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 االحتجاج في شعر أبي تمام
 ثائر سمير حسن الشمري .أ.م.د

 األساسيةجامعة بابل /كلية التربية 
 المقدمة:

الشعرية التي اغنى بها الشعراء قصااددم  لىاى مساتوأل األغارا   األساليبيعّد االحتجاج الشعري واحدًا من ابرز 
 والسايما فااي العصاار العباسااي  لاا ا  األدبيااةف العصااور فاي متتىاا واإلباادا كافاة  مّمااا ى ااىى لىااى تىاد الحصااادد رو  التجاادد 

الباّد   ولكن قبا   لاد اآلترينمحدرة لىى االتيان به من سادر الشعراء العباسيين  ىكثرآثرنا دراسته في شعر ىبي تما   كونه 
 ما.لنا من وقىة لىى م ا المصطىح لتعّرف طبيعته من حيث الىغة واالصطال  ودرجة العالقة واالرتباط بينه

 االحتجاج لغًة:
ااُة َ  تُااه ىي ُغُىبتُااه بااالُحُج م التااي ىدُلي ااُ  بهااا . والُحجج ااًة حتااى ُحُجج  جاجااًا وُمحاجج ااه حم تُااه ُىحاجا ورد فااي الىسااان َحاُجج 

ة ماُدوفمعُ  ًة .  البرمان  وقي  َالُحجج ُت ج بالشيء َ اّتت ه ُحجج ٌ   واح  جاٌج اي ُجدم  (1)بها التص  . ومو رجٌ  ممح 
اُة الادلي  والبرماان . والممجااج َ الا ي  اُت ج لىياه َ ىقاا  الحّجاُة . والُحجج جاجًا َ جادله . واح  ًة وحم ُه ُمحاجج ويحا  َ حاجج

  (2).الجد  ُيكثر
يُ  فااي   وقااد ورد المعنااى ماا ا مااّرا  لااّدة فااي الحاارآن الكااري   ماان مثاا  قولااه تعااالى َ ))ُىلُاا  تُااُر الااى الاا ي حاااجج اباارامم

ُ  وجهااي  م...(( (3)..((.هُرب اا وُد فحاا  اسااُىم   وقولااه تعااالى َ ))فااجن  حاااجا
اان ُبعاادم مااا  (4) ااُد فيااه مم   وقولااه تعااالى َ ))ُفُماان  ُحاجج

ى اااا م  ااااُن العم وُن فيمااااا لااااي  لُكاااا  بااااه  (5)...(( جاااااُءد مم ى ااااٌ  فىمااااُ  ُتحاااااجا ُت  فيمااااا ُلُكاااا  بااااه لم  وقولااااه تعااااالى َ ))ماااا نُت  ماااافاُلءم حاااااُجج 
ُه قوُمُه قا  ىُتحُجون ي في ا م وقد ُمدُ (6)لىٌ ...((  .  (7)...((  نم  وقوله تعالى َ ))وحاجج

ماان  لااد كىّااه تبااّين لنااا ىّن االحتجاااج فااي الىغااة َ مااو محاادرة المااتكى  لىااى اثبااا  صااّحة مااا ياا مب اليااه ماان تااال   
 واالتيان باألدلة التي تثب  صدق ادلاده.  الجد  

 االحتجاج اصطالحًا:
تعد تعريف االحتجاج في االصطال  لن تعريىه في الىغة  فهو))ىن  ت تي بمعنى ث  تفكده بمعناى آتار يجاري ل  يب

 (8)مجرأل االستشهاد لىى االو  والحجة لىى صحته((

 اختالف المصطلح لدى القدامى والمحدثين واتفاقهم في جوهر الظاهرة:
في مستوأل واحد  إ  اتتىىوا في التسميا  التي و عوما  ل  يكن حديث النحاد الحدامى والمحدثين لن الظامرة م ه 

لها  ف بو مال  العسكري تحدث لنه تح  باب )فاي االستشاهاد واالحتجااج ( قااداًل َ ))وما ا الجان  كثيار فاي كاال  الحادماء 
  (9)والمحدثين  ومو احسن مايتعاطى من اجنا  صنعة الشعر ((. 

مرة مصطىح )االستدال  بالتمثي  (  قاداًلَ ))وىما االستدال  بالتمثي  في حين اطىق ابن سنان التىاجي لىى الظا 
 ثا  تمثا  بحاو  ىباي العاالء المعاري بوصاىه دلاياًل لىاى ماا  (10)ف ن يزيد في الكال  معنًى يد  لىى صحته ب كر مثا  له (( 

 يرمي اليهَ
ُرتزكزوووووووومز  ووووووووُرتزم َموووووووون  االحسوووووووواَن  ز  لووووووووَو اُخت ص 

 
ووووورز ل فووووو  ووووورَ والع وووووُيهز يزُهج   راَط فوووووي الخ ص 

 
ن    اُرب لىارط بارده  وا  فد ج لىى ىّن الزيادة فيما يطىب ربما كان  سببًا لالمتناا  مناه  بتمثيا   لاد بالمااء الا ي الُيش 

 . (11)كان البرُد فيه مطىوبًا محمودًا .
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رة في بااب )التشابيه ولىى الرغ  من ورود كىمة )احتّ  ( في حديث لبد الحامر الجرجاني  إاّل ىّنه تكى  لىى الظام
 فهاو )الجرجااني ( يارأل ىّن التشابيه ال امني  ارب ))غرياب باديع يمكان (12)ال مني ( وقد ىّكد  لد الدكتور ىحمد مطىوب 

 ىن يتالف فيه ويدلي امتناله واستحالة وجوده  و لد نحو قوله )يحصد المتنبي(َ
 فووووووووووواُن ت فزوووووووووووَم األ وووووووووووام  وأ ووووووووووو   َموووووووووووُ هزم

 
 د َم الغ وووووووووو  الَ فووووووووووان  الَمُسوووووووووو   ب ُعوووووووووو ز  

 
و لااد ىّنااه ىراد ىنااه فاااق االنااا  وفاااته  الااى حااّد بطاا  معااه ىن  يكااون بينااه وبياانه  مشااابهة ومحاربااة  باا  صااار ك ّنااه  

ىصي  بنىسه  وجن  برىسه  وم  ىمر غريب  ومو ىن يتنامى بع  ىجازاء الجان  فاي الى ااد  التاصاة باه الاى ىن يصاير 
ه حاجااة الااى ىن  يصااّحح دلااواه فااي جااواز وجااوده لىااى الجمىااة الااى ىن  يجاايء الااى كجنااه لااي  ماان  لااد الجاان   وبالمااّدلي لاا

( فحاد احاتّ  لادلواه وىباان ىّن لماا ادلااه ىصااًل فاي الوجاود  وباّرى  وجوده في الممدو   فاج ا قاا  َ)فاان الممساُد بعاُ  ُد م الُغازا م
ي الدلوأل من غير بّينة  و لد ىن المسد قاد نىسه من صنعة الك ب وبالدما لن سىه المحد  لىى غير بصيرة  والمتوسع ف

ترج لن صىة الد  وححيحته حتى ال يعّد في جنسه  إ  اليوجدفي الد  شيء من ىوصاافه الشاريىة التاصاة بوجاه مان الوجاوه 
 . (13)ال ما قّ  وال ما كثر وال في المسد شيء من األوصاف التي كان لها الد  دمًا البتة ((

 ن ظامرة االحتجاج في معر  تعىيحه لىى قو  ىبي تما  ال ي يحو  فيه َوتحدث التطيب الحزويني ل
ووووووي  مزُخَلووووووم   ووووووُرَِ فووووووي الح   وطزووووووول مزقوووووواَم الم 

 
وووووووووووووووووود دَ   ت ُيووووووووووووووووووَ  فوووووووووووووووووواُ ت َرُه ت ت ج   َلووووووووووووووووووَديبا ج 

 
ب ووووووووةً   فووووووووا  ي رأيوووووووو ز الش ووووووووم   َ ُيوووووووود ُ  م ح 

 
َد   ووووووُرم   (14)الووووووى ال  وووووواَ  أُن ليسووووووُ   لوووووويهم َبس 

 
د وىن  في البي  االو  ول  تنتهم الى الثاني لىى حالد وان  قد انتهي  إلياه ووقىا  لىياه تعىا  ))وق  حال :قاداًل 

 . (15)بعد ما بين حالتيد في تمكن المعنى لديد ((
ث  ىّكد الحزويني ت ّلق المعنى وت كيده في البي  الثاني  معىاًل  لد بحوله َ))وىنظر فاي جمياع  لاد اكا ا الى المعناى 

ثانية كيف يتزايد شرفه لىيه في الحالة االولى . ولا لد ىساباب منهاا ماا يحصا  لىانى  مان االنا  بجتراجهاا مان في الحالة ال
 (.16)تىي الى جىي كاالنتحا  مما يحص  لها بالىكرة الى ما يعى  بالىطرة ىو بجتراجها مّما ل  ت لىه الى ما ىلىته ((

اب التشبيه  ولعىه استوحى حديثه  لد من كال  الجرجااني غير ىّن الحزويني مو االتر تحّدث لن االحتجاج في ب
آنف ال كر  والدلي  لىى التحادنا م ا مو ىّنه لج  الى بي  المتنبي نىسه ال ي التمده الجرجاني في تحىيىه التشبيه ال مني 

باه  ىماا االو  فيرجاع الاى  فهو )الحزويني ( يرأل ىّن الغر  من التشبيه يعود في االكثر الى المشبه  وقاد يعاود الاى المشابه 
وجوه متتىىة  منها بيان ىّن وجاود المشابه ممكان  و لاد فاي كاّ  ىمار غرياب يمكان ىن  يتاالف فياه وياّدلي امتنالاه  كماا فاي 

 قو  ىبي الطّيب َ
 فووووووووووواُن ت فزوووووووووووَم األ وووووووووووام  وأ ووووووووووو   َموووووووووووُ هزم

 
 فووووووووووان  الَمُسوووووووووو   ب ُعوووووووووو ز د َم الغ وووووووووو  الَ  

 
ا ىة الى حدًّ بط  معه ىن  يكون واحدًا منه   ب  صار نولًا آتر برىسه ىشارف ارادته فجن األنا  في االوصاف الى

ماان االنسااان   وماا ا ىلنااى ىن  يتنااامى بعاا  ىفااراد النااو  فااي الى اااد  الااى ىن يصااير ك نااه لااي  منهااا ىماار غريااب يىتحاار ماان 
(  يّدليه الى اثبا  جواز وجوده لىى الجمىة حتى يجيء الى ثبا  وجوده في الممادو   فحاا  َ)فاجّن الممساُد بعاُ  ُد م الغازا م

منها في الد  وتىوه من االوصاف التي لهاا كاان   ىي وال يعد في الدماء ؛الّن فيه من االوصاف الشريىة التي ال يوجد شيء
 .(17)الد  دمًا ف بان ىّن لما اّدلاه ىصاًل في الوجود لىى الجمىة 
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أل بع  النحااد الحادامى ال يترجهاا لان دادارة بحثناا ؛فاألبياا  إّن الحديث لن الظامرة في باب التشبيه ال مني لد
التي تمّثىوا بها تت من االحتجاج  ىي اّن االحتجااج موجاود ساواء ىكاان فاي الجما  التشابيهية ى  فاي الجما  التاي ال تت امن 

 التشبيه  ولىى وفق المبدى م ا ستكون دراستنا لىظامرة في شعر ىبي تما  .
المحدثين  فجنه  تناولوا الظامرة كما تناولهاا الحادامى  فبع اه  تحاّدث لنهاا لىاى ىنهاا ظاامرة  ىّما فيما يتّص النحاد

فاي حاين تحادث لنهاا اآلتارون بوصاىها ظاامرة تتعىاق بالتشابيه ال امني  (18) ب اتها كما فعا  الادكتور شاوقي  ايفمستحىة 
ال ي رىأل ىّن الىكرة الرديسة التي ينه  لىيها التشبيه تارة  وبالتشبيه التمثيىي تارة اترأل  ومن ىولدد الدكتور ىحمد مطىوب 

نماا ُيىماح المشاّبه و المشاّبه باه  ال مني مي ىّن م ا الىون من التعبير الي تي فيه الطرفان في اسىوب مان ىسااليب التشابيه  وا 
 .(19) ويىهمان من المعنى  ويكون المشّبه به دادمًا برمانًا لىى امكان ما ىسند اليه المشّبه 

 يارأل الادكتور ىحماد مطىاوب ىّن لىتشابيه ال امني (20)وألن التشبيه ))كّىماا دّق وتىاي كاان ىبىاف وىفعا  فاي الانى  ((
 تم  تصادص مجتمعة لىى حد  قوله  مي َ

_))اّن المشّبه والمشّبه به كىيهما يىمحان ويمساتنتجان باال تارابط نحاوي مباشار فيماا فيهماا بتاالف ىناوا  التشابيه التاي يا تي 1
يها الطرفان في بناء لغوي تتحك  بتوجيهه قوالاد انشااء الجمىاة العربياة  كا ن يكاون المشابه مبتادى ىو ماا فاي حكا  ف

المبتدى ويكون المشبه به تبرًا ىو ما مو في حك  التبر وك ّن يكون المشّبه به م افًا والمشّبه به م اافًا الياه  ىو 
 . (21)مبينًا لنوله ((يكون المشّبه فعاًل مسندًا والمشّبه به مصدرًا 

يء جمىااااة ىو طادىااااة ماااان الجماااا  _))ان المشااااّبه جمىااااة ىو مجمولااااة جماااا  مسااااتحىة منىصااااىة لاااان المشااااّبه بااااه الاااا ي يجاااا2
 .(22)((ىي اً 

ّنماا يحتااج فاي الحباو  بهاا الاى دل3 يا  يحنعاه _))ان المشّبه يثير فكرة فيها غرابة وادلاء فال يسّى  بها الحاار  تساىيمًا مبادرًا وا 
 .(23)((خ الترافه بهاويرسّ 

_))ان المشّبه به يستوي مثاًل وشامدًا تحّربه العحو  بدامة وتطمدن الحىوب الى صّحته سىيحة ك ن  يكون مستحّرًا في الطباا  4
 . (24)ىو جاريًا مجرأل السّنة والحانون في الحياة والمشامدة ((

تكافاا ن وتتساااويان بااال زيااادة ألحاادامما لىااى األتاارأل وبااال _))ان حااا  المشااّبه وحااا  المشاابه بااه الىاا ين يىمحهمااا الحااار  ت5
 .(25)نحصان لطرف لن سواه((

ىمااا ىحمااد الهاشاامي  فحااد تناااو  الظااامرة فااي مناساابتين متتىىتااين بعاا  الشاايء  إ  تحااّدث لنهااا فااي باااب التشاابيه 
ان تا ثير تشابيه التمثيا  فاي التمثيىي  ث  تحدث لنها فاي بااب التشابيه ال امني  فجااء حديثاه لنهاا فاي االو  فاي معار  بيا

الانى   إ  يارأل ىّناه ))إ ا وقاع التمثيا  فااي صادر الحاو  َبعاث الاى الانى  بو ااو  وجاالء مفياد بالبرماان  ليحناع السااامع  وا  ا 
 ىتى بعد استيىاء المعاني كان َ

 _إّما دلياًل لىى إمكانها  كحو  المتنبي 1َ
 وموووووووووووا أ وووووووووووا مووووووووووو هزمز بوووووووووووالع يَ  فووووووووووويَهمُ 

 
ُعووووووووووووَدنز    الوووووووووووي ه َه الر  ووووووووووووامز  ولكوووووووووووُن م 

 
ّما ت ييدًا لىمعنى الثاب   نحو 2َ  _وا 

 ترجوووووووووو ال  جووووووووواة  ولوووووووووم تسووووووووول  مسووووووووواَلك ها
 

 إن  السووووووووفي ة  ال تجوووووووووري  لووووووووى اليوووووووووب َ  
 

 (.26)ولّىة م اَىن النى  ت ن  إ ا ىترجتها من تىي الى جىي  ومّما تجهىه الى ما مي به ىلى (( 
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تعريىه بالتشبيه ال مني  فهو يرأل ىّنه ))تشبيه الُيوُ ُع فيه المشّبه وفيما يتّص حديثه لن االحتجاج في معر  
والمشااّبه بااه في صااورة ماان صااور التشاابيه المعروفااة  باا  يىمااُح المشااّبه والمشااّبه بااه  وُيىهمااان ماان المعنااى  ويكااون المشااّبه بااه 

 دادمًا برمانًا لىى إمكان ما ىسند الى المشّبه  كحو  المتنبي َ
ووووووووووُن ي هزووووووووووُن ي ُسوووووووووو  هزلز اله ووووووووووو انز  ليوووووووووو م 

 
ي وووووووووووووووو   إيووووووووووووووووالمز   ووووووووووووووووُر   بم   مووووووووووووووووا َلجز

 
يتا ل   باطاًل؛ الن المي  إ ا جر  ال واليت ل  له  ولي  م ا االّدلاء َىّن ال ي التاد الهوان  يسه  لىيه تحمىه  أي

يحت اي التسااوي .وفي  لد تىميح بالتشبيه في غير صراحة  ولي  لىى صورة من صور التشبيه المعروفة  ب  إنه )تشاُبٌه( 
 .(27) وىما )التشبيه( فيحت ي التىاو  ((

والحو  نىسه ينطبق مع ما  مب اليه )ىحمد مصطىى المراغي (ال ي تحّدث لن الظامرة في ىثناء تعّر اه لىتشابيه 
 . (28)التمثيىي  ف اًل لن التشبيه ال مني إ  ل  يترج حديثه لما جاء به ىحمد الهاشمي 

بهااا بعاا  النحاااد الحاادامى والمحاادثين  بوصااىها ىمثىااة لىااى التشاابيه التمثيىااي وال اامني مي  إن االبيااا  التااي تمثّاا 
 نىسها االمثىة التي سنستدّ  بها بوصىها ىدلة لىى االحتجاج الشعري ل ا فهي التترج لن مجا  بحثنا كما سنرأل.

  اية االحتجاج:
من دون ىسباب ىو ىمداف تادلوم  إليهاا  لا ا فحاد  إن لبحرية الشعراء العرب األف ا  التدله  ي تون ب ساليب شعرية

يحتوي لىى غايا  قصد اليها ىولداد الشاعراء  سانحاو  تعريىهاا فيماا _  كان االحتجاج _سواء ت ّمن التشابه ىو ل  يت ّمنه
 ي تي .

ه  وبوسااطت(29)ي تي االحتجاج بوصىه معنى آتر يجري مجرأل االستشهاد لىى المعنى االو  والحّجة لىى صاحته
 وماو ف ااًللن  لاد يزياد فاي الكاال  (30)ُترأل األشاياء بع اها مان تاال  بع اها  با  يتتا  بع اها دلاياًل وحجاة لىاى بعا 

 .(31)معنى يد  لىى صّحته ب كر مثا  له 
 ومن تالله يثير الشالر ))فكرة فيها غرابة وادلااء  (32)واالحتجاج لدأل الجرجاني ُيُبّر  المتكى  من صنعة الك ب 

نما يحتاج في الحباو  بهاا الاى دليا  يحنعاه ويرّساخ الترافاه بهاا ((، ّى  بها الحار  تسىيمًا مبادراً  فال يس  ويا تي االحتجااج  (33)وا 
ىي ًا ))مثاًل وشامدًا تحّر به العحو  بدامة وتطمدن الحىوب الى صاحته ساىيحًة كا ن يكاون مساُتحّرًا فاي الطباا  ىو جارياًا مجارأل 

 . (34)والمشامدة (( السنة والحانون في الحياة
ويسالد االحتجاج لىى تمكان المعناى وترساته لادأل المتىحاي ؛و لاد بسابب ماا يحصا  لىانى  مان االنا  بجتراجهاا 

 (35)من تىي الى جىي كاالنتحا  مّما يحص  لها بالىكرة الى ما يعى  بالىطرةىوباتراجها مّما ل  ت لىه الى ما ىلىته .
فاي صادر الحاو  بعاث الاى الانى  بو او  وجاالء مفياد بالبرماان  ليحناع الساامع ويرأل الهاشمي ىن التمثي  إ ا وقاع 

مااا ت يياادًالىمعنى الثاباا   ومااو ف اااًللن  لااد يكسااب الحااو  قااوة   وا  ا ىتااى بعااد اسااتيىاء المعاااني كااان إّمااا دلياًللىااى إمكانهااا  وا 
ن  كااان فااي الاا   كااان وق ن  كااان فااجن كااان فااي المااد  كااان ىمااّز لىعطااف  وىنباا  فااي الاانى   وا  ولظااًا كااان ىشااىى  عااه ىشااّد  وا 

ن    ولت كياد قولاه تمثّا  ببيا  البان الروماي فاي الغز  يحاو  (36)كان افتتارًا كان ش وه ىبعاد  لىصدر وىبىف في التنبيه والزجر  وا 
 فيهَ

ووووووووو ُ  ُن هوووووووووي أُ ر     ويوووووووووالظز إُن   ظ ووووووووور ُ  وا 
 

ُقوووووووواز الس ووووووووهاَم و   ووووووووُ  زهزن  ألوووووووويم ز    (37)و 
 

وارتياحًا ف ّناد إ ا ت مىا  حالاد وحاا   المعااني منحباة ويرفاع قادرما  ويجعا  لهاا فاي الحىاوب ماّزةويكسب االحتجااج  
 .(38)المعنى قب  التمثي  وبعده ترأل بونًا شاسعًا ومسافة التالف متسعة 
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ماا جااد  مّما سبق تبّين لنا ىّن الشعراء ال ين ى ىوا لىى شعرم  ىدلة منطحية كانوا يريدون بها إ قنا  السامعين ب 
  وإلزالااة الّشااد لاادأل المتىحااين  وكشااف الىااب  الاا ي حصاا  لااديه  فااي معااانيه  المتحدمااة قباا  التمثياا  باألدلااة (39)بااه لبحرياااته 

 العحىية والمنطحية.
 م اهل االحتجاج في شعر أبي تمام :

لمنطاق فاي مناسابا  من المعروف ىّن ىبا تما  امتاز بحوة شاالريته ولاد  بساطتها ف ااًل لان لجوداه الاى العحا  وا 
زالاااة ىي التباااا  فاااي ى ماااانه  يتعىاااق ب قوالاااه  لااا ا شاااّبهه بع اااه   لاااّدة مااان شاااعره لت كياااد ححاااادق معيناااة فاااي نىاااو  المتىحين وا 

 .(40)بالحا ي العد  ال ي ))ي ع الىىظة مو عها  ويعطي المعنى حّحه  بعد طو  النظر والبحث لن البّينة((
تما  بّيناتاه التاي يفكاد فيهاا صادق مزالماه  ويفياد صاّحة ماا يا مب الياه  فمنهاا  اتتىى  الموارد التي ينه  منها ىبو

ما استحاه من الطبيعة السااحرة بمادهاا وزرلهاا وحيوانهاا  ىي اّناه لجا  الاى االماور الواقعياة الباارزة لىعياان لت كياد وجهاا  نظاره 
رب المعروفاة فاي  لاد الوقا   بوصاىها دلاياًل اليمكان المتتىىاة تجااه االماور التاي ياتكى  لىيها ومنهاا ماا لجا  فياه الاى آلاة الحا

انكاره فيما ي مب اليه وغير  لد من االمور التي استعان بها الشالر  ليجع  متىحيه مطمدنًا لما ي تي به ويدليه  مان تاال  
 البرامين الوا حة واألدلة المفكدة التي ال تحب  الجدا  كما سنرأل .

يث المىّصا  لان مناما  االحتجااج فاي شاعر ىباي تماا   ال باّد مان االشاارة الاى ىّن صاىة ولكن قب  الادتو  فاي الحاد        
 فيغدو بع ها دلياًل لىى (41)الشالر بالىىسىة والمنطق مي التي جعىته ُيكثر من استتدا  األدلة المنطحية والعحىية في شعره 

 بع .
ىدلتاااه التاااي احاااتّ  بهاااا القناااا   هاااا الشاااالركانااا  الطبيعاااة وماااا ُيساااتوحى منهاااا مااان ىمااا  المنامااا  التاااي اساااتحى من 

السااامعين ف فاد ماان لناصاارما كىهااا تحريبااًا  لىوصااو  الااى ىمدافااه وتححيااق الحنالااة التامااة آلرادااه التااي طرحهااا فااي شااعره وكان 
شراساة  الماء ىو  تىد العناصر الطبيعية  ل ا فحد ىفاد منه ىبو تما  في كثير من ىدلته الواقعية  فنراه في معر  حديثاه لان

ُىح إاّل بالّىين  ممدوحه  التمرة والعيا   ُىاُل ومو يىج  الى دلي  واقعي  وليفكد زلمه المتناق   لد  يرأل ىّنها )الشراسة(ال ُتص 
ُىح إاّل بعد مزجها بالماء  لتتىيف حّدتها  فيحو َ فهو يرأل ىّنها ال با    ُتص 

َليق ووووووووووووة   ووووووووووووَر   ويزُتبوووووووووووواز يا  َلووووووووووووين  خ   ش 
  

يووووور   ال  َِ موووووا ل وووووُم تزُقط وووووهَ  خ  وووووبها  (42)فوووووي الص 
 

وب لد غدا الماء منا دلياًل قاطعًا لىى صدق زل  الشالر ال ي جمع بين شراسة ممدوحه وسماحة تىحه من تال  
 الدلي  ال ي استدّ  به .

د وال يتىاى ماا لبيتاه المشاهور فاي تى اي  الغناى لىاى البتا  مان رولاة فيماا يتعىاق بمو او  بحثناا  فهاو لكاي يفكاا
 لط  الكري  من الثراء  يستد  بحرب السي  لىمكان العالي  فيحو  َ

ووووووووَريَم َموووووووون  الَغ  ووووووووى ال  تز كووووووووري   ط وووووووول  الك 
 

وووووووره  للمكووووووواَن العوووووووالي    (43)فالسووووووويلز ح 
 

الااى الماااء فااي ىّيااة مناساابة تساانح له بوصااىه منحاا ًا لنظريتااه التااي يرمااي إليها فااالمو   يتاارّدد الشااالر فااي الىجااوء وال
يتتار ىفا   النا  سريعًا في حين يمتّد لمر اآلترين ممن ما  دونه  كماا ىّن المااء العا ب ينىاد ساريعًا في _لر لدأل الشا_

 الوق  ال ي يبحى فيه الماء األسن غير الصالح لىشرب مّدة ىطو  َ
ووووووووووكزمُ  وووووووووود ث انز الوووووووووود ُهَر أُ فزس   إُن ي ُ ت َحووووووووووُل ح 

 
ووووووُوَ  والعط وووووونَ   ي ُسوووووول َم ال ووووووا ز بووووووين  الح   و 

 
ِز لووووووووووووي    جيبووووووووووووًا أن  أُ ي ب وووووووووووو ز ف ُموووووووورزا َجَن األَسووووووووَن   المووووووووووووا ي ُمت وووووووودأل  ز ي ُف  ووووووووى و 

(44) 
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تت كاد محادرة الشاالر لىاى رسا  الصاور  _كما في غيرماا _وال يتىى ما له ه الصورة الشعرية من قيمة جمالية فىيها 

التي استطا  من تاللهاا كساب لواطاف المتىحاين الشعرية الجميىة من ناحية  ومن ناحية ىترأل تفكدتمكنه من ىدواته الىنية  
لمومااًا  وتىااالىه  مااع الصااور الشااعرية  ماان تااال  مااا رساامه لهاا  ماان الححااادق الواقعيااة التااي اسااتمدما مّمااا وّفرتااه لااه الطبيعااة 

 الساحرة .
ن حجبه لنه كما يرتجي النا  الماء من السماء  َاحتجابها بعد إّن جود الممدو  ُيرُتجى من لدن ىبي تما   حّتى وا 

َلوووووووووو ز ال وووووووووواَئي برز يتوووووووووو َ   يووووووووووا أيألهووووووووووا الم 
 

َثوووووووووووووهز   وووووووووووووودَظ ك  وووووووووووووي جز وووووووووووووودزظز َلمزرج  جز  و 
 

وووووالً  ُقووووول     ووووو   لوووووي أم   لوووووي  الَحجووووواهز بمز
 

ووووووى َحووووووين  ت ُحت َجووووووهز   ِ  تزر ج  إن  الس ووووووما
(45) 

 
 وجودة ماااان لناصاااار الطبيعااااة فااااي احتجاجاتااااه المتمياااازة بصاااادق واقعيتهااااا ومكاااا ا اسااااتثمر ىبااااو تمااااا  ىّو  لنصاااار

لىاى صادق _فاي مناسابا  متتىىاة  _نظمها وقّوة ت ثيرما في كسب قنالة المتىحي  وىلني به لنصار المااء  الا ي جااء دلاياًل 
 نظريا  الشالر المتعددة في الكون وظوامره المتتىىة.

إن   _الااى لنصاار آتاار متتىااف  ليسااتعين بااه فااي بناااء ىبياتااه االحتجاجيااة  _فااي مناساابا  ىتاار  _تمااا  وياا مب ىبااو
ومااو نحااي  الماااء  ُىال ومااو لنصاار )النار( فحااد اسااتثمر الشااالر ماا ا العنصاار كثياارًا فااي التمثياا  ب دلتااه العحىيااة _صااحج الحااو  

 والمنطحية ؛القنا  مستمعيه ومتىحيه لىى حدًّ سواء.
ب الياه  ماو ماا ولعّ  من ىبرز احتجاجاا  الشاالر التاي اساتعان بهاا بالنار بوصاىها دلاياًل ىكيادًا لىاى ت يياد ماا يا م

رىأل فيه من ىّن الى اد  التي ي ك  لىيها الدمر ويشرب  وتصبح فاي طاّي النسايان  ستنتشار مان جدياد فيماا لاو ىراد لهاا اُ  
)سبحانه وتعالى ( لد االنتشار من تال  تسىيط الحاسد لىحديث بالسوء لنها ولن ىصحابها ومن دون شّد فجن ما ا الكاال  

صّحته ؛الّنه يفدي بالمتىحي الى الّشّد فيما يّدليه الشالر ل ا نراه يىج  الى النار التي حين اشتعالها يحتاج الى دلي  إلثبا  
 بُعرف العود ف ّن  لد االشتعا  يفدي الى ابراز لطره  ومنا تكمن المىارقة الكبيرة في شعر ىبي تما  َ

يا أراد  اهللز   ُشووووووووووووووووووووووووووووور  ف َ ووووووووووووووووووووووووووووويل ة    وا 
 

وووووووووان    سزوووووووووودَ  طزَوي وووووووووُ  أتوووووووووا   لهوووووووووا َلس   ح 
 

ر  ُ  ووووووووواو   ل وووووووووُوال  اشوووووووووتعالز ال  وووووووووار فيموووووووووا ج 
 

ووووُرَف العزوووووَد   مووووا كووووان  يزُعوووور فز طيووووهز   
(46) 

 
و لااد فااي اثناااء غ ااب مماادو  الشااالر فيمااا لااو تطىااب الموقااف منااه  لااد لىى _فااي مناساابة متتىىااة _وتاا تي النااار 

لاد مثا  الناار التاي يتطااير منهاا الشارار  لىاى فاي الوقا   اته فمثىاه فاي   الرغ  من حىمه وصبره  و لد كي ُيرجى وُيتااف
 الرغ  من فاددتها لىنا َ

َفيظ وووووووووووووووةز َم ووووووووووووووو ز َخووووووووووووووويم   َلووووووووووووووويم  والح   ح 
 

ووووووووور ارز    (47)وأيأل ال  وووووووواَر لوووووووووي   لهوووووووووا ش 
 

نما بسبب إجباارم  إّيااه لىاى  ولكي يفكد الشالر ىّن الحت  بحسوة كبيرة لأللداء من لدن ممدوحه لي  طبيعة فيه  وا 
لىااى  لااد النحااو نراه يىااّر الااى النااار ليسااتترج منهااا دلااياًل لىااى صاادق زلمااه فيحو  َإّن النااار قااد ُتسااتترج ماان الحسااوة معهاا  

التشااب الن اار الاا ي لاا  يتيااّب  بعااد و لد ماان تااال  االلحااا  لىيااه فااي اسااتتراج تىااد النااار  وباا لد يعطااي الشااالر قولااه 
 مصداقية ىكيدة من تال  الدلي  م ا  قاداًلَ
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ووووووووووووووظز  وووووووووووووَجي َت َ أخر ُجتزمز  َبكزوووووووووووووُرظ  مووووووووووووون س 
 

ووووول َم   وووووى َمووووون  اَ ووووور الس  وال  وووووارز قووووود تزُ ت   
(48) 

 
إ ن اسااتعان ابااو تمااا  بمنهىااين مهمااين ومتناق ااين فااي الوقاا  نىسااه ماان لناصاار الطبيعااة فااي تكااوين احتجاجاتااه 

ّنما لجاا  الااى امااور طب يعيااة ُىترفااي رساا  صااوره الشااعرية الجميىااة  وىلنااي بهمااا لنصااري الماااء والنااار ومو لاا  يكتاافم باا لد وا 
 الشعرية في االحتجاج كان من ىبرزما الىجوء الى الحيوانا  وال سيما األسد منها لىى وجه تاص.

اساااتعان الشاااالر باألساااد كثيااارًا فاااي بنااااء احتجاجاتاااه فاااي مناسااابا  متتىىاااة كماااا سااانرأل فمنها ماااا جااااء فاااي غااار  
المىااد الزيااا  وال يسااتغرب ماان لااد  رفيتااه فااي كثياار ماان  المااديح إ  اليتعّجااب الشااالر ماان احتجاااب ممدوحااه محمااد باان لبااد

ُيارأل فاي  ىمر التيادي تمامًا وليدّل  لىى التيادية فعىاه  لد يتمثّا  باألساد الا ي ال_كما يرأل الشالر _االوقا ؛ألّن احتجابه 
ولاد   احتجااب ممدوحاه االوقا  كّىها ؛ألنه يحتجب كثيرًا في لرينه ىي ًا وباالحتجاج م ا ينىاي الشاالر صاىة الغراباة لان 

 ظهوره كثيرًاَ
ُ ي تزووووووو ز   إُن ت ُمت َ وووووووُا م ووووووو ز فوووووووي األوقووووووواَ  رز

 
 (49)فكزووووولأل ل يوووووغ  ه صوووووور  َ يلزووووو ز أ َشوووووهز  

 
والكااال  نىسااه يحااا  حااين يماار   لااد الممدو  فاألسااد يماار  ىي ااًا وال لجااب فااي ماار  االثنااين  لىااى حااد  قااو  

 الشالر نىسهَ 
ووووووووة   فووووووواُن ت وووووووو ز قوووووووود  ال ُتووووووو   أطوووووووورافز   و ُ ك 

 
ُردز   ووووو   األسووووودز الوووووو  وووووه  أُن يزُو    (50)ف وووووال   ج 

 
وحينمااااا يرثااااي الشااااالر فجنه ياااارأل فااااي ُتىُااااف المرثااااي باااادياًل ىصااااياًل لنااااه واليتتىف لاااان سااااابحه فااااي شاااايء لىااااى 

 االطالق ومثىه في  لد مث  الشب  بعد  ماب األسد يحو  َ
ى ل ووووووووا ب وووووووود اًل م وووووووو ز ت  زوووووووووِز بوووووووو َ   أ ووووووووح 

 
وووووى ب ووووود لز  والش ووووُبلز َمووووون  ووووا م    ليَثوووووَ  إم 

(51) 
 

ولاا  ياانُ  ىبااو تمااا  جمااا  الطبيعااة المتمثّاا  بااالزر  بمتتىااف ىصاانافه ماان األشااجار وغيرمااا فااي احتجاجاته لاا ا نااراه 
 يستعين به ا الجانب من الطبيعة في االستشهاد باألدلة الواقعية والمردية في كثير من شعره.

ب ساااىوب مااان ىكثااار  ليتىصااوم  مااان قساااوته تىااد  يىااّرون الاااى ممااادوحيه  نااارام   فعناادما يحساااو الااادمر مااع الشاااعراء 
إ  وجادناه يشايد بحسان فعا   الادمر لاه  بجسااءةىساليب المديح انتشارًا في الشعر العباسي وم ا ما فعىه ىبو تما  لندما شاعر 

ناراه يىجا   سان صانيع ممدوحاه ممدوحه معه في تىاد األثنااء وليبرمن لىاى ىّن اسااءة الادمر تىاد كانا  ساببًا رديساًا لمعرفاة ح
 لما ُلرمُف طع  العس   قاداًلَ -لىى حّد قولهم  _فىواله  الى نبا  الحنظ  ليحت  به 

ُسووووووووون  َفُعَلووووووووو َ  ووووووووور ُ  حز ِ ة  د ُهووووووووور  أُيك   إسوووووووووا
 

ل وووووُوال  الش وووووُريز لوووووم يزُعووووور َف الش وووووُهدز )   (52الوووووي  و 
1 

كرمااه  وتحّمىااه أللباااء المساافولية  نااراه يصااّوره وك ّنااه وحااين يرغااب الشااالر فااي االشااادة بتىيىااة المرثااي ماان ناحيااة 
ااّنه  فيعااّده فاااي  لااد كااالزر  فااي بداياااة انباتااه  ثاا  يّتصاا  بع اااه باابع  الااى ىن  يغىاااظ  شاايخ كبير لىااى الاارغ  مااان حداثااة سم

 ويشتد في داللة قاطعة لتشبيه طبيعة الممدو  بطبيعة  لد الزر  في ىص  تكوينه قاداًلَ
 يزوووووووووُد  ى ف ي ُ وووووووووَ لز أو يزعَطوووووووووي فيزُجوووووووووَ لز أو

 
ِ  ف ي ُحت َموووووووووولز   ووووووووووَل أ بووووووووووا  يزووووووووووُ ت ى ل م ُحم 

 
وووووووووووووووَبيب تز ز  وووووووووووووووُيخ   ل وووووووووووووووُوال ش  ر ز ي ُ بزووووووووووو ز ثزوووووووووووم  يكت َهووووووووووولز   ت ظز ألووووووووووووووو ز ش   (53)والووووووووووو  
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إّن لاماا  التجربااة لاادأل ىبااي تمااا  جعىااه ُينااتُ  كثياارًا ماان الحكاا  فااي شااعره ألسااباب متتىىااة ومو لناادما يسااّطر تىااد  
يفكد مصداقية قوله في بع ها لن طريق االحتجاج بوسااطة لجوداه الاى الطبيعاة كماا  كرناا ساابحًا فمنها ماا يارأل  الحك  نراه

فيااه الشااالر ىّن الماارُء الاا ي يتصااف بالحياااء فااي شتصاايته فجنه يعاايب مكرمااًا ومحترمااًا بااين النااا  فال ياا كره اآلتاارون إال 
ود الا ي يبحاى بهياًا ماا دا  بحااء الىحااء فياه ومو إنماا يرياد تشابيه المارء بالكال  الطّيب الا ي يساتححه ومثىه فاي  لاد كمثا  العا

 بالعود والحياء بالىحاء فيحو  في  لد َ
يووووووووور    ي َعوووووووووي ز المووووووووورِز موووووووووا اسوووووووووتحيى بخ 

 
ِز   وي بقووووووى العزووووووودز مووووووا ب َقووووووي  الل حووووووا

(54) 
 

وكسب تعااطىه   قنا  سامعيه ال وب لد نجد ىن ىبا تما  قد ىفاد من لناصر الطبيعة جميعًا في تكوين احتجاجاته 
 من تال  نجاحه في إزالة شكوكه  في معانيه التي سبح  المعاني التي احتّ  بها فيما بعد. بما يراه ويعتحده  معه 

وف اااًل لمااا ساابق  كره اسااتثمر الشااالر ظااامرا  طبيعيااة ُىتاار فااي شااعره مو ااو  البحااث وىلني بهااا مااا ياادور فااي 
إ  جااء بهاا فاي بعا  شاعره  بوصاىها ىدلاة مىموساة ومحنعاة يحاتّ  بهاا  شم  واالحمر والنجو  الىىد من األجرا  السماوية كال

لىى ُمنكري قوله  فمن  لد مثاًل ىناه كاان يارأل فاي طاو  بحااء المارء فاي مكانه ولاد  ساىره وكشاىه آلفااق جديادة ركودًا ولاد  
حياة االنساان  ودليىاه فاي  لاد الولظ الشام  التي  تجّدد ل ا فهو ينصح بالسىر الداد  من ىج  التجدد وا ىاء الحيوية لىى

 تزداد محبتها من لدن النا ؛لعد  بحادها ثابتة لىيه  ب  لسىرما المتواص  فتغدو بين  امبة لنه  وقادمة اليه  يحو َ
ووووووووي  مزُخَلووووووووم   ووووووووُرَِ فووووووووي الح   وطزووووووووول مزقوووووووواَم الم 

 
وووووووووووووووووووووود دَ   ت ُيووووووووووووووووووووووَ  فوووووووووووووووووووووواُ ت َرُه ت ت ج   َلَديباج 

 
ب ووووووووووووةً فوووووووووووا  ي رأيووووووووووو ز الش وووووووووووو  ُم    يووووووووووودُ  م ح 

 
وووووُرم دَ    (55)الوووووى ال  ووووواَ  أُن ل يسوووووُ   لووووويهم َبس 

 
ولندما تحّدث الشالر لن المر  ال ي ىصاب ممدوحه ىحمد بن ىبي ُدواد وغّير لونه  جع  من  لد الىون ال ي 

ا يعاود الاى التاوم  كالنج  ال ي يتتىي توّمجه مادة مان الازمن ؛بسابب البتاار الا ي يساتره ث  سارلان ما غّيره مر  ممدوحه 
 والبريق لند انجالء  لد البتار في داللة ىكيدة لىى لودة لون الممدو  الطبيعي بعد زوا  لىته التي اصابته َ

ووووووووووووووال  ل ووووووووووووووون  فوووووووووووووور د  اهللز   ُ وووووووووووووور ت  ز   وح 
 

وووووودز شوووووويئًا ثزووووووم  ي ُشووووووتَعلز   والوووووو  ُجمز ي ُخمز
(56) 

 
منحا ًا لاه ومتىصاًا فاي مثا   لاد الموقاف  ف ااًل لان  بوصاىها يساتغني لان الشام   فجناه ال وحين يرثي الشالر 

فهاو يارأل ىّن  ولاد  مبالغتاه فيماا طرحاه وادلااه مان ىماور  كونها حجًة محنعاة تُادّل  لىاى مصاداقية قاو  الشاالر فاي المرثاي 
في الوق  ال ي امتأل  فيه قىوبه  حزنًا لىى فحده؛و لد النها   رجعوا وىياديه  فارغة منه  النا  بعد  مابه  لن قبر مرثيه 

فطالمااا  لىماوا بىحاده مان دون ىّي ىماا  بعودته وليفكاد الشاالر تىااد الىكرة يعىا  قولاه بااجدراد الناا  لىحاد الشاام  بعاد غروبهاا 
 فيشاعرون بىحاادما  اقااع يشااعرون بماا قاد يحاادث لها  بعاد غروبهااا ولكن بعاد ىن تغارب يكونااون ىماا  األمار الو  ال ماي موجاودة 

 وبت ثيرما فيه  من بعد  مابها َ
قُبووووووووووووورظَ  فوووووووووووووودز األرَ   ووووووووووووون   وووووووووووووُ  وز  راح 

 
ِ  القزلزووووووووووووووووهَ   وووووووووووووووة  األُيوووووووووووووووَديَ موووووووووووووووال  فاَر  

 
رَ ئ وووووووووووووُ  إ  موووووووووووووا وووووووووووووُ  موووووووووووووا ز َلم   قووووووووووووود   

 
وَه   يزُعووووووور فز ف ُقووووووودز الش ووووووومَ  بعووووووود  الغزووووووورز

(57) 
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الرثاااء الاا ي ُكثُااُر االحتجاااج فيااه لىااى وجااه ولىهااال  نصاايب حيااوي ماان احتجاجااا  ىبااي تما  والساايما فااي غاار  
فاالنسااان حينمااا  وانىعالااه الححيحااي وغياار المىتعاا   تااص فااي شااعره وجاء ليعباار لاان تاا ز  حااا  الشااالر ماان الناحيااة النىسااية 

الى ين  _هيرأل الهال  يدرد ىنه سيغدو بدرًا بعد مدة محددة من الزمن وم ا المث  الواقعي إنما جاء به الشالر ليفكد ىن مرثّيي
لو ىممهال زمنًا ألصبحا من تيرة الرجا  وال سيما ىنهما من ىبناء لبد ا  بان طامر فمثىهماا فاي  لاد  _توّفيا في حداثة سّنهما

 مث  الهال  كما  كر  يحو َ
 ل ُهَفوووووووووي  لوووووووووى تلووووووووو   الش وووووووووو اَهَد َفيهموووووووووا

 
ووووووووم اَئال  ت ووووووووى تكووووووووون  ش   ل ووووووووُو أزُمَهل وووووووو  ح 

 
 وَصوووووووووووب اهزمال غ ووووووووووود ا سزوووووووووووكو زهما َحًجوووووووووووى 

 
 َحُلموووووووووووووًا وتلووووووووووووو   األريحي وووووووووووووةز  ووووووووووووواَئال 

 
ووووووووووووووة   ووووووووووووووَريأل بدَيم   وأل ُ ق ووووووووووووووه  الوووووووووووووو  ُجمز المز

 
ووووووووووووُودًا و ابووووووووووووال   ول عوووووووووووواد  ي ا   الط وووووووووووولأل ج 

 
ووووووووووووووووووووو ظز   إن  الَهووووووووووووووووووووالل  إيا رأيوووووووووووووووووووو    زمز

 
 ( 58أيق ُ ووووووو   أُن سووووووويكونز ب وووووووُدرًا كووووووواَمال) 

 
شاعر ىباي تما  ُي ااف الاى منها  الطبيعاة الا ي سابق وان  وكان  آلة الحرب منهاًل آتر من منام  االحتجاج في 

ت  الكال  لىيه فكان  السيوف والرما  مّما ُيحُتّ  بها الشالر ويكرر  كرما فاي شاعره الا ي يارو  فياه إزالاة الّشاّد لان لحاو  
الرًا ماّداحًا وراثياًا لكثيار االحتجااج بهاا نابعاًا ىصااًل مان كوناه شا اإلكثار منمستمعيه ومتىحيه لىى حدًّ سواء  وربما كان  لد 

توجااد ىّيااة غرابااة ماان  وبطبيعااة الحااا  ال ماان الشتصاايا  التااي باارز  فااي لصاار الحااروب والىتوحااا  مااع الاارو  والبياازنطيين 
كثارة اساتتدا  ىلىاااظ الساال  فااي تىاد الماادادح ىو المراثاي  فهااي مان لااواز  تىاد الحصااادد بحكا  واقااع العصار وطبيعة شتصااية 

 .الممدو  ىو المرثي
با  لىاى العكا  مان  لد فا ن الرجا  الهار  يبحاى  وجة االنساان يعني  مااب قُا كان ىبو تما  لىى قنالة ب ّن الهر  ال

شّد ف ّن اآلترين غيار مجبارين لىاى تصاديحه  ألن رىياه  لاد ينااق  الواقع لا ا فهاو  وبال محتىظًا بحوته كما كان في شبابه 
ن  بحاجة ماسة الى دلي  قوي يفكد قنالته تىد  فا ثر اتتياار السايف ليكاون حّجاة قوياة تدلماه فاي رىياه غيار الاواقعي ؛ألناه وا 

وىصابه التثّى ؛ لكثرة المعارد التي اشترد فيها مع ىصحابه فانه يبحى محتىظًا بصاىته الحاتىاة وال  طاُ  الزمان لىيه )السيف( 
 تغّير تىد التصادص من طبيعته المعروفة فيحو َ

ل ل وووووووووووووو ز  التزُ َكووووووووووووووري م وووووووووووووو  تخديووووووووووووووداً   ت ج 
 

 (59)فالس وووووويفز اليزووووووُ د ر ى إُن كووووووان يا شزووووووط هَ  
 

وال يحتصاار اسااتتدا  الساايف ماان لاادن الشااالر لىااى ماا ا المو ااو  فحسااب ب  نااراه يسااتنجد بااه فااي معاار  افتتاااره 
سااىبيًا ألنه  فااال ياافثرون فيااه تاا ثيراً  يسااتمع ألقااوا  الالدمااين  فانااه ال بنىسااه ىي ااًا فهو يتبااامى ب نااه إ ا لااز  لىااى فعاا  ىمرمااا 

وتىااد  مجتهاد فاي تححياق لزيمتاه فااي جماع الما  ماا دا  فاي زماان الشاباب الا ي ماا إن  ي مب فاناه ي تاا  معاه  لاد االصارار 
ماا ىّن تجعاا  النسااء تندبه وشااامده لىاى  لااد كمااا  لاا لد وجادناه يتّياار لا لتاه إمااا ىن تدلاه يرحاا  لتححياق مبتغاااه  العزيماة  وا 

وباا لد يكااون الساايف دلااياًل لىااى صاادق  فانااه ينبااو وال يحطااع  شااالر ىنااه إ ا طااا  بااه العهااد  كاار  مااو الساايف الاا ي ياارأل ال
 رىيه مع تحّىظنا لىى الدلي  م ا؛ألنه يناق  تمامًا ما جاء به في البي  السابق َ

ووووووووم  َلل تووووووووي  د َ َي ووووووووي  لووووووووى أخالَقووووووووي  الصأل
 

ُفرز أو َسووووووُره  تزووووووَرنأل   وادبزوووووو ُ    َهووووووي  الووووووو 
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سوووووووووووووام  ا  لهزُ ووووووووووووودزو اَ ي  إ  موووووووووووووافوووووووووووووان  الحز
 

شزووووووووو  تز ز مووووووووال ُم تزف ل ووووووووُل م وووووووواَربز ُ    (60)خز
 

وفيما يتعّىق باستتدا  الرمح فاي احتجاجاا  الشالر بوصاىه حّجاة متيناة لناده نرأل ىناه يا تي باه حاين يتحاّدث لان 
حينااًا ماان الاازمن  ثاا  يعتااد   كااالرمح ُيعااُوجّ _فااي  لااد_فمر ااه كااان مفقتااًا ثاا  ُشااىمُي منااه فهو لىّااة ممدوحااه ىحمااد باان ىبااي ُدُواد 

 بالتثحيف فيحو َ
ووووووووووو ز   سزوووووووووووُقم  أزَتووووووووووويح  لووووووووووو ز بزوووووووووووُرِ  في ُ ي   

 
 (61)والوووووورألُمحز ي  ووووووُدز َحي ووووووًا ثزووووووم  ي ُعت ووووووَدلز  

 
لىااى الاارغ  ماان شااجالته وبسااالته ولكن توا ااعه ماا ا مااو مااا جعىااه  نااراه يصااىه بالتوا ااع  ولناادما يمااد  األفشااين 
 لرمح ال ي يشتّد حين يىين َلزيزًا ومو في فعىه  لد شبيه ا

 ال   ووووووووووووووووُ  م ه   تزوووووووووووووووو  ف ع وووووووووووووووو   وا   موووووووووووووووووا
 

لووووينز    (62)ي ُشووووت دأل بووووم ز الوووورألُمَح َحووووين  َي  
 

من  لد كّىه تبين لنا ىن ىم  منهىين لالحتجاج في شعر ىبي تما  كان قد اساتحامما مان الطبيعاة بمنابعهاا المتعاددة 
مثىاة بالتمااد السايوف والرماا  لىاى وجاه التصوص بوصاىها ىمثىاة محنعاة فاي والمتنولة كما رىينا ف اًل لن آلة الحرب المت

 احتجاجا  الشالر .
 االحتجاج بالغر  الشعري :  القة

ُلُرفم ىبو تما  بججادته لغر ين رديسين في شعره ُىاُل ومما المديح والرثاء وله ا السبب كان مجيء االحتجاج في  
ا  اأُلتر كالعتاااب والىتاار والغااز  ومااا سااوأل  لااد كمااا ساايتبّين لنااا بعااد قىياا  . ماا ين الغر ااين ىكثاار ماان سااوامما فااي األغاار 

غير ىن ما يهّمنا في المجا  م ا لي  الغر  ال ي ورد فيه االحتجاج بحادر لالقاة  لاد االحتجااج باالغر  الا ي جااء مان 
لالقاة تىياة وربما وا احة فاي  تالله إ  ل  ي  م الشالر باحتجاجاته لىى مستوأل واحد قاي ىغرا اه جميعًا با  كانا  منااد

 بع  األحيان بين ما يتمث  به وطبيعة  لد الغر .
كمااا  فىاي الماديح مثاًل ناراه يبحاث لاان العا ر المنطحاي ليساّو  لمتىحيااه لاد  غراباة الصاىة التااي يتحىّاى بهاا ممدوحاه 

األحيان تىد الصىة التي ساوجغها ال ي لىى الرغ  من شراسته وحّدته تمّيز بالّىين في بع   فع  مع لمر بن طوق التغىبي 
 لن طريق احتجاجه ال ي جع  فيه التمرة غير محّببة إّن ل   تمزج بالماء لىتحىي  من قوة ت ثيرما كما مر بنا في وق  سابقَ

َليق ووووووووووووة   ووووووووووووَر   ويزُتبوووووووووووواز ي ا   َلووووووووووووين  خ   ش 
 

َِ مووووال ُم تزُقط ووووهَ   ووووُهبا يوووور  فووووي الص  ال خ 
(63) 

 
 فساّو  لاه الشاالر بان لباد المىاد الزيا  الا ي اتصاف بعاد  ظهاوره بشاك  مساتمر  وك ا الحا  ماع ممدوحاه محماد

 بكثرة في معظ  األوقا   قاداًلَ  لد الىع  لن طريق تشبيهه باألسد ال ي يحتجب وال يظهر
 إُن ت ُمت َ وووووووُا م ووووووو ز فوووووووي األوقووووووواَ  رز ي تزووووووو ز 

 
ووووووور  َ يلزوووووو ز أَشووووووهز     (64)ف كزوووووولأل ل يووووووغ  ه صز

  
ساابحين يسااعى الشاالر الاى ايجاااد المساّو  المنطحاي ىو الواقعي ليفكاد ىن الصااىا  التاي اتصاف بهااا فىاي المثاالين ال

تتاارد مجااااًل فااي نىااو   والتااي ال ممدوحيااه طبيعيااة وليساا  غريبااة ىو منافيااة لىماا لوف بحك  األمثىااة التااي كااان يسااتدّ  بهااا 
 (65)المتىحين يدفعه  الى الشّد فيما يدليه الشالر.

لباث رو  األما  فياه من تاال  ماا يا تي باه  ُيحّى  من ش ن لّىته تىد؛ دث لن مر  ىحد ممدوحيه ومو حينما يتح
مان الحجاا  والباارامين التااي تفكااد شااىاء تىااد العىااة  وماان ثاا  لااودة المماادو  الااى مااا كااان لىيااه ماان الصااّحة والعافيااة ومن تىااد 
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منه فهو يمر  ىي اًا  فىاي   لاد با مر لجياب لادأل  اّن األسد المتيف لىى الرغ  من ميبته وتشية اآلترين الُحج  مثاًل 
 الشالرَ

ووووووووة    فووووووواُن توووووووو ز قوووووووود  ال ُتووووووو  أطوووووووورافز و ُ ك 
 

ُردز   ووووودز الوووووو  ووووو   األس  وووووه  أُن يزو    (66)فوووووال   ج 
 

ولكاي يفكااد الشاالر ىن المصااادب التاي يمااّر بهاا االنسااان فاي ىوقااا  متتىىاة  تجعىااه قاادرًا لىااى معرفاة المحساانين  
ساء الدمر لاه ىدرد ف ا  ممدوحاه لىياه  مان تاال  وقوفاه الاى جانباه فاي محنتاه   بتاالف اآلتارين  وىم  الى   فعندما ى

يمكاان ادراكااه لىااى  ومااي ىن طعاا  الشااهد ال ىالُ  لاا ا نااراه يتاارج بنتيجااة احتجاجيااة لهااا لالقااة كبياارة بالم اامون الاا ي طرحااه 
 ف   ممدوحه لىيهَ ححيحته لوال معرفة طع  الحنظ  وبه ا االحتجاج يص  الشالر الى ت كيد

ُسوووووووون  فُعَلوووووووو َ  وووووووور ُ  حز ِ ة   د ُهوووووووور  أُيك   إسووووووووا
 

إلوووووي  ول وووووُوال الش وووووُريز لوووووم يزُعووووور َف الش وووووُهدز  
(67) 

 
سابق تبااّين لناا ىّن اساتدالال  الشاالر كاناا  لىاى لالقاة متيناة بطبيعااة المو او  الا ي كاان يتحاادث  مان تاال  ماا

 كما بدا لنا من االمثىة الشعرية التي مّر  كرما.لنه ول  تترج لن ت كيد ىمور معينة تتّص ممدوحيه 
ولاا  يتتىااف الحااديث لاان لالقااة االحتجاجااا  بغاار  الرثاااء فااي شااعر ىبااي تمااا   لاان الحااديث لاان تىااد العالقااة  

بغاار  المااديح ؛النّ  النمااا ج االحتجاجيااة التااي طرحهااا الشااالر فااي رثادياتااه كاناا   ا  صااىة متينااة بطبيعااة الغاار  الاا ي 
وجاااء  لتعّباار لاان تاا ّز  حااا  الشااالر النىسااية ومن ثاا  ماازج الرثاااء باالنىعااا  الححيحي فالنااا  تحاازن حزنااًا شااديدًا اشاارنا اليااه  

 ويعصر االل  قىوبه  بعد دفن المرثي ؛النه  شعروا بتاثيره فيه  حينما فحادوه  فماثىه  فاي  لاد مثا  ُمان يعارف تا ثير الشام  
 الىعىي بعد غروبهاَ

فزوووووووووووووودز األر  َ  وووووووووووووُ  وز   ووووووووووووون ق ُبووووووووووووورَظَ ر اح 
 

ِ  القزلزووووووووووووووهَ   وووووووووووووة  األيوووووووووووووَدي َموووووووووووووال  فاَر  
 

َ ئ وووووووووووووُ  إ  موووووووووووووا وووووووووووووُ  موووووووووووووا رز َلم   قووووووووووووود   
 

وهَ   يزُعوووووور فز ف ُقوووووودز الش ووووووُمَ  بعوووووود  الغزوووووورز
(68) 

 
وكما يرأل االنسان الهال  في ىّو  نموه يدرد ب ّنه سيصبح بدرًا في يو  من األيا  كان حا  المرثيجين الىا ين رثامماا 

في حداثة سّنهما إ  رىأل ىبو تما  ىنهما لو ل  يموتا في صغرمما ألصبحا من تيرة النا  ولكان  لد ىمرًا الشالر حين توفيا 
 مىروغًا منه كما في الهال  ال ي الشّد في اكتماله من  رفيته في بداية تكوينهَ

 ل ُهَفوووووووووي  لوووووووووى تلووووووووو   الش وووووووووواَهَد َفيهموووووووووا
 

وووووووماَئال   ل وووووووُو أزُمَهل وووووووُ  حت وووووووى تكوووووووون  ش 
 

 سزوووووووووووكزو زهزما َحجوووووووووووًى وَصوووووووووووباهزمال غ ووووووووووود ا 
 

 َحُلمووووووووووووًا وتلوووووووووووو   األريحي ووووووووووووة ز وووووووووووواَئال 
 

ووووووووووووووة   ووووووووووووووَريأل َبَديم   وأل  ُ ق ووووووووووووووه  الوووووووووووووو  جمز المز
 

وووووووووووُودًا واَبوووووووووووال     ول ع ووووووووووواد  يا   الط ووووووووووولأل ج 
 

ووووووووووووووووووووو ظز   إن  الَهووووووووووووووووووووالل  إيا رأيوووووووووووووووووووو    مز
 

ووووووويكون ب وووووووُدرًا كووووووواَمال   (69)أيق ُ ووووووو   أُن س 
 

ىه  كالمااء العا ب الا ي ينىاد ساريعًا؛ألنه مرغاوب فياه بينما يتا ّتر الماو  لان ولندما يرثي الشالر بناي حمياد يجع
 غيرم ؛ألنه  كالماء المىيء باألوساخ فيطو  به العمر؛ألنه مرغوب لنهَ
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ووووووووووكزمُ  وووووووووود ثانز الوووووووووود ُهَر أُ فزس   إُن ي  ت َحووووووووووُل ح 
 

وَ  والع ط نَ    وي ُسل َم ال ا ز بين  الح 

ِز لووووووووووووي    جيبووووووووووووًا أن  أ ي ب وووووووووووو   ز فالمووووووووووووا
  

ُموووووورز االَجووووووَن األَسوووووونَ   ي ف ووووووى وي ُمتوووووودأل  ز
(70) 

 
 

وب لد تنكشف لنا الصال  المتيناة باين ماا يحاتّ  باه الشاالر مان األمثىة وطبيعاة الغار  الا ي يتحاّدث لنه ساواء 
اتاه ىكان غر  المديح ى  غر  الرثاء الى ين ىشرنا سابحًا الى ىنهما ىكثر غر ين فاي شاعر ىباي تماا  ورد  فيهماا احتجاج

 الواقعية منطحيًا ولحىيًا.
وفيمااا لاادا  لااد  فحااد ورد  بعاا  االحتجاجااا  لاادأل ىبااي تمااا  فااي ىغاارا  ُىتاار إاّل ىنهااا كاناا  قىيىااة جااّدًا قياسااًا 
بالغر اااين الساااابحين ولكن فاااي الوقااا  نىساااه  تفكاااد متاناااة الصاااىة باااين تىاااد االحتجاجاااا  واألغرا  التاااي جااااء  فيهاااا كماااا 

 سيت ح لنا فيما سي تي .
فىي غر  الىتر نرأل الشاالر يحاتّ  بالسايف الا ي إن  طاا  باه األمد يغادو غيار مجادح مان الناحياة الحتالياة؛و لد  

وماو مااا زا  فاي لهاد الشااباب قب  ىن   إلقناا  لا لتاه التاي تىومااه لىاى كثارة ترحالاه لتححيااق الثاروة التاي ياارو  الوصاو  اليهاا 
حااين يتحاااد  بااه  لساايف الاا ي ينبااو وال يححااق الغايااة التااي يرتجااى اليهااا يدركااه الاازمن ويصاابح غياار قااادر لىااى تححيااق مراده كا

 العهدَ
ووووووووم  لل َتووووووووي  د َ ي ووووووووي  لووووووووى أخالقووووووووي الصأل

 
ُفرز أو َسووووووُره  تزووووووَرنأل   واَدبزوووووو ُ    هووووووي  الووووووو 

 
وووووووووووووام  الهزُ ووووووووووووودزو ا ي  إ  موووووووووووووا س   فوووووووووووووان  الحز

 
شزووووووو  تزةز مووووووا ل ووووووُم تزف لووووووُل م وووووواَربز ُ    (71)خز

 
عالقاااة تبااادو مناااا وا اااحة لىعياااان باااين حاااّدة السااايف وقوتاااه وارتباط تىاااد الحاااّدة والحاااوة بشاااباب ومّماااا الشاااد فياااه ىّن ال

 ال ي يرو  الشالر بىوغه. لتححيق الهدف المنشود الشالر؛
وحينما يىرز ىبو تما  حكمًا نابعة من تجاربه فاي الحيااة وتكون تىاد الحكا  تت امن نسابة مان الشاد واالرتيااب مان 

ن ساابق _ الر القناااله  لاان طريااق االحتجاااج باألدلااة التااي تفكااد صاادق مااا يّدليااه فمن  لااد مااثاًل لاادن المتىحين يسااعى الشاا وا 
تسااىيط الحّساااد بااالكال  لىااى ف اايىة مااا ماان لاادن المااولى العزيز)ساابحانه وتعالى( فانااه ياافدي الااى انتشااار تىااد  _الحااديث لنااه

التاي تحارق لاود الطياب لتبارز لطاره الزكي فىاوال احاطتاه بتىاد  وُمُثُ   لاد ُكُمثُا  الناار كاد  ىو الى يىة بعد ىن  ُتمُد  كرما 
النار لما فاح  تىد الراحة منه وب لد يححق الشالر الحنالة التامة لدأل المتىحي ب  وينجح في كسب إلجابه   بوساطة تىد 

 المىارقة الواقعية جدًاَ
يا أراد  اهللز   ُشووووووووووووووووووووووووووووور  ف َ ووووووووووووووووووووووووووووويلة    وا 

 
سزووووووووووو   ودَ طزَوي ووووووووووُ  أتووووووووووا   لهووووووووووا َلسووووووووووان  ح 

 
ر  ُ   ل ووووووووووال  اشوووووووووتعالز ال  ووووووووواَر فيموووووووووا جووووووووواو 

 
ووووووُرَف العزووووووودَ   مووووووا كووووووان يزعوووووور فز َطيووووووهز   

(72) 
 

والحا  نىسها تنطبق لىى رفية ىبي تما  التي تجد ىّن االنسان يصبح متجددًا بكثرة رحالته وسىراته من مكاان الاى 
بااا  ترحااا  مااان حاااين الاااى  باااالظهور لىااايه  تساااتمر  ألنهاااا ال ماااو محباااة الناااا  لىشااام ؛ آتر ودليىاااه فاااي دقاااة رفيتاااه مااا ه 

 آتر يحو َ
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ووووووي  مزُخَلووووووم    وطزووووووول مزقوووووواَم المووووووُرَِ فووووووي الح 
 

ي ُتووووووووووووووووووووووَ  فوووووووووووووووووووووواُ ت َرُه ت ت جوووووووووووووووووووووود دَ    َلَديباج 
 

ب ووووووووةً   فووووووووا  ي رأيوووووووو ز الش ووووووووم    يوووووووودُ  م ح 
 

وووووُرم دَ    (73)الوووووى ال  ووووواَ  أن ليسوووووُ   لووووويهم بس 
 

الشاايب الاا ي غاازا رىسااه فعىى الاارغ  ماان ىن الشاايب يمتاااز  ولاا  يتجاااوز ىبااو تمااا  االحتجاااج حتّااى ىثناااء شااكواه ماان
ألناه ىصاابح  ببياا  لوناه فاي العاين إاّل ىّناه لادأل الشااالر يكاون ىساود الىاون فاي فكاره وقىباه ومع  لااد فهاو قاد ساّى  ىماره الياه؛

 ألن األنف جزء من وب لد الشعور يكون كمن تمّيز ب نه ىجد  ور ي ب لد سبي  الى التتّىص منه  ومّما ال واقعًا مىموسًا 
 وجههَ

ُ ظ وووووور  فووووووي الع وووووويَن أبووووووي    اصووووووا    لوووووو ز م 
 

دز أسوووووووووووفاز    ولك  ووووووووووو ز فوووووووووووي الق ُلوووووووووووَه أُسوووووووووووو 
 

يوووووووَ   لوووووووى الكزوووووووُرَظ والر    وووووووا  و  حووووووونز  ز  ج 
 

ُجَهوووووَ  وُهوووووو  أُجووووود  ز    (74)وأ وووووفز الف ت وووووى موووووُن و 
 

البياا  الثاااني والمعنى الثاااني الاا ي إن قااوة العالقااة بااين المعنااى األو  الاا ي طرحااه الشااالر فااي الشااطر األو  ماان  
ىي ىّن الشاالر لا  يتارج فاي  احتّ  به في الشطر الثاني من البي  نىسه تكمن في ىّن المعنيين كاناا متعىحاين بارى  االنساان 

ّنما جااء با لد االحتجااج مان رى  االنساان نىساه ليفكد ر اوته لألمار الواقع والحباو  بماا ُىب ُتىما احتجاجه الى جهة ىترأل  ُي وا 
 به.

ولت كيد بحاء االنسان وحنينه ىبادًا لحّباه األو  نارأل الشاالر يا كر  لاد فاي غزلاه لن طرياق االحتجااج الا ي يحطاع  
 فيه بحّب االنسان لمنزله األو  ال ي ُولمُد فيه لىى الرغ  من تنحىه من منز  الى آتر تال  رحىته في الحياة فيحو  في  لدَ

 ن  اله ووووووو ى  ق ووووووُل فزوووووو اد    حيووووووغز َشووووووُئ   َموووووو
 

لَ   بيووووووووووووووَه األو  ووووووووووووووهأل إال  َللح   مووووووووووووووا الحز
 

ووووووووُم م  ووووووووَ ل  فووووووووي األُرَ  يملفزوووووووو ز الف ت ووووووووى  ك 
 

ُ وووووووووووَ لَ   َل م  وز أبووووووووووودًا أل و   (75)وح  وووووووووووين  ز
 

فيارأل ىّن  معّر اًا بابع  ممدوحياه الساابحين  وفي بع  األحيان كان ىبو تما  يطر  من تال  شعره قيمًا تربوية 
مًا ومحترمًا في المجتمع الا ي يعايب فياه طالما اتصاف بالحياء ودليىاه فاي  لاد ا لىاى الارغ  مان ىّن االنسان يكون لزيزًا داد

 بالعود ولىحياء بالّىحاء قاداًلَ لإلنسانيحتاج الى دلي  ا بحاء العود مع بحاء الىحاء لىيه في داللة تشبيهية  م ا الكال  ال
 ي َعوووووووووي ز المووووووووورِز موووووووووا اسوووووووووتحيى بخيووووووووور  

 
ِز وي ُبق وووووى العزوووووو   وووووا َ ح  دز موووووا ب َقوووووي  الل 

(76) 
 

وتحمااا  بعااا  احتجاجااااا  الشاااالر داللاااة العتاااااب لىممااادو  ويكون االحتجاااااج لىاااى صاااىة متينااااة ىي اااًا بطبيعااااة  
يتوقّاع الناا  منهاا  فالّساماء حاين تحتجاب  يجعىاه يادساًا مان اطالقهاا؛ ال الغر  فالممدو  حين يحجب الجادزة لن الشالر 

 جاب ومن منا تّت ح قّوة العالقة بين المعنيينَالجود بالماء بعد  لد االحت
َلوووووووووو ز ال  وووووووووواَئي برز يتوووووووووو َ   يووووووووووا أيألهووووووووووا الم 

 
َثووووووووووووووووهز   وووووووووووووووووَدَظ ك  ووووووووووووووووي جز ووووووووووووووووودزظ لمرج   وجز

 
ُقووووول    ووووو   لوووووي أموووووالً   لوووووي   الَحجووووواهز َبمز

 
وووووووووى َحوووووووووين  ت حتجوووووووووهز   ِ  تزر ج  إن  الس وووووووووما

(77) 
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 ينتهي كالمنااا لىااى لالقااة االحتجاااج بااالغر  وانتهاااء الحااديث لاان داللااة العتاااب فااي شااعر ىبااي تمااا  االحتجاااجي
 ول  يبق لنا سوأل الحديث لن المواقع التي ورد  فيها احتجاجا  الشالر. ال ي يردفيه 

 مواقا االحتجاج: 
باا  كاناا  تتتىااف فااي ىماااكن ورودمااا ماان حااين الااى  يتغياار  لاا  تاا  م احتجاجااا  ىبااي تمااا  كّىهااا فااي موقااع واحااد ال 

صوص الشعرية السابحة سنىصا  الحاديث لان مواقاع تىاد االحتجاجاا  ونكتىي باالحالاة ألمااكن آتر ولغر  لد  تكرار الن
 ورودما في ديوان الشالر وكما ي تيَ

 ف ااًل (78)ا ورود االحتجاج في الشطر الثاني مان البيا  نىساه إ  شاك  ما ا التمثيا  الحماد  المعىّاى فاي احتجاجاا  الشاالر1
االحتجاجااااا  اأُلتاااار التااااي ورد  فااااي مواقااااع متتىىااااة وىكثر تاااا ثيرًا فااااي نىااااو   لاااان ىّنااااه باااادا اكثاااار قااااّوة وجمااااااًل لاااان

المتىحين؛بسبب السرلة الىادحة في ت كيد المعناى األو  الا ي ورد فاي شاطر البيا  االو   ولاد  تارد المتىحاي فاي حيارة 
 من ىمره مدة اطو  إلدراد الدلي  لىى نىي الّشّد ال ي توّلد لديه في شطر البي  األو .

ياا تي المعنااى األو  الاا ي يحتاااج الااى دلياا  منطحااي لتصااديحه فااي بياا  كاماا  ث  ياا تي االحتجاااج فااي البياا  الثاااني مباشاارة  ااا2
 إ  ورد  م ه الطريحة في االحتجاج بشك  ىقّ  مّما لىياه فاي الطريحاة الساابحة  وماي طريحاة ال تحاّ   (79)بشطريه معًا 

طاو  قىاياًل فاي  مان المتىحاي لساما  الادلي  الحااطع  الا ي يفكاد صاّحة جمااًل لن سابحتها إال في مس لة الوق  الا ي ي
 ادلاء الشالر ومصداقيته في معناه األو  ال ي ىورده في البي  األو  .

  ىي ىن االحتجااج فاي ما ه الحاا  ال(80)ا ىّما الموقع الثالث من مواقع ورود االحتجاج فكان الشطر الثاني من البي  الثاني3
الثاني كىه كما في الطريحة السابحة ب  في شطره الثااني فحط ولعاّ  فاي  لاد بياان لمحادرة الشاالر لىاى ي تي في البي  

ألناه منااا يا تي بمعناى يحتاااج الاى دليا  قااوي لتصاديحه وم ا المعناى ياا تي فاي ثالثاة ىشااطر متتالياة في الوقاا   االقناا  
زالاة الّشاّد مان  ا يفكاد محدرتاه العالياة فاي االقناا  ال ي ي تي فيه بالدلي  في الشطر الثاني من البي  الثاني فحط مّما وا 

 النىو  بنصف بي  فحسب لىمًا ىّن م ه الطريحة ىق  ورودًا في شعر الشالر من الطريحتين السابحتين.
ا ومناد طريحة ىترأل لورود االحتجاجا  في شعر ىبي تما   تادّ  لىاى امتماماه بها ه الظاامرة التاي تحتاوي  امنًا المىارقاة 4

طريىااة  ىاُل ومااي التماااده االحتجاااج فااي بيتااين او اكثاار ماان الحصاايدة نىسااها  لاان طريااق الطاااء المعنااى فااي شااطر ال
 (81)واحاد ث  التمثياا  بالاادلي  فااي الشاطر الثاااني   ويتبااع االسااىوب ما ا فااي اكثاار ماان ماّرة لىااى ماادأل الحصاايدة الواحاادة 

اج في شعره ولىى ولعه باالتيان باألدلاة المنطحياة والعحىياة وكما قىنا فجّن  لد يدّ  لىى امتما  الشالر بظامرة االحتج
 في انتاجه الىكري والعاطىي لىى حدًّ سواء.

وفااي حالااة نااادرة جاااء موقااع االحتجاااج فااي شااعر الشااالر فااي بياا  كام  بعااد ورود ىبيااا  لااّدة تحتاااج الااى ت كيااد زلاا   -5
 ن السابق لمعرفة الدلي  لىى ما يّدليه الشالر. والطريحة م ه تترد المتىحي منتظرًا مّدة ىطو  م(82)الشالر 
إ ن كان  تىد مواقاع ورود االحتجاجاا  فاي شاعر ىباي تماا  والتي ىّكاد مان تاللهاا مومبتاه الىنياة كعادته ومحدرتاه  

 لى .في اثبا  تمّكنه في ىكثر الح ايا الىنية والبالغية وغير  لد من األمور التي دّل  لىى لبحرية م ا الشالر العباسي ا
مّمااا ساابق تبااين لنااا ىّن االحتجاااج ظااامرة شااعرية جاااء  إلزالااة االلتبااا  والّشااّد ماان نىااو  المتىحااين حااو  المعاااني 
اأُلو  التي ىوردما ىبو تما  في شعره من تال  األدلة الواقعية والمنطحياة والعحىياة التاي تثبا  صادق الشاالر فيماا طرحاه مان 

 ىى ىصالة الصور الشعرية لديه كما د ج لىى محدرة الشالر وتمّكنه من ىدواته الىنية.المعاني ف اًل لن ىّن االحتجاج ُد ج ل
وفيما لادا  لاد كّىه وجادنا لالقاة ج رياة باين الادلي  الا ي يا تي باه الشاالر لت كياد قولاه وغر  الحصايدة التاي ورد 

لمهماة التاي توصاىنا لهاا فيماا يتعىاق بمواقاع فيها  لد االحتجاج  سواء ىكان مديحًا ى  رثاء ى  غيار  لاد  ف ااًل لان النتااد  ا
 االحتجاجا   والتي ال ىجد مسّوغًا يدلوني الى تكرارما في م ا المحا .
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 المصادر والمراجا
 ا الحرآن الكري  ىشرف المصادر وىكرمها.

ا األدب العربي في العصار العباساي د.ناظ  رشايد وزارة التعىاي  العاالي والبحاث العىمي جامعاة الموصا   نشار وطباع وتوزياع 
  . 1989ماا1410رية العراقية َمديرية دار الكتب لىطبالة والنشر الموص  ا الجمهو 
   . 1954ا ىسرار البالغة  لبد الحامر الجرجاني تححيق َريتر استانبو  

ا االي ا  في لىو  البالغة المعاني والبيان والبديع  متتصر تىتيص المىتا  التطيب الحزويني مطبعة محماد لىاي صابيح 
  .1964ما ا 1384وىوالده باألزمر بمصر 

  .1951ما ا 1370 الحامرة 10 لىي الجار  ومصطىى ىمين  ط ا البالغة الوا حة
  . 1990ما ا 1410 2ا البالغة والتطبيق  د.ىحمد مطىوب  و د.كام  حسن البصير مطبعة دار الحكمةا بغداد  ط 

نااااى ااااا جااااوامر البالغااااة فااااي المعاااااني والبيااااان والبديع الساااايد المرحااااو  ىحمااااد الهاشاااامي  الاااااد  طبعااااه باألوفسااااي  مكتبااااة المث
مااا  1379ببغداد الطبعااة الثانيااة لشاارة المعّدلااة مطولااة منححااة وفيهااا زيااادة تطبيحااا  كثياارة  مطبعااة السااعادة بمصاار  

  . 1960ا
اااااا دياااااوان ابااااان الروماااااي  ىباااااي الحسااااان لىاااااي بااااان العباااااا  بااااان جريح تححياااااقَ د.حساااااين نّصاااااار طبعة ثالثاااااة منّححاااااة الجزء 

مرة  شارد فاي تححياق ما ا الجزء وفااء محماود األلصر سايدة حاماد الساد  مطبعة دار الكتب والوثادق الحومية بالحا
  . 2003ما ا 1424لبد العا   منير محمد لىي المدني 

 1969 2   1964 1ا ديوان ىبي تما  بشار  التطياب التبريزي تححياقَ محماد لباده لازا  دار المعاارف  الحاامرة ا مصار   
  3 1970   4  1965. 
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مااا  شاار   466محمااد لبااد ا  باان محمااد باان سااعيد باان ساانان التىاااجي الحىبااي المتااوفى ساانة ااا ساار الىصاااحة  لألمياار ىبااي 
  . 1969ما ا 1389وتصحيح َلبد المتعا  الصعيدي مطبعة محمد لىي صبيح وىوالده باألزمر 

  .  2007ما ا  1428 2ا سحط الزند  ىبو العالء المعري شرحهَىحمد شم  الدين  دار الكتب العىمية  بيرو  ا لبنان ط
  اتاااريخ  1938ماا ا1357اا شار  دياوان المتنبي و اعهَلبد الاارحمن البرقوقي الناشارَدار الكتااب العرباي  بياارو  ا لبناان 

 محدمة الطبعة الثانية  .
  اتاريخ المحدمة . 1966 5ا العصر العباسي األو   د.شوقي  يف  الحامرة  ط

  . 2002ما ا  1422 4طىى المراغي دار الكتب العىمية بيرو  ا لبنان طا لىو  البالغة البيان والمعاني والبديع ىحمد مص
اا العمادة فااي محاسان الشاعر وآدابااه ونحاده ت ليفَ ىباي لىااي الحسان بان رشاايق الحيرواناي االزدي حححاه وفّصااىه ولىّاق حواشاايه 

 .1972 4َمحمد محي الدين لبد الحميد  دار الجي  لىنشر والتوزيع والطبالة بيرو  ا لبنان  ط
ا كتاب الصنالتين الكتابة والشعر تصنيف َىباي ماال  الحسان بان لباد ا  بان ساه  العساكري حححه و ابط نّصاه َالادكتور 

  . 1989ما ا 1409 2مىيد قميحة  دار الكتب العىمية  بيرو  ا لبنان  ط
لعاليىي الااداد وتصانيف َيوسااف اا لساان العاارب  لىعالماة ابان منظااور  معجا  لغااوي لىمي قاّد  لاه َالعاّلمااة الشايخ لباد ا  ا

 تياط  ندي  مرلشىي دار لسان العرب  بيرو  ا لبنان  د. .
ااا المعجاا  الوساايط قا  بجتراجااه َاباارامي  مصااطىى  ىحمااد حساان الزيا  حامااد لبااد الحادر محمااد لىااي النجار وىشاارف لىااى 

 رون  المكتبة العىمية  طهران د. . طبعهَلبد السال  ما
 
  
 
 

 


