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 هـ"393الخطاب النقدي عند أبي بكر الخوارزمي"ت
 (*)د. ميسر حميد سعيد 

: ) هو أبوو بروم مدمون بوع العبواو المووابامية با عو  (1)يقول تلميذه الثعالبي

النهمة وبدم األدبة وَعلـَم النـّـثم والنـّـظمة وعالم الفـَضل والظـَـمفة وكوا  يممو  

ويداضم بأخباب العمب وأيّامها ودواوينهواة  بيع الفصاح  العميب ة والبالغ  المفينةة

ويَنُْبُو كتب اللغ  والندو والشعمة ويترلم برل نادبةة ويأتي برل فقومة  ودُّبة ة ويبلو  

فووي مدا ووع األدب كُوول، مبلوو ة ويَغلووب علووس كوول مدهووع بدهووع مشوواهنت ة ومالحوو  

ة وديووا  ب وا  هة وحوالوة َهْهل و   ل  مملوـّن  وا مة عبابت ة ونعم  نعمتو ة وبماعو  َدونّ 

 وكذلك ديوا  شعمه(.

: )الشواعم المشوهوبة ويقوال لو  ـالَـَبَْمخووـَه ـ (2)كموا يقوول عنو  ابوع خلرووا 

أيضا أل  أباه مع خوابامة وأّم ُ مع خبم تا ة ُممكـّب لو  موع ام وميع نهوب ة كوذا 

ذكمه الّهمعانية وهو ابع أخت أبي دعفم مدمن بع دميم الَبم  صاحب التوابي،ة 

برووم المووذكوب أحوون الشووعمان الميوونيع الربوواب المشوواهيمة كووا   مامووا  فووي اللغوو   وأبووو

واألنهووابة أ ووام بالشووام موونّةة و وورع بنووواحي حلووبة وكووا  ُمشوواب  ليوو  فووي عصوومه. 

ويدرس أن   ـََصنَ حضمة الصاحب بع عباد وهو بأّبدوا ة فلموا وصول  لوس بابو   وال 

ألدبانة وهو يهتأذ  في النّخولة فونخل ألحن ُحّماب :  ـُْل للصاحب: علس الباب أحن ا

الدادب واعلم  فقال الصاحب:  ـُْل ل ُ:  ن ألهموُت نفهوي أ ّ يونخل علوي، موع األدبوان 

  ّ مع يدفظ عشميع ألف بيت مع شعم العمبة فممج  لي  الدادوب وأعلمو  بوذلكة 

                                            
 كلي  اآلداب / دامع  الموصل. - هم اللغ  العمبي   -( أ تاذ مهاعن * )

 .194/ 4( يتيم  النهمة 1)

 .400ة  4( وفيات األعيا  2)
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م النهوان  فقال ل  أبو برم: أبد   لي  و ـُل ل : هذا القنب مع شعم المدال أم مع شوع

فوونخل الدادووب فأعوواد عليوو  مووا  ووالة فقووال الصوواحب: هووذا يميوون أ  يرووو  أبووا برووم 

 الموابامية فأذ  ل  في النخولة فنخل علي  فعمف ة وانبهط ل (.

: )كوا  المووابامي موع أفصون النواوة (3)وكا  أبو حيا  التوحين  يقول فيو 

 ما بأينا في العََمم مثل (.

: )شمصي  عظيم  مع الشمصيات التي نهضوت (4)وفي  يقول د. اكي مبابك

باألدب العمبية وشغلت الناو عنّة أديال. والراتب صاحب الشمصي  فيما نمين هوو 

الراتووب الووذ  يمتوواا أ وولوب  وتفريوومه بمصووا ي ومميووهات   يمثووـّلها كاتووب  ووواهة 

وكوذلك كوا  المووابامي فهوو فوي نثومه عقول  ووّ  يمتواا عوع العقوول التوي  ووبقت  أو 

ت ة ولوويم معنووس ذلووك أنوو  يفو همووا دميعوواة فهووو دو  ابووع العميوون فووي  وومو عاصووم

 الغمض.

 رؤيته النقدية للشعر

انقهم النقاد فوي عصومه  لوس ئوا وف  والهة مونهم موع موال للقونيم مويال  تاموا ة 

ومنهم مع دنن ندو الشعم المدونهة ومونهم موع تو وط بويع أولؤوك وهوا ن. ونا وننا 

بيع احتمام القنيمة وتذوق الشعم المبون  المدونهة وفوي مع النمط الثالث الذ  يمم  

ِ  بالهُّولَا ة والهُّولَاُ  ُمتوـَّصمفل علوس  : )فبالممل   ّ  الناَو بالهما (5)بؤيت  يقول

ة وناظمل بأعيع ة وُدلـُّهْم بَوْل كـُلوـّهْم ما ولل عوع  ُحرـْم حاشيت   وبَانت   ِ  كـُتـَابـ    وكـُفات   

ُ  امعووماَبة ويَلووـْعَُع األعووماَبة ويَتووـََيّم  َموووابد  الموونّ   لووس َحوو الوة الَهووْهلة يَْهتووـَْبش 

                                            
 .108( أخالق الوايميع ة 3)

 .316ة  2( النثم الفني في القم  الماب  الهمم  4)

 .2133ب ممَوئ  في مرتب  فيض هللا ا تنبول 3ولنة وب   ( األمثال الم5)
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 ذا  (9)واألْهتووـَم (8) ذا بووهُة وينووـْف م مووع كووالم  ووـُمّ  (7)والَمّمووا  (6)شووـَعَم الشووـّما 

اوى َوْدَه ُة َوَصوع،م خون،هُة َوَ ون،  (10)حرـَْوهُة فإذا فاوضـَ ُ ُمهتعَفل ببيت  لداتم ئيّْ 

وووومَةَ هووووذا  ذا لووووم يـَتووووـَعن،  لووووس شـَتووووـْم  الَدووووّية             أذنووووـَ ُ  ة وَدعَووووَل حمموووواَ  مووووع أنشوووونَهُ م 

(. ولعع  ِ  الميّت 

ندووع هنووا أَمووام تنظيووم للمَوواب امبووناعي فووي العصووم العبا ووية تقوووم علووس 

منظوموو  فرميوو  شوومولي  لتقوونيم َليوو  لتشووريل بنيوو  الوونّي الشووعم  ألنبووان عصوومهة 

 ة  ذ أ  األدب هووو مدووط لفلهووف  القوويمة فهووو يقوونم منهمووا  مهووتقبليا   وفلهووفت  المماليوو

لقانو  حمك  الشعمة وشرل  الفنية  ذ يمى أ  الشعم األمثل الوذ  ينبغوي أ  يداكيو  

األديب الشاعم أو يدتذي  هو شعم ما  بل ام المة وشعم الصونب األول ام والمية 

تصوون   اب وو ة وتصووو، ذو وو ة  بمووا فيوو  مووع ئا ووات بوحيوو  ها لوو ة و وولَ  فرميوو ة 

ة وعلي  فهو وا و  تدوت  وبنان شرل شعم  ذ  بيؤ  شرلي  صابم ة وأدان بياني عال 

تووأ يم  وولَا  األ وونميعة وكأنمووا ضووموب التقنيووات التووي تموول أوعيوو  تفريوومه النقوون   

تميول  لووس القوونيمة  ذ يبوونو ألول وهلوو  أنوو  ذو ذهنيوو  تقلينيوو  أو نمَيوو ة بينمووا هووو فووي 

ت  ووعي  للهما  يممج عع هذا التنظيمة فهو فوي وا عو  معموب أيّموا  عمواب تَبيقا

بشعم أبي تمام الذ  يمثل  م  التمنين والدنا   وامبنا ة كموا هوو معموب بوالبدتم  

الوذ  يمثول الوونمط المدوافظ الوذ  يدوواكي القونمانة فضوال  عووع  عمابو  بوالمتنبي الووذ  

و  يبعن أ  يرو  هذا المعياب  ن  ال  في  يمثل ذبوة القممة وهو عننه أميم الشعمانة

                                            
 ( الشما  شاعم ممضممة أدبك الماهلي  وام المة وهو مع ئبق  لبين والنابغ .6)

 ( الَـّمّما : هو الَـّمما  بع حريم شاعم وخَيب بع ئية خابدية كا  صنيقا  للرميث.7)

 با همة أتنبك ام الم ولم يهلم. (  ّم: هو  ّم بع  اعنة أحن حرمان العمبة ومع خ8َ)

 ( األهتم بع  نا ة وهو مع خَبان العمب المشهوبيع.9)

 ( حاتم:10)
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بوواكيم حياتوو ة  ووم تمواواه عنوونما كووـَبَُم وعيو  النقوون ة ومووع أمثلو  ذلووك  ولوو  بعوون أ  

 ا تشهن بهذيع البيتيع ألبي تمام في  حنى ب ا ل  وهما:

ما   ِ   و ّ  أولس البَمايا أ  توا يــــ      عننَ الّهموب لمع َ اَك في الد 

 ِ    ذا ما أ هلوا ذكموا      مع كاَ  يألفهم في المنهل  المشـــع  ، الرماَم 

: )وشهادةُ أبي تّمام في الرمم تقوُم مقواَم شوهادَة  أمو ة بَوْل اُموملة ولوؤع (11)ويقول

ذا الشووهادتيع عنوون األنبيووان والُدرووـّامة فووإ  أبووا تّمووام ذو ( 12)كووا  خووـُهيم ُ بووُع  ابووت

مام(.  الشهادتيع عنن األحماب الر 

: )غـَُمُب البُدتم ة وو وا  طُ (13)ا  عماب  بشعم البدتم  فقن عبّم عن  بقول أمّ 

  ال نه ة وأبياُت  صا نه  أكثم مع أ  تـُدصس(. 

 الشعر والبيئة االجتماعية

ومع الظواهم النقني  المهم  التي لفت األنظاب  ليهاة هو أ م الهما  والمروا  

عصم في تشريل بؤي  األديوب وذو و ة والوس في األدبة أ  ا م البيؤ  ا دتماعي  وال

ة والهماَ  بالهُّلَا  : ) ّ  الناَو بالهما (14)هذا يشيم بقول  ةوالهلَاُ  ُمتـَصّمفل  ِ   ِ

ة وُدلوـُّهْم بول كـُلوـُّهم ما ولل  ة ونواظمل بوأعيع كـُتوـ،اب   وكوـُفات    علس حريم حاشيت   وبَانت  

د  المـ ن،  لس َحالوة  الَهْهل    ة يَْهتـَْبش   امعماَبة ويَلعُع األعماَب(.عع مواب 

فهووو هنووا يشوويم  لووس أ  تبووايع العصووم والممتموو  يوواد   لووس تبووايع الدها ووي  

الممالي ة  ذ دنن الناو  لس الَهوْهل الوذ  غونا  وم  العصوم العبا وي عوع المونّ الوذ   

                                            
 .110( ب ا ل أبي برم الموابامية 11)

 ( وهو صدابي دليل ل  مران  كبيمة عنن الم ول صلس هللا علي  و لم.12)

 . 110( ب ا ل أبي برم الموابامية 13)

 .111( نفه ة 14)
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هووو  ووم  العصوووب المتقنموو ة كعصووم موووا  بوول ام ووالمة والعصووم ام ووالمية لوووذا 

ف أبنان الممتم  عع الشعم الماد  لس الشعم الهاال الذ  يمثل بؤي  الممتمو  انصم

والهلَ  الهيا ي ة وفي هوذا انعرواو للهموا  والبيؤو  ا دتماعيو  فوي األدبة وعليو  

فاألدب تشريل ادتماعي أدات  اللغ ة فهو ادتماعي في دووهمه وبوحو ة وفوي غايتو  

عوع التفهويم ا دتمواعي لولدب موع خوالل  ونتا م ة وهو بهذا  ن  بق نقنيا  بالرشف

م بذوب أدب كل ممتم  يدل في ة   يا   الهلَ ة و ن أوحس ل  هذا الهادم أ  يتلم،

أو يقمأ عن ة فودن أ  الشعم الشامي هو أمثل شعم أصيلة كا  ل  صونى  كبيوما  فوي 

: )موا فتوق (15)نفه ة وفي عصمهة وبذلك يقوول الثعوالبي الوذ  بوى عوع شويم   ولو 

هنية وأْبَهَف َحن، ل هانية وبَلـََ  هوذا المبلوـَ  بوي   ّ  لبية َوشـََدذ  َِ فـَهمية َوَصقـَل ذ 

فظية وامتهدوووْت   ي ة واللوووـَّا َف الَدلوووـَبيّ َة التوووي َعل قوووـَْت بوووـ د  ت لوووَك الَما  وووف الشوووـّاّم 

ة وموا يبل ة وبداُن الدنا    توـَش  كوا  أكثوَم موا  بأدهان  نـَفـْهية وغـُْصُع الشـّباب  َبئيبل

يُنشنني ويَرـْتوـُبَني مموا يَضوـُعُّ بوـ    علوس غيوم  موع تلوَك الغوـَُمب  التوي تموم  َمْمومى 

الّهدمة والمـُلـََن التي يَقـَْـَُم منها مان الظـّمف(. فهو  ن  ليها لنا بوأ  هوذا الونمط موع 

والعصووم          امبوونا  الشووعم  هووو وليوون البيؤوو  ا دتماعيوو  وام ليميوو  المتمثلوو  بالشووامة

أ  الهمروا  التوي هووي انعرواو للظووموف الهيا وي  وا دتماعيوو  وا  تصوادي . وفووي 

: ) ننا دميعا  صن  هذه البيؤو  فوي كول صووبها (16)هذا المينا  يقول د. شرم  فيصل

المادي  والمعنوي . وهذا الهمع برل أحنا و  الفمديو  والمماعيو ...  ننوا صون  كول هوذا 

نا في الهما ة ومع حولنا في المرا ة نـَعُبُّ منو  كول بالقونب الوذ  الذ  ينوب مع أمام

يُّهم ل ة  م   نرتفوي بوذلكة ولرننوا نتفاعول معو  بوذواتنا الناخليو  العميقو ة و ون يروو  

                                            
 .4/ 1مة ( يتيم  النه15)

 . 158( مناهج النبا   األدبي  ة 16)
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نتاج هذا التفاعول فنوـّا  دمويال  نعنوي بو ة أو مهنو  ندتمفهواة أو دبا و  نقبول عليهواة أو 

ام ليمي  وكذلك ننبكهاة     يماننا بهوا فوم   مغاممة خَيمة ننهض بهاة كذلك ندمّ 

 مع  يماننا بودودنا و حها نا بذواتناة و دباكنا لشمصيتناة  ن   يم ذلك كـُلـّ (.

و وون تووأ م الثعووالبي بموونهج أ ووتاذه فووي بنووان كتابوو  ـيتيموو  الوونهمـ نقهووم  وفووق 

حوّم أ وتاذهة  البيؤات ا دتماعي ة فبنأ ببيؤو  الشوام وفضولها علوس غيمهوا نوهو   عنون

والقهم الثاني لبيؤ  العوماقة والثالوث للمبوال وفوابو ودمدوا  وئبم وتا ة والمابو  

: )لقون أئوـّل  (17)لمما ا  وما وبان النهم. وفي هذه المهأل  يقوول د. مدموود الموادب

الثعالبي علوس النبا وات النقنيو ة وكتوب تومادم الشوعمانة ولموم ُدهون أصودابها فوي 

ة فووي األدبة ومالحظوواتهم حووول أ ووم البيؤوو  فووي األدب بودوو  تدليوول العواموول المووا م

خاصة فا تهواه هذا المانبة ولعلـّ  حيع ائل  علس كتواب شوعمان مصوم للصوولية 

وكتاب اصبها  ألبي عبنهللا حمهة بع حهيع األصبهانية ودن ما لمونهج الومبط بويع 

لعوامول الشعمان وبيؤواتهم موع مميوهات تتمثول فوي  وهول  حصوم أ وما همة وحصوم ا

الما مة في شعمهمة وفي  مرا  ا تقصان اآل اب الفني  التي تتمكها الموا مات البيؤيو  

في امنتاج الشعم ة وذلك هو المنهج الذ  أ ام تمادم  لشعمان اليتيم  وتتمتها علس 

أ ه ة واتبع  في كثيم مع كتب  األخمى التي لوم تمول موع مالحظوات شوتس عوع أ وم 

ضومون ة بَميقو  منهميو  بعيونة عوع العَفوـَويّ  التوي اتهومت البيؤ  في شرل الشوعم وم

بها أحرام كثيم مع الهابقيع في المينا  نفه ة ولعل تلمذة الثعالبي علوس المووابامي 

أ مهوا فووي نضوج الفروومة عنونهة فقوون كووا  المووابامي  وون بحول األول الشووامة وانتموو  

واموتلت نفهو   عمابوا  بالئ  يف النول ة وائـّل  علوس نتواج  وما ن الشوعمان هنواكة 

 ب ة فما  يبث تالميذه  عماب ة ومنهم الثعالبي(.

                                            
 .204( الثعالبي نا نا  وأديبا  ة 17)
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وعلي  فقون  وبق نا وننا بهوذا الرشوف المـُبَروـّم ـتوتعـ النا ون واألديوب الفمنهوي 

المشووهوبة الووذ  حوواول تفهوويم العبقميوو  الفنيوو  وفووق أ ووم األصووول الممهوونة لهوواة  ذ 

 .(18)م ( والبيؤ ة والعصم امت نظميت  علس  ال   بكا ه هي: المنم )الممت

 اإلنتـحال

امنتدوووال والنوووـّدُل مصوووَلدا  نقووونيا  تقنيوووا ة ا وووتعمال فوووي تصوووويم هوووذه 

الظوواهمةة األول: هووو أ  يوونّعي الشوواعم  صووينة اآلخووم لنفهوو ة  ذ تنهووب  ليوو  تلووك 

ة وهمووا يمادفووا  الَوضووـْ  والرووـَذ بة وفووي ذلووك يقووول د. (19)القصووينة وهووي ليهووت لوو 

: )الوضوو  والندوول وا نتدووال كلهووا ظووواهم أدبيوو  عاموو ة   (20)نناصووم الوونيع األ وو

تقتصم علس أم  دو  غيمها مع األمومة و  يموتي بهوا ديول موع النواو دو  غيومه 

مع األديالة فقن عمفها العمبة كما عمفتها األمم األخمىة التي كا  لها نتاج أدبية 

لعصوم العبا وية بول وعمفها عصم ما  بل ام المة كما عمفهوا العصوم األموو ة وا

كما   يهال يعمفها عصمنا الداضم الوذ  نديوا فيو . ولوم يروع الوضو  أو النوـّدل أو 

ا نتدوال مقصوووبا  علووس الشوعم وحوونهة بوول لقون شووغل كوول موا يمووّت  لووس األدب بهووبب 

كالنهوب واألخبوواب منووذ عصووم مووا  بوول ام ووالم نفهوو ة ولقوون بوونأ الرووذب والوضوو  فووي 

 ول هللا صلس هللا علي  و لم(.الدنيث النبو  في حياة ب 

و ن شغلت ظاهمة ا نتدال ذهني  المووابامية وأ لقتو  وأدهنتو  ألنهوا كانوت 

معموف  فاشي  في عصمهة وهي تتصل بمو  العملي  النقني  التي تعتمن علوس تو يوق 

النصوووص ونهووبتها  لووس أصوودابهاة  ذ تتَلووبة بوحووا  علميوو  موضوووعي ة و قافيوو  

                                            
 .695( النقن الفني ة 18)

 .234/  1( معمم النقن العمبي القنيمة 19)

 .321( مصادب الشعم الماهلي و يمتها التابيمي  ة 20)
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: )   شووعماَن  ووميل  ووالوا فووي الماهليوو  أشووعابا  (21)ك  ولوو شووعمي  وا ووع ة ومووع ذلوو

لوـَْت  يهموَ  بـ ها أميَم المامنيع علي  الهوالُمة يعابضووَ  فيهوا أشوعاَب المهولميعة فُدم 

أشعاُبهُمة ودُّونـَْت أخباُبهُْمة وبواها الُمواةُ مثل الوا ن ة َوَوَهُب بع ُ منبّ  التّميموية 

نوواني. وأ  ومثوول الرلبووية والشووـّم ي بووع  ّ ة َودَأب بووع الر  القَووامية والَهْيثووـَم بووع َعوون 

كوـِب ُمْعموـ هات النوـّبّي  وّية بَوْل فوي ذ  كوـْم َمنوـَا ب الَوص  بعَض الشوـُّعمان يَتـَرلوـُّم فوي ذ 

َل بعبن  هللا  بوع َعّمواب  صلس هللاُ علي  وَ لـ،َمة فـَيُقـَْـَُ  لهانـَ ُة ويُمّهُق ديَوانـُ ة كـَما فـُع 

 بم ية وكما اُبينَ بالرميت  بع اين  األَ نّ (.ال

لقوون أمووائ اللثووام عووع حقيقوو  دوهميوو  تتصوول باألمانوو  العلميوو ة والمهوواولي  

التابيميوو  واألدبيوو  تموواه أبنووان دبيلوو ة واألديووال الالحقوو ة لترووو  دليوو  معموفوو  بوويع 

ق مووا أيون  الناب وويعة ولروي   يقوو  موع ينشوونو  الدقوا ق فووي المَوأ الربيوومة بتصوني

بواه ها نة فتضي  الدقا قة وتعوم الفوضوس فوي الديواة األدبيو  والتابيميو ة لوذا فقون 

ابوويع بتمووميدهمة ودووالن حقووا قهمة ولعوول  ووبب ذلووك يعووود  نووـَبّ  علووس هووا ن الرووذ ِّ

أل ووباب  يا ووي  وادتماعيوو  تتصوول بالمالفووات بوويع الفوومقة ومووا فعلوو  هووا ن الوومواة 

  باب تعصبي    موضوعي  فيها.ضمب مع الهم   وتشوي  للدقا قة أل

 موقفه من المتنبي  

المتنبّي موهب  مع كبمى المواهب األدبي  في أدبنوا العمبوية شوغلت شواعميت  

أذها  النقاد  نامس ومدن يعة فمنهم مع كا  مع ة وهم األنصابة ومونهم كوا  عليو ة 

  وهووم المصووومة وموونهم مووع تو ووط بوويع اؤلؤووك وهووا نة وفووي ذلووك يقووول د.  حهووا

: )   النقوون فوي القووم  المابو  ومووا بعوونه لوم ينشووغل بشوين انشووغال  بووالمتنبي (22)عبواو

                                            
 . 166( ب ا ل أبي برم الموابامية 21)

 .253بة ( تابي، النقن األدبي عنن العم22)
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وشووووعمهة ولووووو   حهوووواو النقوووواد بربووووم الظوووواهمة لمووووا ودوووونت فووووي نفو ووووهم ذلووووك         

 الصنى البعين(.

: أميووُم (23)وواحوون مووع هووذه األصوونان هووو صوونى الموووابامي الووذ  يقووول فيوو 

ه   صينتـُ ُ التي أولها:شـُعمان  العصم  أبو الَيّب ة وام ْعم   يُم ش 

ب  في اّ  األعــابيب      ُحْمُم الُدلس والمـََـَايا والمـاَلبيب   َع المآذ   م 

 َوأميُم هذه القصينة  ول :

بن  ِ  يُغم  بي أاوُبهم و وادُ الليل  يَشفـَُ  لي      وأنثني وبياُض الصُّ

نثوـنانة والهوواد والبيواضة و ن دم  في  أببَعَ  مع الَباق وهي: الهيوابة وا 

 والليل والّصبنة والشفاع  وامغمانة و  يعمف ألحن مثل (.

فقن دعل للشوعم  موابة يُبواي  عليهواة ودعلو  أميمهواة وبوذلك دعول الفوع بديفوا  

 (24)للماه في عصمهة وهو  ليل في امبنا  الماص للمتنبية وهو حرم ما وم علوس

المشو (.  ون انبثوق موع  ومانة نقنيو  مدتمفو  ) وة فاعلي  شعمهة وحمكتيو ة ودووهمه 

في  ئاب امبنا  العام لممتم  ماة ولعصم ماة هو العصم العبا ية مواان  بشعمان 

العصم؛ وفي هذا تقويم د يق لمنمهه امبناعي في  ئاب المنا  الفروم  والدضواب  

ب  ألمت ة وعلي  فأدبي  الشاعم تتملس في كول شوعمهة وشواعميت  واشوما ات ة وخصوو

فن  تندواا فوي  صوينت  )أميومة شوعمه( َنفو  الوذكمة والبيوت دعلو  أميمهوا  شوابة  لوس 

مفاصول العمليوو  امبناعيوو ة ولعلوو  يميوون بوو  بووابة  شووعاعهاة و وون تملووـّس ذلووك بووالتوتم 

اللغوو  المنبعووث مووع الَبا وات األببعوو ة فقوون حوند لنووا ئميقوو  َليتو  الماصوو ة وبووذلك 

 يو . هوذه هوي موهبو  المتنبوي ذو العبقميو  الفمديو  اكتهب  شوابت  داخول دماليوات بنا

                                            
 . 168( ب ا ل أبي برم الموابامية 23)

 .6( خَاب امبنا ة 24)
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المشع ة وتتمثل في دبا تنا هذه بنموذج يقوم علس تدليل  لثال و  أبيوات موع القصوينة 

األميوومةة وذلووك لضوويق مهوواح  البدووث األكوواديمية  ذ هووو موضووو  يصوولن ب ووال  

 : (25)دكتوباهة يقول الموابامية  ال المتنبي

َع المآذ ب م  ُِA في اAعايب             ُحْمُم الُدلس والمـََايا والمالبيب  ّ  األ 

ب: ولوون البقوومةة والووهّ :  َمووْع لال ووتفهامة ومعنوواهُ امنروواب والتـووـّعظيم. المووـُاذ ُِ

ادتما  الهين ة وأصل  مع اوى ألن  مع  ولك: َاَويُت الشين  ذا دمعتو ة و وال فوي 

ة يقوال: َعوَمبل  موُ  الممو تصميف الفعل من  تـََهيّاة وا صول توهّوىة األعابيوب: دَ   ِ

ْب ل وا  ل تلبهو ُ المومأةُة ودمعو ُ َدالبيوب وَداليوب.  وأعمابل واعابيبة والملباُب: د 

التوي خوـَمدت فوي اّ  العَوَمبة  وم  Aشـَوـبّ  النهوان بالموآذب فقوال: موع هوا ن  الموآذب

ذّهب دعلها ُحْمم الُدلس والمَايا والمالبيبة وذلوك أل  أشومف الدلوي الدموم موع الو

وناتة  Aواليوا يتة وأشومف المماكوب ُحْموم الن وـّعَمة وأشومف مالبوم النوـّهانة الُمَمّه 

 .(26)والُمعصفمات

. وتعوذيب هوذا ا وتفهام فوي     كنَت تهأُل شرـّا  في َمعابفها فمْع بوالَك بتهوهين 

نوـََك األول نفه ة فقال:    كنت تهأل عونهع، شروـّا  عنونك  فوي َمعومفتهّع فوـَُهع، موع فـَتـَ 

وَمووْع بَووالَك بالتووـّههين  والتعّووذيبة وانتصوواب شـَرووـّا  علووس التمييووه َو علووس أنوو  مصوونب 

ة و نمووا ُدموو  الَمصوونُب  خووتالف  ودوههوواة ويموووا أ   . العووابُف: دموو ل معمفوو   لووـّ   ل ع 

يعني بالمعابف الودوهُة أل  الود   ُّمي ُمعّمفوا ة أل  المعمفو  تقو  بهواة و ولو : موع 

                                            
 . 355( شم  الواحن  لنيوا  أبي الَيبة 25)

 .168( ب ا ل أبي برم الموابامي ة 26)
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ُ   ليوكَ بَالَك  نم نوـْهم موع يَْهتوـَم  ( (27)ا وحنَهُ َحْموال  علوس لفوظ )موع( كقولو  تعوالس: )وم 

:  والبيت علس ئميق  عبن بني الَدْهَداو 

 يَعُنَ  مميضا  كـُع، َهيّمـــَع داَنهُ       أ   نـّما بعُض العََوا ن  وا يـــــــــــا

بن يُغم  بيأاوُبهُم وَ وادُ اللـّيل  يَشـْفـَُ  لي       وأنـْ   ثـَني وبَيَاُض الصُّ

هذا البيت موع أحهوع موا اختوـُم   فوي هوذا المعنوسة و ون أتوس بو  َدماعو  مموع 

ة وأعذب  عبابة ة  تقنَم ُة فلم يوفوا َحقـُّ ُة وذلك  نما ا توفس الغـََمض في أحهع ِ  لفظ 

ة و ن  ا Aشفيعا  ل ُة وبياَض النهاب  Aفمعَل  وادَ اللـّيل ل األول   ّ أنوـّ ُ لوم ُمغـْميا  ب  

كم  اللـّيل فقال:  يأت  ب  علس هذا الدالة فإن  ا تصم علس ذ 

نـّـــــــا         فأْب ـَب  الليَل    أبدَت اللـّقــــــانَ    الْت اللـّْيُل موعنل لـََك م 

ودان ابع المعته فمم  بينهما فقوال: الشومُم نّماَمو لة واللوـّيُل  وواّاُب    أ  فوي 

ة  لفظوو    ووماك  َ مـَغووـَا ة والمتنبووّي تنوواول هووذا المعنووس مووع الدضوويض فووـَعَاْل بوو   علووس الّه 

.)  وصاَب أولس ب   مع األّول 

ومع اعتصاب هذا المَاب النقن  تهتنبط دانبا  مع منهج نقنه الوذ  يتروـّشف 

 للوعي الباحث عن  وكاآلتي:

تقووم علوس تممبتو      هذه القصينة لقوان نفهوي حمويم بويع الُمبون   والُمتوذّوقة 

 : (28)الشعمي 

تفهيم لغو  يقوم علس فك المموا اللغوي  للو وف علس شدنتها الن لي ة مع  

 مثل الماذب: ولن البقمة.... وهو يعتمن البيت وحنه في التفهيم.

                                            
 (  وبة:27)

 .95( الفع واألدبة 28)
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توظيووف معيوواب الندووو فووي التموواو البنيوو  العميقوو  مووع خووالل توظيووف بنيوو   

يقووول:  ذ  صوون بوو  امنروواب والتعظوويم. ا  ووتفهام ودوبه فووي  ووياق البيووتة حوويع 

وكووذلك فاعليوو  التمييووه فووي  ووياق البيووت الثوواني  ذ يقووول: وانتصوواب شرووـّا  علووس 

. لـّ    التمييه َو علس أن  مصنب ل ع 

يملوي الصووب الفنيو  التوي احتمنهوا البيوتة وذلوك موع خوالل التشوبي  فوي مثول  

امحهاوة وهي ذات تقنيو    ول : شبّ  النهان بالمآذب... والصوبة أ م فتـّي خلف 

 مهم  في اميدانة وب م المشاهن.

يهتمنم منهج التأويل في التماو د  ت البيت كما في مثل  ول : ويموا أن   

: )هووو تدميوول الووني الشووعم  (29)يعنووي... والتأويوول كمووا يقووول د.بيرووا   بووماهيم

 وُدهات نظم يماها النا ن(.

ب الشووواعمة كموووا فوووي  شوووابت  يعووّول علوووس القووومَ  الروووميم فوووي توديووو  أ ووولو 

 لآلي )ومنُهم َمْع يَْهتـَمُ   لـَْيَك(.

يشيم  لس التنواص اميموابي فوي البيوتة وذلوك موع خوالل ذكوم بيوت عبون بنوي  

الدهداوة أو البيت اآلخمة وهذا يعني أ  خَاب  يتوابى خلف خَابوات يديول 

  ليها بن  .

ختوما  كموا يقوول ابوع ينبّ   لوس  بونا  المتنبوي وذلوك بوصوف  بوا ختما ة وا  

: )خلق المعاني التي لم يهبق  ليها وامتيا  بما لم يروع منهوا (30)بشيق القيمواني

 ّط( كما يقوم بالمواانو  بموع تقنمو ة والمواانو  تووحي بأصوال  الشواعم وتفومده. 

                                            
 .10( نقن الشعم في المنظوب النفهي ة 29)

 .265/ 1( العمنةة 30)
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ة فوي أعوذب عبوابةة وهوو (31)وهو يمى أ  اختماع  تمثل مع خوالل أحهوع لفوظ

المتمثل  باللفظ  (32)ع التّدقيقيع للنّال والمنلول في النيهنا يشيم هنا  لس الَبقتي

والمعنسة  ذ اللفظ هو الَبق  الصوتي ة والمعنوس هوو الصووبة الذهنيو  لو ة وهموا 

يتمابَووا  عضووويا ة وهووو يووومر  لووس  وويم تووناعي أحهووع األصوووات فووي  أفضوول 

كامال  مع   المعاني دنبا   لس دنب في الهياق الناخلي للبيتة وتهاو هما تهاو ا   

 خالل املهامة وا تماب  أحنهما لآلخم في أدمل  ياق فني عنن الشاعم.

النا ن يلوتمم ئبقوات المعوانية ويشويم  لوس الرلموات الشوعمي  وغيوم الشوعمي   

مع خالل العم ات الناخلي  في شبر  النية فيمى أ  المميل  التمكيبي  للشواعم 

وبانهواة أو انعونام ذلوك. فهوي عنون هي التي تدند شاعميتها مع خوالل تفاعلهوا وذ

المتنبي با ع  حي  نابضو  موع خوالل فاعليتهوا فوي الهوياق الوناخلي الوذ  شروـّلها 

مع الدضيض فابتف  بها بموهبت ة علس المغم مموع تقنمو  فوي صوياغتهاة بينموا 

 هي عنن ابع المعته غيم ذلك  ذ وبدت تافه ة ممفق .

خلوف التووتم اللغوو  للرشوف عوع  يعّول علس التضاد وهي تقني  تعبيميو  فوي 

 المعنس.

ندط نقنه تمهيؤية وهذه  م  المَاب النقن  العمبوي عموموا ة فوال يُعّون ذلوك  

 مثلب  علي .

لغو  المَواب النقوون  عنونه لغوو  أدبيو  بعيونة عووع المفوافة ألنوو  أديوب وتمتوواا  

بالَول النهوبية وهوذا يونم عوع تَووب أ ولوب المَواب النقون  العمبوي عموموا ة 

  لس أ اليب العصوب المتقنم  التي تمتاا بالقصم.  يا ا  

                                            
 .22لشمة ( المصَلن النقن  في نقن ا31)

 .84ة األ لوب واأل لوبي ة 22( البنيوي  وعلم امشابةة 32)
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ومع المآخذ التي أخذها علس المتنبي  ل  وفا  ة وتنا ض فعل  و ولو ة وفمومه 

: )ونـَظووـَْمُت  لووس أبووي    (33)هووو بنفهوو  وبوفا وو ة وفووي ذلووك يقووول فووي  حوونى ب ووا ل 

ة وتفاوت ئمفي ف ْعلـَت  حيث  ال في  ي الَيّب  والس تنا ض  ف النول :ِ  حرمت  

   تَلبع، كميما  بعنَ ُبْؤيَتــــــ             ، الرماَم بأْ مـَاهُم يَنَا  خـُت مــــُوا

 و ال في كافوب:

َك غـَيَمهُ          وَمْم  ـََصنَ البَْدَم ا تـَقـَل، اله،َوا  يا ة تـَواب  نَ كافوب    ـَواص 

لـْقـَا  خـََيما ة واع تواَض موع الَوـَّم    وـََمنا  يَهويما ة وحواَل فلقن باَ  مع الوفان ع 

ة وكواَ  يضوايُق نفَهو ُ فوي اختيواب الَمتوـَا  مص والّمدان  بينَ ُ وبيَع الَوفوـَان  بَاُب الد   ض 

ة ويُهووامدها فووي اختيوواب الُمبَووا  ة ويَْمـلووـَُ  خلعوو  ِ  مووع نظموو   تووـُهاو  بَوونَْبة  علووس  ِ 

شوعمه  لوس َموْع ل وْم تـَقوـُْم  Qِ  موع كوـَما  م  ع مض مع   يُهواو  بَْعومة ة ويَوهفُّ كوـَميمَ 

ة ولوم توـُمْف لوـَ ُ  يمو  عننَهُ كميمو  ة لوو بأى الَموَ  ُدْدوم فوأبة  لنخلوـَ ُة ولوو أتواه  ِ   ِ

بَهُم مووع اُْ ووت  كـَلووـْب  لمووا غـََهلووـَ ُة فووـاَْل َدووَمَم اّ  النوواو ِ  كمووا ا تدهوونوا  ولووـَ ُة  الوونّ 

بُوا مع غـَنْبه ة يَشـْـرـُُم  م يَشـْـرـُوة ويَْمونَُ  ا تقبدوا ف ْعـلـَ ة كما اُعمبو ا بشعمه ة تعم،

 ـُم يَْهُموة ويَشوـْهنُ  وم يموَمُ  شهادتوـَ ُة ويعَوي  وم يَْهتـَمدوـ ُ  َعَيتوـَ ُة فروْم موع ُحوّم 

لـَ ُ  ـُم تـَلـَبَ ُة وكـَْم مع ع مض  ِ  كـََهاْهُ  ـُم َ لـَبَ ُ(. فـَضــ،

ي  وون دانووب الصووواب فووي هووذا الموضوو ة فهووو لووم يهووج والوا وو  أ  الموووابام

 يف النول  ئيل  حيات ة كموا أ  منحو  لروافوب كوا  مبَنوا ة ظواهمه المون ة وبائنو  

الذمة وحتس لو يرع كما ذكمناة فهو  ن حرم علس المهأل  مع دانبها الملقي   التقنوي 

مييعة وفوووي  الفنوووية  ذ المتنبوووي صوووادق ا نفعوووال المموووالي فوووي كوووال المَوووابيع الشوووع

تممبتيوو  الووناخليتيعة وهووذا هووو المووماد مووع الشوواعمة و  يبعوون أ  يرووو  هووذا الدرووم    

                                            
 .14( ب ا ل أبي برم الموابامية 33)
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تقمبا  موع صونيق  الصواحب بوع عبواد لتمضويت ة فهوو المعوموف بدقونه علوس المتنبوي 

 الذ  تمف  عع منح .

وتمضووي األيووامة وترووم الوونهوبة و ذا بوو  يتدووول عووع هووذا الوومأ  انَال ووا  مووع 

: )و ن كنُت أعيُب مع الشعمان  موع َمونََ  (34)ة وبؤيت  الدياتي  فيقولتممبت  الشعمي 

ة واندوالل  العُقونْة ة  ة والس َوَهع  العهيمو    نهانا   م هماهُة وأنـْهُبُ ُ  لس ضـَْعف  الُمْهـرـَ  

ة وئالمووووا َمنحتووووـُ ُة ودُف ْعووووُت  لووووس حمبوووو   وئالمووووا        حتووووس بُليووووت اآلَ  بهمووووان  الوووونّهم 

 (.صالدتـُ ُ 

   ما أئلقت  فضانات المميل  امبناعي  عنن المتنبّي ظلـّت  واخن   لوس يومنوا 

الداضوومة وظووّل شووعمه كبيووم التووأ يم خووابج تابيميتوو ة وموو  تابيميتوو  كموووهمة لووذا 

امتلك  وة حمكت  داخل الممتم  فوي عصومهة كموا امتلوك  ووة حمكتو  داخول األامنو  

ناصمهة و لَ  أ مه امبوناعية و ولَ  والعصوب التالي  حتس يومنا الداضم بقوة ع

 دوهمهة فهو أ م دمالي خالنة ذات أفق مفتو  لرل متلق.

                                            
 .152( نفه ة 34)
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Abstract 

Critical Discourse in Abu-Bakr Al-

Khawarismy 
 

Dr. Museer Hameed Saeed(*) 

 
Al-Tha’aliby-Abu Bakr’s students says of his master: “He is 

Abu Baker Muhammed Bin Al-Abbas Al-Khawarismy, arare man 

of letters, he is a seldom man of literature. His knowledge in verse is 

outstanding. 

He used to combine useful and striking rhetorics. Also, he 

used to lecture in Al-Arab deeds and their prosperous days of 

literature. In addition, he used to teach language grammar and 

poetry. His speech is rare and attractive for all the men of letters at 

his time. For he used to talk with every rhetoric expression which 

adds to his outstanding fome. His Poems are immortal witness for 

his glamorous, shining rank in the world of letters.    
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