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  الشاعر العريب بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقي
  – أبو متام واملتنيب -

  

  )*(وحيد صبحي كبابة. د
  

كيف واجه الشاعر : جابة عن السؤال التايللإل يسعى هذا البحث -
العريب مسألة غموض شعره على املتلقني؟ وذلك من خالل أخباره وأشعاره 

  .راليت تتناول فعل اإلبداع ومفهوم الشع
 وسأتوقف يف هذا البحث عند شاعرين ارتبط امسامها بالتجديد، وثار -

  .ومها أبو متام واملتنيب. حوهلما صراع أديب ونقدي
 فكال الشاعرين مبدع متميز بإبداعه عرب تاريخ الشعر العريب، ولكلٍّ منهما -

  .آراؤه يف اإلبداع والشعر، وكالمها كان غموض شعره موضوع هجوم ونقد
قتصر يف هذا البحث على بيان موقف هذين الشاعرين من  وسأ-

نسلوكهما االغموض الشعري عامة، ومن صعوبة تلقي شعرمها خاصة، مبي 
لتحقيق التواصل مع اجلمهوراوأساليب مواجهتهما هلذا الغموض، سعي .  

  : ولعل من املستحسن بداية أن أُمجل العناصر املشتركة بني الشاعرين-
  .متام رائد احلداثة الشعرية العربية، واملتنيب متأثر مبذهبه يعد أبو -١
  . كالمها مجع بني اإلبداع الشعري والنقد-٢
  . كالمها حصل ثقافة واسعة، اعتمد عليها يف إبداعه-٣

                                                           
  .أستاذ األدب والنقد يف جامعة حلب )*(



  
٧٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

٤-ت التراث النقدي كالمها كان موضوعة أَثْرخصومة أدبي .  
  . كالمها انطلق من نزعة فكرية وصنعة عقلية-٥
  . يف اإلبداع، وهو أبرز دواعي الغموضامها اعتمد التضاد مذهب كال-٦
٧-ذَ عليهما معا كان الغموض أبرز ما أُخ.  

* * *  
 وملا كان.  إن ظاهرة الوضوح والغموض من الظواهر البارزة يف النقد األديب-

الثابت أنه مل توضع حدود ظاهرة للفصل بني معياري الوضوح والغموض ال «من 
١(»اال حديثً واقدمي(ا، كان احلكم بالوضوح والغموض حكما نسبي )فما هو  ،)٢

 واضح يف عصر ،ناقد آخر، وما هو غامض يف عصرعلى  غامض ،لناقدواضح 
)٣(آخر

.  

 وملا كانت مسألة اللغة والعالقات اللغوية اازية هي القضية الرئيسة -
)٤(اليت تربز يف كل صراع أديب

 اليت يةية األساسفإن الغموض كان القض، 
إن كل جديد جيمع يف بداية أمره «يتناوهلا النقاد عند ظهور أي جديد، إذ 

  .)٥(» من االضطراباإىل الغموض التكلف وشيئً

                                                           
 .٢٧ الغموض يف شعر أيب متام، ص)١(
 .١٥ عن الوضوح والغموض، ص)٢(
فعلى . دوار اخلراط وحنا مينة من ذلك على سبيل املثال اختالف موقفَي إانظر )٣(

اجلمهور   اتساع دائرةاحني يلح  األول على أمهية الثقافة الفنية يف التلقي، مالحظً
جند الثاين يلح على ) ١٥املرجع نفسه، ص(الذي يقبل على هذا الفن الغامض، 

 بعجزه، وهو املثقف، عن فهم بعض هذا امعترفًالبساطة أداة مثلى للتوصيل، 
 ).٩٨ظاهرة الغموض غري الفني يف الشعر احلديث، ص. (الشعر

 .١٢الصراع بني القدمي واجلديد، ص )٤(
 .٨٣املرجع نفسه، ص )٥(



  
٧٥  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

الغموض الفين :  وال بد لنا من التمييز هنا بني نوعني من الغموض-
غموض جيعل النص كالغابة «أما الغموض الفين فهو . والغموض غري الفين

ليت توشحها الظالل، والقصيدة بكاملها تشد القارئ إىل عاملها الذي حيتاج ا
  .)٦(»إىل تركيز وخربة وثقافة ورغبة يف القراءة

 دهشة األطفال، – وهذه أهم وظائفه –الشاعر « يف الغموض الفين يلتقط -
عناصر الكون، وهي  يف وعمق الفكرة وبكوريتها، يف النفس البشرية، اليت تندمج

إن هذا الغموض اقتضته ... عى لتجسيد حريتها، وأحالمها اإلنسانية املشروعةتس
  .)٧(»ضرورة فنية، فهو غموض خيدم الشعر وريادته، ويصل إىل اآلخرين

). التخبط( وعلى خالف ذلك يكون الغموض غري الفين الذي يدعى -
يصدر عن حالة ذلك الذي ال يصل، وال ميكن أن يصل إىل الناس، ألنه مل «وهو 

  .)٨(»شعرية حقيقية

ما طبيعة الغموض عند أيب متام واملتنيب؟ :  بعد هذه املقدمة نتساءل-
  وما موقفهما من غموض شعرمها؟

  أبو متّام
. يعد أبو متّام أحد أهم آباء احلداثة الشعرية يف تاريخ األدب العريب

أوائل من وضع من «األوىل يف كونه : ه تكمن يف زاويتنيتولعلّ أمهيـ
الشاعر الوحيد الذي «والثانية يف أنه . )٩(»قواعد النقد األديب العريب وأصولَه

                                                           
 .٨٦ظاهرة الغموض غري الفين، ص )٦(
 .٨٩املرجع نفسه، ص )٧(
 .٩٠ املرجع نفسه، ص)٨(
 .٢٤٢بييت، صأبومتام الطائي، للبه )٩(



  
٧٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

تسبب غموض شعره يف إجياد مكان لقضية الغموض الشعري يف خريطة 
)١٠(»النقد العريب القدمي

.  

 ذا الطائي ا مقرون- أدبية إشكاليةً -ظهور الغموض « وإذا كان -
 دعجة يف مسرية الشعر الكبري، الذي يعالمة وإشارة مضيئة ومتوه حبق

  :فإن هلذا الغموض أسبابه اليت جنملها فيما يلي ،)١١(»العريب

، يعبر عن ا يف غموضه ذاك جتديديربز«فأبو متام :  الفضاء احلضاري-أ
ة، تأثري ثقافات األمم ااورب ،تأثّره بتيار العقل يف الثقافة العربية اإلسالمية

تيار النقل، الذي غلبت عليه وصارع الذي دخل ا اليونانية والفارسية، وأمهه
  .)١٢(»الصبغة احلرفية النصية

 بالغموض ألنه ال حيتذي على هم أبو متامفقد ات:  اهلاجس اإلبداعي-ب
أخذ على نفسه وسام طبعه أن يبدع يف أكثر «مث إنه . )١٣(سابق مثال
يبدعون يف البيت والبيتني من «  حني كان الشعراء قبلههذا، يف. »شعره
وليس من الشعراء من يعمل املعاين وخيترعها ويتكئ على نفسه فيها ... القصيدة

  .)١٤(»أكثر من أيب متام

  :يقول عن شعره.  عقلنة الشعر، أي جعل الشعر صنعة عقلية-ج

                                                           
 .٢٢اإلام يف شعر احلداثة، ص )١٠(
 .٢٧ الغموض يف شعر أيب متام، ص)١١(
 .٩٠ظاهرة الغموض غري الفين، ص )١٢(
 .٢٨٦األصول، ص )١٣(
 .٢٨٥، صنفسه )١٤(



  
٧٧  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

  إذا اجنلتولكنه صوب العقولِ
 

 )١٥(سحائب منها أُعقبت بسحائبِ 
 

الفلسفة واملنطق العميق، مستغالً بذلك حمصوله الثقايف «  اعتماده-د
  .)١٦(»واملعريف
فأبو متام يتعب نفسه، ويكُد «. التكلّف واجلهد يف صنعة الشعر - �

 يف طلب البديع اطً، مفرِ)١٧(»طبعه، ويطيل فكره، ويعمل املعاين ويستنبطُها
  .)١٨(والغوص على املعاين واستعمال الغريب

 جعل العلماء كالسجستاين يستقبحون شعره وجيهلون  هذا كلّه-
، يف حني ذهب آخرون من النقاد املعاصرين إىل أن غموض أيب متام )١٩(معانيه

 شفق يأخذ ا إذ جيلّله دائم،يج كغموض الطبيعة يف الصباح والغروبِ«
  :يقول عن قصائده. هلذا اقترن هذا الغموض لديه بالسحر. )٢٠(»باأللباب

 صائد يل فيك تأىبفأين ق
 

 )٢١(وتأنف أن أُهانَ وأن أُذاال 
 

السحرِ احلاللِ ملُجتنيه من 
 

 حرقبلَها س حالالاومل أر  
 

رد «فقد .  فالسحر والغوايةُ يف الشعر مرتبطان مبفهوم الغموض-
 يف الشعر إىل أنه يعمل عمل السحر يف تأليف املتباين، يريك بعضهم اجلمالَ

                                                           
 .٥٤أخبار أيب متام، ص )١٥(
 .٢٦الغموض يف شعر أيب متام، ص )١٦(
 .١١٨ أخبار أيب متام، ص)١٧(
 .٥٩يد، ص الصراع بني القدمي واجلد)١٨(
 .٢٤٤أخبار أيب متام، ص )١٩(
 .٢٧٨العصر العباسي األول، ص )٢٠(
 .٢٨٤األصول، ص) ٢١(



  
٧٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

كما أنه يعمل عمل . )٢٢(»اجلماد، فيأتيك باحلياة واملوت جمموعنياحلياة يف 
  .)٢٣( ومغامرة يف اإلبداع والكشفاالسحر إذ يصبح خلقً

هذا الغموض أو الكشف، يف نظر الصويل، سر امتياز « بات  وعليه-
  .)٢٤(»أيب متام وتفوقه على الشعراء وجلوئهم إليه واقتدائهم به

يشمل كل الشعر يف ديوان أيب متام، ال « على أن هذا الغموض -
  .)٢٥(»ولذلك مل يشرح شعره كله

واحلقيقة أن أبا متام يف نقده الشعري خمتلف عما ذهب إليه يف شعره، 
فنراه يطالب . )٢٦( إليهااعيوصيته للبحتري مييل إىل الوضوح، دفهو يف 

  .من املعاينالشاعر باالبتعاد عن األلفاظ الزرية املبتذلة، وأن حيذر اهول 
  : هذه الفكرة يعود إليها يف مدحيه احلسن بن وهب-

 مل يتبِع شنِع اللغات وال مشى
 

 )٢٧(رسف املُقَيد يف حدود املنطق 
 

 هلذا نراه يؤكد أمهية املناسبة بني اللفظ واملعىن، حبيث يكون الشاعر -
  .»خياط يقطع الثياب على مقادير األجسام«كأنه 

  : يعود إليه يف حديثه عن شعرههذا املعىن
رداختالُ به بربحا عليك م 

 

  قدع هبالاوحتسفصم ٢٨( عليك( 
 

                                                           
 .٢٨٤األصول، ص )٢٢(
 .١٠١ص  نظرية الغموض يف النقد العريب القدمي،)٢٣(
 .١٠٢املرجع نفسه، ص )٢٤(
 .٣٢الغموض يف شعر أيب متام، ص )٢٥(
 .١١٥-٢/١١٤ انظر العمدة البن رشيق )٢٦(
 .والحظ هنا موقفه السليب من املنطق. ٢/٤١٩متام ديوان أيب  )٢٧(
 .٣/١٠٩ نفسه )٢٨(



  
٧٩  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

 ألن ذا القروح مل يلهج ، فإذا كان البحتري يرفض املنطق يف الشعر-
  :)٢٩(به، فإن أبا متام يقدم امرأ القيس على سائر الشعراء يف التشبيب

 ؤتياتهمن املُعطَيات احلُسن وامل
 

 مجلببةً أو فاضالً مل تجلببِ  
 

ت لَهدجرٍ بح انَّ امرأ القيس بن ا يب   لَوربِملا قال مندج على أم  
 

  . ويف هذا املوقف تأييد لعمود الشعر والوضوح التقليدي يف اإلبداع األديب-
-بينه وبني ا وأبو متام يف دعوته إىل الوضوح ال يرى تناقض 
  :يقول يف هجاء يوسف السراج. وحجته يف ذلك زهري بن أيب سلمى.كرالف

ولكن دبالغريب ي وما لك 
 

  هو الغريب الغريب عاطيكت 
 

 فلو نبِش املقابر عن زهريٍ
 

 لَصرح بالعويل وبالنحيبِ  
 

 مىت كانت قوافيه عياالً
 

 )٣٠(على تفسري بقراط الطبيبِ  
 

ه هو الفكر التأملي الشخصي ارب، ومثاله  إنّ الفكر الذي يريد-
، فمثل هذا )بقراط(زهري، ال الفكر الفلسفي املستند إىل الثقافة اليوناية 

هلذا هاجم يوسف السراج الذي . الفكر ينتهي بالشعر إىل الغموض والتعقيد
  .خرج يف صوره الفكرية إىل الغموض

يف عتابه أبو متام يؤكدها ح  هذه احملاولة التوفيقية بني الفكر والوضو-
  :حملمد بن سعيد كاتب احلسن بن سهل

 مل تسق بعد اهلوى ماًء على ظَمأ      
 

       يـسقيكَها فَهِـم كماِء قافية 
 

 من كلّ بيت يكاد املَيت يفهمه     
 

  سناح   والقلم رطاسه القدحسوي  
 

 ما يل وما لَك شبه حني أُنشده      
 

 له هـرِم  إالّ زهري وقد أصغى       
 

                                                           
 .١/١٤٩ديوان أيب متام )٢٩(
 .، كذا باإلقواء٤/٣١٥املصدر نفسه  )٣٠(



  
٨٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

     للفكـرِ مالكـة كةبكلِّ سال 
 

       ـمأو به لَم هامستم ه٣١(كأن( 
 

ولعلّ هذا الكالم متصل بوظيفة الكتابة اليت شغلها حممد بن سعيد، كما 
انرى فيه تناقضفهل كان .  مع ما ذهب إليه يف شعره من تعقيد وغموضا سافر
هلذا الغموض يف شعرهاأبو متام واعي .  

. )٣٢(»كان يصف شعره بالغرابة«نعم، فهو نفسه : اب بكل بساطة اجلو-
  :يقول. فها هو يفتخر يف شعره بغرابة ألفاظه وغموض معانيه

  كنت قصائدفلتلقَينك حيثُ
 

  مآرب ماتفيها ألهل املَكر 
 

 فكأنما هي يف السماع جنادلٌ
 

  ما هي يف العيون كَواكبوكأن 
 

 نهاوغرائب تأتيك إالّ أ
 

  ن اجلميلِ أقارباحلَس ك٣٣(لصنيع( 
 

 فألفاظه قوية تطرق السمع وكأا صخور عظيمةٌ، ومعانيه غريبة بعيدة -
  :اوهكذا يصبح الغموض هدفً. عن املألوف

 خذها مغربة يف األرض آنسةً
 

  ٣٤(بكل فهم غريب حني تغترب( 
 

 اإلغراب يف فنه، فهو يطلب«:  يعلّق شوقي ضيف على هذا البيت بقوله-
ولعلّ هذا ما  .)٣٥(»الروعةوالفتنة  حىت يسبِغ على شعره كل ما ميكن من آيات

يف قولهانلحظه أيض :  
 رحنا عازب الشعر بعدماإليك أ

 

 متهلَ يف روضِ املعاين العجائبِ  
 

 غرائب القَت يف فنائك أُنسها
 

 )٣٦(من اد، فَهي اآلن غري غرائبِ  
 

                                                           
 .٤/٤٩٠ ديوان أيب متام )٣١(
 .٣١الغموض يف شعر أيب متام، ص )٣٢(
 .١/١٧٤ ديوان أيب متام )٣٣(
 .١/٢٦٤نفسه  )٣٤(
 .٢٢٦، ص الفن ومذاهبه يف الشعر العريب)٣٥(
 .١/٢٢١ ديوان أيب متام )٣٦(



  
٨١  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

هذا ما جنده   . فطلب اإلغراب غرضه التعجيب، وله وظيفة نفعية       -
يف اخلرب التايلاأيض :  

قلت أليب : حدثين حممد بن الرببري قال، حدثين احلسن بن وهب قال«
  :استعادين ثالثَ مرات: ؟ قالاأَفَهِم املعتصم باهللا من شعرِك شيئً: متام

كو إليه هشن تم جمىوإنّ أَسو 
 

 من كانَ أحسن شيٍء عنده العذَلُ  
 

يا أبا عبد اهللا، الطائي بالبصريني :  واستحسنه، مث قال البن أيب دؤاد-
  .)٣٧(»أشبه منه بالشاميني

 إن استعادة املعتصم قول أيب متام ثالث مرات لدليل على صعوبة -
رعان ما ويف فعل االستعادة دليلٌ آخر على أن هذا الغموض س. تلقيه

 اوهذا ما أراده أبو متام، فكان شعره كشفً. مطرِب ينكشف عن مجال
ال ينكشف إال باالستعادة والنظراجديد .  

هلذا ال .  الرجل بأبنائهه املُستقبح، متمسك به متسك وأبو متام يف تعمد-
علي بن إمساعيل قال، حدثين «: يقول الصويل.  يف تفاوت شعرهايرى ضري
دخلت على أيب متام : بن العباس الرومي قال، حدثين مثقال قالي حدثين عل

لَ شعرمليس كسائرها، اوقد ع واحد منه، ويف األبيات بيت أحسن مل أمسع 
لو أسقطت هذا البيت فضحك : وعلم أين قد وقفت على البيت، فقلت له

 له بنون مجاعة، كلهم أتراك أعلم ذا مين؟ إمنا مثَل هذا مثَل رجل: وقال يل
أديب مجيل متقدم، فيهم واحد قبيح متخلف، فهو يعرف أمره ويرى مكانه، 

  .)٣٨(»وال يشتهي أن ميوت، وهلذه العلة وقع مثلُ هذا يف أشعار الناس

                                                           
 .٢٦٧أخبار أيب متام، ص )٣٧(
 .١١٥-١١٤ ص،نفسه )٣٨(



  
٨٢  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 أخذه الناس عليه م هذا موقف دفاعي، فهو يدافع عما وموقف أيب متا-
امن شعره، وال سيما ما كان غامضرتقاء بأفهام  إىل حرية اإلبداع واالا، داعي

  .الناس إىل مستوى شعره

هذا املوقف الدفاعي يتجلى بوضوح أكرب يف رده على من نعتوا شعره 
:  بقوله»مل ال تقول ما يفهم؟«: فها هو ذا يرد على من قال له. بالغموض

 ال تقول لم«: ويستبدل الصويل املعرفة بالفهم. )٣٩(»ملَ ال تفهم ما يقال؟«
  .)٤٠(»ما يقال؟  ال تعرف من الشعر وأنت ملَِ-الشعر ما يعرف؟  من

 تتلخص قضية اخلصومة - السؤال واجلواب - يف هذا الكالم بطرفيه -
أن يقول ما هو  إنهم يريدون.  عناصرهاحول شعر أيب متام، والغموض أحد

يريد أن ينطلق مفهوم أي معروف، أما هو فرييد التحرر من التقاليد، إنه 
وهكذا يصري .  ال من املاضي املألوف املعروف،الشاعر من ذاته من املستقبل

 لغته الشعرية ا خالقًا، ويصري الشاعر مبدعا وكشفًا وإبداعاالشعر خلقً
  .)٤١( آخرا بل خالقًااجلديدة، ويصري القارئ مكتشفً

ى التراث  ورمبا عمد أبو متام للرد على مستصعيب شعره إىل القياس عل-
، فأجابه )ماء املالم( من افقد أرسل أحدهم إليه قارورةً يطلب فيها شيئً. الديين
 . من ماء املالمابعثت إليك شيئً) جناح الذل(إذا بعثت إيلّ ريشةً من «: الشاعر

  .)٤٢(»واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمةوهو يشري بذلك إىل اآلية الكرمية 

                                                           
 .١٣٤هبة األيام، ص )٣٩(
 .٧٢يب متام، صأأخبار  )٤٠(
)٤١( ٢٨٤-٢٨٣األصول، ص: اانظر أيض. 
 .٣٨الغموض يف شعر أيب متام، ص )٤٢(



  
٨٣  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

و متام يف هذا اخلرب يدعم نزوعه التحرري من قيود املألوف  وأب-
إىل الناس  اانفصاله عن تراثه، داعي بشاهد قرآين، وكأنه يؤكد بذلك عدم

 مستفيدين من عناصر التجديد فيه، منطلقني منها ،قراءة جديدة هلذا التراث
  .إىل آفاق املستقبل

ة للرد على خصومه وانتزاع  ويف اخلرب التايل يعمد أبو متام إىل حيلة ذكي-
، )املصعيب(دخل على إسحاق بن إبراهيم «إعجام بشعره، فقد روي عنه أنه 

افأنشده مدحمسلّم اا له وجاء إسحاق بن إبراهيم املوصلي إىل إسحاقعليه، فلم  
حاجيت أيها األمري أن تأمر إسحاق أن يستمع بعض : استؤذنَ له، قال له أبو متام

ك، فلما دخلَ قال له ذلك، فجلس وأنشده عدةَ قصائد، فأقبل إسحاق قصائدي في
أنت شاعر جميد حمسن كثري االتكاء على نفِسك، يريد أنه : على أيب متام فقال

  .)٤٣(»وكان إسحاق شديد العصبيةَ لألوائل، كثري االتباعِ هلم. يعملُ املعاين
وواضح أن أبا متام «:  بقوله يعلق حممد حسني األعرجي على هذا اخلرب-

وهو شديد العداء ( املوصلي  يف احلصول على رضااملصعيبيتوسل جباه 
 أن أدب ااملة اعن شعره، ألنه يدرك جيد) للمحدثني، شديد العصبية لألوائل

وهلذا اخلرب صلة . )٤٤(»ال يبيح للموصلي أن يطعن بشاعر األمري يف جملسه
  .استغالل أيب متام إياها يف الدفاع عن غريبهبالوظيفة النفعية للشعر، و

ح لنا من األخبار السابقة أن أبا متام ال يكترث باجلمهور، فهو يلو
  .مل ال تفهم ما يقال؟: يريدهم أن يرتقوا إىل مستوى شعره

 واحلقيقة أن أبا متام يترفّع عن  الدمهاء ال عن اجلمهور عامة، ودليل -
حدثنا «: يقول الصويل. انوا يعجبون بشعرهذلك أن العلماء وذوي الشأن ك

                                                           
 .٢٢١أخبار أيب متام، ص )٤٣(
 .١٦٧القدمي واجلديد، ص الصراع ينب )٤٤(



  
٨٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

جاَءين فضلٌ اليزيدي بشعر أيب متام، فجعل : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر قال
  :الذين جهلوه كما قال: فقلت له. يقرؤه علي، ويعجبين ممن جهل مقداره

عدد هِممائمن ده كنمال يده 
 

 )٤٥(»رفإنّ أكثرهم أو كُلَّهم بقَ  
 

-إىل أمهية الثقافة ا أال نلمح يف هذا الكالم نزعة أرستقراطية، وتلميح 
  .الفنية يف إبداع الشعر وتلقيه

 هذه األرستقراطية وجدناها يف خربه مع إسحاق بن إبراهيم، حيث -
كما جنده يف خربه مع . يفرض املقام على املوصلي االعتراف جبودة شعر الشاعر

  .)٤٦(»لباقته وموهبته وحسن تصرفه يف حضور اخلليفة«لى املعتصم، حيث تتج
. ويف اخلربين السابقني صورة مما عمد إليه الشاعر حللّ غموض شعره

حدثنا أمحد بن إمساعيلَ «: يقول الصويل. وربما جلأ إىل شرح بعض إشاراته
  : قال، حدثنا من سأل أبا متام عن قوله

 غُربةٌ تقتدي بغربة قَيسِ بـ
 

 ـنِ زهريٍ واحلارث بن مضاضِ  
 

أما غُربةُ قيسِ بن زهري العبسي فمشهورةٌ، وهذا احلارثُ بن :  فقال-
  .)٤٧(»..مضاض اجلُرهمي زوج سيدة من إمساعيلَ بن إبراهيم

-نقَل عن أيب متام أنه ا ويبقى هذا املوقف عابرال ميكن تعميمه، فلم ي 
زعته األرستقراطية ومبذهب القوة ـ صلة بنوهلذا. شرح شعره كما فعل املتنيب

فإبداع الشعر وتلقّيه أشبه بافتراع العذرية، وما القصيدة إال تلك العذراء . عنده
  :يقول أبومتام. اليت ال يفض بكارة معانيها إال الشاعر املبدع واملتلقي الذكي

                                                           
 .١٠١أخبار أيب متام، ص )٤٥(
 .١٦ الغموض يف شعر أيب متام، ص)٤٦(
 .٢٦٧-٢٦٦ أخبار أيب متام، ص)٤٧(



  
٨٥  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

 والشعر فَرج ليست خصيصته
 

  ه٤٨(طُوالَ اللّيايل إالّ ملُترِع( 
 

ويعين أبو متام بالعذرية أن شعره «:  يعلّق تامر سلوم على هذا البيت بقوله-
ابتكار ال على مثال، ولذلك فهو غامض ميتنع مثله على غريه، ومن هنا خيدع 
اآلخرين، فهو بسيط بساطة اخللق اإلهلي، لكنه صعب إال على اخلالق، ال من 

تذوق اإلبداع شأن اإلبداع حيث إبداعه وحسب بل من حيث تذوقه كذلك، ف
  .)٤٩(»ممارسة، أو هو كما يعبر أبو متام شكل من أشكال افتراع العذرية

فبهذا الغموض «.  على الشعر العريباإنّ أليب متام بغموض شعره فضالً كبري
وذا الغموض كانت .  مل تكن لهاوهذه الغرابة أعطى الشعر العريب أصباغً

، شرارة جديدة هي شرارة الشعر المة معىن جديدكيمياء الشعر اليت أعطت للك
م للقارئ معىن متعددأي إمكانية - االذي يعيد كل شيء إىل بدايته األصلية ويقد 

  .)٥٠(» ومن هنا منشأ الغموض، وهذا ما فعله أبو متام-متنوعة ألكثر من معىن 

فقد أحدث «.  مع أيب متام بدأ االنقطاع عن التجربة الشعرية القدمية-
ر فيه نظام الداللة واملعىن، ونظام التعبري ونظاماشعره انقالب٥١(»الفهم  تغي(.  

 اعتمدوا، فإنّ كثريين » للشعراإفساد« وإذا كان بعضهم مسى فعله -
، والصويل، والصايب الذي موقفه ودافعوا عنه، كالعسكري، والبطليوسي

  .)٥٢(»اطلةوأفخر الشعر ما غمض، فلم يعطك غرضه إالّ بعد مم«: يقول

                                                           
 .٢/٣٥٠ ديوان أيب متام )٤٨(
 .١٠٣ص. نظرية الغموض يف النقد العريب القدمي )٤٩(
 .٢٨األصول، ص )٥٠(
 .٢٦٠نفسه، ص )٥١(
 .٢٨٥-٢٨٤، ٢٦٠ انظر تفصيل ذلك يف املرجع نفسه، ص)٥٢(



  
٨٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  املتنيب
وهي معركة . ثاين معركة نقدية يف تراثنا األديب كانت حول شعر املتنيب

٥٣( حول شعر الشاعرامبعثها العداوة الشخصية، لكنها اتسعت لتصري صراع(.  
اللحن واخلروج «:  إمجاهلا مبا يليما أسباب الطعن على الشاعر فيمكنأ

 اللفظ، وغموض املعىن املراد، وبعد على اللغة، والفساد واإلحالة والتعقيد يف
  .)٥٤(»االستعارة، واإلفراط يف الصنعة، مث الغلو

 وأما الغموض يف شعره فيعود إىل اضطالعه باللغة وغريبها، وإىل -
استكراه اللفظ وتعقيد املعىن، واستعمال الغريب الوحشي والشاذ البدوي، 

  .)٥٥(وامتثال ألفاظ املتصوفة واخلروج إىل الفلسفة
فإذا ما تساَءلنا عن رأيه يف شعره ومكانة الغموض منه، وجدناه يؤكد 
عظمة هذا الشعر وسريورته، فهو كاملالئكة من الناس، وكالشمس من 

  :هلذا ال يطعن فيه إال حاسد أو غيب.. األفالك، وكاحللل البهية يف معرِض احلُلل
لَكيف الشعر م إنّ هذا الشعر 

 

 نيا فَلَكسار فَهو الشمس والد  
 

      ـدحاس يبـأُذن ـرفإذا م 
 

ـ صار ممن كان ح      اي  لَـكفه  
 

 إذا خلعت على عرض له حلَال
 

 )٥٦(وجدا منه يف أى من احلُلَلِ  
 

من إنشادها ضرر بذي الغباوة 
 

 )٥٧(كما تضر رياح الورد باجلُعلِ  
 

                                                           
 .٦٠الصراع بني القدمي واجلديد، صانظر  )٥٣(
 .٦٢نفسه، ص )٥٤(
 .٣٨٦-٣٨٤، ٣٦٧-٣٦٦، ٣٤٠، ١٤٣انظر الصبح املنيب، ص )٥٥(
 .٣٧٥ -٢/٣٧٤ديوان أيب الطيب  )٥٦(
 .٤١٩الصبح املنيب، ص )٥٧(



  
٨٧  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

وال . وصافواضح مما تقدم أنه حريص على وصف شعره بأى األ
لكن . عجب، فقد عمد الشاعر بنفسه إىل خنل شعره، فأسقط الكثري منه
  .)٥٨(الشراح تداركوا بعضه فأضافوه إىل الديوان، وهو ضعيف يف أكثره

لشرح ديوانه، «، حريص على وضوح شعره، هلذا نراه جيلس ااملتنيب، إذً
جييب « وهو، يف جمالسه،. )٥٩(»وكانت هذه عادته يف كل مكان حلّ به

 على اكانت تعرض له من جلسائه، فكان حريص على االستفسارات اليت
  .)٦٠(»إفادة كلّ منهم مبا يقنعه

، فيشرحه هلم، ورمبا دعاهم )٦١( لقد كان الناس يقرؤون عليه شعره-
أما ابن جين، فقد مسع من «. )٦٢(عليهم إىل سؤال ابن جين عما استغلق

املسائل، ونقل عنه ما أماله من وناقشه يف كثري من ... الشاعر شرحه
  .)٦٣(»شروح وتعليقات

حرصه :  أما غرض الشاعر من تلك الشروح فيمكننا إمجاهلا مبا يلي-
على وضوح شعره من جهة، وعلى الدفاع عن املآخذ اليت واجهه ا النقاد 

ارتداء زي العلماء يف األوساط اليت «هذا فضالً عن رغبته يف . من جهة ثانية
  .)٦٤(»غشيها

  :وأما عمله يف هذه الشروح فيمكننا إجيازه مبا يلي
                                                           

 .٦٠٤الفاخوري، ص انظر تاريخ األدب العريب حلنا )٥٨(
 .٣٧ثقافة املتنيب، ص )٥٩(
 .٦٤نفسه، ص )٦٠(
 .١٢٩نيب، صالصبح امل )٦١(
 .١٤٧نفسه، ص )٦٢(
 .٥١ثقافة املتنيب، ص )٦٣(
 .٦٣، ٤٩نفسه، ص )٦٤(



  
٨٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  . شرح األلفاظ الغامضة-١
  . ذكر مترادفات عديدة للفظة الواحدة-٢
٣-زبني ما وافق القياس وما خالفها ذكر صيغ خمتلفة للفظة الواحدة ممي .  
  . بني معانيهاا ذكر صيغ بعض األفعال مفرقً-٤
  . شرح معاين بعض املفردات-٥
  . شرح األلفاظ البدوية-٦

بأقوال علماء اوكان يف شروحه يدعم كالمه بالشواهد املناسبة مستنري 
  وهذاوبعض القراءات القرآنية،ئهم، ومبا ورد يف القرآن الكرمي اللغة وآرا

  .)٦٥(األمر يدلّ على ثقافته اللغوية والتراثية والدينية
  . حلّ املتنيب ما غمض من شعره على الناساهكذً
فكيف . كن، برغم حرص الشاعر على الوضوح، نرى من ينتقدهول

  فاعه؟دكان رده و
  :الدولة عدم التئام الشطرين يف بيتيه  ينتقد عليه سيف-أ

 وقفت وما يف املوت شك لواقف
 

  نائم وكأنك يف جفن الردى وه 
 

 متر بك األبطال كلمى هزمية
 

  مباس وثغرك احك وضووجه 
 

  : عليه أن يقولإذ كان

 وقفت وما يف املوت شك لواقف
 

  مباس وثغرك احوض كووجه 
 

 متر بك األبطال كلمى هزمية
 

  يف جفن الردى وهو نائمكأنك  
 

إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا هو «:  فقال املتنيب-

                                                           
 .٧١-٦٣ص ثقافة املتنيب، )٦٥(



  
٨٩  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

يعلم أن أعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا، وموالنا 
الثوب ال يعلَمه البزاز كما يعلَمه احلائك ألن البزاز يعلم مجلته، واحلائك 

فلما ذكرت املوت يف صدر البيت األول أتبعته بذكر ... يعلم تفاصيله
تالؤم االردى يف آخره ليكونَ أحسنبوسع املنهزم وعينه ا، وملا كان اجلريح 

. ، ألمجع بني األضداد يف املعىن)باسمووجهك وضاح وثغرك : (باكية قلت
  .)٦٦(»كالمه فأعجب سيف الدولة

  .ا، أعلم بصنعة الشعر من الناقدفالشاعر، إذً -
: قال أبو عبد اهللا.  وقد يكون سبب التناقض اختالف األحوال-ب

كان ابن العميد كثري االنتقاد على أيب الطيب، فإنه ملّا أنشده هذا البيت 
كَم غر صربك؟ ما : باد هواك، مث تقول بعده: يب، تقوليا أبا الط: قال

  .)٦٧(تلك حال وهذه حال: فقال! أسرع ما نقضت ما ابتدأت به

  : وربما أرجع مآخذ اآلخرين عليه إىل سوء الفهم-ج

اوكم من عائبٍ قوالً صحيح 
 

 وآفته من الفَهمِ السقيمِ  
 

 ولكن تأخذ اآلذان منه
 

 )٦٨(العلومِعلى قدرِ القرحية و  
 

 فإذا استصعب بعضهم شعره فهذا مردود عليهم، وهو الذي جهد يف -
وهو بذلك يرجعنا إىل . شرحه وتوضيحه، وإمنا العلة يف ذلك سوء فهمهم

وملَ ال تفهم ما يقال؟ كما جنده يف هذا الكالم يعمد إىل نقد : إجابة أيب متام
  . يكون الفهمفالتلقي موهبة وثقافة، وعلى قدر الثقافة: التلقي

                                                           
 .٨٥-٨٤الصبح املنيب، ص )٦٦(
 .١٤٨-١٤٧ املصدر نفسه، ص)٦٧(
 .٤/١٢٠ديوان أيب الطيب  )٦٨(



  
٩٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 برغم ذلك ال ينكر الشاعر ما قد يقع فيه من إساءات، فلينظَر -د
  .وهو بذلك مقر بتفاوت شعره. )٦٩(حينئذ إىل إحسانه لتغفَر إساَءته

   عـن      يف البيت يشذّ عن مدر    « افهو ال جيد حرج جة اإلحسان، واللفظ يند
ن يف الكـثري،    ن أحس ألنَّ م «وال عجب يف ذلك عنده،      . )٧٠(»البيانشرك  

وله من كبار الشعراء مثالٌ يحتـذى       . )٧١(»اغتفرت إساَءته يف القليل اليسري    
إمنا أجري على سبيل الشعراء املربزين يف اإلحسان    «: يقول. يف هذا التفاوت  

 على وتـرية مـن       مسالك اإلبداع، جريت   ذا استبهمت إواختراع املعاين، ف  
وما أبرئ خـاطري، وإن كـان       .  والنظر  األثر واملالحظة  تقدمين يف اقتفاء  

  .)٧٢(»الصواب يتصرف به على سبيله، من زلة جتوز يب وعثرة مل أعتمدها

  .فهو مقر بالزلل يف شعره، ألنّ التفاوت من طبيعة اإلبداع
فحني يواجه .  خبطئهملُحاوره هلذا ال يتواىن املتنيب عن االعتراف - �

 يف استعملهاابوت توراة موسى، وقد ، وهو ت)الكلواذ(بعدم معرفة كلمة 
، اوأطرق ال حيري جواب«: يقول احلامتي. شعره بفتح الكاف، يطرق ويعتذر

  .)٧٣(»مل يسبق إيلّ علم هذا، وقولك مقبول والفائدة غري مكفورة: مث قال
، فإن ا إظهار املتنيب ضعيفًاصح هذا اخلرب من احلامتي الذي حاول جاهدن إ

                                                           
وانظر .  على احلامتي فيما أخذه عليه من سقطاتا، رد١٣٤الصبح املنيب، ص )٦٩(

 .١٣٠ة املوضحة، صالرسال
 .٤٩ الرسالة املوضحة، ص)٧٠(
 .٧٨نفسه، ص )٧١(
 .١٠٧نفسه، ص )٧٢(
 .٥٦نفسه، ص )٧٣(



  
٩١  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

للمتافيه انتقاص فهو حماور متواضع يقبل :  لشأنه من جهة ثانيةانيب من جهة، ورفع
ال يلقى «وال أحسب هذا من أخالق الرجل الذي . انتقاد غريه مادامت فيه فائدة

ة والعزمية الكسرويةاويه يف صناعته، وه مبملكته يساأحد٧٤(»و ذو النفس األبي(.  

. لسابق يف سعة ثقافته ملوقف املتنيب اا ولعلنا نستطيع أن جند تفسري-و
فقد أكسبته هذه الثقافة الواسعة باللغة ثقة بطبعه وقوة سليقته اللغوية، جعلته «

يقدم على كثري من األلفاظ اليت يراها مؤدية ملا أراد من املعاين من دون أن 
يلتفت إىل أا من األلفاظ اليت أسقطتها احلضارة ولفظها املعجم العريب املتطور، 

  :يف قوله) مرجاه(ه جييب حني سئل عن لفظ لذلك رأينا

 ما ملن ينصب احلبائل يف األرض
  

 ومرجاه أن يصيد اهلالال  
  

ويرد على من انتقد عليه . » قلتها بالطبع مث  وجدا يف شعر األعشى-
  .)٧٥(»إمنا أمري على طبعي وقول ما يسوغه لساين«: أحد أقواله قائالً

وطبعه هو الطبع .  ما قد يسهو عن تفسريه واملتنيب هنا حييل على طبعه-
  .املثقف املهذّب، فال عجب إن سقط يف شعره ما علمه مث غاب عن ذهنه

كان يطيل يف ردوده، ويكثر من الشواهد « هذا، ويالحظ أن املتنيب - 
 خاصة يف بعض األلفاظ اليت يخطَّأ فيها، أو ا، واضحإكثارايف أحيان كثرية 

 استعماله صحتها، مما يدلّ على حرصه على إثبات صحة يتشكّك املناقش يف
  .)٧٦(»اللغوي

                                                           
 .٧ص الرسالة املوضحة، )٧٤(
 .٨٢ ثقافة املتنيب، ص)٧٥(
 .٢٦٩ املرجع نفسه، ص)٧٦(



  
٩٢  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 وهذا الكالم متصل بسعة ثقافة الشاعر، وحرصه على شرح شعره -
  .ووضوحه

وهذا يعين من جهة أخرى أن الشاعر حريص على حتقيق التواصل بينه 
  :فاآلخر حاضر يف إبداعه، وهذا ما نلمحه يف قوله. وبني متلقي شعره

 رعتـه بقافيـة   وسامعٍ  
 

        القُولَـه فيهـا املُـنقِّح حاري 
 

  الفَقاهـةُ يل   قد هذّبت 
 

     شعري الفصاحةُ لَه ت٧٧(وهذّب( 
 

-يد حائريف ا فالشعر اجليد هو الذي يروع سامعه ويترك الشاعر ا 
  .الشاعر واملتلقي: والعالقة جدلية بني الطرفَني. أمره

  :اإلصغاُء والفهم: لسامع املتلقيوللتلقي عنده شروطه، فمن شروط ا
 نِتـاج رأيك يف وقت على عجلٍ

 

  فَهِم سامع وعاه ٧٨(كلفظ حرف( 
 

  :هذا، فضالً عن املَلَكة والثقافة
ولكــن تأخــذ اآلذانُ منــه 

 

 )٧٩(على قدر القرحية والعلومِ 
 

  :أما ما جنده يف شعره من امتالء باألنا وترفّع عن الناس، على حنو قوله

 أنام ملَء جفوين عن شواردها
 

  ختصماها ويجر اخلَلْق رسه٨٠(وي( 
 

  :فأمر طبيعي يرد به على املتشاعرين الذين كثروا حوله يذمونه

                                                           
مصدر فَقُه، : والفقاهة. اجليد القول: والقُولَة. ٢٧٤، ٣/٢٦٩ ديوان أيب الطيب )٧٧(

اأي علم وكان فقيه. 
  .٤٢٣الصبح املنيب، ص )٧٨(

 .٤/١٢٠ ديوان أيب الطيب )٧٩(
 .٣/٣٦٧نفسه  )٨٠(



  
٩٣  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

 أرى املتشاعرين غَروا بـذَمي    
 

 ومن ذا يحمد الداَء العـضاال       
 

 ومن يك ذا فمٍ مر مـريضٍ      
 

  رم الالاجيد٨١( به املاَء الز( 
 

يعروأيف كُلِّ يومٍ حتت ضبين ش 
 

 ضعيف يقاويين قَصري يطاوِلُ  
 

 لساين بنطقي صامت عنه عادلٌ
 

 )٨٢(وقليب بصميت ضاحك منه هازِلُ  
  

. ، أن ينصرف عن نقد هؤالء، الحنراف أذواقهما من الطبيعي، إذً-
الّ أن يطلقه لشعره إ فهو ال ميلك أمامهم إالّ الصمت والسخرية، وال ميلك

وهل ميلك الشاعر إالّ الترفّع والتعايل، يف عصر فسدت . وينام عن شوارده
  :أذواق بنيه واحنرفت قيمهم

 وإذا أتتك مذميت من ناقص
 

 فهي الشهادة يل بأني كاملُ  
 

  :)٨٣( هلذا، ينتهي إىل إلغاء الشعر من بعده، فال شاعر إالّه-
كرمي رؤيتهاال تطلُنب بعد  

 

  يد مبأسخاه موااإنَّ الكرامتخ  
 

شاعرِه بالِ بشعرٍ بعدوال ت 
 

  ممالص دالقولُ حىت أُمح ٨٤(قد أُفِسد( 
 

  :اخلامتة
 هكذا واجه الشاعر العريب مشكلة الغموض يف شعره، فهو واع هلذا -
 احشعره بالغرابة، ملم اأما أبو متام فقد أقَر بتعمده ذلك، واصفً. الغموض

لكنه يف املقابل، ويف وصيته وملحوظاته النقدية، . إىل مجالية الغموض فيه

                                                           
 .٣/٢٢٨ديوان أيب الطيب  )٨١(
 .٣/١١٧نفسه )٨٢(
 .٣/٢٦٠نفسه  )٨٣(
  .٤/٢٦نفسه  )٨٤(



  
٩٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وهو وضوح ال يتعارض مع الفكر التأملي، وإن تعارض . مييل إىل الوضوح
  .مع الفكر املنطقي

 يرفض اام ، وعيه غموض شعرهعلى والغريب يف األمر عنده، أنه -
رستقراطية، فهو يترفع عن زعته األـوهلذا صلة بن. النقاد إياه بالغموض

وبذلك بقيت الكرة يف ملعب املتلقي، إذ مل . اجلمهور، وخباصة الدمهاء منهم
  ).ولم ال تفهم ما يقال؟( ملا يف شعره من غموض يقترح الشاعر حالًّ

- ومع ذلك نرى الكثريين يستحسنون هذا الغموض، بل يرون فيه سر 
  .إبداعه ومجال شعره

 إياه بأى ا على وضوح شعره، واصفًا فكان حريص وأما املتنيب،-
تلميح إىل غموضهااألوصاف، رافض للتواصل مع اآلخر، اهلذا، وحتقيقً.  أي 

فإذا أصروا على الغموض، أرجع . عمد إىل شرحِ شعره ومناقشة الناس فيه
فلتلقّي الشعر عنده . صعوبة التواصل إىل سوء الفهم وتقصري الطرف اآلخر

  .اإلصغاء والفهم وامللكة والثقافة: وهيشروطه 

وإذا كان املتنيب يذهب مذهب أيب متام يف ترفعه عن الناس وتعاليه  -
اعليهم، فإنه أكثر منه عنايةً باجلمهور والتواصل معهم، بل إنه ال جيد حرج 

  .يف االعتراف مبا يف شعره من زلل

الغموض يف هذه صور مما عمد إليه الشاعر العريب ليحلّ قضية  -
فهل جند فيها ما يفيدنا اليوم؟ وهل احللّ بيد الشاعر أو الناقد أو . شعره

  .املتلقي؟ وهل املسألة مسألة إبداع أم مجاهريية يف الفن؟

* * *  



  
٩٥  وحيد كبابة.  د– بني معاناة اإلبداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب 

  :املصادر واملراجع

/ ٢٧٩/عامل املعرفـة    . عبد الرمحن القعود  . د:  تأ – اإلام يف شعر احلداثة      -١
  .م٢٠٠٢لفنون واآلداب،الكويت، مارس الس الوطين للثقافة وا

، دار  ٢جنيب حممد البـهبييت، ط    :  تأ – أبو متام الطائي، حياته وحياة شعره        -٢
  .م١٩٧٠الفكر، بريوت، 

صاحل األشـتر،   . د: أبو بكر حممد بن حيىي الصويل، تح      :  تأ – أخبار أيب متام     -٣
  .م١٩٦٤، دار الفكر، دمشق، ٢ط

دار احلقـائق،   . تامر سـلوم  . د:  تأ –ا النقدي    األصول، قراءة جديدة لتراثن    -٤
  .م١٩٩٣، دمشق، ١ط

  .ت.املطبعة البولسية، بريوت، د.حنا الفاخوري:  تأ– تاريخ األدب العريب -٥

وزارة الثقافة، بغـداد،    . هدى األرناؤوطي :  تأ – ثقافة املتنيب وأثرها يف شعره       -٦
  .م١٩٧٧

 حممد عبده عزام، دار املعارف مبصر : ديوان أيب متام بشرح اخلطيب التربيزي، تح-٧
 – )م١٩٧٦ (٣ ط٢،٣ ج– )م١٩٦٤م،١٩٥١ (١ج). أربعة أجزاء(
  .)م١٩٧٦ (٢، ط٤ج

). أربعة أجزاء يف جملدين   ( ديوان أيب الطيب املتنيب بشرح أيب البقاء العكبري          -٨
إبراهيم السقا، وإبراهيم األبيـاري، وعبـد       : ضبط وتصحيح وفهرسة  

  .ت .ملعرفة، بريوت، ددار ا. احلفيظ شليب

حممـد  . د: تـح . أبو علي حممد بن احلسن احلامتي     :  تأ – الرسالة املوضحة    -٩
  .م١٩٦٥يوسف جنم، دار صادر ودار بريوت، بريوت، 



  
٩٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

مصطفى السقا،  : تح. يوسف البديعي :  تأ – الصبح املنيب عن حيثية املتنيب       -١٠
-م  ١٩٦٣دار املعـارف مبـصر،      . وحممد شتا، وعبده زيادة عبـده     

  .م١٩٦٤

حممـد حـسني    . د:  تـأ  - الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العـريب        -١١
  .م١٩٧٨األعرجي، وزارة الثقافة، بغداد، 

جملـة  . سليمان سخية :  تأ – ظاهرة الغموض غري الفين يف الشعر احلديث         -١٢
  ).٣٣٣(، العدد م١٩٩١املعرفة، وزارة الثقافة، دمشق، حزيران 

  .١٩٧٦، ٦دار املعارف مبصر، ط. شوقي ضيف.د:  تأ-ول  العصر العباسي األ-١٣

حممد حميي الـدين عبـد      : تح) جزءان يف جملد  . (ابن رشيق :  تأ - العمدة   -١٤
  .م١٩٧٢، دار اجليل، بريوت، ٤احلميد، ط

إدوار :  تـأ  – عن الغموض والوضوح، وجهة نظر يف مشاكل التعبري الفين           -١٥
  ).١٠( العدد م،١٩٩٤، ١جملة اآلداب، بريوت، ت. اخلراط

دار الطباعة احملمدية،   . السيد حممد ديب  . د:  تأ – الغموض يف شعر ايب متام       -١٦
  .م١٩٨٩، ١القاهرة، ط

دار املعارف مبصر،   . شوقي ضيف . د:  تأ – الفن ومذاهبه يف الشعر العريب       -١٧
  .م١٩٦٩، ٧ط

 املعرفـة،   جملة. تامر سلوم . د:  تأ – نظرية الغموض يف النقد العريب القدمي        -١٨
  /.٣٧٧/، العدد م١٩٩٥وزارة الثقافة، دمشق، شباط 

يوسف البديعي، نشر حممود مـصطفى،      :  تأ – هبة األيام فيما يتعلق بأيب متام        -١٩
 .م١٩٣٤مطبعة العلوم، القاهرة، 


