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Abstract 

Critics and scholars differed in Abi Tammam’s poetry in the past and the present between 

supporters and opponents, as his poetry represents a critical material that was and is still 

the subject of criticism and controversy to this day. As we look at his poetic image by 

considering it the ideal artistic means for conveying the poet’s experience, and embodying 

the content of that experience; because of its ability to interrogate the reader, and make him 

meditate about it in order to interpret and understand it. In this research, we shed the light 

on the problems of the poetic image of a poet who was deeply in love with the types of the 

art of figures of speech, and he was extravagant in employing the embellishments in his 

poetry, not shying from the exaggeration of odd words taken out from their familiar 

linguistic meaning to figurative, which made his poetry the focus of the attention of critics 

and researchers.  

The research presents several features found in Abu Tammam’s poetry that dressed his 

poetic images with mystery and strangeness, including the immersion in metaphors, and 

exaggeration in embellishment arts such as alliteration and analogy and others, in addition 

to the use of strange words, as well as exaggeration in description (accompanied by poetic 

evidences indication those characteristics), which led to the departure of his poetry from the 

ordinary, so there are many possibilities inherent in its connotations to address the mind 

before the conscience. 

The research also stops at the poet’s life and upbringing, and the impact of that on refining 

his talent and the brilliance of his poetics, as the poet’s upbringing in an era that witnessed 

a great cultural renaissance that included various aspects of life, in addition to what 

distinguished his person of a brilliant mentality and a broad culture that derive from his 

interest in poetry and his passion for itm to be shown in the poetic output he left behind, 

which made his poetic images a subject in the old and contemporary critical study. 
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 إشكاليات الصورة الشعرية عند أبي تمام

 

 بشرى سالم عبد الرضا
 العراق، جامعة بغداد د،

 

 

 الملخص

اختلف النقّاد والدارسون في شعر أبي تّمام قديماً وحديثاً بين مؤيٍد وُمعارض، إذ يُمثّل شعُرهُ مادةً نقديةً كانت وماتزال مثار 

نقٍد وجدل الى يومنا هذا، ونحن إذ نبحث في الصورة الشعرية لديه بِعدّها الوسيلة الفنية الُمثلى لنقل تجربة الشاعر، وتجسيد 

مضمون تلك التجربة؛ لما لها من قُدرة على استنطاق القارئ، وحمِلِه على التأّمل فيها بُغية تأويلها وفهمها، فإننا في هذا 

ً شديداً، وأسرف في توظيف  البحث نسلط الضوء على إشكاليات الصورة الشعريّة عند شاعٍر أُغِرَم بألوان البديع غراما

نات البديعية في شعره غير متورعٍ عن اإلكثار من الغريب الذي يُخِرُج اللفَظ من مدلوله اللغوي المألوف الى  الُمحّسِ

 .المجازي، ما جعل شعره محّط اهتماٍم من قبل النقّاد والباحثين

يعِرُض البحُث سماٍت ِعدّة وجدت في شعر أبي تّمام ألبست صوره الشعريّة لباَس الغموض والغرابة، منها اإلغراق في 

، فضالً عن تعارة، والُمغاالة في الفنون البديعية كالجناس والطباق وغيرها، الى جانب استعمال الغريب من األلفاظاالس

مات( والتي قادت الى خروج شعره عن المألوف، الُمبالغة في التصوير) مشفوعةً بالشواهد الشعريّة الدّالة على تلك الّسِ

 .تخاطب العقل قبل الوجدانفتعددت االحتماالت الكامنة في دالالته لِ 

ً عند حياة الشاعر ونشأته، وتأثير ذلك في صقل موهبته ونبوغ شاعريته، إذ إنَّ نشأة الشاعر في عصٍر  يقف البحُث أيضا

ً الى ما تميّز به شخُصهُ من عقليّة بارعة وثقافة َرْحبة  َشِهدَ نهضة حضاريّة كبيرة شملت جوانب الحياة المختلفة، ُمضافا

ستمدها من َولَِعِه بالشعر واهتمامه به ليظهر ذلك في ما خلّفَه من نتاجٍ شعري، األمر الذي جعل من صوِرِه الشعريّة ا

 .موضوعاً مطروحاً في الدرس النقدي القديم والُمعاصر

.ةالصورة الشعري ،أبي تمام: الكلمات المفتاحية  

 

 المقدمة 

داةً للرسددم واإليحدداء لمددا لهددا مددن قدددرة علددى أتعددد الصددورة الشددعرية الوسدديلة الفنيددة لنقددل تجربددة الشدداعر، إذ يتخددذها 

 استنطاق القارئ وحمله على التأمل فيها بغية تأويلها وكشف المراد منها لفهم النص.

لبدديع غرامداً شدديداً، منهمدراً علدى بألوان ا مَ غرِ من هذا المنطلق، سنقوم بدراسة عيوب الصورة الشعرية عند شاعر أُ 

لددى إالتصدنيع والمحسددنات البديعيددة، غيددر متدورع عددن اإلكثددار مددن الغريدب الددذي يُخددرُج اللفددَظ عدن مدلولدده اللغددوي المددألوف 

فددي التددأنِّق البددديعي وعمددق  مددن الشددعراء، وَمثّددل مدرسددةً لوحدددهِ  المجددازي الُملددوَّ  فددي لفدداق الخددارق، حتددى تفددّرد عددن سددابقيه

 -النقاد .وقد جاء البحُث مقُّسماً على ثالثة محاوَر: يَب على صوِرِه الشعرية من قِبَلِ اني، مما عِ المع

 تناولت فيه الصورة الشعرية )في اللغة واالصطال ( وعند القدماء. :المحوُر األول -

 َعَرضت فيه بإيجاز حياة الشاعر وثقافته. :المحور الثاني -

بي تمدام وقدد اقتصدر علدى أهدّم لمتضمن عيوب الصورة الشعرية عند أحث اوهو موضوع الب :المحور الثالث -

 م الشعرية ووصفها بالغرابة والغموض.فعت النقّاد إلى نقد صور أبي تّمااألسباب التي د

، ثدم تلتهدا قاجمدة بالمصدادر والمراجدع التدي  ََ وأنتهى البحُث بخاتمة أدَْرجُت فيها أَهّم ما توصلت إليه الدراسة من نتداج

 استعنُت بها في إنجاز البحث.
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 الصورة الشعرية في اللغة واالصطالح

لقد حظَي مصطلح الصورة الشعرية باهتمام بالغٍ عند النقاد قديماً وحدديثاً؛ وذلدك ألن الصدورة هدي ركدنس أساسدي مدن 

الشدعري األخدرم مدن أفكدار ووجدداٍن ومعداٍن وأخيلدة، أركان العمل األدبي، وهي البؤرة التي تدور حولها مكونات الخطداب 

وهي وسيلة مهمة يستعيُن بها األديب في صياغة تجربته اإلبداعية، كما تمثل أداة الناقدد فدي الحكدم علدى جدودة العمدل األدبدي 

 .(29، صفحة 1984و ديب، )أب وأصالتِه، لذا يمكن القول أنها "جزءس حيويٌّ في عملية الخلق الفني"

إال أن الحديث عن الصورة الشعرية بقي موسوماً بالتجريد والتعميم، فلم يستخلص القارُئ منهُ تعريفاً واضحاً ومقيدداً 

)صددالح،  بى التحديددد الواحددد المنّظددر أو التجريدددي"أ"ألن للصددورة دالالت مختلفددة وترابطددات متشددابكة وطبيعيددة مرنددة تتدد

ً  ،(26، صفحة 1994 يحتاج الى اجتهاد في مجدال النقدد لاجابدة عدن  األمر الذي جعل مفهوم الصورة الشعرية مفهوماً حيويا

ينبغدي عليندا أوالً أن نعدرَف معندى التساؤالت التي يثيرها هذا المصطلح ، وقبَل الولوج في تفسير مصطلح الصورة الشعرية 

ر :ي اللغة، ففي معجم لسان العرب جاَء "في أسماء هللا تعالىالصورة ف ر جميدع الموجدودات ورتّبهدا  :الُمَصوَّ وهو الذي َصدوَّ

فأعطى كل شيء منها صورة خاصدة وهيةدة مفدردة يتميدز بهدا علدى اختالفهدا وكثرتهدا ... والصدورة فدي الشدكل، وتصدورت 

)ابددن منظددور  اثيددل ...، يُقددال صددورة الفعددل كددذا وكددذا أي هيةتدده"التم :صددورته، فتصددّور لددي، والتصدداوير تُ الشدديء توهمدد

"صورة الشيء ما يؤخذ منده عندد  :الصورة هو. أما في معجم التعريفات فقد جاء تعريف (4/473، صفحة 1997االفريقي، 

، وفدي (116)الشدريف الجرجداني، )د.ت(، صدفحة  بالفعدل"صورة الشيء ما به يحصدل الشديء  :حذف المشخصات، ويُقال

"الصورة بالضم وسكون الواو في ُعرف الحكماء وغيرهم تُطلُق على معداٍن، منهدا كيفيدة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم 

الشدبيه بالمتخيّدل فدي المدرلة، ومنهدا مدا يتميدز بده مرلة لمشاهدة ذي الصدورة وهدي الشدبح والمثدال و تحصل في العقل هي للةُ 

، صدفحة 1996)التهانوي،  كان في الخارج ويُسمى صورة خارجية أو في الذهن ويسمى صورة ذهنية"أ الشيء مطلقا سواء

1100). 

هدا انطالقداً مدن تصدوراتهم للشدعر ومعدايير ولوقد أثارت قضية الصورة الشعرية اهتمام النقداد العدرب القددامى، فتناو

ق.م(، الدذي َميّدَز 322جودته وكانت الصورة موضع إجماع بين نُقّاد ينتمون إلى ثقافات وعصور مختلفة بددءاً مدن أرسدطو )

 هبدة"عارة ... وهدو ليدةُ الموت"ولكّن أعظدم األسداليب حقداً هدو أسدلوب االسد :الصورة عن باقي األساليب بالتشريف عندما قال

 .(128، صفحة 1967)طاليس، 

لقد أخذ العرب القُدماء مفهوم الصورة من الفلسفة اليونانية، وبالذات الفلسدفة األرسدطية، حيدُث َجدّرهم فصدُل أرسدطو 

تفسدير القدرلن الكدريم، وسدرعان مدا بين الصورة والُهيُولي )مادة يَُصعُب اإلمساُك بها( إلى "الفصدل بدين اللفدظ والمعندى فدي 

، الصدفحات 1981)البطدل،  انتقل هذا الفصُل بين اللفظ والمعنى إلى ميدان الشعر الدذي هدو رافددس مدن روافدد تفسدير القدرلن"

 ، على حد تعبير الدكتور علي البطل.(15-16

ـ( عددن الشددعر "صددناعة وثقافددة يعرفُهددا أهددل العلددم كسدداجِر أصددناف العلددم هدد231وفددي ذلددك يقددول إبددن َسدداّلم الُجَمحددي )

 .(3، صفحة 2001)الجمحي،  والصناعات"

هـ(، فيرم أن "المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربيُّ والبددوّي والقدروّي، وإنمدا 255أما الجاحظ )

بك، وإنما الشعُر صناعة، وضدربس مدن لمخرج، وفي صحة الطبع وجودة السَّ الوزن، وتخيّر اللفظ، وسهولة االشأُن في إقامة 

 .(132-3/131، الصفحات 1965)الجاحظ،  النسَِ وجنسس من التصوير"

ضة للشا337ويرم قدامة بن جعفر ) هدا فيمدا أحبهدا ولثدَر مدن غيدر أن عر ولهُ أن يدتكلم منهـ( بأن "المعاني ُكلُّها معُرَّ

ظر عليه معنى يروُم الكالُم فيه، إذا كانت المعاني للشعِر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعُر فيها كالصورة، كما يوجدَ فدي يَح

)ابدن  والفضدة للصدياغة" رة،لصدورة منهدا، مثدُل الخشدِب للنجداا إليها من شيء موضوع يقبُل تأثيرُ  كل صناعة، من أنّهُ ال بُدّ 

  .(4هـ، صفحة 1302جعفر، 

"وعلدى الشداِعِر إذا شدرَ  فدي أي  :فقدامة جعل للشعر مدادةً وهدي المعداني، وصدورة وهدي الصدناعة اللفظيدة، فيقدول

فعِة أو ال الذميمدة، أن يتدوخى البلدوغ مدن التجويدد فدي ذلدك إلدى عَة ... وغير ذلك من المعداني الحميددة أو ّضِ معنًى كان من الرَّ

وبذلك يُضيف قُدامة عنصدراً جديدداً فدي بيدان مفهدوم الصدورة الشدعرية،  .(4هـ، صفحة 1302)ابن جعفر،  الغاية المطلوبة"

 ميعها يعتمد على مادة وشكل.جياغة للفضة فعندما يُشبّه صناعة الشعر بغيرها من ساجر الصناعات كالنجارة للخشب والص

بناًء على ما تقدّم يُمكن أن نُعطي تعريفاً اصطالحياً للصورة مفادُهُ أّن الصورة هي "طريقة خاصة من ُطدرق التعبيدر 

ندت هدذه أو وجهس من أوجه الداللدة، تنحِصدُر أهميتهدا فيمدا تُحِدثُدهُ فدي معندى مدن المعداني مدن خصوصدية وتدأثيَر، ولكدن أيّداً كا
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دوَن أن يتدأثر مدن أو ذاك التأثير، فإن الصورة لن تُغير من طبيعة المعنى فدي ذاتده ... بدل إنهدا يُمكدن أن تحدذف  الخصوصية

 .(323، صفحة 1992)عصفور،  الهيكل الذهني المجّرد للمعنى الذي تحّسنهُ أو تُزيّنهُ"

بما فيه من صدور ومشداهد، فيصدور  هكالم ينبعث من الفطرة ويمليه عليهم الواقع الذي يعيشونإن الشعر عند القدماء 

الشاعر ما يراه أمامه، وال يغوص وراء المعاني ويبتعد عن التكلف، فالبديع كان عند القدماء فطدرة، وعنددما جداء المحددثون 

عدا  فدي عصدر لبدديع ذروتده علدى يدده، والسديما أنده أصبح عندهم غاية، وقد ترأس أبو تمام زعامدة هدذا المدذهب، إذ بلدغ ا

زاخر بمختلف العلوم والمعارف والفلسفة وانفتا  العقل على الثقافات االخدرم، فأخدذ يبحدث عدن المعداني الجديددة، واختدرع 

كثيدر منهددا محطمدداً قيدود اللغددة والبالغددة ومسددرفاً فدي البددديع، األمددر الدذي جعددل مددن صددوره الشدعرية موضددع نقددد وخصددومة 

 وحركة نقدية نشيطة على مر العصور. 

وقبل ان نلَ في البحث عن صور أبي تمام الشعرية وما اتسمت به من غرابة وغموض دفعت بالنقاد الى تناوله 

 بالدرس والنقد في كتبهم ودراساتهم، البد من تقديم نبذة وجيزة عن حياته وثقافته.

 

 :أبو تمام )حياتهُ وثقافتهُ(

الكبيرة التدي َشدهدَها العصدُر العباسديُّ شدملت جواندب الحيداة المختلفدة، ومنهدا األدبيدة، فقدد حظدَي  إن النقلة الحضارية

الشعُر في ذلك العصر بتطّور وُرقّي يَُسّجُل له، وكان نتاج هذا التطور ظهوُر كوكبٍة مدن الشدعراء الُمبددعين وكدان مدن بيدنهم 

 أبو تمام.

هـ( في قرية جاسم من قُرم دمشق، ثُدّم َرَحدل بعدد 231-هـ188ُولدَ عام ) إسُمهُ حبيب بن أوس بن الحارث الطاجي ...

، صدفحة 1994)التبريزي،  لى بغداد، فأقام في العراق )الموصل(، وتُوفي فيها بعد سنتينإِ ذلك إلى مصر، ثُم دعاه المعتصم 

 .(26-11، الصفحات 1972خلكان، )ابن  (1/5

يُعدّ أبو تمام فحدالً مدن شدعراء العدرب العباسديين، وأشدهرهم، وقدد حظدَي بدراسدات كثيدرة ومتنوعدة، ُعنيدت بجواندب 

مدر هُ، األقُدمن شعر يتجلّى فيده أبداَعدهُ وتأل من مميزاٍت وما َخلّفَهُ  هُ حياتِِه الشخصية ونتاجه الشعري، وذلك لما تميّز بِه شخصُ 

الذي جعل منه موضوعاً مطروحاً في الدس النقدي المعاصر، إذ اتسم ِشعُرهُ بالغموض وتعدد االحتماالت الكامنة فدي الداللدة 

بهدا  نة والطباق والجناس، وغير ذلك من الفنون البيانيدة والبديعيدة التدي أزدارللمعاني التي ينتقيها عن وذلك بتوظيفِه لالستعا

 مبهماً ال يُفهم من القراءة األولى إالّ بعَدَ نظرةٍ متأنيّة وطوِل تدبّر.اَت شعُره ِشعُره، فب

اجدَ صددف أرجددوزة مددن أراجيددز العددرِب، سددوم القن "شددديدُ الحافظددة، يددروي أربعددة لالكددا وُروَي عددن أبددي تمددام أندده

 علدى المشداق وصدالبة نفسده وإصدراره علدى بلدوغ أهدافده،، وكدان معروفداً بصدبِرِه (18، صدفحة 2006)شدلق،  والمقاطع"

فضالً عن كونِه حاضرس البديهِة عالمس باألنساِب والتأريخ، َرحُب اإلطالع علدى لثدار الجداهليين، وواِسدُع اإلطدالع علدى الشدعِر 

، الصدفحات 2006)شدلق،  ، ومن مؤلفاتده(99، صفحة 1999)ربيع و خريو ،  (18، صفحة 2006)شلق،  العربي بُرمتِهِ 

18-19):- 

 فحوُل الشعراء. -

 ديواُن الحماسة. -

 نقاجُض جرير واألخطل. -

 مختار أشعار القباجل. -

 ديوان شعره. -

، الصدفحات 1932)المقدسدي،  يِجددَ فيده ثدالَث ميدزاٍت تفدردَّ بهدا الشداعُر هديإنَّ القارئ ديدوان أبدي تمدام يسدتطيُع أن 

181-182): 

 كثرةُ التأنّق في فَنًّي البديع والبيان أي اإلكثاُر من االستعارة والطباق والجناس... -1

 اختراعاً للمعاني.ه البعُض تكار المعاني الجديدة وهو ما يعدّ التفنّن في اب -2

 َميلُهُ إلى اإلغراب والغوص فيما يُستصعَُب من المعاني. -3

علدى  صلذا يمكننا القول "أّن أبا تمام َخرَج على الناس بنوع جديٍد من الشِعِر أخرَجهُ من رأسِه ال مدن قلبدِه، فهدو يغدو

)الصدولي،  ويختاُر لها األلفاظ ويُعنى ببديعها وجناسدها" خياله البعيد المعاني العقليِة غوصاً ثُّم يرفعها إلى السماء ويُعِمُل فيها

 .(7، صفحة 1980
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وكان أبو تمام يأخذُ نفَسهُ بثقافة واسعة حتى قالوا إنّهُ عدالمس وقدالوا إّن شدعَرهُ يُعِجدُب أصدحاُب الفلسدفِة والمعداني، وفدي 

 :(2/172، صفحة 1994)التبريزي،  ثقافاتِِه المتنوعة، فمن ذلك قولُهُ لُّ على دّ شعِرِه ألفاظس كثيرة ت

ممممم  ب مممممد     مممممد  م   كممممما فمممممي العُلممممم  لنممممما والم   

 

ر  ا تُيممممممممر     ُ  ت  علمممممممم  الُ ممممممممن    إذا تُُصممممممممفت

 

 :(1/27، صفحة 1994)التبريزي،  فقد ذكر البدع والسنن وهي من ألفاظ الفقهاء، ومن ذلك قوله

بابُنممممممممممما    رقممممممممممماُل يلعمممممممممممُ  بمممممممممممالعقو   ح 

 

 ُعمممممممممممممممم   ا فعمممممممممممممممما  با سمممممممممممممممممال  كتال 

 

 فقد تكلّف لذْكِر األفعال واألسماء كأنّه من أصحاب النحِو واللغة.

مختلف الثقافات وعلى الشعر وفيما سبق يقودنا إلى القول أن صفات أبي تمام الشاعر وثقافتِه، وسعة اطالعِه على 

ميز عن تالعربي بصورة خاصة، جعلت من صوِرِه الشعرية صوراً خارقة َخَرَجت باأللفاظ والمعاني إلى الجدّةِ والغرابة، ف

 باقي من َسبَقهُ من الشعراء، بنمٍط خاٍص جعل شعره محطَّ نقٍد واهتمام من قِبل النقّاد قديماً وحديثاً.

 

امإشكاليات الصورة الشع -  -:رية عند أبي تمت

كان لعمود الشعر األثر الكبير في تقييد حرية الشداعر القدديم والحدد مدن انطدالق شداعريته، فكدان يسديُر ضدمن حددوٍد 

معينة ال يتجاوزها األمر الذي حدا بالشعراء الجاهليين إلى اتباع منهَ خاص، وكانت النظدرة التقليديدة تلتدزُم نهجداً معينداً فدي 

دد تصددوير األشددياء، أكثددر مددن اهتمددامهم بالتصددوير  بكوتصددّور اللغددة وفددي النظددرة إلددى الددنظم، فكددانوا يهتمددون بالصددياغة والسَّ

"وليَس  :ة في صياغة مؤثرة، يقول اآلمدي في موازنتهيوالخيال، ذلك أن النزعة التقليدية أكثر ميالً إلى تقرير المعاني الحقيق

أن يدوِردَ المعندى بداللفظ وقُرُب المأخِذ واختيار الكدالم ووضدع األلفداظ فدي مواضدعها، ُحْسُن التأتّي و الإالشعُر عندَ أهِل العلم 

المعُتاد فيه المستعمل في مثِلِه، وأن تكدون االسدتعارات والتمثديالت الجقدة بمدا اسدتعيرت لدهُ وغيدر ُمندافرة لمعنداه، فدإن الكدالم 

 .(1/423، صفحة 1994)اآلمدي،  يكتسي البهاء والرونق إال إذا كان بهذا الوصف"

فكددان الشدداعر القددديم غالبدداً مددا يؤلّددف قصدديدته علددى وفددق نسددٍق معلددوم يتددوخى فيدده براعددة االسددتهالل ووحدددة البيددت، 

أكثر  وفصاحة اللفظ ورصانته وموسيقى ألفاظه، وال يخرج عن هذه الحدود، بمعنى لخر أن الشعَر قديماً كان يخاطُب العقول

 مما يقصد إلى إمتاع الخيال.

لذلك كانت العرب "إنّما تُفاضل بين الشعراء في الجودة والحسُن بشرِف المعنى وصدحته، وجزالدة اللفدظ واسدتقامته، 

أمثالده، وشدواِردَ أبياتِدِه، ولدم تكدن تعبدأ  جِرُ وتسلّم السَّبق فيه لمن وصَف فأصاَب، وشبّه فقارَب، وبده فأغزر، ولمن كثرت سوا

، 1951)القاضددي،  القددريض"بددالتجنيس والمطابقددة، وال تحفَددُل باإلبددداع واالسددتعارة، إذا حصددل لهددا عمددود الشددعر، ونظددام 

عن عمدود الشدعر فدي كتابده )الموازندة(،  وحينما تحدَّث اآلمدي ،(179-38، الصفحات 1985)قّصاب،  (34-33الصفحات 

فإنّه أراد أن يبيّن من حديثه عن أبي تمام أنه إزاَء شعٍر لم يألفُهُ ذوقه مدن قبدل، وأن هنداك اختالفداً واضدحاً بدين شدعره وشدعر 

 القدماء الذين سبقوه، وإنه بحكم ذوقِِه المحافظ، فإنّه من الصعب أن يتقبّل هذا الشعر الجديد.

أبدي تمدام "بعيدد المعداني، غريدب االسدتعارات، مليةداً بالجنداس والطبداق، فتعثدرت بده األفهدام واألقدالم،  فقد جاء شعرس 

وكثَُر فيه التأويل ... وكان أبدو تمدام رأسداً لمدذهب جديدد فدي الشدعِر العربدي فداختلف فيده األدبداء بدين ُمتعَّصدٍب لده ومتعّصدٍب 

َُ مذهبُهُ في الشعر حتى وجّ  وأصبَح هذا ،(1/6، صفحة 1994، )التبريزي عليه" هت له أسهم النقد الحادّة نتيجة خروجِه النه

لفداظ والمعداني، وشدعره األ كرهُ شديد التكلّف، صاحُب صنعٍة ويست "وألّن أبا تمام :عن المألوف في الشعر، فيقول اآلمدي فيه

هم، لما فيه من االستعارات البعيدة والمعاني الُمولَّدة، فهو بأن يكون في حيّز مسلم بدن ال يشبه أشعار األواجِل، وال على طريقت

 .(5-1/4، الصفحات 1994)اآلمدي،  أحّق وأشبه" –ذا حذوه حالوليد ومن 

والمُحِدثين من النّقاِد هي اسرافُه فدي التصدنيع الدذي إن األسباب التي أوقعت أبا تمام تحت سطوة النقد من قبل القدماء 

 أخرجه عن جادة المعقول في نظرهم وقدْ تمثّل هذا اإلسراف فيما سيأتي ذكره وهو:
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 :اإلغراُق في االستعارة -1

، صدفحة 1932)المقدسدي،  بدين الحقيقدة والمجداز ويظهُر ذلك في توظيف أبي تمام لإلسدتعارة دون مراعداة التناسدب

  :(1/112، صفحة 1994)التبريزي،  وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها قوله ،(184

ت  كممممممممم   يُ ممممممممماقو   الر   كممممممممما   ُ  ا مممممممممة  ور 

 

ممممد ل نمممما كمممم   قا مممم      ممممم  الِ ممممي ر  لمممما ت ق ص 

 

ددريع الددذي ال تبدداطؤ فيدده وال تددأنيشدداركون مددن معهددم بالسدديِر الويُقصددد بهددذا البيددت أن الددراحلين  ّي، فاسددتعار للسددير سَّ

اقي الخمدر الصدرف وفدي ذلدك تعسدفس كبيدرس فدي سدالسريع والشديد )الخمَر( التدي لدم تمدزج بمداء، تعبيدراً عدن تشداركهم فدي ت

 االستعارة.

 لروم، وقد تراكمدت الثلدوج فدي حينهدا قولدهوفي معرض حديثه عن انتصار أبي سعيٍد الثغرّي في بعض معارِكِه مع ا

 :(1/96، صفحة 1994)التبريزي، 

ب ر  الشمممممممممممتال  فمممممممممممي أ دعيمممممممممممه   مممممممممممر   ف ض 

 

كوبممممممممممما    ْا  ر  مممممممممممو  ْ رت مممممممممممهُ ع   ضمممممممممممربة  غا

 

إذ َجعَل أبو تمدام الشدتاَء بثلوِجدِه فرسداً شرسداً، وَجعَدل مدن انتصدار أبدي سدعيد كأنده ضدربةس ُوّجَهدت إليده فقضدت علدى 

 جموِحِه وشراستِِه وجعلته ذليالً منقاداً.

، صدفحة 1994)التبريدزي،  فضالً عن حشِدِه كثيرس من الصور في البيدت الواحدد ومثدل ذلدك قولده فدي وصدف الربيدع

2/467): 

ممممممممممر ُمق مممممممممم ُ  مممممممممما ب ك   الِ ممممممممممُا   حيتمممممممممما   ل مت

 فكأنتمممممممممممممممممممه ُصمممممممممممممممممممب    تب ِ ممممممممممممممممممما  عممممممممممممممممممم 

 

ك ر  حواشمممممممممممي   مممممممممممدت   التِمممممممممممر      ُ ممممممممممم  ض 

    ُ مممممممممممم ر  ضمممممممممممم ي   فممممممممممممي ضممممممممممممُ  ش   ُ مممممممممممم  س 

 

)الضحك( والبيت هنا يضَ بالصور االستعارية، فقد جعل للسحاب عينان تبكي ويريد سقوط المطر، واستعارة لفظة 

للربيع، داللة على أنّه يُزهر بعد سقوط المطر عليه من السحاب، وكذلك استعار لفظدة )الخدد( للربيدع و )االبتسدامة( للصدبح، 

والمعنى واضح أنه يريد أن يصف أجواء الربيع بأرِضِه وخضرته وسماجِِه إال أنّه أسدرف فدي توظيدف االسدتعارة وقدد سدلَّمهُ 

 هذا اإلسراف إلى التكلف.

 :الطباق( –المغاالة في الفنو  البديعية )ال ناس  -2

في ذلك؛ فالعصر الذي عاَ  فيه )صدر الدولة العباسدية(،  تخدام البديع في أشعاره، وال غروَ لقد أكثر أبو تّمام من اس

ل اللفدظ، وقدد تدأثر أبدو هو مرحلة انتقال األدب من الطريقة البدوية القديمة إلى الطريقة المولّدة التي تُعنى بالتأنق فدي اسدتعما

 تمام تأثراً كبيراً بهذه الموجة وقطع فيها شوطاً بعيداً، وهذا ما جعله موضع اتهام ونقدد مدن قبدل القددماء فدي المغداالة بالتصدنع

 ق"وربّمدا أسدرف فدي المطداب :إعجاز القرلن، فقال وقد تحدّث الباقالني عن ذلك في كتابِهِ  ،(182، صفحة 1932)المقدسي، 

وفدي  .(53)البداقالني، )د.ت(، صدفحة  صدفُهُ"رَم خوالمجانس ووجوه البديع من االستعارة وغيرها حتى استثقل نظمه واستو

 :(318-1/317، الصفحات 1994)التبريزي،  شعرِه أمثلة واضحة على ذلك، منها قوله في الغزل

 ال أنممممممممممممر  أنممممممممممممر  وال الممممممممممممدياُر ْيممممممممممممارُ 

 أيممممممممممممماُم تُمممممممممممممدمي عينيمممممممممممممه تلممممممممممممم  المممممممممممممُدم 

 بممممممممممممممميم  ف ُنممممممممممممممم ت إذا رمقممممممممممممممم   سممممممممممممممموافرا  

 

مممممممممممِ  ا  لِمممممممممممر ا و مممممممممممارُ     لنممممممممممموى وتو 

 هُ ا قمممممممممممممممممممارُ ُمممممممممممممممممممر لُب ممممممممممممممممممفينمممممممممممممممممما وتق

مممممممممممممموارُ  مممممممممممممم   ص  ق  م  ُْمممممممممممممم ت إذا ر  م و  صممممممممممممممور 

 

، فنالحظ في هذه األبيات أنّه أثقََل ِشعَرهُ بالجناس المتّكلَّف،  )أنِت، أنِت(، )الددياُر، الددياُر(، )تَْقمدُر، األقمداُر(، )صدورس

 واُر(، فكان يتفنن في البديع بشكل يتجاوز فيه الحدّ المعقول.ص

بصدورته المعهدودة مثلمدا هدو متعدارف عليده،  سَ وفي بيت له يَْظَهُر فيه أنّه وّظف الطباق بصورة فلسفية جديددة، ولدي

 :(1/245، صفحة 1994)التبريزي،  فيقول

ُر يُغ ُْ و ننمممممممماْممممممممي الب ممممممممد   ْ  نينمممممممما تممممممممو

 

   ْ ِْ  إلممممممم  ُكمممممممِ  مممممممم  الق مممممممر  وإ  لممممممما ت مممممممو 
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إلى كّل من يدراه، وإن القدت هدذه المدرأة  هِ وبهاج هِ رِ حفهو في هذا البيت يُريُد تصوير جمال وجه المرأة الذي يتودد بس

 ساً تأبى التودد لهم وهذه صورة جديدة في الطباق، )تودّد، ال تودد(.اأن

 :(1/32، صفحة 1994)التبريزي،  هـ( ومطلعها223وفي قصيدة قالها في فتحِ عُمورية سنة )

 ال مممممممميُ  أصممممممممدُق إنبممممممممال  ممممممممم  الكتمممممممم   

 

ت واللعمممممم     ممممممدت   الُممممممد  بممممممي  ال ممممممد   فممممممي ح 

 

نجد أن استعماله للجناس واضحاً في لفظتي )حدّه، الحدّ(، وكذلك الطباق في لفظتي )الجدّ، اللعب(، وذلك إسراف في 

 البديع.

 استعماله الغري  م  ا لفاظ: -3

الشاعر إلى استعمال الغريب من األلفاظ، وغير المألوف من األوصاف والعبارات، إذ جاء في كتاب  يلَ وهنا نلمُس م

ومدن ذلدك  ،(261هدـ، صدفحة 1419)العسدكري،  أبو تمام يتبّع وحشي الكالم، ويتعّمدد إدخالده فدي شدعرِه" "كان :الصناعتين

 :(1/366، صفحة 1994)التبريزي،  قوله

ممممممممما   م   ْ مممممممممال إلممممممممم   شت  أْممممممممميم  ألممممممممميم  م 

 

مممممممماغممممممممرت تُ    ُق العمممممممميم  فممممممممي  ذيتنمممممممما اللتي  

 

 َشجاعس وتفوق شجاعتهُ األُسود الجريةة، فاستعمل لذلك تلك األلفاظ الغريبة. وكل ما يريد قوله هنا في الممدو  أنهُّ 

 :(2/472، صفحة 1994)التبريزي،  وكذلك قوله في مطلَعِ قصيدةٍ 

مممممممممُد أمممممممممما أنتمممممممممه لممممممممموال اللتممممممممم  ْ عا ى وم   و 

 ي  اعمممممممممممة  نممممممممممم عطيمممممممممممُر ْممممممممممم ا الصمممممممممممب ر م

 

اع  و  ممممممممممُد م  ال  ت  وأ    يُ ممممممممممه قممممممممممد أ ق ف ممممممممممر 

 ا ْْممممممممممممممممرا أات ق ممممممممممممممممر    يُكاب ممممممممممممممممُد علتممممممممممممممممتُ 

 

الدددهر أيُّ إنسددان أنددا بقددوتي وثبدداتي علددى محنِددِه، فاأللفدداظ حبدداب عددن الددديار أفقدددني صددبري، لعلمددُت ْعدددُ األبُ أي لددوال 

 طالعِه الواسع على الشعر العربي.اة التي ساقها أبو تمام في شِعِره، ربما تدل على قوة حافظتِِه وبالغري

 المبُالغة في التصوير: -4

لغرابددة، ألن المبالغددة فددي إن الُمبالغددة فددي رسددم الصددورة الشددعرية عنددد أبددي تمددام زادت ِشددعَرهُ غموضدداً، ووسددمتهُ با

التصوير هي التي تخرُج الكالم من داجرة المألوف إلى الغريب، وتميّزه عن الكالم العادي، يقول ابن رشيق القيرواني، "ولو 

، ومن ذلك قوله في مد ِ  (55صفحة ، 1907)القيرواني،  يبت، لَبَُطَل التشبيه وعيبت اإلستعارة ..."َكلُها. وعِ  بَُطلَت المبالغة

 :(1/15، صفحة 1994)التبريزي،  خالد بن يزيد الشيباني

ممممممممممم   يممممممممممما ُمو نيتة  الو ض  مممممممممممد   ال نمممممممممممالش 

 

 ُ  اإلْالج  واإلسمممممممممممممممممممممرالار  صمممممممممممممممممممممومُ  

 

وَصدفَهُ وهدو يحمدُل الناقدة ويسديُر سديراً سدريعاً ففي هدذا البيدت الدذي قالده فدي بداب المدديح كثيدرس مدن المبالغدة، عنددما 

اء(، هددي الناقددة القويددة، وفددي الوقددت ذاتدده هددو محددارب وُمصددارع فددي الليددل، ونحددن نعلددُم أّن الليددل تكتنفددهُ جنددوسددهالً، و )الو

 المخاوف والمخاطر.

 :(1/21، صفحة 1994)التبريزي،  وفي بيت لخر يقوُل فيه

ت  اللتقممممر الضمممملوُ  علمممم  أسمممم    ممممر   لممممو س 

 

مممممممممممم   قليممممممممممممُ  الِ ممممممممممممل ا  ل حشممممممممممممال    ل   ك 

 

َجَسدِدِه، واستوحشدت علدى  فيقول أنّه لو نُفدَي لحزندت أحشداءُ حال خالد بن يزيد عندما يُنفى،  فُ صفهو في هذا البيت يَ 

 فراقِِه وهذه مبالغة واضحة ُعبّر عنها بطريقة انفعالية.

 :(1/21، صفحة 1994)التبريزي،  القصيدة نفسها يقولوفي موضع لخر من 

مممممممممممممالم  وق لتمممممممممممممما اُر الك  مممممممممممممِ  نُممممممممممممموت  ول   

 

مممممممممد  الممممممممممال  غ ممممممممميُلغممممممممم  بقممممممممماُل ال   رس  ب ع 

 

بالنبدات الدذي ك، ويشبّه ذلك فيألن أجمل الشعر هو ما قيل ويَقِصدُ بذلك أنّه في غيابك يتوقف الِشعر، وتجّف األقالم، 

 يموت عند غياب الماء عنه وفي ذلك مبالغة كبيرة.
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وهكذا نجد أّن أبا تمام إنماز بصوره الخارقة، التي أسهمت في إخراج شعره إلى محيط الغرابة والغموض؛ لما 

إلى توجيه سهام من صياغة عقلية، جاءت صدًم ألبعاد ثقافته وعنايتِه بالشعر، األمر الذي حدا بالنقّاد  اتسمت به أشعاره

 لو في التصنيع، يبقى أبو تمام ذاالنقد للصور الشعرية التي جاَء بها، لكن مع هذا اإلسراف والتكلّف، وما ِعيَب عليه من الغ

 مكانة عالية، وشعره زاخراً بالصور البليغة التي تنّم عن ثقافة واسعة وعقلية بارعة في الخيال واإلبداع الشعري.

 

 نتائج البُث

تُمثل الصورة الشعرية األداة الُمثلى التي يتوسل بها الناقد للكشف عدن أصدالة التجربدة الشدعرية، وهدي جدوهر العمدل 

 -الشعري الذي يميزه، وقد اتسمت الصورة الشعرية عند أبي تمام بالغموض والغرابة ألسباب عدّة منها:

ب بدين الحقيقدة والمجداز، فهدو ربدط بدين العالقدات غيدر دون مراعداة التناسدمن ة باإلفراط في استعمال االستعارات الغري -1

 المنطقية وأقامها على أرض الواقع، لذا ُوِسَم شعرهُ بالغموض، وأدم ذلك إلى أتهام النقّاد له بأنه خرج على عمود الشعر.

مقابلدة(، -طبداق-َرأََس أبو تمام مذهب جديد في الشعر العربي إنماز فيه باإلسراف فدي اسدتعمال البدديع فدي شدعِرِه )جنداس -2

عداً إلدى زونبصورة تخرج عن المألوف، فالعصر الذي نشأ فيه أبو تمام هو عصر انتقال الغرب إلى الحواضر، فتولّدد لدديهم 

 التنميق سمة بارزة في ظواهر الحياة كلها ومنها الشعر. االتأنق البديعي في العبارات والدقة في اختيار األلفاظ، فبد

 عَ ضدالغريدب مدن األلفداظ واألوصداف، فكدان يبحدث عدن المعندى الجديدد فدي إطدار القدديم، أي يَ  مال أبو تمام إلى توظيدف -3

معانيدده فددي قالددب جديددد، وهددذا بددالطبع يعددود إلددى تددأثِرِه بددالفكر الفلسددفي نتيجددة اطالعدده الواسددع علددى الشددعر العربددي وثقافتدده 

 المتنوعة، وخير ما يُمثل ذلك هو إدخاله الطباق الفلسفي في شعره.

يف الصور اإلستعارية وحشدها في البيت الواحد، وهذا يتطلب قوة في الخيال لتشخيص هذه الصدور، وهدذا الجمدع ال تكث -4

 بُدّ له من أغراض في نفس الشاعر يهدف إليها عن طريق هذا التكثيف.

علددى َمددّر مددع كثددرة االنتقددادات والخصددومات حددول الصددور الشددعرية عنددد أبددي تمددام، والتددي اغنددت النقددد األدبددي العربددي  -5

العصور، يبقى شعره غنياً بالصور البليغة والمعاني العقلية التي تنّم عن عبقرية شاعر يمتلدك مدن الثقافدة والخيدال البدارع مدا 

 جعله من أكثر شعراء العصر العباسي إبداعاً.
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 .(. معجم لسان العرب. بيروت: دار صادر1997أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي. )

(. )تحقيق: السيد أحمد صقر، 4(. الموازنة بين أبي تمام والبحتري )المجلد 1994) أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي.

 .المحرر( القاهرة: دار المعارف

(. )تحقيق: السيد أحمد صقر، المحرر( مصر: دار 3أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني. ))د.ت((. إعجاز القرلن )المجلد 

 .المعارف
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 .تقديم: أحمد أمين، المحرر( بيروت: دار اآلفاق الجديدة

ق: محمد بدر الدين (. )تحقي1(. العمدة في صناعة الشعرا ونقده )المجلد 1907أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني. )

 (الحلبي، المحرر

هـ(. الصناعتين. )علي محمد تحقيق: البجاوي، و محمد أبو الفضل إبراهيم، المحررون( 1419أبو هالل العسكري. )

 .بيروت: المكتبة العصرية

 .(. وفيات األعيان. )تحقيق: إحسان عباس، المحرر( بيروت: دار صادر1972احمد بن محمد ابن خلكان. )

 .(. فن الشعر. )محمد شكري عيادة، المترجمون( القاهرة: دار الكتاب العربي1967أرسطو طاليس. )

(. )تحقيق: راجي األسمر، المحرر( بيروت: دار الكتاب 2(. شر  ديوان أبي تمام )المجلد 1994الخطيب التبريزي. )

 .العربي

طة بين المتنبي وخصومه. )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (. الوسا1951القاضي علي بن عبد العزيز القاضي. )

 .المحرر( القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

 .(. بيروت: المطبعة األدبية1(. أمراء الشعر العربي في العصر العباسي )المجلد 1932أنيس المقدسي. )

 .(. بيروت: المركز الثقافي العربي1لعربي الحديث )المجلد (. الصورة الشعرية في النقد ا1994بشرم موسى صالح. )

 .(. بيروت: المركز الثقافي العربي3(. الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي )المجلد 1992جابر عصفور. )

يروت: دار الكتب (. طبقات الشعراء )المجلد )د.ط((. )تقديم: طه كمال إبراهيم، المحرر( ب2001سالم ، ابن الجمحي. )

 .العلمية

 .(. دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع2(. الصورة في الشعر العربي )المجلد 1981علي البطل. )

علي بن محمد السيد الشريف الشريف الجرجاني. ))د.ت((. معجم التعريفات. )تحقيق: محمد صدّيق المنشاوي، المحرر( 

 .القاهرة: دار الفضيلة

 .(. بيروت: دار ومكتبة الهالل1(. أبو تمام )المجلد 2006ي شلق. )عل

(. )تحقيق: عبد السالم هارون، المحرر( مصر: مطبعة مصطفى 2(. الحيوان )المجلد 1965عمرو بن بحر الجاحظ. )

 .البابي الحلبي وأوالده

 .بعة الجوانب(. قسطنطينية: مط1هـ(. نقد الشعر )المجلد 1302قدامة بن ابن جعفر. )

 .(. دار العلم للماليين3(. جدلية الخفاء والتجلّي )المجلد 1984كمال أبو أبو ديب. )

 .(. مختارات من النصوص الشعرية. دار الفكر1999محمد ربيع، و ربيع خريو . )

دحروج، المحرر( مكتبة (. )تحقيق: علي 1(. كشاف اصطالحات العلوم والفنون )المجلد 1996محمد علي التهانوي. )

 .لبنان

 .(. االمارات: المكتبة الحديثة2(. قضية عمود الشعر في النقد )المجلد 1985وليد قّصاب. )
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