
 كتـاب المــوازنـة
 عرض ونقـد

       
  : ديـاآلم
عاش أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى اآلمدي في القـرن الرابـع           
، وقد هدت البصرة ميالده ، كما كانت مرتع نشأته ، وفيهـا بـدأ    يالهجر

مرحلة الطلب و التحصيل العلمي، وقد كانت البصرة آنذاك مركزاً ثقافيـاً  
ثـم ارتحـل   ... ار الفحول في العلم و األدب واللغة والفلسفةشهد نتاج كب

، فالتقى شيوخها وأخذ عـن  ) ١(اآلمدي إلى بغداد ليستكمل تحصيله العلمي
علمائها المشهورين كاألخفش والحامض والزجاج وابن دريـد والسـراج   

، وابن  يوقد اطلع على كتب كبار النقاد مثل ابن سالم الجمح). ٢(ونفطويه
وابن المعتز ، وقدامة بن جعفر ، وابن طباطبا وغيرهم ، ثم ألـف   قتيبة ،

: كتباً في الرد على بعضهم أو في تبيين أخطاء بعضهم ، ومن هذه الكتب 
كتاب الرد على ابن عمار فيما خطـأ فيه أبا تمام ، وكتاب ما في عيـار  
الشعر البن طباطبا من الخطأ ، وكتاب تبيين غلط قدامة بن جعفـر فـي   

                                                        
لم يكن التحصيل العلمي هو السبب الوحيد الرتحاله إلى بغداد بل هنالك أسباب أخرى من ) ١(

، دار  ٣. معجم األدباء ، ط: ، شهاب الدين  يياقوت الحمو : راجع. أهمها حاجته المادية 
  .  ٧٨، ص   ٨ج .  ٠٨٩١الفكر العربي ، بيروت 

انباه الرواة ، تحقيق محمـد أبـو   : ، جمال الدين  يالقفط - . ٦٨ /٨ياقوت  - :راجع ) ٢(
 . ٥٨ /١،  ١٩٥٠دار الكتب المصرية . الفضل إبراهيم ، ط

  .٢١٨ص  .هـ  ١٣٢٦مصر . بغية الوعاة ، مطبعة السعادة : ، جالل الدين  يالسيوط -



، وفي تصوير المكانة العلمية التي وصـل إليهـا   ) ١...(اب نقد الشعر كت
اتسع في اآلداب وبرز فيها ، وانتهت رواية الشـعر  : "اآلمدي قال القفطى 

، توفي اآلمدي في البصـرة  " القديم واألخبار في أخر عمره بالبصرة إليه
  ) .٢(عام سبعين وثلثمائة من الهجرة

 
  : ماهية الكتاب 

إن كتاب الموازنة من أمهات كتب النقد األدبي التـي اسـتقرت فيهـا            
أصول النقد العربي ، وهو أيضاً من مصادر البيان العربي الهامة ، وقـد  
ألف هذا الكتاب الغزير في مادته، الجديد في منهاجه ودراسته في فتـرات  

يـق ،  متقطعة لعل أسبقها تلك الفترة التي اهتم فيها اآلمدي بـالجمع والتوث 
والتي كانت إبان مرحلة الطلب والتحصيل العلمي حيث حدد اآلمدي بدايتها 

نظرت في شعر أبى تمام والبحتري في سنة سبع عشرة وثلثمائة ، : "بقوله 
واخترت جيدها ، وتلقطت محاسنها ، ثم تصفحت شعريهما بعد ذلك علـى  

ما لـم   يحترمر األوقات ، فما من مرة إال وأنا ُألحـق في اختيار شعر الب

                                                        
المؤتلف و المختلف ، نثر المنظوم ، فرق : باً ، منها صنف اآلمدي أكثر من عشرين كتا) ١(

ما بين الخاص والمشترك من المعانى ، تفضيل امرىء القيس على الجاهليين ، الحروف 
ومع ذلك فلم يصلنا من .. من األصول في األضداد ، فعلت وأفعلت في النحو ، وغيرها 

وما   ٥٨، ص  ٨ياقوت ، ج  - :  راجع. المؤتلف والمختلف و الموازنة : كتبه إال كتابا 
دار . الفهرست ،ط :ابن النديم ، محمد بن اسحق  - . وما بعدها ١/٢٨٨ يالقفط - . بعدها

   ١٢٢، ص ) بدون تاريخ(المعرفة بيروت 
   .   ٢٨٨، ص  ١القفطى ، ج ) ٢(



أكن اخترته من قبل ، وما علمت أنى زدت في اختيار شـعر أبـى تمـام    
  .) ١"(ثالثين بيتاً على ما كنت اخترته قديماً

أما سائر الفترات فنستوضحها في تصريح اآلمدي الذي نجـده       
أنـه يعيـد    ئحيث يبين للقار) ٢(بعد االنتهاء من تحبير بعض فصول كتابه

ضافة كـل مـا   إب ئثم يعد القار يف عليه ما وجده ،كتابة الفصل لكي يض
:  يقولـه فـي بدايـة الجـزء  الثـان      -مـثالً   -سيعثر عليه ، من ذلك 

وبـيـضـت آخر الجزء أللحق به ما وجدته منهما في دواوين الشعراء "
، وكذلك قوله في بداية الجزء ) ٣"(فعلـمت عليه ، وما لعلى أجده بعد ذلك

من كتاب الموازنة بين شعر أبى تمام  يالجزء الثانقد ذكرت في : "الثالث 
وبـيـضـت آخر الجـزء   يخطأ أبى تمام في األلفاظ والمعان يو البحتر

) .  ٤"(أللحق به ما يمر من ذلك في شعره ، وأستدركه من بعد في قصـائده 
وقد انتظمت مباحث الكتاب فـي خمسـة أقسـام تنـاول اآلمـدي فيهـا       

 :  الموضوعات اآلتية

،  يوأورد فيه آراء النقاد في شعر أبى تمـام والبحتـر  : قسم األول   ال - 
  .واستقصى رأي المتعصبين لهذا أو لذاك 

  . وذكر فيه أخطاء أبى تمام في اللفظ واألسلوب والمعنى:  يالقسم الثان -

                                                        
 مصـر . دار المعارف . ، ط الموازنة ، تحقيق السيد أحمد صقر: اآلمدي ، أبو القاسم ) ١(

  .٥٢، ص  ١م ، ج  ١٩٦١
  .   وذلك حسب تقسيم اآلمدي) ٢(
  . ١/١٣٣اآلمدي ) ٣(
  . ١/٢٤٣اآلمدي ) ٤(



وذكر فيه استعارات أبى تمام المستهجنة ، وما جاء فـي  : القسم الثالث  -
و من سوء نظم ، وتعقيد تركيـب ، ووحشـي   شعره من طباق مستكره 

  . ألفاظ ، وما وقع فيه من كثرة زحافات
  .ي وفيه حلل عيوب شعر البحتر: القسم الرابع  -
 يوفيه وازن بين الشاعرين موازنات جادة في المعـان : القسم الخامس  -

 -وقد بين في بداية هـذا القسـم    ٠التي اتفق موضوعها في شعرهما 
سام كتابه صعوبة نقد الشعر ، وقال إن لهـذا الميـدان   الذي عده أهم أق

رجاله الذين تخصصوا في نقد الشعر وتمرسوا على هـذه الصـناعة ،   
  . )١(ودعا إلى الرجوع إليهم في نقد الشعر و صناعته

 

أما منهج الكتاب فقد رسمه اآلمدي منذ البداية وحدد خطـاه بطريقـة           
هـذين الشـاعرين  ألخـتم     ئكر مساوبذ ئوأنا أبتد: "واضحة حيث قال 

 يفهو في هذه المقولة يحدد نقطة البداية وحد النهاية ، و لك) ٢"(بمحاسنهما
يتدرج إلى النهاية التي سعى للوصول إليها حـدد اآلمـدي النقـاط التـي     

وأذكر طرفاً من سرقات أبى تمـام ،  : "ستساعده على تحقيق ذلك ، فقال 
البحتري في أخـذ مـا    ئعره ، ومساووإحاالته ، وغـلـطه ، وساقط ش

ثـم   ٠أبى تمام ، وغير ذلك من غلطه في بعض معانيـه   يأخذه من معان
وقصيدة إذا اتفقتا فـي الـوزن و القافيـة     أوازن من شعريهما بين قصيدة

وإعراب القافية ، ثم بين معنى و معنى ، فان محاسنها تظهر في تضاعيف 
ل واحد منهما فجوده مـن معنـى   ثم أذكر ما انفرد به ك ٠ذلك و تنكشف 

                                                        
  . ٣٩٦ – ١/٣٨٨اآلمدي )١(
  . ١/٥٤السابق ) ٢(



، و  وأفرد باباً لما وقع في شعريهما من التشبيه، سلكه ولم يسلكه صاحبه 
ختيـار المجـرد مـن    ثم أتبع ذلك باال ٠باباً لألمثال ، أختم بهما الرسالة 

ليقرب تناولـه ، و يسـهل     شعريهما ، و أجعله مؤلفاً على حروف المعجم
هذا هو المنهج الـذي  ) . ١("شاء اهللا تعالى حفظه ، وتقع اإلحاطة به ، إن

وإذا  ، هما سعى إلي وهل حقق ،لتزم به احد  يلى أإرسمه اآلمدي لنفسه ف
 هذا ما سنحاول اإلجابة عليـه فـي   ،كان ذلك فكيف عالج قضاياه النقدية 

  .ثنايا حديثنا عن القضايا التي عالجها في كتابه 
 

 : آلمدي في موازنتهأهم القضايا النقدية التي عالجها ا 
لقد بينا آنفاً المنهج الذي رسمه اآلمدي لنفسه ، والموضـوعات التـي           

هذه الموضـوعات   يسيناقشها بغية الوصول إلى غايته ، ولنعرض فيما يل
طريقته في معالجة قضـاياه النقديـة ، وأيـة     على كي نتعرفلأو القضايا 

  . فلسفة نقدية تلك التي كان يؤمن بها
 

 :  آراء النقاد في شعر أبى تمام و البحتري: والً أ 

نصـاف  أن يجعل مصـنفه هـذا إل   -منذ البداية  -آثر اآلمدي 
الشاعرين ، وبموضوعية تامة يبين ما لكل منهما من حسنات وما عليه من 
مآخذ ، و كان عليه أن يوثق النصوص التي سيعتمد عليها قبل الشروع في 

م يفته بل خلص أشعارهما مما علق بها مـن  موازنته ، وإن هذا الجانب ل
أخطاء ليس للشاعرين فيها دخل ، وذلك بأن عاد إلى أكثر من نسخة مـن  

                                                        
 . ١/٥٤ آلمديا )١(

  



ديوان أبى تمام وكذلك ديوان البحتري ، والجدير بالذكر في هـذا المجـال   
 ) .١(قدام اآلمدي على موازنتهإهو أن الديوانين نسخا أكثر من مرة قبل 

سة نحاول الوقوف على أهم الحجج التي وفي هذا الركن من الدرا
بغية الوقوف علـى   -كما أوردها اآلمدي  -احتج بها أصحاب كل شاعر 

االصول النقدية السائدة في ذلك العصر والتي شـكلت جـزءاً مـن ذوق    
 .ي اآلمد

أن أبا تمام له فضل السبق ، أما البحتـري  : من حجج أنصار أبى تمام  -
حتذى حذوه ، وكذلك أن البحتري يعتـرف  فهو الالحق الذي أخذ عنه وا

بتقصير جيد شعره عن جيد شعر أبى تمام ، هذا باإلضافة إلى أن الجيد 
 ) .٢(في شعر أبى تمام كثير ، وهو لكل ذلك أشعر من البحتري

أن البحتري لم يصاحب أبا تمام : رد أنصار البحتري على هذه الدعوى  -
وقد دللـوا علـى   .  راوياً لشعره ولم يتتلمذ على شعره ، إذ أنه لم يكن 

ذلك بأكثر من دليل ، ففي دليلهم األول يجعلوننا نتخيل أن أبا تمام هـو  
ودليل هذا هو الخبر المستفيض مـن  "الذي حاول األخذ عن البحتري ، 

وقد دخـل   ياجتماعهما وتعارفهما عند أبى سعيد محمد بن يوسف الثغر
 :  إليه البحتري بقصيدته التي أولها

 أفاقَ صب من هوى فُأفيقا     أم خان عهداً أم أطاع صديقاًَأ

وأبو تمام حاضر ، فلما أنشدها عـلـق أبو تمام أبياتاً كثيـرة منهـا ،    
أيهـا  : فلما فرغ من اإلنشاد أقبل أبو تمام على محمد بن يوسف فقـال  

و ينشـده   ياألمير ، ما ظننت أن أحداً يـقدم على أن يسـرق شـعر  
                                                        

  .  صنف اآلمدي كتابه بعد وفاة الشاعرين بأكثر من مئة عام) ١(
  . ١/٨ اآلمدي) ٢(



اليوم ، ثم اندفع ينشد ما حفظه ، حتى أتى على أبيـات   حتى يبحضرت
كثيرة من القصيدة ، فبـهـتَ البحتري ، ورأي أبو تمام اإلنكـار فـي   

أيها األميـر ،  : وجه أبى سعيد محمد بن يوسف ، فحينئذ قال أبو تمام 
حسـان كلـه ، وأقبـل    إلواهللا ما الشعر إالّ لـه ، ولقد أحسـن فيـه ا  

ويذكر محاسنه ، ثم جعل يفخـر بـاليمن ،    نيه ،يـقـرظه ويصف معا
وأنهم ينبوع الشعر ، ولم يقنع من محمد بـن يوسـف حتـى أضـعف     

والخطـاب   -فهذا الخبر الشائع يبطل ما ادعيـتم  .  للبحترى الجائزة 
 ) .١"(-موجه إلى أنصار أبى تمام 

وفي الدليل الثانى الذي يسوقه اآلمدي يجعلنا نحس ميله وتعاطفـه مـع    -
رجـل   -أي اآلمدي  -وقد أخبرنى أنا : "نصار البحتري حيث يقول أ

وكان عالماً بشـعر أبـى تمـام     -من أهل الجزيرة يكنى أبا الوضاح 
أن القصيدة التي سمعها أبو تمام من البحتري  -والبحتري و أخبارهما 
القصيدة التـي   -وكان اجتماعهما و تعارفهما  -عند محمد بن يوسف 

  : ا أوله
 -أبكيتَ إالّ دمنةً وربوعا -بتداركما المالَم ولوعا     فيم اْ

 : وأنه لما بلغ إلى قوله

 في منزٍِل ضنك تخاُل به القنا    بين الضلوعِ إذا انحنين ضلوعا

سروراً به ، وتـحـفـياً بالطائية، : نهض إليه أبو تمام فقبل بين عينيه  
ننا لنالحظ في إو) . ٢"(يـمـنـيـاًأبى اهللا إال أن يكون الشعر : ثم قال 

                                                        
 . ٩،  ١/٨ اآلمدي) ١(
 
  . ١/٩مدي اآل )٢(



كالم اآلمدي الذي ينقله عن أنصار البحتري الحرص على تأكيد الخبر ، 
أخبرنى أنا ، ثم نتبين حرصه على أال يكون هنالـك أيـة   : حينما يقول 

وكان اجتماعهما : معرفة مسبقة قبل هذا اللقاء المذكور ، وذلك في قوله 
 . وتعارفهما

قولهم أن البحتري أكثر شاعرية مـن أبـى   : البحتري ومن أدلة أنصار  -
تمام إذ أنه قد يكـون   يتمام ، ذلك بالرغم من افتراض تأثر البحتري بأب

أبى تمام لقرب البلدين ، وكثرة ما كان شـيـئــاً   ياستعار بعض معان"
وليس ذلـك بمـانع مـن أن    . من معانيه معتمـداً لألخذ أو غير معتمد 

منه ، فهذا كـثـيـر قـد أخـذ عـن جميـل ،      يكون البحتري أشعـر
وتلـمذ له ، واسـتـقـى من معانيه ، فما رأينا أن أحداً أطلـق علـى   
كـثـير أن جميالً أشعر منه ، بل هو عند أهل العلم بالشعر والروايـة  

ثم يسوق اآلمدي بعض االستشهادات علـى ذلـك   ) . ١"(أشعر من جميل
أن هذه خلـة ال توجب لكم تفضـيل  فقد علمتم اآلن : "قول إلى ال يينتهل

وهـذه  ) . ٢"(أبى تمام على البحتري من أجل أنه أخذ منه شيئاً من معانيه
نظرة صائبة تدل على استيعاب اآلمدي لفلسفة النقد واسـتيعابه  لقضـية   

لما يريده يعـود   ئاللفظ والمعنى ، ثم بعد أن يطمئن إلى حسن فهم القار
تمام حجة عليـه ليوضـح    يبأا أنصار إلى مقولة البحتري التي اعتبره

قـال  ) . ٣(كيف أنها تحسب له ـ وهذا من قبل التعاطف مع البحتـري  
                                                        

   . ١/١٠ آلمدي) ١(
   . ١/١٢ اآلمدي) ٢(
سنقف في نهاية هذا البحث على مفهوم الموضوعية ، ونناقش آراء السابقين والالحقين في ) ٣(

  . موضوعية اآلمدي



خير  يورديئ يجـيـده خير من جـيد: (وأما قول البحتري : "اآلمدي 
، ال عليه ألن قوله  يفهذا الخبر إن كان صحيحاً فهو للبحتر) من رديئه

ختالف وشعره شديد االستواء ، هذا يدل على أن شعر أبى تمام شديد اال
نحن  -والمستوي الشعر أولى بالتقدمة من المختلف الشعر ، وقد أجمعنا 

على أن أبا تمام يعلو علـواً حسناً و ينحط انحطاطـاً قبيحـاً ،    -وأنتم 
وأن البحتري يعلو ويتوسط ، وال يسقط ، ومن ال يسـقطُ وال يسفسـفُ   

ـ ) . ١"(أفضُل ممن يسقط ويسفسف اآلمـدي بعـض الحجـج     وقثم يس
والروايات التي تثبت أن مقولة البحتري السابقة لصالحه وليست عليـه،  

 :  وبعد أن يطمئن إلى ذلك ، يعود لذكر حجج الطرفين ، فيقول

مذهب البديع  -فأبو تمام انفرد بمذهبٍ اخترعه : قال صاحب أبى تمام  -
هذا مذهب : قيل  وصار فيه أوالً وإماماً متبوعاً ، وشـهـر به حتى -

أبى تمام ، وطريقة أبى تمام ، وسلك الناس نهجه ، واقـتـفـوا أثره ، 
 ) .٢"(وهذه فضيلة عرى عن مثلها البحتري

سقاط هذه الحجـة ونفـي هـذه    إأما أنصار البحتري فيحاولون جاهدين  -
ال هو بأول فيه ، وال سابق إليه بل سلك " الميزة ، إذ يرون أن أبا تمام 

سبيل مـسـلم ، واحتذى حـذْوه، وأفرط وأسرفَ وزال عـن   في ذلك
النـهج المعروف ، والسـنن المألوف وعلى أن مسلماً أيضاً غير مبتدع 
لهذا المذهب ، وال أوٌل فيه ، ولكنه رأي هذه األنواع التي وقـع عليهـا   

                                                        
  . ١/١٢ اآلمدي) ١(
  . ١/١٤السابق ) ٢(



منثـورة   -االستعارة ، والطــباق ، والتجنـيس   :  يوه -اسم البديع 
  ).١..."(عار المتقدمين ، فقصدها ، وأكثر في شعره منهامتفرقة في أش

ثم يذكرون بعد ذلك األدلة على وجود هذه الصور من البديع فـي  
سالمية وفي األحاديث النبويـة  القرآن الكريم وفي األشعار الجاهلية واإل

صدر اآلمدي ، والذي يرى فيـه   ثم بعد ذلك القول الذي يثلج. ..الشريفة 
فقد سـقط اآلن  : "ع تلك الميزة عن أبى تمام يقول اآلمدي دف تأكيداً على

احتجاجكم باختراع أبى تمام لهذا المذهب وسبقه إليه ، وصار اسـتكثاره  
منه وإفراطه فيه من أعظم ذنوبه ، وأكبر عيوبه ، وحصل للبحترى أنه 
ما فارق عمود الشعر وطريقته المعهودة ، مع ما نجده كثيراً في شـعره  

ة والتجنيس والمطابقة ، وانفرد بحسن العبـارة ، وحـالوة   من االستعار
 ) .٢..."(األلفاظ ، وصحة المعانى 

ثم بعد ذلك يذكر اآلمدي رد أنصار أبى تمام على هذا الدفاع ، إذ يرون  -
أن الذي يعرض عن أشعار أبى تمام هم الذين لم يفهمـوا شـعره، وأن   

 .  كثيراً عن الشعر ونقدهانكارهم هذا لشعره ال يضيره ألنهم ال يعلمون 

أما أنصار البحتري فيردون على هذا االدعاء بقولهم إن الكثيـرين مـن     *
بالشعر ونقده أعرضوا عن شعر أبى تمام ـ أمثال دعبـل    الشعراء العلماء

ثـم  . وغيرهما ـ ومن هنا تبطل هذه الـدعوى    يوابن األعراب يالخزاع
ء فأنصار أبى تمـام يبطلـون   تثير هذه الدعوى ونقيضها العديد من اآلرا

االستشهاد بدعبل بحجة أنه كان يكره أبا تمام ، فيجيبهم أنصار البحتـري  

                                                        
  . ١/١٤ اآلمدي) ١(
  . ١٩ – ١/١٨ اآلمدي) ٢(



واآلمدي ال يعلق على ) ١(وهكذا كل يورد حججه ،وما شأن ابن األعرابى 
، ولو سألنا اآلمدي عن الحكمة الكامنة خلـف هـذا السـكوت     يءذلك بش

بتفضيل أحـدهما علـى اآلخـر ،    فأما أنا فلست ُأفـصح : "ألجابنا بقوله 
ولكنى أقارن بين قصيدة وقصيدة من شعرهما إذا اتـفـقـتا في  الـوزن  

أيهما أشعر فـي  : والقافية وإعراب القافية ، وبين معنى ومعنى ، ثم أقول 
تلك القصيدة، وفي ذلك المعنى ي  ثم ُأحـكم أنت حينئذ على جملة ما لكل 

جابـة الكافيـة   إنهـا اإل ) . ٢"(ءيد والردواحد منهما إذا أحطت علماً بالجي
الذي يريد أن يبسط جوانـب الموضـوع    يالشافية ، وإنه الناقد الموضوع

ـ  يأ -ويضع يده على كل جوانـب الشـعر    ئالقار يبين يد ء لـه  ييض
ثم يترك الحكم له لذلك فان اآلمدي يسـوق حجـج كـل مـن      -الطريق 

حدثوا عن األخطـاء أورد مـا   ذا تإالفريقين و يتابعهما في كل ما قالوه ، ف
ذكره أنصار البحتري من أخطاء أبى تمام ، وما ذكره أنصار أبى تمام من 

) ٣(أخطاء البحتري دون تدخل ، وقد آثرنا أن نحيل على ذلك في الكتـاب 
متدرجين مع تصـنيف اآلمـدي    أعم،  ألننا سنذكر هذه األخطاء بصورة

مجـال فهـو حديثـه عـن     أما الذي نرى وجوب ذكره في هذا ال.  لكتابه
  . ة السرقات الشعري

  
 

 :السـرقات الشـعرية  : ثانياً  

                                                        
  . ٢٦ – ١/١٩اآلمدي ) ١(
  . ١/٧دي اآلم) ٢(
  . ٥٣ – ١/٢٦السابق : راجع ) ٣(



لقد تناول اآلمدي قضية السرقات الشعرية من جميع جوانبها ، فـذكر          
إلمامه بكل هـذه اآلراء ثـم يقنعـه     ئيبين للقار يكلآراء النقاد السابقين 

ايته وممارسـته  من طول در -اآلمدي  -بالرأي الصائب الذي توصل إليه 
وفلسفته النقدية في هذا المبحث راح يتتبـع   يذا ما اقتنع بمفهومه النظرإف

 . سرقات أبى تمام

رأي أبى الضـياء  : من آراء النقاد السابقين في قضية السرقات األدبية   * 
 بشـر بن تميـم

ورأي ابن أبى طاهر ومن احتذى حذوهما ، إذ يعدان كـل اشـتراك فـي    
ن شاعرين من باب السرقة ، أما رأي اآلمدي فيكمن فـي  معنى أو لفظ بي

ألنا وجـدناه  " ئرده على أبى الضياء ، إذ يقول إن مفهوم أبى الضياء خاط
قد ذكر ما يشترك الناس فيه ، وتجرى طبـاع الشـعراء عليـه ، فجعلـه     

، وإنما السـرق يكون في البديع الذي ليس للناس فيـه اشـتراك،    مسروقاً
الباب فهو الذي أخذه البحتري مـن أبـى تمـام ، ال مـا      فما كان من هذا

وهو يعرض هنا بكتاب  -)  ١"(كـثـر فيه أبو الضياء وحـشـا به كتابه
وبمثل هذا القول رد علـى    - الذي تتبع فيه سرقات البحتري أبى الضياء

أبى طاهر الذي تتبع سرقات أبى تمام ، وأورد بعض األبيـات التـي    ابن
أورد ابن أبى :   يبى طاهر السرقة ثم فند مقولته ، كما يلادعى فيها ابن أ

 :  طاهر قول أبى تمام
 لم يمتْ من لم يمتْ كرمـه: ي فقاَل ل     ألم تمتْ يا شقيقَ الجود من زمنٍ 

 : ي وقال أخذه من قول العتاب 

                                                        
   . ٥٣ – ٥٢/ ١اآلمدي ) ١(



من نشرِها منشور فكأنه           حياته تْ صنائعه إليهدر 

ومثل هذا ال يقال فيه مسروق ، ألنه قد جــرى فـي   : "مدي ثم علق اآل 
عادات الناس ـ إذا مات الرجل من أهل الخير والفضل ، وُأثنـي عليـه    
بالجميل ـ أن يقولوا ما مات مـن خلـف مثل هذا الثناء ، وال من ذُكـر   

  ) . ١"(بمثل هذا الذكر ، وذلك شائع في كل أمة ، وفي كل لسان
من األبيات ، ودافع عنها ، وإن كان قـد وافـق    كذلك أورد العديد

 )٢(ابن أبى طاهر في بعض ما قاله

ثم ذكر اآلمدي رأياً آخر من آراء النقاد السابقين في قضية السـرقات ،   -
البدهيـة مـن    يوهو الرأي الذي يعد اشتراك شاعرين في بعض المعان

 ين، وقد رفض اآلمدي هذا الرأي ألن مثـل هـذه المعـا    باب السرقة
ذكـروا   البدهية معروفة لكل خاطر وال يختلف عليها اثنان ، وأورد ما
 :  من قول أبى تمام ، وفند دعواهم ، فمثالً قولهم عن بيت أبى تمام

البـهائم إذاً من جهلهن اقُ تجرِى على الحجى    هلكنزاألر فلو كانت 

 :  أنه مسروق من قول أبى العتاهية 

 في الرز           ق ، سواء جهولهم والحـليمإنما الناس كالبهائم 

وبين المعنيين خالف ، ألن أبا العتاهية أراد أن : "وقد علق اآلمدي بقوله  
البهائم ، وهذا قائم في  يِرزق كل نفس يأتيها جاهلةً كانت أو حليمة كما يأت

لو  أن الرزق: وأبو تمام قال  .  الفطرة والعقول ، تتفق الخواطر في مثله 
جرى على قـدر العقل لهلكت البهائم من جهلها ، وهذه زيادة في المعنـى  

                                                        
  . ١٢١،  ١/١٢٠اآلمدي ) ١(
  . ١٢٠ – ١١٠/ ١السابق : انظر )٢(



إلى غير ذلـك مـن   ) . ١"(حسنة ، وإن كان إلى معنى أبى العتاهية يؤول
 ) .٢(األمثلة التي ذكرها اآلمدي

وبعد ذلك فلنسأل اآلمدي عن مفهومه للسرقة الشـعرية وأيـن تكمـن           
 !  ليس من قبيل السرقات السرقة إذا كان ما ذكر آنفاً

ال يحبذ اآلمدي االتهام بالسرقة ألية عارضة التقاء بين شاعرين ، بـل         
الشعراء المتأخرين ، لـذلك   ئمن كبير مساو يإنه ال يرى سرقات المعان

 فراد مثل هذا الباب للسرقات كان غير جـدير بهـذا االهتمـام ،    إفهو يعد
والناقـد   ئالقـار  يريح يكل، ولكن ) ٣(هجدر أن يتناول ما هو أهم منواأل

ويخلصهما من مثل هذا المأزق قسـم السرقات إلى أنواع وحدد درجاتها ، 
 . ومثـل لها بشعر أبى تمام وكأنه بذلك يريد أن يدمج النظرية مع التطبيق

تلك التي أخـذها   -التي ذكرها اآلمدي  -فمن محاسن سرقات أبى تمام  -
، وقد مثـل لها بالعديد من األبيات التـي نـورد    فأتى في معانيها بزيادة

 :  منها قول أبى تمام

نـْؤىناً         وحز لطمن ودكالخد أثاف ارالسو مثل ما انفصم 

 : ي أخذ من قول مرار الفقعس 

لطم كَأنه هنودانبها         بخدعلى جو قودالو أثر 

فـي مصـراع ،    -أي الطائي  -ى أورد المعن: "وقد عقب اآلمدي بقوله  
 ) .٤"(بمعنى آخر يليق به يوأتى في المصراع الثان

                                                        
  . ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٧/ ١اآلمدي ) ١(
   . ١٢٩/ ١اآلمدي )٢(
   . ٦٥،  ٤٦/ ١اآلمدي )٣(
  . ٧٩،  ١/٧٨ اآلمدي)٤(



ثم ذكر اآلمدي نوعاً آخر من االجادة في السرقة ، إذ يرى أن تحويـل   -
جادة فيه يحسب للشاعر ، و ذكر العديد من تحويالت أبـى  المعنى و اإل

ل إلـى  تمام التي صرف فيها المعنى من الغزل إلى الخمر و من الغـز 
 :  القيس متغزالًئ المديح ، و من ذلك قول امر

 سموتُ إليها بعدما نام َأهلها         سمو حبابِ الماء حاالً على حاِل

 :  فقلب أبو تمام معناه إلى المديح بقوله 

 )١(سما للعال من جانبيها كليهما     سمو عبابِ الماء جاشت غواربـه

ها اآلمدي أيضاً ، أخذ المعنـى و تجويـد   ومن محاسن السرقات التي ذكر 
 :  لفظه وتوضيح مقصده ، من ذلك قول مسلم بن الوليد

 ال يستطيع يزيد من طبيعته         عن المرؤة والمعروف إحـجاماً

إذا كان مسلم سبق إلى هذا المعنى فان أبا تمام أخذه فكشفه وأحسن اللفـظ    
 :  و أجاده ، فقـال

 )٢(فّ حتى لو َأنه        دعاها لقبضٍ لم تجبه أناملهتعود بسطَ الك

هذه هي محاسن السرقات ، وكما رأينا فان التمثيل من شعر أبى تمام ،  -
السرقات فهي كثيرة ككثرتها في شعر أبى تمام ، و نورد هنـا   ئأما مساو

 :  السرقات ئالمجال من مساو   مما ذكره اآلمدي ما يتسع له

 :  عنى كما هو بلفظه ، مثال ذلك قول أبى تمامأن يأخذ الم -1 

 أبـن مع السـباعِ الماء حتى     لخالته السباع من السباعِ

  - الحماسة"وقد أورده أبو تمام في مختاراته -أخذه من قول الشاعر  

 )١(فُألـ          ـفي كالمدّل من السباعِ يترِد السباع مع
                                                        

  . ١/٨٠السابق ) ١(
  . ١/٩٤السابق ) ٢(



 :   ، من ذلك قول األرقط بن زغـيـلأن يأخذ اللفظ والمعنى معاً  -2 

 يوأسقام ينهنه دموعك من سحٍ وتسجامِ       البين َأكثر من شوق

 وما أظن دموع العينِ راضيةً          حتى تسح دماً هطالً بتسجامِ

  : معنى البيتين ولفظهما فقال  -أبو تمام  - يأخذ الطائ 

 يوأحزان يالبين أكثر من شوق     يانوال الث يما اليوم أوَل توديع

 )٢(أقصى خراسانِ يوما أظن النوى ترضى بما صنعتْ      حتى تبلغن

ء ويتعسف في اللفظ ، من ذلك قول مسـلم بـن   يأن يأخذ المعنى فيس -3 
 :  الولـيد

 يكسو السيوفَ نفوس الناكثين به       ويجعُل الهام تيجان القنا الذُبِل

 : فقال –وأساء األخذ وتعسف اللفظ  -تمام أخذه أبو  

 )٣(قنا الظهورِ قنا الخطىِ مدعما     َأبدلتَ أرُؤسهم يوم الكريهة من 

 : أن يأخذ المعنى فيقصر فيه عن األول ، من ذلك قول بشار بن برد -4 

فؤاد له ليس نحتى       تركنا الد نفؤاد الد شرِبنا من 

 : قصــر عنـه ، فقالأخذه أبو تمام ف
 )٤(ورحتُ بما في الدن َأولى من الدن     يبعزمت يغدتْ وهي أولى من فؤاد

 -هكذا نالحظ أن اآلمدي استوفي القضية وأنصف المحدثين من الشعراء  
وليس لنا ما نقوله في هذا  -) ١(وكأنه يلبى طلب ابن طباطبا في هذا الشأن

                                                                                                                              
  . ١/٩١اآلمدي ) ١(
  . ١/٧٨السابق ) ٢(
  . ٨٥،  ١/٨٤السابق ) ٣(
 . ١/٨٧السابق ) ٤(



ديثه عن السرقات كان الناقـد البصـير الـذي    المقام إال أن اآلمدي في ح
  . توافرت له مؤهالت الناقد وثقافته

 

 : ذكر أخطاء أبى تمام في اللفظ واألسلوب والمعنى: ثالثاً  

لآلمدى في تتبع وتصنيف األخطاء الشعرية فلسفة خاصة ، ونظرة               
يـرين ، قسـم   لى قسمين كبإتعمقة ، نلمس ذلك في تقسيمه األخطاء منقدية 

يخرجه من حسبانه منذ البداية ألنه ال يعد من عيـوب الشـعر الخاصـة    
ما بوبه النحويون من عيوب الشـعر فـي   : " بشاعر دون غيره من ذلك 

اإلقواء واإلكفاء والسـناد ، وغير ذلك مما هو عيـب فـي  اللفـظ دون    
  ) . ٢"(لى ذكره لكثرته وشهرتهإفليست بنا حاجة  -المعنى 

من  - ما أخذَتـه الرواة على المتأخرين"العيوب أيضاً  ومن هذه
أيضاً وأكثر من أن يحتاج إلى أن نبرهنه  فاشٍ -خطاء واللحون الغلط واأل

عليه ، فلم يكن أحد من متقدمٍ وال متأخر في خطئه وال سـهــوه   لأو ند
جحود الفضل بل عـفي عندكم إحسـانه  موال غلطه بمجهول الحق ، وال 

مـا  : وهنا نسأل إذن . ) ٣..."(، وغطى تجويده على تقصيره على إساءته 
نعـم إننـا    .ويرى أنها هـي األهـم    ،هي العيوب التي سيتتبعها اآلمدي 

نستشف من مقولته السابقة أنه ال يريد أن يتتبع العيـوب الظـاهرة التـي    
يعرفها الناقد وغير الناقد ، وال الهفوات البسيطة التـي يقـع فيهـا كـل     

من العيـوب   ين القسم الثانإالشعر ، لذلك ف يبل يبحث عن خوافالشعراء، 
                                                                                                                              

،  ١. عيار الشعر ، تحقيق عباس عبد السـتار ، ط : ابن طباطبا ، محمد أحمد : انظر  )١(
  . ٨٥ – ٧٩م ، ص ١٩٨٢بيروت 

  . ١/٤٩اآلمدي ) ٢(
  . ١/٤٩السابق ) ٣(



يوضحها ويستدل عليها بما وجده في شـعر أبـى   ، ينقسم إلى ثالثة أقسام 
 : تمام ، وهي

 يأخطاء في األلفاظ والمعان -1 

  سراف وقبح في البــديـعإ -2

  كثرة الزحافات واضطراب الوزن -3

تمام يحدد مصـادر حديثـه   وفي بداية حديثه عن عيوب شعر أبى 
علـى كـل ناقـد أن     يالتي ينبغ -ومدى حرصه على التزام الموضوعية 

 يوأنا اآلن أذكر ما غلط فيه أبـو تمـام مـن المعـان    : "فيقول  -يلتزمها 
واأللفاظ ، مما أخذته من أفواه الرجال وأهل العلم بالشعر عنـد المـذاكرة   

طته ، بعد أن أسقطت منـه  والمفاوضة ، وما استخرجته أنا من ذلك واستنب
  ) . ١("كل ما احتمل التأويل ، ودخل تحت المجاز والحت له أدنى علةً

فهو يأخذ بالرواية والمدارسة مع علماء عصره ثم يعود إلى رأيـه  
سقاط واهي العلل والعيوب التي يمكن تخريجهـا ،  إالخاص ، كل ذلك بعد 

 : طريقة معالجته لهاواآلن ننتقل مع اآلمدي في حديثه عن العيوب لنرى 

 :ي أخطاء أبى تمام في األلفاظ والمعان -1 

أورد اآلمدي في بداية حديثه عن أخطاء أبى تمام في اللفظ والمعنى ،         
اهللا من أخطاء أبى تمام ، ثم بين ما فيها  ما ذكره أبو العباس أحمد بن عبيد

، ثـم  ) ٢(ء ذلكمن جور وما فيها من صدق، مع التدليل والتوضيح في أثنا
أورد آراء بعض اللغويين في شعر أبى تمام ، وقـد وضـح هـذه اآلراء    

                                                        
 . ١/١٣٦اآلمدي  )١(
  
  . ١٥١ – ١/١٣٧اآلمدي ) ٢(



وقومها ثم انتهي بتتبع أخطاء أبى تمام التي سنورد منهـا هـذا األنمـوذج    
 .لنرى كيف كان يعالج مثل هذه المسائل 

 : من أخطاء أبى تمام التي أوردها اآلمدي ، قوله       

 إالّ وللبينِ فيه السهل والجلد    الهوى عمر خاض في بحرِ  ٍئما المرِ

خطأ إن كان أراد بالعمر مدة الحيـاة ،   يوهذا عند: "وعقب عليـه بقوله  
لكـل جـزء منـه    : ألنه اسم واحد للمدة بأسرها ، فهو ال يتبعض ، فيقال 

ما لزيد رأس إالّ وفيه شجة أو ضربة ، وما له لسان : عمر، فكما ال يقال 
ما له عمر إال وهو قصير، وإنما : رِب أو فصيح فكذلك ال يقال إال وهو ذ

ما له ضلع إال مكسورة ، وما : يسوغ هذا فيما فوق الواحد ، مثل أن تقول 
مـا لـه   : "له يد إال وفيها أثر ، وال رجـل إال وبها حنف ، وليس قولهم 

ر ، ما له عمر إالّ قصي: مثل قولك ،  عيش إال منغص وال حياة إال كدرة 
: نسان ليس هو مدة حياته بأسرِها ، ألنك قد تقول ولو قلته ، ألن عيش اإل

ـ    بمصر يبالعراق طيبا، وكانت حيات يكان عيش  يلذيـذة ، وكـان عيش
، ألن العمـر   يكان عمر:  وال تقول . باليمن  يبالحجاز أطيب من عيش

فـان   .هو المدة بأسرها ، والعيش والحياة ليسا كذلك ، ألنهما يتبعـضان 
ما لزيد رأس حسن ، وال أنف أشـم ، وال لسـان   : فأنت قد تقول : قلت 

إنما صلح هذا من أجل النفي ، ألنك إنما تريد ليس لـه رأس  : ذَرِب ، قيل 
" إال "س الحسنة ، وال لسان من األلسـن الذّرِبة ، وإذا دخـلت  ومن الرؤ

لزيـد رأس إآل   لـيس "ههنا فقد جعلت المنفي موجـباً وحقيقة ، وإذا قلت 
. فقد أوجبت له عدةَ رؤوس ، وهذا خطأ ، وكذاك سبيل العــمر   "حسن

وإن كان أراد بالعمر منزله الذي يتوطنه ويعمره ، فذلك هو المعمر ، وما 
نهم يسمونه عمـراً ،  إيكون دير النصارى ف علمت أحداً سماه عمراً إال أن



فظهما ومعناهما واحـد  مكان عمر ، ألن ل" وطن"وما كان يمنعه أن يقول 
وقد ذكر العمر فـي موضـع   . نسان عدة أوطان يـوطـنها وقد يكون لإل

 :  آخر من شعره وهو يريد مدة الحياة ، فقال

 أن تئيم حالَئله يإذا مارِقٌ بالغدرِ جاور عمره       فذَاك حرِ

نفاد، بالغدر فقد عرضه للزوال وال -أي قارنه  -أراد أنه إن جاور عمره  
إال مدة الحياة أيضاً ، " األول"وهذا من عـويص ألفاظه ، وما أراد بالبيت 

 ) .١(ألن ما قبل البيت وما بعده عليه يدل

يدلل األنموذج السابق على سعة ثقافة اآلمدي اللغوية التي مكنتـه  
، وال أظن أنه جانب الصواب فيما ذهب  يمن التحليل والتعليل الموضوع

سـوزان  "أما زعم " . يمرع"بى تمام في استخدامه للفظ إليه من تخطيء أ
ظهار ثقافته في فقه اللغة حجب إأن حرص اآلمدي على " بينكنى ستتكيفتش

، فهو زعم تعوزه الدقة ، وإالّ فما هي الرؤيـة  ) ٢(عنه الرؤية الفنية النفاذة
" عمـر "الفنية النفاذة التي تعنيها المستشرقة والتي قد تبرر اسـتخدام لفـظ   

  . في األنموذج السابق" عيش أو حياة"مكان لفظ 
  
 

 : سراف وقبح إما في بديع أبى تمام من  -2 

بعد أن تتبع اآلمدي أخطاء أبى تمام في اللفظ والمعنى ، وأخطاءه في         
الصياغة وترتيب الكالم وكل ما يتصل بهذا الباب ، انتقل للحـديث عـن   

                                                        
  . ٢١٥ – ١/٢١٤اآلمدي ) ١(
، الهيئة المصـرية العامـة    ١، ط  يمجلة فصول ، المجلد السادس ، العدد الثان: انظر ) ٢(

  . ٤٦،  ٤٣م ، ص ١٩٨٦



تعقد من نسجه ونظمه ، على ما رأيـت  والمستكره الم القبيح من استعاراته"
المتذاكرين بأشعار المتأخـرين يتذاكرونه ، وينعـونــه   -أي اآلمدي  -

عليه ويعيبونه به وعلى أنى وجدتُ لبعض ذلك نظائر في أشعار المتقدمين 
فعلمتُ أنه بذلك أغتـر ، وعليه في العذر اعتمد ، طـلـباً منه لإلغـراب  

 ) .١("...لفاظ واأل يالمعان يوحـش واإلبداع ، وميـالً إلى

من البداية يثبـت العـذر للشـاعر وال     -كما نالحظ  -فاآلمدي 
كما يعتبر بعض النقاد المعاصرين أن النقد  -يهاجمه من أجل تخطيئه فقط 

بل يبحث له عن مخرج ، ثم يهدف إلى تبصير  -هو البحث عن األخطاء 
يكون الكالم نظرياً نـورد هـذه   ال نطيل و يكلو.  الالحقين من الشعراء 

 األبيات التي عدها اآلمدي من مرذول ألفاظ أبى تمام وقبيح اسـتعاراته ، 

 : لنرى كيف يعقب عليها ، وما هي نظرته النقدية التحليلية إليها

 : قول أبى تمام  -1 

قكمن خر َأضججتَ هذا األنام    فقد عيكمن َأخد مقو هريا د 

 : وقوله   -2 

 ياألبـ ولين َأخادعِ الدهرِ       يسَأشكر فرجةَ اللببِ الرخ

 : وقـوله  -3 

 فضربتُ الشتاء في َأخدعيه      ضربةً غادرته عوداً ركوباً

 : وقوله -4 

تغتدعلينا كَل يومٍ و يتروح        عمنهن يصر هرالد كَأن خطوب 

 : وقـوله  -5 

                                                        
  . ١/٢٤٣اآلمدي ) ١(



هرالد إلى مجتد أال ال يمد      نصر فيقطع من الزند يكفاً بسيء 

 : وقـوله -6 

 والدهر أَألم من شرِقتَ بلْؤمه      إال إذا أشرقته بكـرِيم

 : وقـوله  -7 

 تحملتُ ما لو حمَل الدهر شطره      لفكر دهراً أي عبَأيه َأثقُل

 : وقوله يـصـفُ قصيدته  -8 

 أنها      على كل رأسٍ من يد المجد مغفرتحّل يفاع المجد حتى ك

من الذكرِ لم تنفخْ وال هي تزمـر    امرمز ابِ الملوك١(لها بين أبو( 

وأشباه هذا مما إذا تتبـعته فـي  : "أما تعليق اآلمدي على هذه األبيات فهو 
للـدهر   -مع غثاثة هـذه األلفـاظ    -شعره وجدته كثيراً فجعل كما ترى 

يداً تقطع من الزند ، وكأنه يصرع ، وجعله يشـرق بـالكرام ،   أخدعاً ، و
ويفكر ويبتسم ، وأن األيام بنون له ، والزمان أبلق ، وجعل للمديح يـداً ،  

  .) ٢.."(.تزمر  تنفخ وال أنها ال ولقصائده مزامر إالّ
الغرض من االستعارة وطريقـة العـرب    -اآلمدي  -ثم يوضح  

وبعد ذلك يعود إلى األبيات السـابقة   -) ٣(قدماءمع التمثيل بشعر ال -فيها 
ـ  :"وأما قول أبى تمام :" ليبين العيب فيها بقوله  " يولين أخادع الـدهر األب

: فأي حاجة إلى األخادع حتى يستعيرها للدهر ي وكان يمكنـه أن يقـول   
، أو لين جوانب الدهر ، أو خالئق الدهر ، كما  يولين معاطف الدهر األب

فالن سهل الخالئق ، ولين الجانب ، ومــوطأ األكنـاف ، وألن   :  تقول
                                                        

  . ٢٤٩ – ١/٢٤٦اآلمدي :  راجع ) ١(
  . ١/٢٤٩السابق ) ٢(
  . ٢٥٣ – ١/٢٥٠السابق ) ٣(



الدهر قد يكون سـهـالً وحـزناً وليناً وخشناً علـى قـدر تـصــرف    
األحوال فيه ، فان هذه األلفاظ كانت أولى باالستعمال في هذا الموضـع ،  
 وكانت تنوب له عن المعنى الذي قصده ، ويتخلص من قبح األخادع ، فان

 : الكالم متسعاً، أال ترى إلى قوله ما أحسنه وأصحهفي 

 نحن في وسنات عيشٍ      كأن الدهر عنا في وثـاق يليال

قـاقانــاً          غنينا في حواشيها الروأياماً لنا وله لد 

 :  ، وقوله يفاستعار لأليام رقة الحواش 

 لها َأسحـارك يأيامنا مصقولةٌ َأطرافها         بك ، والليال

 : ه وأبلغ من هذا وأبعد من التكلف وأشبه بكالم األوائل ، قول 

تذْعر وال سوام ثاتمذمومةٌ        للحاد فال يد الزمان سكن 

ء ، وإنما قبح األخدع يفقد تراه كيف يخلطُ الحسن  بالقبيح ، والجيد بالرد 
الموضع أو أتـى بـه    لما جاء به مستعاراً للدهر ، ولو جاء في غير هذا

 ) .١..."(حقيقة ووضعه في موضعه ما قبح 

هكذا نالحظ صواب رأي اآلمدي الذي ال يهدف إلى البحـث عـن   
الخطأ فقط ، بل إن هذا البحث وسيلة لكشف الحسن والصواب ، والـدليل  

  .  على ذلك أنه يورد أبياتاً أحسن فيها أبو تمام
 

 :  ف واضطراب الوزنما كثر في شعر أبى تمام من الزحا  -3 

                                                        
ألوان  ينظر ما بعدها من نماذج تحليلية يتتبع اآلمدي فيها باقوا. ٢٥٤،  ١/٢٥٣اآلمدي ) ١(

  ... البديع



العروض والقوافي ،  يوفي هذا الجانب تظهر براعة اآلمدي في علم        
وتظهر سعة أفقه في تقليب الشعر من جميع جوانبه ، فمثالً مما أعاب بـه  

 :  شعر أبى تمام من كثرة الزحاف واضطراب الوزن ، قوله

 ه فيوجعفيسرِع      ويضرِب في ذات اإلل ييقوُل فيسمع ويمش

" مفـاعيلن "األولى ، والياء مـن  " فعولن"فحذف النون من : "يقول اآلمدي  
، وذلك كله أيضاً  يالتي هي أول المصراع الثان" فعولن"التي تليها ، ومن 

يسمى مقبوضاً وهو من الزحاف الحسن الجائز ، إال أنه إذا جاء على هذا 
 .) ١(والكثرة في البيت الواحد قبح جداً يالتوال

ومثال ثان نورده لنظهر من خالله براعة اآلمدي ورسوخ قدمـه  
 :  في علم العروض وهو قول أبى تمام

في ثمده الذي        يضُل غمر الملوك ى أبى يـزيدإلى المفد 

ـ م: وهذا من النوع األول مـن المنسـرح ، ووزنـه    : "إذ يقول  تفعلن س
لن ، فحـذف السـين مـن    مفعوالتُ مستفعلن ، مستفعلن مفعوالتُ مسـتفع 

، فبقـى   يمستفعلن األولى ومن مستفعلن التي هي أول المصـراع الثـان  
متفعلن وهذا يـنـقـُل إلى مفاعلن ويسمى مخبونا ، ألنه حـذف ثانيـه ،   

لى مفتعلن ، ويقـال  إوحذف الفاء من مستفعلن األخيرة فبقى مستعلن فينقل 
عوالت األولى والثانية، وحذف الواو من مف. ، ألنه ذهب رابعه  يله مطوِ

فصار فاعالت ، ويقال له أيضاً مطوِى ، فأفسد البيت بكثـرة الزحـاف ،   
 :  وتقطيعه

 اأب - إللمفديد الذي  -  ي زِيد-  يضللغم-  لملوكر- فيثمده 

                                                        
  . ١/٢٨٨اآلمدي ) ١(



 فاعالتُ  - مفاعلن -  مستفعلن -  فاعالتُ  -مفاعلن- ١"(مفتعلن.(  
 

 :ي عيـوب شـعر البحتر: رابعـاً  

وكما بدأ اآلمدي في حديثه عن عيوب شعر أبى تمـام بالسـرقات   
كذلك بدأ بذكر سرقات البحتري ، وقسـمها من حيث الجودة والرداءة كما 
قسـم سرقات أبى تمام ، أما من حيث مصدر هذه السرقات فقـد قسـمها   

قسم للحديث عن سرقات البحتري من أبـى تمـام ،    : اآلمدي إلى قسمين 
وهنا يالحظ على اآلمدي . ث عن سرقاته من الشعراء اآلخرين وقسم للحدي

يتابعها كما تابعها عند أبـى تمـام ،    أن الملل بدأ يتسرب إليه لدرجة أنه ال
 بأنـه   -وأشعرنا معه  -ولكن ربما لم يرد اآلمدي تكرار نفسه إذ أنه شعر

مثلـة  قد قال الكثير في تتبع السرقات من قبل ، لذلك يكتفي بذكر بعض األ
مستغنياً بالتمثيل عن التفصيل ، وباإلشارة عن الحصر ، يؤكد ذلك قولـه  

البحتري من أشعار الناس  من سرقات يفهذا ما مر ب" : في نهاية هذا الباب
على غير تـتـبـع فخرجتها ولعلى لو استقصيتها لكانت نحو ما خرجته 

ر البـاب ،  من سرقات أبى تمام أو تزيد عليها ، وعلى أنى بيضت في آخ
 ) .٢"(ء منها ألحقته به ، إن شاء اهللا تعالىيمن ش يفمهما مر ب

شـعراء ،   لوقد عالج في هذا الباب بعض سرقات البحتري مـن ا 
  : قول البحتري ونورد منها

جاجةَ لونها فكأنها       في الكأسِ قائمةٌ بغيرِ إناءيخفي الز 

 : أخذه من قول على بن جبلةَ

                                                        
  . ١/٢٨٩اآلمدي ) ١(
  . ١/٣٠٣اآلمدي ) ٢(



 تدير منها        شعاعاً ال يحيطُ عليه كاس كأن يد النديم

 : -أي البحتري  -وقوله أيضاً  

عشرة فقرةً        منقادةً تحتَ السنانِ األصيد كالرمح فيه بضع 

 : أخذه من قول بشار 

 )١(خلقوا قادةً وكانوا سواء       ككعوبِ القناة تحتَ السنانِ

خصص اآلمدي باباً نبـه فيـه منـذ     ولسرقات البحتري من أبى تمام        
البداية على أنه لن يحصر كل هذه السرقات ألن أبا الضياء بشر بن يحيى 

بالغ فيه حتى تجاوزه إلـى  " الكاتب قد حصرها ، ليس ذلك فحسب بل إنه 
وتقـوم   ن اآلمدي يذكر ما يراه مسروقاً بحقإلذلك ف) ٢(ما ليس بمسروق 

يحيى فيما أورده ، بل يحيل المتشـوق   عليه القرائن ، وال يجارى بشر بن
 :  لمعرفة المزيد ، ونورد هنا ـ مما أورده ـ هذين النموذجين

  :  قال أبـو تمـام  -1 

 بالقفرِ غير مجيبِ يغـير داعٍ           ودعائ يفسواء إجابت

 :  فقال البحتري 

 يسأُلوسألتَ من ال يستجيب فكنتَ في اسـ      ـتخبارِه كمجيبِ من ال 

 :  وقـال أبــو تمـام  -2 

حسـود لها لسان طويتْ أتاح        فضيلة اُهللا نشر وإذا أراد 

 :  فقال البحتري 

 لْل عليها بحاسدإذا أنت لم تد       نعمة موضع الدهر ٣(ولن تستبين( 
                                                        

  . ٣٢٤ – ١/٣٠٤المصدر السابق : األبيات  يانظر باق) ١(
  . ١/٣٠٤اآلمدي ) ٢(
  . ٣٢٣ – ١/٣٠٤السابق : انظر باقي النماذج ) ٣(



ونالحظ هنا أنه يحصر سرقات البحتري من أبى تمام في سـتين  
أن هذا العدد القليل مثار شبهة تعاطف  -اآلمدي  -الحظ وأربع أبيات ثم ي

إنى قد تجاوزت في هذا الباب ، : ولعل قائال يقول : " مع البحتري فيقول 
وقصـرت ، ولم أستقص جميع ما خرجه أبو الضياء بشر بن يحيى مـن  

ولكننا فعـالً  ) ١...(المسروق ، وليس األمر كذلك ، بل قد استوفيتُ جميعه 
ونه مع البحتري ، ذلك التهاون الذي كان يعلمـه اآلمـدي نفسـه    نرى تها

ويحاول جاهداً تغطيته بأكثر من وسيلة ، وليس أدل على ذلك مـن قولـه   
من غيـر   -البحتري  ئفأما مساو: "وهو مقدم على تتبع أخطاء البحتري 

ـ  يءفقد حرصت واجتهدت أن أظفر له بسـ -السرقات  زاء مـا  إيكون ب
أبى تمام في سائر األنواع التي ذكرتها ، فلم أجد فـي   ئأخرجته من مساو

شعره ـ لشدة تحرزه ، وجـودة طبعه ، وتهذيب ألفاظه ـ مـن ذلـك إال     
 ي، وأن اآلمدي يريد أن يقول ليس للبحتـر ) ٢..."(أبياتاً يسيرة أنا ذاكرها 

خطاء فان اإلجابة قـد  أخطاء تستحق الذكر، وإذا تساءلنا لماذا يذكر هذه األ
ال يقـال إن   يكلخطاء بعض األ يت ومؤداها أنه يريد أن يثبت للبحترسبق

 . فيستهجن ذلك من اآلمدي!!  ئوالبحتري ال يخط ئأبا تمام يخط

ن اآلمدي يورد ما ذكره الناس من أخطاء البحتري ويحاول إلذلك ف
 :  الدفاع عنه ، فمثالً إذا عابوا على البحتري قوله

 يوسحابٍ تندى بغيرِ بروق    بغيرِ نجومٍ    يأي ليٍل يبه

قد يكـون بــرقٌ ال   : عابـه بعضهم بهذا ، وقالوا : "دافع اآلمدي بقوله  
غيث معه ، وهو برق الخلـب ، والرجل لم يقل ال برق إال ومعه مطر ، 

                                                        
  . ١/٣٢٥اآلمدي ) ١(
  . ١/٢٩٢السابق ) ٢(



بيـات التـي   إلى غير ذلك مـن األ ) ١(ال مطر إال ومعه برق: وإنما قال 
 ) .٢"(البحتري وليس بعيبوهذا ما عيب به "يوردها تحت باب 

ال نطيل أكثر من ذلك نجمل ما فعله اآلمدي في هذا الفصـل   يولك
ونـحيل القارىء عليه ، لقد ذكر اآلمدي بعد ذلك األخطاء التي وقع فيهـا  

، ثم انتقل إلى الحديث عن بعـض عيـوب   ) ٣(البحتري وبين وجه الخطأ
  ) .٤(وزانشعره التي ترجع إلى اضطراب األ

 
 : المـوازنة بين الشاعرين:  خامساً 

مهـد اآلمدي للولوج في هذا الباب بمبحثين صغيرين ،أفرد أولها 
تمام وخصائص شعره الفنية ، وفيه ناقش العالقـة  ي للحديث عن فضل أب

األهـم فـي    يبين اللفظ والمعنى ، وجعل مقياس المعنى هو المقياس النقد
لمعنى وتقدمه علـى اللفـظ   ، ودلل على أهمية ا) ٥(المفاضلة بين الشعراء

دون ما سواها فـضـل امـرؤ   - يلطيف المعان -وبهذه الخلة : "بقوله 
وبديع الوصف ولطيـف   يمن دقيق المعان -القيس ، ألن الذي في شعره 

                                                        
  . ١/٣٧٦اآلمدي ) ١(
  . ٣٨٥ – ١/٣٠٦السابق : راجع ) ٢(
  . ٣٥٩ – ١/٣٥٠السابق : راجع ) ٣(
  . ٣٩٦ – ١/٣٨٦السابق : راجع ) ٤(
يعد الجاحظ من أوائل النقاد الذين نظروا في قضية اللفظ والمعنى وقد كان رأيه مخالفـاً  ) ٥(

 يإن المعـان " :اللفظ ، وقد قال في هـذه القضـية    لرأي اآلمدي ، فالجاحظ من أنصار
، وإنما الشأن فـي   يوالقرو يوالعربي ، والبدو يمطروحة في الطريق ، يعرفها العجم

إقامة الوزن ، وتمييز اللفظ وسهولته ، وسهولة المخرج وفـي صـحة الطبـع وجـودة     
هـ 1323القاهرة  .الحيوان ، ط: الجاحظ ، أبو عثمان عمر بن بحر  :  راجع..." . السبك

 ،٤١،  ٣/٤٠ .  



فوق ما في أشعار سائر الشعراء مـن الجاهليـة    -التشبيه وبديع الحكمة 
ة من أن تشتمل من ذلـك  سالم  ، حتى إنه ال تكاد تخلو له قصيدة واحدواإل

القـيس فيهـا    ئواجتهاد امـر  يعلى نوع أو أنواع  ، ولوال لطيفُ المعان
وإقباله عليها لما تقدم على غيره ، ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه ، 
إذ ليست له فصاحة توصف ، بالزيادة على فصاحتهم ، وال أللفاظـه مـن   

   . )١"(الجزالة والقوة ما ليس أللفاظهم
بعد أن يبين اآلمدي رأيه في أهمية المعنى وتقدمه ، ويدلل علـى  و 

هذا الرأي ، نجده ينبه على فضل أبى تمام في هذا الجانب الهام ويستشـهد  
وجدتُ أهل النصفة من : "برأي خصوم أبى تمام المعتدلين أنفسهم إذ يقول 

بـا  أصحاب البحتري ، ومـن يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه ال يدفعون أ
ودقيقها واإلبداع واإلغـراب فيهـا ، واالسـتنباط     يتمام عن لطف المعان

أبى تمام نجده  يثبات براعة معانإ، وبعد أن يطمئن اآلمدي إلى ) ٢..."(لها
بفضل أبى تمام وتقدمه في هذا الجانب ، حيـث   ييصدر حكمه الموضوع

الشـعراء  ء الذي هو ضالة يوإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الش: " يقول 
 ) .٣"(يوطـلبتـهم ، وهو لطيف المعان

ومع كل ما تقدم من حديث اآلمدي عن أهمية المعنـى وفضـله ،   
عناصر القصيد ، ففي المبحث الذي أفرده للحديث  يفانه ال ينكر أهمية باق

عن فضل البحتري نجده ينبه على أهمية اللفظ وضرورة مشاكلته للمعنـى  
، وقرب المأخـذ ،   يالعلم به إال حسن التأتوليس الشعر عند أهل : "بقوله 

                                                        
  . ٣٩٨ – ١/٣٩٧اآلمدي ) ١(
  . ٣٩٨ – ١/٣٩٧اآلمدي ) ٢(
  . ٣٩٨ – ١/٣٩٧السابق ) ٣(



ختيار الكالم ، ووضع األلفاظ في مواضعها وأن يورد المعنـى بـاللفظ   او
وفي خضـم حديثـه عـن شـعر     ، ) ١..."(المعتاد فيه المستعمل في مثله

البحتري وسمات جودته يستكمل اآلمدي معالجته لقضية اللفظ والمعنـى ،  
أن تعلـم أن   يوينبغ: " ل منهما ، فيقول ويوازن بين اهتمام الشاعرين بك

سوء التأليف ورداءة اللفظ يذهـب بطالوة المعنى الدقيق ويفسده و يعميـه  
حتى يحوج مستمعه إلى طول تأمل ، وهذا مذهب أبى تمـام فـي معظـم    

وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوفَ بهاء وحسـنا  . شعره 
غرابةً لم تكن ، وزيادة لم تعهـد ، وذلـك    حتى كأنه قد أحدث فيه ورونقاً

لشعره ديباجة ، ولم يقولوا ذلك فـي  : مذهب البحتري ، ولهذا قال الناس 
في غير بالغة وال سـبـك جيد  يوإذا جاء لطيف المعان. شعر أبى تمام 

وال لفظ حسن ، كان ذلك مثل الطراز الجيد على الثـوب الـخــلق ، أو   
 ) .٢"(ية القبيحة الوجهنقش التعبير على خد الجار

رأي اآلمدي في ضـرورة المشـاكلة بـين اللفـظ      يوهكذا ينجل
والمعنى، وأثر تخلف مستوى أحدهما عن اآلخر فـي الهبـوط بمسـتوى    

ن اآلمدي يحتفي بالمعنى دون التقليل مـن  إالشعر ، وكما سبق أن الحظنا ف
أن التـي زعمـت   " سـوزان بينكنـى  "شأن اللفظ ، وليس األمر كما ظنته 

 ) .٣(عن رأيه في أهمية المعنى اآلمدي عدل

                                                        
  . ١/٤٠٠اآلمدي ) ١(
  . ١/٤٠٢اآلمدي ) ٢(
  .  ٥٣، ص  يمجلة فصول ، المجلد السادس ، العدد الثان: راجع ) ٣(



 يوبعد أن أوضح اآلمدي فلسفته النقدية انتقل للموازنة بـين معـان     
إلى أقسام مرتبة حسب ورودها في  يكل من الشاعرين ، وقسم هذه المعان

 :ي القصيدة ، وذلك على النحو اآلت

 . الموازنة بين االبتداءات بذكر الوقوف على الديار - 1 

 . الموازنة بينهما من ناحية التسليم على الديار - 2

 . الموازنة بينهما من حيث ذكر تعفية الرياح للديار - 3

 . الموازنة بينهما من حيث البــكاء على الديـــــار - 4

 . الموازنة بينهما من حيث سؤال الديار واستعجامها عن الجواب - 5

ن في الديار من الوحش وما يقارب الموازنة بينهما فيما يخلف الظاعني - 6
 .معناه

 . الموازنة بينهما فيما تهيجه الديار وتبعثه من جوى الواقفين بها - 7

 . الموازنة بينهما من حيث الدعاء للدار بالسـقيا - 8

ويستمر اآلمدي حتى يختم كتابه بتتبع معظـم معانيهمـا ويـوازن    
  ) .١...(بينهما

  
  
  

 يقه على البحث المنشوريراجع توث/   أمـا بعـد    

فقد تكون الوقفة المتأنية مع موضوعية اآلمدي في كتاب الموازنـة  
ضرورة تقتضيها طبيعة هذا البحث ، كذلك قد يكون الحديث عـن أهميـة   

                                                        
 . حتى آخر الجزء ١/٤٠٦ اآلمدي: راجع ) ١(



الكتاب وموقعه من الدراسات النقدية من متممـات الحـديث عـن كتـاب     
 . الموازنة

وجهات نظر الـذين تعرضـوا   أما موضوعية اآلمدي فقد تباينت فيها         
ننـاقش رأي أبـى الفـرج الببغـا      -مثالً  -الموازنة ، فمن آراء القدماء 

في معجمه إذ يقول في معرض حديثـه   يالشاعر الذي أورده ياقوت الحمو
صـاحب كتـاب    يكان اآلمدي النحو: " عن عادات الناس في المبالغات 

، ويجعلهـا اسـتطراداً   الموازنة، يـدعـى هذه المبالغات على أبى تمـام  
لعيبه إذا ضاق عليه المجال في ذَمـه ، وأورد في كتابه قوله من قصـيدته  

 : التي أولها

 من سجايا الطلوِل َأالّ تجيبا 

 خضيبا) ١(خضبتْ خدها إلى لْؤلِؤ العقـ     ـد دماً أن رأت شواتى

 ومشيبا كل داء يرجى الدواء له ِإلْـ             ـال الفظيعينِ ميتةً

هـذه واهللا  : ثم قال أبـو الفـرج   . هذه من مبالغاته المـسـرِفة : ثم قال  
 ) .٢(المبالغة التي يبلغ بها السماء

يحاول أبو الفرج الببغا في رأيه السابق أن يدلل على عدم موضـوعية         
اآلمدي في أحكامه ، وجعل غايته ـ أي اآلمدي ـ تصيد أخطاء أبى تمام    

في ظنى أن مثل هذا االتهام يمكن أن يوجـه ألبـى الفـرج    و. وذم شعره 
نفسه ، إذ يتضح تحامله من خالل مراجعة رأي اآلمدي في االبيات السابقة 

 : ، ففي معرض حديثه عن سؤال الديار يورد اآلمدي مطلع القصيدة

                                                        
  . ، وهي قحف الرأس ، أي جلدته يواحدة الشو: الشواة ) ١(
  . ٨٥ – ٨/٨٤ياقوت ) ٢(



   أن من مــقلة من سجايا الطلول أال تـجـيبـا                فصواب
 تـصـوبـا

نها واجعـل بكـاك جــواباً               تجــد الشـوق سـائالً       فاسأل
 ومـجـيبـا

وبعد أن يدلل على صحة المعانى واستحسانه لها ، يؤكـد علـى جـدتها     
وهذه فلسفة حسنة ، ومذهب من مذاهب أبى : " وتفرده في اختراعها بقوله 

وفي معـرض حديثـه   )" ١(تمام ، ليس على مذاهب  الشعراء وال طريقتهم
 : يورد اآلمدي قول أبى تمام" كره النساء للمشيب "  عن

لـعـــب البـيـــن بالمـفـــارِق ، بـــْل جــد    د ، فـأبـكـــى  
 تـمـاضـراً و لـعـوبـا

خـضـبـتْ خـدها إلى لـْؤلـؤ الـعـقـ        ـد دمــاً َأن رَأتْ   
 شـواتى خـضـيبـا

ميتــةً  : ـالّ الفـظـيعـيـنِ كـّل داء يـرجـى الدواء له ِإلــ        
 ، ومـشـيبـا

ذَنـبـك أبـقـى  حـسـنـاتـى عـنــد  ) ٢(يـا نـسـيب الثـغـامِ
 الـحـسـانِ ذُنـوبا

ولـئـن عـبـن مـا رأيـن لـقـد َأنـ     ـكـرن مـسـتـنكــراً  
 وعـبـن مـعـيبـا

                                                        
  . ٤٧١ – ١/٤٧٠اآلمدي ) ١(
 . ) ثغم: اللسان .  (نبت أبيض الثمر والزهر يـشـبـه بياض الشيب به : الثغام ) ٢(
  



 َأو تـصـد عـن قـلى لكــفي بالشــ        يــبِ بـيـنــى و    
 بـيـنـهـن حـسـيبـا

لـو رأي اللـه أن لـلشـيـبِ فـضـالً     جـاورتـه اَألبـرار فـي  
 الخـلـد شـيبـا

وهـذا  : "ثم يفند رأي مـن اتهمه بالتناقض في معانى هذه االبيات بقولـه  
إنـه  : ومـن يتعصب عليه يقول . البيت األخير من شعره الجيد المشهور 

: " وقولـه  " فأبكى تماضـراً ولعوبـاً   : " ات ، لقوله ناقض في هذه األبي
 : ثم قال" . خضبت خدها إلى لؤلؤ العقد دماً 

يـا نـســيب الثـغـامِ أَبـقـــــــى       حـسـنـاتــى ،   
 عنـد الحـســـانِ ذُنوبــــا

وقالوا كيف يبـكين دمـاً  " . ولــئـن عـبـن مـا رَأيـن : " وقوله  
يبه ثم يـعـبـنـه وليس هاهنا تناقض ، آلن الشـيب إنمـا   على مـشـ

أبكى تـمـاضراً ولعوباً أسفاً على شبابه ، والحسان اللواتى عـبـنــه  
غـيـر هاتين المرأتين ، فيكون من َأشـفـقَ عليه مـن الشـيب مـنهن    

 : وَأسـفَ على شبابه ـ بكى ، كما قال األخطل

لـه     إن المـشــــيب َألرذَُل    لـمـا رَأتْ بـدَل الشبابِ بـكـتْ 
 اَألبـــداِل

 ) .١("وهو مستقيم صحيح. ولم تك هذه حال من عابه  

وهكذا يتضح لنا بطالن مزاعم أبى الفرج وتعسفه في اتهـام اآلمـدي          
ولياقوت رأي مشابه لرأي أبى الفرج حيث يتهم اآلمدي . بعدم الموضوعية

                                                        
 . ٢٠٣ – ٢/٢٠٢اآلمدي ) ١(



للبحترى ، ويقطع بالدليل على صحة رأيه  بالتعصب على أبى تمام والميل
وهو كتـاب  :"، هذا ما نجده في معرض حديثه عن كتاب الموازنة إذ يقول 

الميل مـع   حسن وإن كان قد عيب عليه في مواضع منه ، ونـسـب إلى
. البحتري فيما أورده ، والـتـعـصـب على أبـى تمـام فيمـا ذكـره     

قالتْ برأيه حسب رأيهم في البحتري  فرقةٌ: والناس بعـد فيه على فريقين 
وطائفة أسرفت في التقبيح لتعصـبه ، فانـه جــد    . وغلبة حبهم لشعره 

. البحتـري   واجتهد في طمس محاسن أبـى تمـام ، وتـزيين مـرذول    
ولـعـمـرى إن األمر كذلك ، وحـسـبـك َأنه بلغ في كتابه إلى قـول  

 : أبى تمام

 كان النـاعـى و إن بـك َأسـمـعـا َأصـم 

وشرع في إقامة البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين ، فتارة يقول ،  
هو مرذول ، وال يحتاج المتعصب إلى أكثـر  :هو مسروق ، وتارة يقول 

 ) .("من ذلك

لقد اشتمل رأي ياقوت السابق على عدة أمور ، أولها حكمه العام على        
 مباحث كتاب

" حيث جعل غاية اآلمدي فـي موازنتـه هـي     الموازنة بعدم الموضوعية
، ثم  قطع بسالمة رأيه " طمس محاسن أبى تمام، وتزيين مرذول البحتري 

، ومثل هذه العبارة تكفي للتـدليل علـى   "ولعمرى إن األمر كذلك : " فقال 
وقد جاء فـي  : " تعسف ياقوت وإالّ كيف يستقيم مثل قول اآلمدي ـ مثالً  

 دى أقبح من كل ما عيب به أبو تمام في هذاشعر البحتري بيت هو عن



 : قال البحتري في مدح المعتز باهللا: " أو قوله ) .١("الباب

ال العـذُْل يـردعـه وال الـ               ـتـعـنـيفُ عـن كــرمٍ   
هيـصـد 

وهذا عندى من أهـجـنِ ما مدح به خليفة وأقبحه ، ومن ذا يـعـنـفُ  
وكيف يسـتقيم  )" . ٨٧(إن هذا بالهجو أولى منه بالمدحالخليفة أو يصده ي 

 : مثل قوله في تقريظ شعر أبى تمام

 : قال أبو تمام

    مــامسـاعـةً من بـاسِ            نـقـضــى ذ ما في وقـوفـك
 اَألربـعِ اَألدراسِ

 . (٩٧"(وهذا ابتداء جيد بالغ  

 : قال أبو تمام: " أو قوله 

فـقاَل ســالم           كــم حــّل عـقــدةَ      دمـن َألـم بـهـا 
اِإللـمـام صـبـرِه 

هذا المصراع األول في غاية الجودة والبراعة والحسن والصحة والحالوة  
ومثل هذا كثير يمكن الرجوع إليـه  ) " . ٠٨(، وعجز البيت أيضاً جيد بالغ
 في باب الحديث عن مساوىء

 . (٢٨(اسن شعر أبى تمام، أو في حديثه عن مح) ١٨(شعر البحتري

أما دليل ياقوت على سالمة رأيه فنراه في ذلك الشاهد الشعرى الـذي         
جعله جوهراً ثميناً ال يجوز لآلمدى النظر فيه ، ثم أوهمنا بأن اآلمدي قـد  
بذل جهداً فائقاً في أكثر من محاولة للقدح في البيت المذكور ، وأيـاً كانت 

                                                        
  . ٨٨ – ٨/٨٧ياقوت ) ١(



ن اآلمدي لم يتعرض في كتابه للبيت إال مرة واحـده  قيمة البيت الفنية ، فا
 وذلك في معرض حديثه عن سرقات أبى تمام ، ومع ذلك

فان اآلمدي لم يصدر رأياً ينقص فيه من قيمة البيت بل أورد الدليل علـى  
رأيه دون أن يعقب عليه كما هي عادتـه فـي تعقيبـه علـى السـرقات      

 : بد يـغـوثَ النـصـرىوإنما ذكر قول سفيان بن ع) ٣٨(المستقبحة

صـمـتْ له ُأذُنـأي حـين نعيته           ووجدتُ حـزناً دائمـاً لـم    
 يـذْهـب

 : أخذه الطائى فقال: " وقال  

أصم بك النـاعى وإن كان أسـمـعا          وَأصـبـح مـغـنــى   
 (٤٨(الجـود بعـدك بـلـقـعـا

ر محمد مندور قبل غيـره مـن آراء   وهنا يستدعى المقام ذكر رأي الدكتو 
المحدثين في موضوعية اآلمدي ، حيث عقب على رأي ياقوت في البيـت  

ومن الواضح اتحاد المعنيين ـ أن نعى الممدوح قد صعق  : "السابق بقوله 
الشاعر أو الناس وأصابهم الصمم  ـ فأي تعصب في أن دل على ذلـك ،   

تمام وعن البحتـري سـواء    وقد رأيناه في السرقات يحتاط ويرد عن أبى
وإذا كان هذا المعنى بالـذات قـد يقـع ألي    . بسواء ادعاءات خصومهما 

شاعر بغير حاجة إلى تأثره بسواه فان هذه الطريقـة ، طريقـة اعتبـار    
المعنى مسروقاً لمجرد التوارد، كانت شائعة في النقد العربي ، سواء عنـد  

سرافاً من غيره ، وأما إرذالـه  اآلمدي أو سواه ، بل لعل اآلمدي كان أقل ا
 . (٥٨"(للبيت فذلك ما ال وجود له في الموازنة 

ولكن الحق أن اآلمدي هذا كان إذا  عرض : " ... أما قول أحمد أمين        
لنقد أبى تمام أو البحتري في عيب من عيوبهما ، أو ميزة من ميزاتهمـا ،  



أما اآلمدي : " ع قوله ، فانه ـ في ظنى ـ ال يتعارض م  ) ٦٨"(كان عادالً
، ألن العبارة الثانيـة  ) ٧٨"(فمفضـل للبحترى متحجب ، يفضله في خفاء

ما الحظه أحمـد   تتحدث عن تأثير العامل النفسى في الحكم ، وقد الحظنا
أمين في أثناء مناقشتنا لحديث اآلمدي عـن مسـاوىء شـعر البحتـري     

يخرجه من دائـرة   وسرقاته، ومع ذلك فان تعاطف اآلمدي مع البحتري لم
. االعتدال والموضوعية أو التعصب على أبى تمام ، وقد رأينا شواهد ذلك 

، فان ) ٨٨(وإذا كان النقاد ال ينكرون أثر العامل النفسى والذوق الشخصى
عبارة أحمد أمين الثانية تدلل على إعتدال اآلمدي وعدم اسرافه في التعبير 

ستر أحاسيسه واخفـاء مشـاعره    عن أحاسيسه تجاه المنقود ـ إذ استطاع 
 على حد قول أحمد أمين ـ ، هذا باالضافة إلى أن اآلمـدي لـم يــدعِ    

الموضوعية المطلقة التي ليست في مقدور البشر ، بل أقر بتأثير العامـل  
وباهللا أستعين على مجاهدة النفس ، ومخالفة الهـوى ،  : "النفسى حينما قال

 . (٩٨"(ونعم الوكيل وترك التحامل ، فان جّل اسمه حسبى

وقد تحدث األستاذ طه إبراهيم باسـهاب عـن مفهـوم الموضـوعية            
وماهيتها في النقد وحدودها ، ليصل في نهاية حديثه إلى االقناع بـبطالن  

كذلك تحدث مندور عـن مفهـوم   ) . ٠٩(االدعاء بعدم موضوعية اآلمدي
والعدل فـي  : "ه العدل والموضوعية ، ووسم موازنة اآلمدي بهما في قول

األدب ليس معناه إهمال الذوق الشخصى وعدم الحكم على الردىء برداءته 
والجيد بجودته ، وإنما معناه الخلو من التعصب الذي اليقوم علـى حجـة   

وهـذا عيـب ال   .  فنية ، وال ينظر إلى األشياء نظرة فاحصة مستقصية 
ت وغيـره مـن   نجده عند اآلمدي ، رغم ما أذاعه عنه المتأخرون كيـاقو 



واآلمدي بعد ذلـك هـو ـ    .  تحامله على أبى تمام وانحيازه إلى البحتري 
 . (١٩"(فيما نرى ـ أكبر ناقد عرفه األدب العربي 

أما أهمية كتاب الموازنة وموقعه بين الدراسات النقدية فقد سبق التدليل        
، وآرائـه   عليها بما عرضناه من مباحثه الجادة ، وقضاياه النقدية الهامـة 

وارشاداته التي رسمت الطريق للشعراء كى يسـيروا عليـه ويخلصـوا    
ففي حديثه . أشعارهم من كل العيوب التي أوضحها لهم في شعر الطائيين 

عن األخطاء والعيوب ـ مثالً ـ نالحظ أن اآلمدي هدف إلى تأصيل هـذا    
ر ما بها من المبحث وذلك بتناوله آلراء النقاد الذين سبقوه ومناقشتها واظها

خطأ ، ثم بين أنواع العيوب واألخطاء التي تستقبح في الشعر وذلك لكـى  
وفي حديثه عن السـرقات ـ مـثالً ـ     . يتجنب الشعراء الوقوع في مثلها 

نالحظ اإلهتمام البالغ بتأصيل هذا المبحث الذي كثـرتْ فيه آراء النقاد إذ 
الشعرية لمجرد اشتراك  ةالحظ ميل معاصريه من النقاد إلى اإلتهام بالسرق

شاعرين في معنى بدهي ، وقد رأينا أدلته الموضوعية في اخراج المعانى 
المشتركة والبدهية من دائرة السرقة ، وكذلك اخراجـه ألخـذ المعنـى أو    

وصرفه إلى غرض آخر أو الزيادة فيه أو النقصان من دائرة السرقة  اللفظ
طعاً على عمق بصـيرة اآلمـدي   وقد عد غير ناقد هذا المبحث دليالً سا. 

 . (٢٩(وسعة ثقافته النقدية

وإذا كنا ال نسعى هنا إلى إعادة تتبع مباحث الكتـاب للتـدليل علـى           
أهميتها ، فاننا نكتفي بذكر آراء بعض النقاد المعاصـرين الـذين بهـرهم    
اآلمدي بموازنته ، فالدكتور مندور ـ مثالً ـ يقرر أن اآلمدي والقاضـى    

هما ناقدا العـرب اللـذان ال نظيـر    )" ٣٩(ن عبدالعزيز الجرجانىعلى ب
وقد الحظت سوزان بينكنى اعجاب النقاد المعاصرين بكتـاب  ) . ٤٩"(لهما



، فأرجعت أهمية الكتاب ـ رغم تحفظها الذي رأيناه علـى   ) ٥٩(الموازنة
األول أنه يعبـر تعبيراً محـدداً  : " بعض مباحثه ـ إلى عاملين رئيسيـن  

ظ صريح وواضح عن الذوق العربي المحـافظ فـي القـرن الرابـع     وبلف
أما العامل الثانى  فيتمثل في أن الموازنة تأتى بمثابـة خاتمـة   . الهجرى 

وصفوة القول أن المكانة التـي  . الحوار األدبي حول أبى تمام والبحتري 
تجعل من دراستها ونقدها حجر الزاوية في أية محاولـة  " الموازنة"احتلتها 

  . (٦٩"(رسم خريطة النقد العربي القديم ل
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