 : وقولھ أیضًا ـ أى البحترى ـ 
  عشرة فـقـرًة             مـنقادًة تحَت السناِن األصـیِدكالرمح فیھ بضــَع 
 : أخذه من قول بشـــــار 
 (٤٥(خـلـقـوا قادًة وكانوا سـواًء               ككـعـوِب القـناِة تحَت السـناِن 

ذه السرقات ألن ولسرقات البحترى من أبى تمام خصص اآلمدى بابًا نبھ فیھ منذ البدایة على أنھ لن یحصر كل ھ        
بالغ فیھ حتى تجاوزه إلى ما لیس بمسروق " أبا الضیاء بشر بن یحیى الكاتب قد حصرھا ، لیس ذلك فحسب بل إنھ 

وتقوم علیھ القرائن ، وال یجارى بشر بن یحیى فیما أورده ، بل  لذلك فان اآلمدى یذكر ما یراه مسروقًا بحق) ٥٥(
 : ھنا ـ مما أورده ـ ھذین النموذجینیحیل المتشوق لمعرفة المزید ، ونورد 

 : ـ  قال أبــو تمـام١ 
 فسواٌء إجابتى غـیَر داٍع                   ودعـائى بالقـفِر غیَر مـجـیـِب 



 : فقال البحترى 
 وسألَت من ال یستجیُب فكنَت فى اسـ           ـتـخـباِره كمـجیِب من ال یسأُل 

 : ـ  وقـال أبــو تمـام٢ 
 أراَد اللـُھ نـشـَر فضیلٍة            طـویْت أتاَح لھا لساَن حسـوِدوإذا  
 : فقال البحترى 
 (٦٥(ولن تـستبیَن الدھـَر موضَع نعمٍة           إذا أنت لم تـْدلـْل علیھا بحاسِد 
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونالحظ ھنا أنھ یحصر سرقات البحترى من أبى تمام فى ستین وأربع أبیات ثم یالحظ ـ اآلمدى ـ أن ھذا العدد         

إنى قد تجاوزت فى ھذا الباب ، َوقصـْرت ، ولم : ولعل قائال یقول : " القلیل مثار شبھة تعاطف مع البحترى فیقول 
) ٧٥...(خرجھ أبو الضیاء بشر بن یحیى من المسروق ، ولیس األمر كذلك ، بل قد استوفیُت جمیعھ أستقص جمیع ما 

ولكننا فعًال نرى تھاونھ مع البحترى ، ذلك التھاون الذى كان یعلمھ اآلمدى نفسھ ویحاول جاھدًا تغطیتھ بأكثر من 
فأما مساوىء البحترى ـ من غیر : " رى وسیلة ، ولیس أدل على ذلك من قولھ وھو مقدم على تتبع أخطاء البحت

السرقات ـ فقد حرصت واجتھدت أن أظفر لھ بسـىء یكون بازاء ما أخرجتھ من مساوىء أبى تمام فى سائر األنواع 
التى ذكرتھا ، فلم أجد فى شعره ـ لشدة تحرزه ، وجـْودة طبعھ ، وتھذیب ألفاظھ ـ من ذلك إال أبیاتًا یسیرة أنا ذاكرھا 

، وأن اآلمدى یرید أن یقول لیس للبحترى أخطاء تستحق الذكر، وإذا تساءلنا لماذا یذكر ھذه االخطاء فان ) ٨٥...."(
اإلجابة قد سبقت ومؤداھا أنھ یرید أن یثبت للبحترى بعض اآلخطاء كى ال یقال إن أبا تمام یخطىء والبحترى ال 

 .  فیستھجن ذلك من اآلمدى!! یخطىء 
ى یورد ما ذكره الناس من أخطاء البحترى ویحاول الدفاع عنھ ، فمثًال إذا عابوا على البحترى لذلك فان اآلمد       
 : قولھ

 أى لیٍل یـبـھـى بغیِر نجـوٍم               وسحاٍب تـنـَدى بغیِر بـُروِقي 
خلـب ، والرجل لم یقل ال قد یكون بـْرٌق ال غیث معھ ، وھو برق ال: عابـھ بعضھم بھذا ، وقالوا : "دافع اآلمدى بقولھ  

وھذا " إلى غیر ذلك من االبیات التى یوردھا تحت باب ) ٩٥(ال مطر إال ومعھ برق: برق إال ومعھ مطر ، وإنما قال 
 (٠٦"(ما عیب بھ البحترى ولیس بعیب

 بعد ذلك ولكى ال نطیل أكثر من ذلك نجمل ما فعلھ اآلمدى فى ھذا الفصل ونـحیل القارىء علیھ ، لقد ذكر اآلمدى
، ثم انتقل إلى الحدیث عن بعض عیوب شعره التى ترجع إلى ) ١٦(األخطاء التى وقع فیھا البحترى وبین وجھ الخطأ

 . (٢٦(اضطراب االوزان
 : المـوازنة بین الشــاعرین: خامســـًا  

 مھـد اآلمدى للولوج فى ھذا الباب بمبحثین صغیرین ،أفرد أولھا للحدیث عن فضل أبى    
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -لة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى مج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



تمام وخصائص شعره الفنیة ، وفیھ ناقش العالقة بین اللفظ والمعنى ، وجعل مقیاس المعنى ھو المقیاس النقدى األھم  
وبھذه الخلة ـ لطیف المعانى ـ : " ، ودلل على أھمیة المعنى وتقدمھ على اللفظ بقولھ ) ٣٦(مفاضلة بین الشعراءفى ال

دون ما سواھا فـضـل امرؤ القیس ، ألن الذى فى شعره ـ من دقیق المعانى وبدیع الوصف ولطیف التشبیھ وبدیع 
سالم   ، حتى إنھ ال تكاد تخلو لھ قصیدة واحدة من أن الحكمة ـ فوق ما فى أشعار سائر الشعراء من الجاھلیة واال

تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع  ، ولوال لطیُف المعانى واجتھاد امرىء القیس فیھا وإقبالھ علیھا لما تقدم على غیره 
 من ، ولكان كسائر الشعراء من أھل زمانھ ، إذ لیست لھ فصاحة توصف ، بالزیادة على فصاحتھم ، وال أللفاظھ

وبعد أن یبین اآلمدى رأیھ فى أھمیة المعنى وتقدمھ ، ویدلل على ھذا الرأى ،  .) ٤٦"(الجزالة والقوة ما لیس أللفاظھم
: " نجده ینبھ على فضل أبى تمام فى ھذا الجانب الھام ویستشھد برأى خصوم أبى تمام المعتدلین أنفسھم إذ یقول 

مـْن یـقـّدم مطبوع الشعر دون متكلـفـھ ال یـْدفـعـون أبا تمام عن لطف وجدُت أھل النـصفـة من أصحاب البحترى ، و
، وبعد أن یطمئن اآلمدى إلى اثبات براعة معانى ) ٥٦..."(المعانى ودقیقھا و اإلبداع واإلغراب فیھا ، واالستنباط لھا 

وإذا كان ھذا ھكذا فقد : " ل أبى تمام نجده یصدر حكمھ الموضوعى بفضل أبى تمام وتقدمھ فى ھذا الجانب ، حیث یقو
 . (٦٦"(سلموا لھ الشىء الذى ھو ضالة الشعراء وطـلبتـھم ، وھو لطیف المعانى

ومع كل ما تقدم من حدیث اآلمدى عن أھمیة المعنى وفضلھ ، فانھ ال ینكر أھمیة باقى عناصر القصید ، ففى        
ولیس : " ى أھمیة اللفظ وضرورة مشاكلتھ للمعنى بقولھ المبحث الذى أفرده للحدیث عن فضل البحترى نجده ینبھ عل

الشعر عند أھل العلم بھ إال حـسـن التأتى ، وقرب المأخذ ، وإختیار الكالم ، ووضع األلفاظ فى مواضعھا وأن یورد 
وفى خضم حدیثھ عن شعر البحترى وسمات جودتھ یستكمل ) ٧٦..."(المعنى باللفظ المعتاد فیھ المستعمل فى مثلھ

وینبغى أن تعلم أن سوء : " اآلمدى معالجتھ لقضیة اللفظ والمعنى ، ویوازن بین اھتمام الشاعرین بكل منھما ، فیقول 
التألیف ورداءة اللفظ یذھـب بطالوة المعنى الدقیق ویفسده و یعمیھ حتى یحوج مستمعھ إلى طول تأمل ، وھذا مذھب 

 اللفظ یزید المعنى المكشوَف بھاء وحسنا ورونقًاوحسن التألیف وبراعة . أبى تمام فى معظم شعره 
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشعره دیباجة ،  : حتى كأنھ قد أحدث فیھ غرابًة لم تكن ، وزیادة لم تعھد ، وذلك مذھب البحترى ، ولھذا قال الناس 

وإذا جاء لطیف المعانى فى غیر بالغة وال سـبـك جید وال لفظ حسن ، كان ذلك . ولم یقولوا ذلك فى شعر أبى تمام 
 . (٨٦"(مثل الطراز الجید على الثوب الـخـلق ، أو نقش التعبیر على خّد الجاریة القبیحة الوجھ

لة بین اللفظ والمعنى ، وأثر تخلف مستوى أحدھما عن اآلخر فى وھكذا ینجلى رأى اآلمدى فى ضرورة المشاك       
الھبوط بمستوى الشعر ، وكما سبق أن الحظنا فان اآلمدى یحتفى بالمعنى دون التقلیل من شأن اللفظ ، ولیس األمر 

 . (٩٦(عن رأیھ فى أھمیة المعنى التى زعمت أن اآلمدى عدل" سوزان بینكنى"كما ظنتھ 
وضح اآلمدى فلسفتھ النقدیة انتقل للموازنة بین معانى كل من الشاعرین ، وقسم ھذه المعانى إلى أقسام وبعد أن أ       

 : مرتبة حسب ورودھا فى القصیدة ، وذلك على النحو اآلتى
 . ـ الموازنة بین االبتداءات بذكر الوقوف على الدیار ١ 
 . ـ الموازنة بینھما من ناحیة التسلیم على الدیار ٢



 . الموازنة بینھما من حیث ذكر تعفیة الریاح للدیارـ  ٣
 . ـ الموازنة بینھما من حیث البــكاء على الدیـــــار ٤
 . ـ الموازنة بینھما من حیث سؤال الدیار واستعجامھا عن الجواب ٥
 .ـ الموازنة بینھما فیما یخلف الظاعنین فى الدیار من الوحش وما یقارب معناه ٦
 . ھما فیما تھیجھ الدیار وتبعثھ من جوى الواقفین بھاـ الموازنة بین ٧
 . ـ الموازنة بینھما من حیث الدعاء للدار بالسـقیا ٨

 . (٠٧....(ویستمر اآلمدى حتى یختم كتابھ بتتبع معظم معانیھما ویوازن بینھما        
 ... أمــا بعــد    
ب الموازنة ضرورة تقتضیھا طبیعة ھذا البحث ، كذلك قد فقد تكون الوقفة المتأنیة مع موضوعیة اآلمدى فى كتا    

 . یكون الحدیث عن أھمیة الكتاب وموقعھ من الدراسات النقدیة من متممات الحدیث عن كتاب الموازنة
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما موضوعیة اآلمدى فقد تباینت فیھا وجھات نظر الذین تعرضوا الموازنة ، فمن آراء القدماء ـ مثًال ـ نناقش         

رأى أبى الفرج الببغا الشاعر الذى أورده یاقوت الحموى فى معجمھ إذ یقول فى معرض حدیثھ عن عادات الناس فى 
كان اآلمدى النحوى صاحُب كتاب الموازنة، یـّدعـى ھذه المبالغات على أبى تمام ، ویجعلھا استطرادًا " : المبالغات 

 : لعیبھ إذا ضاق علیھ المجال فى َذمـھ ، وأورد فى كتابھ قولھ من قصیدتھ التى أولھا
 من سـجـایـا الطـلـوِل َأّال تـجـیـبـا 

 خضـیبا) ١٧(  ـد َدمًا أن رأت شـَواتىخضـبْت خّدھـا إلى لـْؤلـِؤ العـقــ       
 كل داٍء یـرجى الدواُء لھ ِإلـْ             ـال الفظیعیِن مـیتًة ومشـیبـا

 . "(٢٧(ھذه واهللا المبالغة التى یبلغ بھا السماء: ثم قال أبو الفرج . ھذه من مبالغاتھ المـسـِرفة : ثم قال  
ابق أن یدلل على عدم موضوعیة اآلمدى فى أحكامھ ، وجعل غایتھ ـ أى یحاول أبو الفرج الببغا فى رأیھ الس       

وفى ظنى أن مثل ھذا االتھام یمكن أن یوجھ ألبى الفرج نفسھ ، إذ یتضح . اآلمدى ـ تصید أخطاء أبى تمام وذم شعره 
د اآلمدى مطلع تحاملھ من خالل مراجعة رأى اآلمدى فى االبیات السابقة ، ففى معرض حدیثھ عن سؤال الدیار یور

 : القصیدة
 من سجایا الطلول أال تـجـیبـا                فصواٌب من مـقلٍة أْن تـصـوبـا 

 فاسألنھا واجعل بكاَك جـوابًا               تجـد الشوق سائًال ومـجـیبـا
وھذه فلسفة حسنة : " وبعد أن یدلل على صحة المعانى واستحسانھ لھا ، یؤكد على جدتھا وتفرده فى اختراعھا بقولھ  

كره النساء " وفى معرض حدیثھ عن )" ٣٧(، ومذھب من مذاھب أبى تمام ، لیس على مذاھب  الشعراء وال طریقتھم
 : یورد اآلمدى قول أبى تمام" للمشیب 

 لـعـَب البـیـُن بالمـفـاِرِق ، بـْل جْد    َد ، فـأبـكـى تـمـاضـرًا و لـعـوبـا 
                    كتــاب الموازنــة نبیل خالد أبو على٠د 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خـضـبـْت خـّدھا إلى لـْؤلـؤ الـعـقـ        ـِد َدمـًا َأْن َرَأْت شـَواتى خـضـیبـا 

 ومـشـیبـامیتـًة ، : كـّل داٍء یـْرجـى الّدَواُء لھ ِإلــ       ـّال الفـظـیعـیـِن 
 َذنـبـَك أبـقـى  حـسـنـاتـى عـنـد الـحـسـاِن ُذنـوبا) ٤٧(یـا نـسـیَب الثـغـاِم

 ولـئـْن عـبـَن مـا َرأیـَن لـقـْد َأنـ     ـكـْرَن مـسـتـنكـَرًا وعـبـَن مـعـیبـا
 َأْو تـصـّد عـَن قـلًى لكـفَى بالشـ        یـِب بـیـنـى و بـیـنـھـّن حـسـیبـا

 َأى اللـُھ أّن لـلشـیـِب فـضـًال     جـاَوَرتـُھ اَألبـَراُر فى الخـلـِد شـیبـالـْو َر
ومـْن . وھذا البیت األخیر من شعره الجید المشھور : "ثم یفند رأى مـْن اتھمھ بالتناقض فى معانى ھذه االبیات بقولھ 

خضبت خدھا إلى لؤلؤ : " وقولھ "  ولعوبًا فأبكى تماضرًا: " إنھ ناقض فى ھذه األبیات ، لقولھ : یتعصب علیھ یقول 
 : ثم قال" . العقد دمًا 

 یـا نـســیَب الثـغـاِم َأبـقـــــــى       حـسـنـاتـى ، عنـَد الحـســـاِن ُذنوبــــا 
 تناقض ، آلن وقالوا كیف یبـكیَن َدمًا على مـشـیبھ ثم یـعـبـنـھ ولیس ھاھنا" . َولــئـْن عـبـَن مـا َرَأیـَن : " وقولھ  

الشیب إنما أبكى تـمـاضرًا ولعوبًا أسفًا على شبابھ ، والحسان اللواتى عـبـنـھ غـیـُر ھاتین المرأتین ، فیكون من َأشـفـَق 
 : علیھ من الشیب منھن وَأسـَف على شبابھ ـ بكَى ، كما قال األخطل

 ْرَذُل اَألبـــَداِللـمـا َرَأْت بـَدَل الشباِب بـكـْت لُھ     إّن المـشـــیَب َأل 
 . "(٥٧(وھو مستقیم صحیح . ولم تك ھذه حال من عابھ  

ولیاقوت رأى مشابھ لرأى . وھكذا یتضح لنا بطالن مزاعم أبى الفرج وتعسفھ فى اتھام اآلمدى بعدم الموضوعیة       
على صحة رأیھ ، ھذا ما نجده أبى الفرج حیث یتھم اآلمدى بالتعصب على أبى تمام والمیل للبحترى ، ویقطع بالدلیل 

وھو كتاب حسن وإْن كان قد عیب علیھ فى مواضع منھ ، ونـسـَب :"فى معرض حدیثھ عن كتاب الموازنة إذ یقول 
فرقٌة قالْت : والناُس بعـُد فیھ على فریقین . إلىالمیل مع البحترى فیما أورده ، والـتـعـصـب على أبى تمام فیما ذكره 

وطائفة أسرفت فى التقبیح لتعصبھ ، فانھ جـّد واجتھد فى طمس .  البحترى وغلبة حبھم لشعره برأیھ حسب رأیھم فى
 محاسن أبى تمام ، وتزیین مرذول

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  
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 : ولـعـمـرى إّن األمر كذلك ، وحـسـبـَك َأنھ بلغ فى كتابھ إلى قول أبى تمام. البحترى  
 َأصـّم بـَك النـاعـى و إْن كاَن َأسـمـعـا 
ھو مرذول ، وال :وشرع فى إقامة البراھین على تزییف ھذا الجوھر الثمین ، فتارة یقول ، ھو مسروق ، وتارة یقول  

 . "(٦٧( أكثر من ذلكیحتاج المتعصب إلى
 لقد اشتمل رأى یاقوت السابق على عدة أمور ، أولھا حكمھ العام على مباحث كتاب       

طمس محاسن أبى تمام، وتزیین مرذول " الموازنة بعدم الموضوعیة حیث جعل غایة اآلمدى فى موازنتھ ھى 
، ومثل ھذه العبارة تكفى للتدلیل على تعسف "ولعمرى إن األمر كذلك : " ، ثم  قطع بسالمة رأیھ فقال " البحترى 



وقد جاء فى شعر البحترى بیت ھو عندى أقبح من كل ما عیب بھ : " یاقوت وإّال كیف یستقیم مثل قول اآلمدى ـ مثًال 
 أبو تمام فى ھذا

 : قال البحترى فى مدح المعتز باهللا: " أو قولھ )" .٧٧(الباب
             ـتـعـنـیُف عـْن كـَرٍم یـصـّدْهال العـْذُل یـْرَدعـُھ وال الـ    
وھذا عندى من أھـجـِن ما مدح بھ خلیفة وأقبحھ ، ومن ذا یـعـنـُف الخلیفة أو یصده ي إن ھذا بالھجو أولى منھ  

 : وكیف یستقیم مثل قولھ فى تقریظ شعر أبى تمام)" . ٨٧(بالمدح
 : قال أبو تمام

           نـقـضـى ِذمـاَم اَألْربـِع اَألْدراِسما فى وقـوفـَك سـاعـًة من بـاِس   
 . (٩٧"(وھذا ابتداء جید بالغ  

 : قال أبو تمام: " أو قولھ 
 ِدمـٌن َألـّم بـھـا فـقاَل سـالُم           كـْم حـّل عـقـدَة صـبـِرِه اِإللـمـاُم 
) " . ٠٨( وعجز البیت أیضًا جید بالغھذا المصراع األول فى غایة الجودة والبراعة والحسن والصحة والحالوة ، 

 ومثل ھذا كثیر یمكن الرجوع إلیھ فى باب الحدیث عن مساوىء
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (٢٨(ى تمام، أو فى حدیثھ عن محاسن شعر أب) ١٨(شعر البحترى 

أما دلیل یاقوت على سالمة رأیھ فنراه فى ذلك الشاھد الشعرى الذى جعلھ جوھرًا ثمینًا ال یجوز لآلمدى النظر فیھ        
، ثم أوھمنا بأن اآلمدى قد بذل جھدًا فائقًا فى أكثر من محاولة للقدح فى البیت المذكور ، وأیـًا كانت قیمة البیت الفنیة ، 

 م یتعرض فى كتابھ للبیت إال مرة واحده وذلك فى معرض حدیثھ عن سرقات أبى تمام ، ومع ذلكفان اآلمدى ل
فان اآلمدى لم یصدر رأیًا ینقص فیھ من قیمة البیت بل أورد الدلیل على رأیھ دون أن یعقب علیھ كما ھى عادتھ فى 

 :  النـصـرىوإنما ذكر قول سفیان بن عبد یـغـوَث) ٣٨(تعقیبھ على السرقات المستقبحة
 صـمـْت لُھ ُأُذنـاَى حـین نعیتُھ           وَوجْدُت حـْزنًا دائمًا لم یـْذھـب 
 : أخذه الطائى فقال: " وقال  
 (٤٨(أصّم بَك النـاعى وإن كاَن أسـمـعا          َوَأصـبـَح مـغـنـى الجـوِد بعـَدَك بـلـقـعـا 
دور قبل غیره من آراء المحدثین فى موضوعیة اآلمدى ، حیث عقب وھنا یستدعى المقام ذكر رأى الدكتور محمد من 

ومن الواضح اتحاد المعنیین ـ أن نعى الممدوح قد صعق الشاعر أو الناس : "على رأى یاقوت فى البیت السابق بقولھ 
 البحترى وأصابھم الصمم  ـ فأى تعصب فى أن دل على ذلك ، وقد رأیناه فى السرقات یحتاط ویرد عن أبى تمام وعن

وإذا كان ھذا المعنى بالذات قد یقع ألى شاعر بغیر حاجة إلى تأثره بسواه فان ھذه . سواء بسواء ادعاءات خصومھما 
الطریقة ، طریقة اعتبار المعنى مسروقًا لمجرد التوارد، كانت شائعة فى النقد العربى ، سواء عند اآلمدى أو سواه ، 

 . (٥٨"( غیره ، وأما إرذالھ للبیت فذلك ما ال وجود لھ فى الموازنة بل لعل اآلمدى كان أقل ِاسرافًا من



ولكن الحق أن اآلمدى ھذا كان إذا  عرض لنقد أبى تمام أو البحترى فى عیب من : " ... أما قول أحمد أمین        
أما اآلمدى فمفضـل " : ، فانھ ـ فى ظنى ـ ال یتعارض مع قولھ ) ٦٨"(عیوبھما ، أو میزة من میزاتھما ، كان عادًال

 ، ألن العبارة الثانیة تتحدث عن تأثیر العامل النفسى فى الحكم ، وقد الحظنا) ٧٨"(للبحترى متحجب ، یفضلھ فى خفاء
م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  
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ما الحظھ أحمد أمین فى أثناء مناقشتنا لحدیث اآلمدى عن مساوىء شعر البحترى وسرقاتھ، ومع ذلك فان تعاطف  

. اآلمدى مع البحترى لم یخرجھ من دائرة االعتدال والموضوعیة أو التعصب على أبى تمام ، وقد رأینا شواھد ذلك 
، فان عبارة أحمد أمین الثانیة تدلل على إعتدال ) ٨٨(مل النفسى والذوق الشخصىوإذا كان النقاد ال ینكرون أثر العا

اآلمدى وعدم اسرافھ فى التعبیر عن أحاسیسھ تجاه المنقود ـ إذ استطاع ستر أحاسیسھ واخفاء مشاعره على حد قول 
فى مقدور البشر ، بل أقّر بتأثیر الموضوعیة المطلقة التى لیست  أحمد أمین ـ ، ھذا باالضافة إلى أن اآلمدى لم یـّدِع

وباهللا أستعین على مجاھدة النفس ، ومخالفة الھوى ، وترك التحامل ، فان جّل اسمھ حسبى : "العامل النفسى حینما قال
 . (٩٨"(ونعم الوكیل

نھایة وقد تحدث األستاذ طھ إبراھیم باسھاب عن مفھوم الموضوعیة وماھیتھا فى النقد وحدودھا ، لیصل فى        
كذلك تحدث مندور عن مفھوم العدل والموضوعیة ) . ٠٩(حدیثھ إلى االقناع ببطالن االدعاء بعدم موضوعیة اآلمدى

والعدل فى األدب لیس معناه إھمال الذوق الشخصى وعدم الحكم على الردىء : "، ووسم موازنة اآلمدى بھما فى قولھ 
التعصب الذى الیقوم على حجة فنیة ، وال ینظر إلى األشیاء نظرة برداءتھ والجید بجودتھ ، وإنما معناه الخلو من 

وھذا عیب ال نجده عند اآلمدى ، رغم ما أذاعھ عنھ المتأخرون كیاقوت وغیره من تحاملھ على .  فاحصة مستقصیة 
 . (١٩"(واآلمدى بعد ذلك ھو ـ فیما نرى ـ أكبر ناقد عرفھ األدب العربى .  أبى تمام وانحیازه إلى البحترى 

أما أھمیة كتاب الموازنة وموقعھ بین الدراسات النقدیة فقد سبق التدلیل علیھا بما عرضناه من مباحثھ الجادة ،        
وقضایاه النقدیة الھامة ، وآرائھ وارشاداتھ التى رسمت الطریق للشعراء كى یسیروا علیھ ویخلصوا أشعارھم من كل 

ففى حدیثھ عن األخطاء والعیوب ـ مثًال ـ نالحظ أن اآلمدى ھدف إلى . یین العیوب التى أوضحھا لھم فى شعر الطائ
تأصیل ھذا المبحث وذلك بتناولھ آلراء النقاد الذین سبقوه ومناقشتھا واظھار ما بھا من خطأ ، ثم بین أنواع العیوب 

ھ عن السرقات ـ مثًال ـ وفى حدیث. واألخطاء التى تستقبح فى الشعر وذلك لكى یتجنب الشعراء الوقوع فى مثلھا 
نالحظ اإلھتمام البالغ بتأصیل ھذا المبحث الذى كثـرْت فیھ آراء النقاد إذ الحظ میل معاصریھ من النقاد إلى اإلتھام 

 بالسرقة
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشعریة لمجرد اشتراك شاعرین فى معنى بدھى ، وقد رأینا أدلتھ الموضوعیة فى اخراج المعانى المشتركة والبدھیة  

 من دائرة السرقة ، وكذلك اخراجھ ألخذ المعنى أو اللفظ
 ساطعًا على وقد عد غیر ناقد ھذا المبحث دلیًال. وصرفھ إلى غرض آخر أو الزیادة فیھ أو النقصان من دائرة السرقة 

 . (٢٩(عمق بصیرة اآلمدى وسعة ثقافتھ النقدیة



وإذا كنا ال نسعى ھنا إلى إعادة تتبع مباحث الكتاب للتدلیل على أھمیتھا ، فاننا نكتفى بذكر آراء بعض النقاد        
لى بن عبدالعزیز المعاصرین الذین بھرھم اآلمدى بموازنتھ ، فالدكتور مندور ـ مثًال ـ یقرر أن اآلمدى والقاضى ع

وقد الحظت سوزان بینكنى اعجاب النقاد المعاصرین ) . ٤٩"(ھما ناقدا العرب اللذان ال نظیر لھما)" ٣٩(الجرجانى
: " ، فأرجعت أھمیة الكتاب ـ رغم تحفظھا الذى رأیناه على بعض مباحثھ ـ إلى عاملین رئیسیـن ) ٥٩(بكتاب الموازنة

أما العامل . وبلفظ صریح وواضح عن الذوق العربى المحافظ فى القرن الرابع الھجرى األول أنھ یعبـر تعبیرًا محددًا 
وصفوة القول أن المكانة . الثانى  فیتمثل فى أن الموازنة تأتى بمثابة خاتمة الحوار األدبى حول أبى تمام والبحترى 

 (٦٩"(لة لرسم خریطة النقد العربى القدیم تجعل من دراستھا ونقدھا حجر الزاویة فى أیة محاو" الموازنة"التى احتلتھا 
. 

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھـــوامـــش البـــــحـــــــث 
. ى ھو السبب الوحید الرتحالھ إلى بغداد بل ھنالك أسباب أخرى من أھمھا حاجتھ المادیة ـ لم یكن التحصیل العلم١ 

 : راجع
  ٧٨ ، ص  ٨ج  . ٠٨٩١ ، دار الفكر العربى ، بیروت ٣. معجم األدباء ، ط: یاقوت الحموى ، شھاب الدین  =        

. 
 . ٦٨ ، ص ٨یاقوت ، ج : = ـ راجع ٢

 ، ١ ، ج ٠٥٩١دار الكتب المصریة . انباه الرواة ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط: ن القفطى ، جمال الدی=        
 . ٥٨ص 

 .٨١٢ص . ھـ ٦٢٣١مصر . بغیة الوعاة ، مطبعة السعادة : السیوطى ، جالل الدین =        
ا بین الخاص والمشترك المؤتلف و المختلف ، نثر المنظوم ، فرق م: ـ صنف اآلمدى أكثر من عشرین كتابًا ، منھا ٣

من المعانى ، تفضیل امرىء القیس على الجاھلیین ، الحروف من األصول فى األضداد ، فعلت وأفعلت فى النحو ، 
 : راجع. المؤتلف والمختلف و الموازنة : ومع ذلك فلم یصلنا من كتبھ إال كتابا .. وغیرھا 

 .   وما بعدھا٥٨ ، ص ٨یاقوت ، ج  =       
 .  وما بعدھا٨٨٢ ، ص ١القفطى ، ج  =       
 .  ١٢٢، ص ) بدون تاریخ(دار المعرفة بیروت . الفھرست ،ط:ابن الندیم ، محمد بن اسحق  =       

 .   ٨٨٢ ، ص ١ـ القفطى ، ج ٤
 .  ٢٥ ، ص ١ م ، ج ١٦٩١مصر . دار المعارف . ، ط الموازنة ، تحقیق السید أحمد صقر: ـ اآلمـدى ، أبو القاسم ٥
 .  ـ وذلك حسب تقسیم اآلمدى٦
 .  ٣٣١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧
 .  ٣٤٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٨
  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 . ٦٩٣ ـ ٨٨٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٩ 
 .  ٤٥ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٠١
 .  ٤٥ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ١١
 . ـ صنف اآلمدى كتابھ بعد وفاة الشاعرین بأكثر من مئة عام٢١
 . ٨ ، ص ١ـ اآلمدى ،ج ٣١
 . ٩ ، ٨ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٤١
 . ٩ ، ص  ١ـ اآلمدى ، ج ٥١
 .  ٠١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٦١
 .  ٢١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧١
 . فھوم الموضوعیة ، ونناقش آراء السابقین والالحقین فى موضوعیة اآلمدىـ سنقف فى نھایة ھذا البحث على م٨١
 .  ٢١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٩١
 .  ٤١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٠٢
 .  ٤١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ١٢
 . ٩١ـ٨١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٢٢
 . ٦٢ـ٩١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٣٢
 .     ٧ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٤٢
 . ٣٥ـ٦٢ ، ١ج السابق ، : ـ راجع ٥٢
 .     ٣٥ ، ٢٥ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٦٢
 .   ١٢١ ، ٠٢١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧٢
 . ٠٢١ـ٠١١ ، ص ١السابق ، ج : ـ انظر ٨٢
 . ٩٢١ ، ٨٢١ ، ٧٢١ ، ١ـ اآلمدى ، ج ٩٢
 . ٩٢١ ، ٨٢١،  ٧٢١ ، ١ـ اآلمدى ، ج ٠٣
 .  ١٩٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ١٣
 .  ٥٦ ، ٤٦،ص ١ـ اآلمدى ، ج ٢٣

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -جلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩٧ ، ٨٧ ، ١ـ اآلمدى ، ج ٣٣ 
 .      ٠٨ ،ص ١ـ اآلمدى ، ج ٤٣
 .     ٤٩ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٥٣
 .     ١٩  ، ص١ـ اآلمدى ، ج ٦٣
 .     ٨٧ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧٣



 . ٥٨ ، ٤٨ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٨٣
 ـ ٩٧م ، ص ٢٨٩١ ، بیروت ١. عیار الشعر ، تحقیق عباس عبد الستار ، ط: ابن طباطبا ، محمد أحمد :  ـ انظر ٩٣

٥٨  . 
 . ٩٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٠٤
 . ـ المصدر السابق١٤
 .  ٦٣١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٢٤
 .  ١٥١ـ٧٣١ ، ص ١ اآلمدى ، ج ـ٣٤
 .  ٥١٢ـ٤١٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٤٤
 . ٦٤ ، ٣٤م ، ص ٦٨٩١ ، الھیئة المصریة العامة ١مجلة فصول ، المجلد السادس ، العدد الثانى ، ط : ـ انظـر ٥٤
 . ٣٤٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٦٤
 .  ٩٤٢ـ٦٤٢ ، ص ١السابق ، ج : ـ راجع ٧٤
 . ٩٤٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٨٤
 . ٣٥٢ـ٠٥٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٩٤
 ...... وانظر ما بعدھا من نماذج تحلیلیة یتتبع أآلمدى فیھا باقى ألوان البدیع . ٤٥٢ ، ٣٥٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٠٥
 .  ٨٨٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ١٥
 .  ٩٨٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٢٥
 .  ٣٠٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٣٥
 . ٤٢٣ـ٤٠٣ ، ص ١لسابق ، ج المصدر ا: ـ انظر باقى األبیات ٤٥

  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٠٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٥٥ 
 . ٤٢٣ـ٤٠٣ ، ص ١السابق ج : ـ انظر باقى النماذج فى ٦٥
 . ٥٢٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧٥
 . ٢٩٢ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٨٥
 . ٦٧٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٩٥
 . ٥٨٣ـ٠٦٣ ، ص ١السابق ، ج : ـ راجع ٠٦
 . ٩٥٣ـ٠٥٣ ، ص ١السابق ، ج : ـ راجع ١٦
 . ٦٩٣ـ٦٨٣ ، ص ١السابق ، ج : ـ راجع ٢٦
 اآلمدى ، فالجاحظ من ـ یعد الجاحظ من أوائل النقاد الذین نظروا فى قضیة اللفظ والمعنى وقد كان رأیھ مخالفًا لرأى٣٦

إن المعانى مطروحة فى الطریق ، یعرفھا العجمى والعربى ، والبدوى :" أنصار اللفظ ، وقد قال فى ھذه القضیة 



والقروى ، وإنما الشأن فى إقامة الوزن ، وتمییز اللفظ وسھولتھ ، وسھولة المخرج وفى صحة الطبع وجودة السبك 
 : راجع..."  . 

 . ٠٤،١٤ ، ص ٣ھـ ج ٣٢٣١القاھرة . الحیوان ، ط: بو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، أ       
 . ٨٩٣ـ٧٩٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٤٦
 . ٨٩٣ـ٧٩٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٥٦
 . ٨٩٣ـ٧٩٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٦٦
 .  ٠٠٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧٦
 .  ٢٠٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٨٦
 . ٣٥عدد الثانى ، ص مجلة فصول ، المجلد السادس ، ال: ـ راجع ٩٦
 .   حتى آخر الجزء٦٠٤ ، ص ١اآلمدى ، ج : ـ راجع ٠٧
 . واحدة الشوى ، وھى قحف الرأس ، أى جلدتھ: ـ الشواة ١٧
 . ٥٨ ، ٤٨ ، ص ٨ـ یاقوت  ، ج ٢٧
 . ١٧٤ـ٠٧٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٣٧

م ٤٩٩١ یولیو - العدد الثانى -مجلة الجامعة اإلسالمیة                   المجلد الثانى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( ثغم: اللسان .  (نبت أبیض الثمر والزھر یـشـبـُھ بیاض الشیب بھ : ـ الثـغام ٤٧ 
 . ٣٠٢ـ٢٠٢ ، ص ٢ـ اآلمدى ، ج ٥٧
 . ٨٨ ، ٧٨ ، ص ٨ـ یاقوت ، ج ٦٧
 . ٦٨٣ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٧٧
 . ٥٥٣ ، ص ١، ج ـ اآلمدى ٨٧
 . ٦٠٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٩٧
 . ٧١٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٠٨
 . ٦٨٣ـ١٩٢ ، ص ١السابق ، ج : ـ راجع ١٨
 ...  وحتى آخر موازناتھ٧٩٣ ، ص ١السابق ، ج : ـ راجع ٢٨
 . ٥٩ ، ص ١اآلمدى  ، ج : ـ راجع ٣٨
 . ١٠١ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٤٨
 .  ٦٤١، ص ) بدون تاریخ ( دار نھضة مصر ، . عند العرب ، طالنقد المنھجى : ـ مندور ، محمد ٥٨
 .  ١٨٤ م ، ص٧٦٩١دار الكتاب العربى ، بیروت  . ٤. النقد األدبى ، ط: ـ أمین ، أحمد ٦٨
 .   ٢٨٤ـ أمیـن ، ص ٧٨
 .  ٤٠٤ـ٢٠٤، ص " مقالة النسون " مندور ، : ـ راجع مثًال ٨٨
 .  ٥٠٤ ، ص ١ـ اآلمدى ، ج ٩٨



 . ٩٧١ـ٦٧١ م ، ص ١٨٩١بیروت . المكتبة  العربیة  . تاریخ النقد األدبى عند العرب ، ط: م ، طـھ ـ إبراھی٠٩
 .  ٣٩ـ٢٩ـ مندور ، ص ١٩
 : ـ راجع مثًال٢٩

 . ٥٣ـ٤٣ م ، ص ٩٦٩١األنجلو المصریة   . ٢السرقات األدبیة ، ط : طبانة ، بدوى  =    
 . ٩٠١مندور ، ص  =    
 .    ٢٨٤أمین ، ص =    

  نبیل خالد أبو على                   كتــاب الموازنــة٠د 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، وقد تناولناه فى بحث مستقل ، وھو معاصر لآلمدى" الوساطة بین المتنبى وخصومھ "ـ وھو صاحب كتاب ٣٩ 
 . ٢٦١ـ مندور ، ص ٤٩
 : ـ راجع مثًال٥٩

 . ٨٧١ـ٧٧١ابرھیم ، ص  =             
 .       ٣٨٤أمین  ، ص =             

 . ٢٤ـ مجلة فصول ، ص ٦٩
  


