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Abstract 

This study seeks to balance the self-images of each of the poets Ibn Darraj al-Qastali and 

the Al'aemaa Al-Tatili. and is based on an introduction to differentiate between three of the 

important terms that were used to differentiate and judge the products of two different 

writers, namely: balance, comparison, and paradox The study dealt with the images of the 

lover, the sad, the meditating/hoping, the thankful, the proud self,And how each poet 

expressed each of those selves separately, and which of the two poets’ images were the most 

preponderant, and this was followed by a conclusion to the most important product of the 

study. 
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 صور الذات عند ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي: دراسة موازنة

 

 لؤي صيهود التميمي
 ، جامعة ديالى، العراقأ. د. 

 حمد ناجي نايفأ

 ، جامعة ديالى، العراقالباحث

 

 الملخص

القسطلي واألعمى التطيلي، وتقوم على تسعى هذه الدراسة إلى الموازنة بين صور الذات لدى كل من الشاعرين ابن دراج 

مدخل للتفريق بين ثالثة من المصطلحات المهمة التي استخدمت في التفرق والحكم على نتاج أديبين مختلفين، وهي: 

الموازنة والمفاضلة والمفارقة، وقد تناولت الدراسة صور الذات العاشقة، والحزينة، والمتأملة/ آملة، والشاكرة، والفخورة، 

ف عبر كل شاعر عن كل ذات من تلك الذوات على حدا، وأي من صور الشاعرين التي كانت كفتها راجحة، وأعقب وكي

  .ذلك خاتمة ألهم نتاج الدراسة

 .المقارنة ،المفاضلة ،الموازنة: الكلمات المفتاحية

 
 : المقدمة

واألنواع ذات الغرض الواحد واألصل إن اإلنسان قد فطر على حب المفاضلة والمقارنة والموازنة بين األشياء 

الواحد واالستخدام الواحد أيضا؛ فتلك العمليات قد ولدت مع اإلنسان منذ بداية تواجده على األرض، والموازنة تعد نوعا من 

وناتهم أنواع النقد فيها يتم التمييز بين األشياء بناء على أسس بعينها، وفي الموازنة قد يعمل الناس عقولهم ومداركهم ومخز

الفكرية تارة، وكذلك قد يعملون أهواءهم مرات كثيرة، وذلك ألن النفس تميل إلى ما تحب ال إلى ما يميزه العقل في أغلب 

األحيان، و"قضية الموازنات النقدية من القضايا التي اهتم بها نقادنا القدامى وأولوها أهمية متميزة في مصنفاتهم النقدية، 

يل في تاريخ النقد العربي القديم، لعلها تعود إلى فكرة الطبقات، ولعل نشأتها ترتبط بالطبيعة وهي قضية لها امتداد طو

اإلنسانية التي تنشد الكمال في اإلبداع، وتنطلق من المفاضلة بين األشياء وصوال إلى الرقمي بها نحو األفضل. )قبايلي 

تى العصور السيما بين من ينبغون في الشعر، وقد وازن ( إن الموازنة قد عرفها المشتغلين في األدب في ش520, 2020,

األدباء بين شعراء المعلقات جميعهم، امرئ القيس، زهير بن أبي سلمى، النابغة الذبياني، األعشى، كذلك بين جرير 

ذلك في  والفرزدق واألخطل والراعي النميري، كما وازنوا بين البحتري وأبي تمام، وبين ابن المعتز وابن الرومي، وكان

الكتاب األشهر ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلدمي والذي عنوانه "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري"، كما هو الحال 

بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وغير ذلك من الموازنات الكثير مما يمكننا الحديث عنه في مجلدات طوال. هذا الضرب 

لعربية منذ نشأتها األولى وحتى يومنا هذا، والبحث فيه قد يكون شيقا وشاقا في الوقت من ضروب النقد متجذر في ثقافتنا ا

نفسه؛ فإننا إن نظرنا إلى السابقين سنقف عاجزين أمام ما قدموا من كتب سيظل التاريخ األدبي يذكرها إلى أن تقوم الساعة؛ 

موازنات عبر تاريخها الكبير، محاولين أن نقدم طرحا لكننا نرجو أن يكون إسهامنا هذا قطرة في بحر النقد الذي ُعني بال

وقبل االنطالق في الموازنة بين صور الذات لدى الشاعرين  جديدا ربما يمكن لالحقين علينا أن يفيدوا منه أو ينقدوه.

نقد المعنى موضوع البحث ينبغي الوقوف على عدد من المصطلحات المهمة تلك التي من خاللها يمكننا التفريق بين أنواع ال

بالتمييز بين أدبين ألديبين مختلفين، وفي هذا الصدد نشرع في التفريق بين الموازنة والمقارنة والمفاضلة من حيث المعنى 

 اللغوي واالصطالح والمقاصد التي من شأنها اإلبانة واإلفصاح عن ُكنه كل نوع نقدي من األنواع السابقة.

 

 أوال الموازنة:

 قد جاءت من الفعل "وزن" وزنت الشيء وزنا وزنة، وازنت بين الشيئين موازنة ووزاناإن الموازنة لغة   
 

,1979 ) الجواهري, 
ومن هنا يمكننا الوصول إلى المعنى اللغوي للموازنة الذي هو المقابلة أو المساواة أو المعادلة بين  (2213ص

على المعنى اللغوي السابق يمكن أن نخلص إلى  وبناء (13،ص1989شيئين ألغراض التقدير المتصف بالعدالة )حمادي 
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أن الموازنة في اللغة قد َعنت المفاضلة والمقابلة والمقارنة في الوقت نفسه، وقد عرف ابن األثير الموازنة بقوله إنها "تكون 

)ابن  وزنا"ألفاظ الفواصل من الكالم المنثور مساوية في الوزن وأن يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي األلفاظ 

 (377,ص1975االثير،

ورغم أن هذا المعنى قد اعتنى بالشكل أكثر من اعتنائه بالمضمون؛ فإنه وجب علينا ذكره نظرا لتقدمه، والموازنة  

في االصطالح "تعود في أصولها إلى حالة ذهنية لدى اإلنسان لمعرفة الفروق في التشابه والتباين، لتشكل ظاهرة إنسانية، 

ا العقل يسعى إلى الربط والموازنة والتفسير، ولقد تحقق حضور هذه فحيثما وجد تشابه واضح أو تناقض واضح رأين

  (6,ص2001)البلداوي, الظاهرة في التراث النقدي في أقدم عصوره.

والموازنة بوصفها نقدا ذا أسس نقدية معتبرة قد مر بمراحل كثيرة، ولعل أول من أجرى الموازنة المكتوبة أو 

ي اختار مائة وأربعة شعر شاعرا من شعراء الجاهلية واإلسالم ووازن بينهم ورتبهم المدونة هو محمد بن سالم الجمحي الذ

في ثالث وعشرين طبقة، وقسم الشعراء إلى طبقتين وكل طبقة إلى عشر طبقات وكل واحدة منها إلى أربعة شعراء. 

 ( 33)الجمحي,بدون, 

لموازنة على أساس جودة اللفظ والمعنى، وجعل جاء بعد الجمحي ابن قتيبة الذي كتب الشعر والشعراء، وفيه كانت ا

, 1982)ابن قتيبة, الشعراء أربعة أضرب، على أساس الطبع والتكلف، وهم عنده طبقتان؛ طبقة المتكلفين وطبقة المطبوعين

( ولعل أهم كتاب جرى ذكره على لسان المشتغلين باألدب العربي في القرون األخيرة هو كتاب "الموازنة بين شعر 200

( ذلك الكتاب األشهر في الموازنات، وهو ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلدمي، وفي 55أبي تمام والبحتري، )االمدى,بدون, 

هذا الكتاب عرض لطرائق الشعراء العرب في تناول المعاني ومذاهبهم في التعبير، وقد عمل في كتابه على استغالل جميع 

ي كانت معروفة آنذاك، لهذا الكتاب وغيره الفضل في تطوير فن الموازنات إن حق المعايير النقدية والموازين الشعرية الت

لنا أن نعتبره فنا قائما بذاته نظرا لما يعتمل هذا الكتاب من أدوات وإجراءات لم تكن معروفة قبل صدور هذا الكتاب المهم 

 والفريد في منهجيته.

إذن؛ فإن الموازنة "ليست إال ضربا من ضروب النقد، يتميز بها الرديء من الجيد، وتظهر بها وجوه القوة   

والضعف في أساليب البيان؛ فهي تتطلب قوة في األدب، وبصرا بمناحي العرب في التعبير، ومن هنا كان القدماء يتحاكمون 

( وقد 9, 2012في نظرهم أقدر الشعراء على وزن الكالم، )مبارك,إلى النابغة تحت قبته الحمراء، في سوق عكاظ، إذ كان 

كان للموازنة في الشعر في األدب األندلس أهمية، ففي الشعر يقول أبو إسحاق الحصري "بنى الشعر لقوم بيوتا شريفة 

نهم، فقد ذكر وقد وزان أهل األندلس بين شعراء المشرق وفاضوا بي (838, 1953وهدم آلخرين أبنية منيفة"، )الحصري,

 ( .106, 1972ابن رشيد أن أبا تمام كان مقصرا في القطع, )قيرواني,

 

 ثانيا: المقارنة:

المقارنة هي فعل يقوم به كل البشر بصفة شبه يومية حينما يقومون بتمييز شيء عن شيء آخر، لكن إذا أردنا أن  

حث في أحد الكتب العمد في هذا المجال وهو كتاب "األدب نجمل القول في المقارنة األدبية أو األدب المقارن فعلينا أن نب

المقارن" للدكتور محمد غنيمي هالل، الذي أعد كتابا كان وما يزال وسيظل سفرا يمكن لكل الذي يشتغلون باألدب المقارن 

األدب القومي في أن يفيدوا منه ويرجعوا إليه لينهلوا من معارفه التي بين جنابته، واألدب المقارن عنده يعني "دراسة 

 ( 6, 1981)غنيمي, عالقاته التاريخية بغيره من اآلداب الخارجية عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها،

( ويمكننا أن نفهم من تعريف الدكتور 8وهي معني أيضا ب"الصالت الدولة بين مختلف اآلداب، )المرجع السابق, 

س بإنتاج أدبي بين لغتين مختلفتين، وهو ما يختلف عن الموازنة التي محمد غنيمي هالل أن األدب المقارن معني باألسا

 تعنى بالنوع األدبي الواحد في لغة واحدة.

 

 ثالثا: المفاضلة:

يبدو من الوهلة األولى أن المفاضلة كانت تقوم على التمييز بين أدبين ألديبين في الجملة، يعني أن تقول أن هذا  

م مطلقة ال تقوم على أساس علمي كما هو في الموازنة والمقارنة، ونرى ذلك فيما جاء الشاعر أفضل من ذاك، وهي أحكا

في حكم لبيد بن ربيعة، أحد أصحاب المعلقات على الشعراء الجاهليين حين قيل له: من أشعر الشعراء؟ قال: صاحب 

بد، وقبل له: فبعده من ؟ قال: أنا،)ابن القروح يعني امرئ القيس، وقيل له، فبعده من؟ قال: ابن العشرين يعني طرفة بن الع

( وهذا األسلوب كان متواجدا في عصر صدر اإلسالم أيضا بالكيفية نفسها، وهذا النمط من النقد يعني أنه 121قتيبة,بدون, 
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لم يكن لدى المتصدين للنقد في العصر الجاهلي وصدر اإلسالم موازين للشعر ومعاييره سوى الذوق الفطري البسيط، وهو 

 ما يشبه النقد االنطباعي في وقتنا الحالي، وإن المفاضالت لم تتوقف عند هذا الحد من االنطباع أو التأثر الفطري فحسب.

العصر األموي الذي كانت فيه المفاضالت مختلفة، ومن ثم؛  إن المفاضلة استمرت في التطور إلى أن وصلنا إلى 

راء على أساس ما عندهم من تخصص الطبع الشعري، كما هو الحال فإن النقاد في العصر األموي كانوا يصنفون الشع

عندما صنف نصيب بن رماح شعره وشعر معاصريه تصنيفا مبنيا على أسس بينة لم تكن موجودة عند النقاد القدامى، وقد 

دمن وأمدحنا حكم على الشعراء بقوله: "جميل إمامنا وعمرو بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجال وكثير أبكانا على ال

( وإن تأملنا مفاضلة كالتي صنعها نصيب بن رماح ألدركنا أن اإلجادة في غرض من 320, 1984للملوك، )االصفهاني,

األغراض كانت األساس الذي تقوم عليه المفاضلة بين األقران من المعاصرين أو األقران، لذا فإن النقاد في هذا العصر 

يها شيء من الدقة والتذوق والفطنة، وإننا لنالحظ هذه الدقة في حكم األخطل بين كانوا يحكمون على الشعراء أحكاما ف

 ( 377)الجمحي,بدون,        جرير والفرزدق، فنحده يقول: "الفرزدق ينحت من صخر، وجرير يغرف من بحر،

خل في قلب وعلى هذا النمط من التطور استمرت المفاضالت في تطورها وتميزها واعتمادها على أسس بعينها تد

وإننا في نهاية هذا المدخل لنخلص إلى أن المفاضلة  النص الشعري لتفاضل بينه وبين آخر دخلت أيضا في جوفه ونقدته. 

كانت من األسس النقدية التي ظهرت قديما في األدب العربي، وكانت بسيطة في آرائها، تعهدها األدباء والمهتمين بفنون 

سميت أوال مفاضلة، ثم في عصر تال سميت بالموازنة وفي عصر آخر سميت القول والشعر حتى نمت وتطورت ف

بالمقارنة، وإننا في دراستنا هذه لنستخدم األسس النقدية والعلمية للموازنة بين شاعرين مهمين من شعراء األندلس، وهما 

مان الشعر في الغرض نفسه، لذا ابن دراج القسطلي، واألعمى التطيلي، وقد اخترنا هذين الشاعرين نظرا ألنهما كانا ينظ

فإن هذه الدراسة ستقوم على الموازنة بين صورة الذات عند كل من الشاعرين، وسيتم ذلك من خالل تبيان النقاط الرئيسية 

التي من خاللها عبر كل من الشاعرين عن الذات، تلحق تلك النقاط خاتمة فيها نجمل أهم النتاج التي استنتجناها من خالل 

 نة بين ذوات الشاعرين.المواز

 

 صور الذات عند ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي:

إن كال من الشاعرين؛ ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي قد أبدعا في إنتاج نصوص شعرية تجلت فيها صور 

الذات في أكثر من نمط، وإننا إن نظرنا إلى صورة الذات عند ابن دراج القسطلي لوجدنا أنها قد جاءت عنده في ستة أنماط، 

ات المتسامية، والذات المتسامحة، والذات الشاكرة، والذات الفخورة. أما الذات العاشقة، والذات المتأملة/ اآلملة، والذهي: 

فيما يتعلق بصورة الذات عند األعمى التطيلي؛ فإنها جاءت في ثمانية أنماط، هي: الذات العاشقة، والذات المتأملة/ اآلملة، 

ت الناصحة، والذات المعاتبة، والذات ، والذاوالذات المتسامية، والذات المتسامحة، والذات الشاكرة، والذات الفخورة

 .الشاكية

 أوال: صورة الذات العاشقة عند الشاعرين

ظهرت الذات العاشقة عند ابن دراج القسطلي إبان مدحه الملوك والحكام والوزراء واألعيان، وكانت هذه الذات  

ا عندما مدح ابن دراج القسطلي الملك تبرز غالبا في مقدمات القصائد، فيما كان يسمى بالمقدمات الغزلية، وقد ظهر هذ

 المنصور بن أبي عامر، ومما قال نتخير قوله:

يُِهلُّ إِلَْيِه َحْليَُها وُحالها   َمْفِرق   ويشفع ِلي منها إِلَى الوصل
 (10, 2019)القسطلي 

التي تعتبر العتبة األولى وفي هذه القصيدة قد سار ابن دراج على نهج أسالفه الذين كانوا يعتمدون المقدمات الطليلية 

للدخول إلى عالم القصيدة، لكن غزله في هذه القصيدة اختلف عن غزل أسالفه، وإننا نرى إنه كان يتغزل في الوطن، كما 

با  برزت أيضا فيما يخص الذات العاشقة عند القسطلي محبته للغواني في قوله:   َوُعنيُت ُمْغرًى بالغواني َوالص ِ

ذَّاُت قَدْ تُْغرى بيَواللَّْهِو َواللَ 
, 2019 ) القسطلي,  

16) 

والغواني هي كلمة تأتي بأكثر من معنى، قد تكون الزوجة التي استغنت بزوجها أو المرأة التي استغنت بحسنها  

عن الزينة، أو تكون الراقصة التي تعمل في المالهي، وقد تأتي الذات العاشقة مرتبطة بالفقد واألسى، كما هو الحال في قول 

 ابن دراج: 

بأَن َِي قَدْ ُخنُت الَوفاَء َوقَدْ خانُوا ْعدَُهمْ قَضى َعيُشُهْم بَْعِدي وعيشَي بَ 
(26, 2019)القسطلي,  
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فالفقد كان مثار تأمل وتصوير للذات العاشقة عنده، ومن خالله ظهرت الذات العاشقة وعبر عنها الشاعر تعبيرا  

فقد أحد األحبة، ومن هنا تظهر  بديعا، وفي هذا مفارقة بينة؛ فالذات العاشقة إذ تبرز هنا إنما تبرز من خالل رثاء أو

المشاعر المختلطة التي فيها تكون الذات أكثر صدقا ووعيا بقيمة الحبيب أو المعشوق المفقود، كما برزت الذات العاشقة 

 للعلم من خالل مدح ابن دراج القسطلي بعض رؤساء الُكتاب، وهذا ما يمكن أن نلحظه في قول الشاعر:

بأَنَّ ضنى الشَّنآِن فَْوَق ضنى الُحب ِ   فالعقُل حاِكم   وإِْن َكاَن أَْضنَى الُحبُّ 
(99 ,2019)القسطلي ,   

 

وإن  -حسب ظني  -فالعشق هنا إنما هو عشق للعقل والحكمة والمعرفة، وهو ما ال يمكن أن تراه عند شاعر آخر  

 المرء لحبيبته.العقل هو الحاكم في تلك المحبة، فمحبة العلم كانت عند القسطلي قريبة من حب 

إن الذات العاشقة قد تجلت في شعر ابن دراج القسطلي في صور أربعة، هي: عشق الوطن، عشق الغواني،  

العشق ممزوجا بالفقد، محبة العلم أو الحكمة، أما إذا نظرنا إلى الذات العاشقة عند األعمى التطيلي فنجد إنها قد برزت في 

مادحة، وهذا ما وجدناه أثناء تحليل قصيدة مدح فيها األعمى التطيلي الحرة حواء عدة صور أيضا، مثل الذات العاشقة ال

  زوجة سير بن أبي بكر والي أشبيلية، يقول في هذا الصدد:

دى فـي ُحـب ِه َسـبَب   َولي حــبــيــب  وإْن َشــطَّ الَمـَزاُر بـه   بَـْيـنـي وبَـْيـَن الرَّ

 (48, 2014)التطيلي, ال خـيـَر فـي دََعـٍة لم يَـْجـنِهـا تَـعَب لهم  تقـالوا الهـوى ِعْيشة  َضْنك  فقل

واألعمى التطيلي هنا إذ يمدح الحرة حواء فإنه يمدحها بوصفها حبيبة أو عشيقة بشكل أو بآخر، تلك السيدة التي  

اقترنت الذات العاشقة عند ابن كانت أدبية وشاعرة جليلة ماهرة تعقد مجالس النقاش للشعراء وتلقي عليهم الشعر، وكما 

أهــل ِي بــالبـكـاِء وبـالنـحـيـب فـقـد نَـَزَح دراج القسطلي بالفقد؛ فإنها اقترنت عند األعمى التطيلي بالفراق،وذلك في قوله:

 (52, 2014المـحـبُّ عـن الحبيب )التطيلي,

هو أن هذه القصيدة قد قيلت في رثاء بعض وهنا فإن الذات العاشقة تمتزج بالحزن لفراق األحبة، وما يؤكد هذا  

النساء، لذا؛ فإن الحبيب المكلوم أو العاشق المهموم بغياب األحبة قد ظهر في هذا البيت، وهذا البيت الذي جاء في مطلع 

التي امتزجت  القصيدة يعيد إلى أذهاننا مطالع القصائد العربية القديمة التي كانت تبدأ بالمطالع الغزلية، وقد َكثُرت المواضع

فيها الذات العاشقة الحزينة في ديوان األعمى التطيلي، فنجد هذا النمط قد تكرر كثيرا، وقد تواتر هذا النوع من الذات عند 

 الشاعر، فتارة أثناء مدحه القاسم بن حمدين، وتارة أخرى حينما نظم الشاعر راثيا زوجته وشريكة حياته، يقول:

ةَ العــيـِن ا (101,2014أَِجــدَِّك قــد أصــبــحــِت قــاصـمـةَ الظـهـر )تطيلي, عـتـبـاراً َوَحـْسـَرةً أيــا قُــر 
 

وقد كانت هذه القصيدة العصماء من أبدع ما أنشد األعمى التطيلي، وكانت في أربعة وخمسين بيتا، فيها أورد كل  

ال وهو األعمى الذي ال يقدر على شيء بمفرده، الصفات الجليلة التي تحلت بها زوجته وحبيبته التي تحملت أعواما طو

وتبرز أيضا صورة الذات العاشقة واضحة جلية في نموذجين من القصائد لدى األعمى التطيلي، واحدة كانت مدحا وعشقا 

 إلحدى البنات، والثانية ربما أراها مطلعا كبيرا لقصيدة غزلية أندلسية، تلك القصيدة التي يقول فيها:

 أَْجـَمـْعـَن ُعـدْوانـاً عـلى قَتْلي   لألْعـيُـِن النُّجـْلِ  َمــالي ومـا

بَــْيـَن أِليـِم الشَّْوِق والَخـْبـل      ومــا لقــلبــي يـتـصـدَّى لهـا
 (157  ,2014)التطيلي ,  

مستقلة بذاتها، هذه القصيدة كلها في الغزل، مما يجعلنا نعتقد أنها ربما تكاد تكون مطلعا لقصيدة وليست قصيدة  

وفيها تبرز الذات العاشقة التي تشكو شدة جمال حبيبته، وأن قلبه لن يقدر على التصدي لمثل هذا الجمال، وهو في هذا المقام 

وكما تجلت صورة الذات العاشقة في شعر ابن دراج القسطلي في أربعة صور، هي: عشق  حائر بين الشوق والجنون.

إنها قد حضرت حضورا كثيفا في ديوان شعر مزوجا بالفقد، محبة العلم أو الحكمة؛ فالوطن، عشق الغواني، العشق م

األعمى التطيلي، فقد جاءت في أربع صور أيضا، فهي تارة مجتمعة مع الحزن، جامعة العشق والحزن في رثاء بعض 

حنا طغيان الذات العاشقة على النساء، وهذا ما رأيناه في مدح الحرة زوجة سير بن أبي بكر، ففي هذه القصيدة كاملة لم

مجريات القصيدة بأسرها، كما برزت تلك الذات أيضا في قصيدتين كاملتين نعدهما في ضرب الغزل، ونرى أنه إن كانت 

تلك الذات قد برزت فإنما بروزها ينم عن النسق الثقافي والتقدم الحضاري الذي يجعل الشعراء يعبرون عن مدى عشقهم في 

المرابطين والموحدين الذي عاش فيه األعمى التطيلي، ومن هنا؛ فإن صورة الذات العاشقة قد كانت زمن متقدم كعصر 

أكثر حضورها عند األعمى التطيلي منه عند ابن دراج القسطلي، ذلك لعدة أسباب؛ أهما أن الذات العاشقة قد برزت في 

 قة مع الحزن والمدح والفقد.قصائد بأثرها، رغم اتفاقهما أحيانا فيما يخص اجتماع الذات العاش
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 صورة الذات المتأملة/ اآلملة عند الشاعرين ثانيا:

إن الذات المتأملة وكذلك الذات اآلملة قد برزت في أكثر من موضع عند الشاعرين؛ ابن دراج القسطلي واألعمى  

التطيلي؛ فعندما نخص القول عن الذات المتأملة عند القسطلي فنجد أنها قد جاءت في عدة صور؛ فهي الذات المتأملة تأمال 

 مرتبطا بالحكمة في قوله: 

 (6, 2019)القسطلي, وأَنَّ بيوَت العاِجزيَن قُبورُ   لثَّواَء هو التَّوىأَلَْم تعلَِمي أَن ا

هذا البيت فيه من الحكمة ما يجعلنا نضعه ضمن الصور التي تندرج تحت الذات المتأملة، وإننا لنرى أن التأمل قاد 

سيؤول إليه البشر ال محالة، كما الشاعر إلى الوصول إلى هذه الحكمة، فهو يرد أن يقول إن الموت هو المثوى الوحيد الذي 

أن في هذا البيت "اإلشارة إلى العتب جلية ال يمكن تأديتها بأسلوب االستفهام المبغي، خاصة حين يحرص الشاعر على إبقاء 

حبل الود موصوال، فهو في بحثه عن مبررات االنعتاق ورفض الواقع على يقصد إلى الهروب والتخلي عن مسؤولياته، 

, 2019)القسطلي, بحث عن أمل جديد لذا فاإلشارة إلى أنه قد يرمى بالعجز وسيلة إلى ذلك االنعتاق والتحرر"،بمقدار ما ي

61 ) 

 وكما كان التأمل في الحياة مطلقا نجده أيضا تأمال مرتبطا بالمدح، يقول ابن دراج:

َن المقداُر َما كنُت أَتَِّقي  (44, 2019)القسطلي, كنُت أَْستَْعِليوأَرَخَصِت األَيَّاُم َما    َوقَدْ أَمَّ

إن هذا البيت قد ورد في قصيدة مدح فيها الشاعر وزيرا هو عيسى بن سعيد، وفيه يريد أن يجنب الممدوح أن يأمن 

غدر القدر/ الحياة، فإن األيام متقلبة، وإننا عندما نذكر مثل هذا األبيان فإننا نسوق أمثلة للدليل على األنماط المشتركة 

لمختلفة بين الشاعرين كل على حدة. وها هو الشاعر تبرز صورة الذات المتأملة عنده في أحد القصائد التي كتبت في وا

وبَخجلَِة  قد جاَء بِالنَّاِرْنجِ من أَغصانِهِ المدح؛ لكنها مرتبطة بقدوم الربيع، وفيها يتأمل عطايا الطبيعة وجمالها، يقول: 

 (44, 2019)القسطلي ,         المعشوِق من َوَجنَاتِهِ 

فالتأمل عند ابن دراج القسطلي ارتبط بصور ثالثة، هي التأمل في مطلق األشياء، تأمل الحياة والقدر وتقلباته،  

وأخيرا تأمل الطبيعة السيما فيما يخص قدوم الربيع، وعند الحديث عن الذات المتأملة في شعر األعمى التطيلي نجدها قد 

فقط، والحكمة مرتبطة بصور أخرى، هذا بخالفها عند القسطلي كما ذكرنا آنفا، يقول األعمى برزت مرتبطة بالحكمة 

 التطيلي:

 (35, 2014)التطيلي, ولم نأتِِه واهتدته القطا  وأْعَجُب كيَف نضلُّ السبيلَ 

ه، ومن ثم إن خالصة تجارب األعمى التطيلي وتأمالته في الحياة وأمورها قد قادته إلى أن يبث الحكمة في شعر 

تبرز صورة هذه الذات المتأملة الحكيمة، فالشاعر في البيت السابق يتعجب من عدم معرفة سبل العيش رغم أن الدواب 

تعرف كيف تعيش، ولم تأت تلك الصورة هكذا دونما تأمل للحياة وأمورها، وقد تأتي الذات مرتبطة بالحكمة وممتزجة 

ع، لعل أكثرها بروزا ما قال حينما مدح الوزير محمد بن عيسى الحضرمي، بالعتاب أيضا، ونجد هذا في أكثر من موض

 يقول:

 رضــيــنــا بــمــا تَـْرضـى ونـحـُن ِغـضـابُ     ِعــتــاب  عــلى الدُّنــيــا َوقَــلَّ ِعــتــابُ 

 كــذابُ وقــد يَــْســتَــِفــزُّ القــوُل وهــو    وقــالْت وأصــغــيـنـا إلى ُزوِر قـولهـا

 (42, 2014)التطيلي, فــطــاَل عــليــهــا الَحــْوُم وهـي َسـراب    َوَغــطَّت عــلى أبــصــاِرنــا وقــلوبِـنَـا

وهنا قد برزت الذات الحكيمة الممتزجة بالعتاب، فهو يعتب على الدنيا التي تغصب الناس على أن يعيشوها كما  

زورا وكذبا، فهي تعمي القلوب واألبصار وتخدع المحبين لها، كما تبرز صورة الذات هي، يستمعون لها حتى إن كان قولها 

الحكيمة في أكثر من موضع في ديوان األعمى التطيلي، وكما هو معروف فإن الحكمة تنم عن خبرة في الحياة وتدابير 

الشاعر وقد خلص إلى أالعيب أمورها لمن وعيها وعاينها واستخلص منها سبل العيش الذي يخلو من المنغصات، فنجد 

 مـن بـعـِد تـجـربـتـي لهـا ومـراسـي عـبـْت صـروُف الدهـِر بـي وبـهـمـتي الزمان وتقلباته، ليقول في هذا الصدد:

 (107, 2014)التطيلي, لَي ظــئرهــا وغــداً صــريـَع الكـاس   كالكاِس طاف بها المديُر فلم يكنْ  

عركه، فقد جعل قدرا كبيرا من إنتاجه الشعري موجه للزمان ومعاتب له على جوره وألن الزمان قد عرك شاعرنا و

وتقلبه السريع الذي ال يكاد يجعله يهنأ بالعيش، وقد ارتبطت الذات الحكمية في شعر األعمى التطيلي بالرثاء، تعبيرا عن 

 الفقد، كما ارتبطت أيضا بالحب، وتصدير رؤيته للحب كما هو في قوله:
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لُهُ شـــــهــــوة  أرى الح ة  تُهـــتَــبَــل   ـــــبُّ أوَّ  تُـــَســـلَُّط أو ِغـــرَّ

 هــو المـوُت أو هـو ِمـْنهُ بَـدَل  وآِخـــــُرهُ َســـــقَــــم  ُمــــدْنِــــف  

 سربت لحــظــاتُـَك فـيـه ِعـلَل  ألهـــِفـــي عـــلى َزَمـــٍن راهــقٍ 

 (153, 2014)التطيلي, أَْعــَطـْيـُت غـي ـي بـهـا مـا َسـأل    نـظـرةٍ بـالكثيبِ ولهـفـي عـلى    

وهو هنا يعد حكيما متمرسا في المحبة ويظهر ذلك في سرد مراحل الحب التي يعيشها الحبيب، فهو شهوة تسلط  

بة في الوقت نفسه، كما في أوله، ومرض يحيل إلى الموت في آخره، وهكذا فإن الذات هنا ليست سوى ذات حكيمة مح

وجدنا أن الشاعر قد انشغل بالتأمل في شقاء العيش فأنتج أبياتا فيها من التأمل والحكمة ما يجعلنا نلقي الضوء عليها ونرصد 

من خاللها ما ساقه من تدابير وسبل تجعل الناس يعيدون النظر في كيفية عيش الحياة وترك الصراعات التي ال طائل من 

 ال نـاقـتـي مـنِك في شيٍء وال َجَملي   يـا لذ ةَ العـيـِش إنـي عـنـِك في ُشغُلِ  الشقاء والتعب، فيقول:ورائها سوى 

 المـوُت فـي ِظـل هـا أحـلى مـَن العسل    حــســبـي َخـلَعـتُـك لألعـالِم خـافـقـةً 

دى فيِه ُمفتاتاً ع    فـي كـل ِ مـضـطـرِم األحـشـاِء حـاِلِكها  لى األجلترى الرَّ

تَهــا فــي ُمــْرتَــقــى ُزَحــل    تَــْعــدُو بـسـْرِجـي إليـه كـلُّ سـابـحـةٍ   كــأنَّ ُغــرَّ

دَْت أن تـخـوَض المـاَء وادعـةً  ِ  (160, 2014)التطيلي, تَهـادَي الخـوِد بـيـن الحْلي والُحلَل   قـد ُعـو 

بروزا في شعر األعمى التطيلي، ذلك ألنها قد جاءت مرتبطة  الذات المتأملة أو الحكيمة تعد من الذوات األكثر

بالحزن وتأمل الموت والفقدان تارة، كذلك بمحاولة فهم األمور واألشياء تارة أخرى، وقد ارتبطت بصروف الزمن وتقلباته 

بابه، ورغم ذلك فقد ونوائبه ومصائبه التي تلحق بالناس أحيان كثيرة، كما كانت واضحة وضوحا بارزا في عالقة المرء بأح

كانت في قمتها عندما صور الشاعر قيمة العقل وإعالئه لها في تدبر سبل العيش والنظر إلى األمور بحكمة وحنكة، وكان 

الحكمة حاضرة أيضا في إعالء مجموعة من القيم، مثل: السماحة، واإلباء، والوفاء، تقبل الموت في سبيل ما يؤمن به 

 ن كان سيؤثر على حياة اإلنسان وكرامته.المرء، وترك رغد العيش إ

إن األعمى التطيلي قد أنتج من األبيات المليئة بالحكمة ما يجعلنا نعد تلك الذات من أقوى صور الذوات حضروا   

وبروزا من الناحية الكمية والكيفية في الوقت نفسه، وهذا ما جعلنا نفرد لها تلك الصفحات األكثر مقارنة بالذوات األخرى 

دى الشاعر، وجدير بالذكر أن ما سبق تحليله يعد نماذج فقط من شعر األعمى التطيلي المرتبط بالتأمل والحكمة، وقد ل

اخترناها بعناية للتدليل على بروز تلك الذات، وهذا بخالف ما قدمه ابن دراج القسطلي فيما يخص صورة الذات المتأملة؛ 

بصور ثالثة، هي التأمل في مطلق األشياء، تأمل الحياة والقدر وتقلباته،  - فقط -فالتأمل عند ابن دراج القسطلي ارتبط 

وأخيرا تأمل الطبيعة السيما فيما يخص قدوم الربيع، ونحن إذ نوازن بين الشاعرين في تصويرهما للذات المتأملة أو 

الحكمة عنده كانت أكثر تنوعا  الحكيمة؛ فإننا نعلي من صورة الذات المتأملة/ الحكيمة عند األعمى التطيلي، ألن صور

وأعلى قيمة؛ فأضرب مشاربها أكثر مما كانت عليه عند ابن دراج القسطلي، وربما نرجع ذلك إلى العمى الذي أصاب 

بخالف ما سيق في الجزء السابق من موازنة  التطيلي، ومن خالله ربما يكون اإلنسان أكثر حكمة وزهدا في الحياة. 

لة عند كل من الشاعرين؛ فإن ابن دراج القسطلي قد جاء في شعره فيما يخص تلك الذات المتأملة ما بين صورة الذات المتأم

لم يأت به أو يطرقه األعمى التطيلي، ونرى ذلك فيما يخص صورة الذات المتأملة/ اآلملة عند ابن دراج القسطلي، والذي 

المتأملة عند ابن دراج القسطلي؛ هي الذات اآلملة، لم  نريد أن نبيه في هذا الصدد أن هناك ذاتا أخرى مرتبطة بالذات

يطرقها األعمى التطيلي وقد برزت عند ابن دراج القسطلي، وسوف نسوق نموذجا واحدا لتلك الذات اآلملة، لعله يكون 

 ، يقول القسطلي:دليال على تفوق وتميز ابن دراج القسطلي فيما يخص األمل فيما هو أفضل

ح بالُمنى ِهمُم الفتى نُْكب    أَبداً إِذَا َعمَّ القضاُء اآلبي     تُبَر ِ

 ً  ُخدََع المنى وعالئَق األَسبابِ        فقطعُت يَا منصوُر نحَوَك نَاِزعا

تِي       ( 16, 2019)القسطلي, ونداَك َمْحيائِي وحمدَُك دَابِي           فِرَضاَك تأْميلي وقربَُك ِهمَّ

إن صورة الذات في األبيات السابقة هي ذات آملة؛ تأمل في أن يزول سقمها وعلتها بتحقق األماني، وحين تتحقق 

تلك األماني أو اآلمال سيزول األلم أبدا، وذلك إذا عم القضاء العادل، والذات هنا تريد أن يكون الحاكم راضيا، وذات 

العامرة، وإن أقصى أماني الشعر أن يتم حمده ومناداته في بالط  الشاعر اآلملة ترجو القرب من المنصور في مجالسه

الحاكم، وفي هذا تصوير للذات اآلملة في شيء يسير يمكن تحقيقه لشاعر أنفق من حياته الكثير لخدمة المنصور بن أبي 
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نجد لها ذاتا موازية في عامر وأنشده المدائح الطوال، ونرى أن ابن دراج قد تميز في تصويره لتلك الذات اآلملة التي لم 

 شعر األعمى التطيلي.

 

  ثالثا: صورة الذات الحزينة عند الشاعرين

برزت الذات الحزينة عند ابن دراج القسطلي في موضع واحد في ديوانه، وقد تجلت في نمط حزن بعينه، لكنها في 

  وفراق األحبة، كما في قوله:صورة مختلفة؛ فقد جاءت مصورة حزنه لتقدمه في العمر، وظهور الشيب في رأسه، 

 فَثَنَى ِسنِي دَدَني َعلَى األَْعقَابِ    ولقد أَضاَء الشَّْيُب لي سنََن الُهدَى    

 (16, 2019)القسطلي, تسعى بَِجدَّتها إِلَى أَتَْرابِي    ورأَيُت أَْرِديَةَ النَُّهى منشورةً 

إذ إن الشاعر وهو يصور تقدمه في العمر فإنه يفيد ورغم ظهور الشيب في من حزن لكننا نجد فيه ملمحا حكيما، 

بأن هذا الشيب قد أعاد له ذكريات سنين الصغر وما كان فيها من لهو ولعب، لكنه يعود حزينا مرة أخرى في البيت الثاني 

ألن الحزن الذي كان بداية ألبيات شعرية صور فيها حزنه لفراق األحبة، وقد نجد الشاعر يجمع بين الحزن والحكمة، ذلك 

 غالبا ما يؤدي في نهاية األمر إلى أن يكون صاحبه حكيما بشكل أو بآخر، وفي هذا نراه يقول:

انُ   وإِنَّ بالداً أَخرَجتنِي لَعُطَّل    (36, 2019)القسطلي , وإِنَّ َزماناً خان َعهدي لََخوَّ

س(، وما في ذلك من فراق لألحبة ومن هذا البيت ندرك أن الشاعر قد أصبح حزينا الغترابه عن بالده )األندل

والخالن وأهل، كما نملح أيضا في البيت السابق امتزاج الذات الحزينة بالذات المعاتبة من خالل عتاب الزمن الذي يراه 

الشاعر خوانا، ومن خالل ما سبق؛ فقد برزت الذات الحزينة في نمط واحد لكنه اقترن بعدة صور، هي: تقدمه في العمر 

ب في رأسه، حزنه الغترابه عن بالده، حزنه وعتابه للزمن الذي سرعان من يتقلب. أما فيما يخص الذات وظهور الشي

 الحزينة عند األعمى التطيلي فقد نجدها تارة في حزنه لتقلب الدهر، كما في قوله:

وبين الجوانح َجْمُر الغََضا الزمان   َونُْغِضي على ُحْكم َصْرفِ 
 
 ( 36, 2014)التطيلي, 

ي هذا البيت الذي جاء في قصيدة حرض فيها الشاعر أهل أشبيلية على رجل عسوف، وتبرز أيضا الذات الحزينة وف

 لتهاون رجل عسوف باهلل وبالمسلمين لمخالفته تعاليم اإلسالم خاصة فيما يتعلق بأكل الربا، يقول:

با  وقد خلَع الديَن َخْلَع النَجادِ   وقد أكل الِد يَن أكَل الِر 

 (36, 2014)التطيلي,               

كما وجدنا صورة الذات الحزينة قد برزت مرتبطة بالرثاء، وفقد األحبة، مثل ما قاله الشاعر في قصيدته التي رثى 

 فيها محمد بن حزم، يقول فيها:

 ولكـــْن ال َســـَراَر وال أُفُــوال  ألم يُك حيَن يَدُْجو الخطُب بَدْراً 

قوُل الفَْصَل أو يُْعِطي الجزيال   يُــْحــِرْز نـهـايـةَ كـل ِ َمـْجـٍديألَْم       
 0

 (125, 2014)ألتطيلي,  

فقد كان فراق محمد بن حزم صعب على الشاعر، وهذا ما جعله يكتب فيه قصيدة كاملة، مصورا وواصفا لمصابه 

كحنوه على اليتامى واألرامل، وفي هذا الرثاء قدر العظيم الذي ال يقدر على تحمله، ذلك لما البن حزم من خصال جليلة 

كبير من امتزاج الذات الحزينة بالذات المحبة أو العاشقة، فقد حملت قصيدته في رثاء ابن حزم معاني الحزن نفسها، مع 

بساطة في الصياغة، وسهولة في التراكيب، وهي من مراثيه التي نالت شهرة واسعة وحظوة كبيرة من قبل القدامى 

والمحدثين
i

، وقد تكرر بروز الذات الحزينة في مواضع أخرى في الديوان، وظهر هذا في القصيدة التي كتبها في رثاء 

زوجته، وارتبط الرثاء أيضا بالمدح، وهذا ما وجدناه في قصيدة مدح فيها أبي بكر بن علي بن يوسف تاشفين من أمراء 

 لحسد، يقول األعمى التطيلي:المرابطين، والذات في هذه القصيدة حزينة جراء ا

 (153,  2014)التطيلي,   ُصـــدُوُرُهـــُم كـــصـــدوِر األَســل  وبـي مـعـشـر  َحـَسـدُونـي العُـال

وبعد؛ فإن الذات الحزينة في شعر األعمى التطيلي قد برزت في ثالثة أنماط؛ فقد جاءت مرتبطة بالحزن على الفقد/ 

ا على مخالفة تعاليم اإلسالم، وأخيرا وجدناها حزينة بسبب الحسد، وهذا يختلف عن الذات الرثاء، وكانت أيضا إثر حزن

 الحزينة عند ابن دراج القسطلي الذي صورت ذاته الحزينة ممتزجة بتقدمه في السن، وفقدان األحبة، واغترابه عن الوطن.

 رابعا: صورة الذات الشاكرة عند الشاعرين
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تكون شبه متطابقة عند ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي لهي الذات الشاكرة، تلك إن من صور الذات التي تكاد 

الذات التي قد تأتي متمثلة في قصيدة كاملة اعترافا بقدر أحد المشكورين من الناس السيما إن كان حاكما قد ظفر بمعركة 

يشكر فيها هذا الصنيع، وقد رأينا تلك الذات في  وأظهر فيها براعة في القتال؛ فآثر الشاعر أن يخلد تلك المعركة في قصيدة

 شعر ابن دراج القسطلي حينما قال:

 فمتى أَقوُم بشكِر َما أَْوليتَنِي  ِمنَن  بِأَْيَسِر ُشْكِرَها أَْعيَْيتَنِي

َماِن َوإِنََّما   ها أَعطيتني  أَعطيتَنِي ذُْخَر الزَّ  شرَف الحياةِ َوِعزَّ

 (18, 2019)القسطلي,  لما دعوُت ِغياثَها لَبَّْيتَنِي   الَِّذيلَبَْيَك شاكَر نعمٍة أَنت 

واألبيات الثالثة السابقة قد وردت في قصيدة جلها شكر في المظفر عبد هللا، وفي هذه القصيدة يعدد الشاعر 

ويبرع القسطلي األوصاف الدالة على مدى حبه وامتنانه للمظفر، وقد وردت كلمة )شكر( لفظا في البيت األول فقط مرتين، 

في الشكر لما أواله المظفر من عطايا وما منحه إياه من شرف، وكذلك يشكره على تقريبه منه، وقد تظهر الذات الشاكرة 

  شاكرة في المطلق، غير مرتبطة بأي أحد، كما نرى في قوله:

ي ي   فآَن يَا نفُس أَْن تَُسر ِ  بكل ِ َما شئِت أَن تَُسر ِ

يوحاَن يَا َعيُن أَ     ي  ن تَقَر ِ بُكل ِ َما شئِت أن تَقَر ِ
  

 (30,  2019)القسطلي, 

ورغم كون البيتين السابقين قد وردا في إعذار ابن المظفر، لكنها تحمل أبعادا ذات دالالت الشكر في مطلقه، 

القسطلي أن  والشاعر فيهما يبشر نفسه بالخير، ويدعوها أن تسعد وتسر، كذلك قد وجدنا من خالل قراءة شعر ابن دراج

  الذات الشاكرة قد تأتي لشكر حاكم أغنى رعيته، مثلما ورد في قول الشاعر:

َراِد َوُجْردُهُ    نالِعُب آَراَم الفاَل من ِهباتِهِ   وآراُمهُ ُغرُّ الط ِ

يباَج مْن ُجوِد َكف ِهِ   (83,  2019)القسطلي,   َوَما فَْرُشهُ إاِل  الَجوادُ وِلبدُهُ    ونَْفتَِرُش الد ِ

إن الشاعر في هذين البيتين ليود أن يشكر المرتضى آخر ملوك بني مروان، ذلك الذي أصبح الفقراء في عهده 

أغنياء من االزدهار االقتصادي الذي ميز عهده عن عهود غيره، حتى أصبح الناس كلهم جواد يعيشون في رخاء ودعة 

مدح به المرتضى. وإجماال فقد كانت الذات الشاكرة عند ابن  وراحة؛ فوجب الشكر، وتجلت الذات الشاكر عند الشاعر فيما

دراج القسطلي ذاتا غير نمطية، فهي ذات شاكرة لالنتصار، وذات شاكرة لالزدهار االقتصادي، وذات شاكرة في مطلق 

 الشكر.

ن مدهم أحيانا، أما إذا أردنا الحديث عن الذات الشاكرة عند األعمى التطيلي؛ فقد جاءت شاكرة لعطايا الملوك إبا

 مثلما ورد في قوله:

َك يــا يَــنَّاق فـي  (68, 2014)التطيلي,   ِذْرَوةِ العَْليَا إلى الُرْكِن األََشد  أنــا مــن عــز ِ

وألن ابن يناق قد أكثر العطاء للشاعر األعمى التطيلي ما جعله يمدحه في قصيدة بدأت بتجل للذات الشاكرة، فقد 

جزيلة التي جعلت مال الشاعر ينمو ويكثر ويعلو، ويتكرر بروز تلك الذات الشاكرة المرتبط شكرها أفرد له العطايا ال

  بالعطايا في أكثر من موضع، لعل منها ما ورد في مدح أبي القاسم بن حمدين، يقول:

ِ حْلَو المساق )التطيلي, الشـكـرَ  خــذ إليـَك الثـنـاَء ال بـل أدلَّ   (2014,114عرف المهب 

 كذلك؛ فإن الذات الشاكرة جاءت عند األعمى التطيلي مرتبطة بالعتاب، كما في قوله عندما مدح األمير أبو يحيى:

 وقـــد َحـــدَانـــي إليـــَك الحــبُّ واألمــل  أتـــاركـــي لصــروِف الدهــِر تــلعــُب بــي

 (140, 2014)التطيلي, لكــريــَم عــلى العــالَِّت يَــْعــتَــِمــلإن ا   شــكــرُت نُــْعــمــاك لمــا قــلَّ شــاكــُرَهــا

إن القصيدة التي أوردنا منها البيتين السابقين لتبدأ بعتاب لألمير أبي يحيى الذي ترك الشاعر لمصائب الدهر تلعب 

لماضي بالتقريع الذي يفيد به رغم أمله في أن يكرمه، وقد ورد فعل الشكر في صيغة الماضي )شكرت( كذلك يلحق الفعل ا

بأن هذا الشكر متفرد ألن الممدوح قل شاكروه، وأصبح األعمى التطيلي من القالئل الذين كانوا يشكرونه، والذات الشاكرة 

 ال تقتصر عند األعمى التطيلي على شكر األشخاص فقط، بل تتجه أحيانا إلى شكر هللا، كما جاء في قوله:

 ال طـارف  عـنـدي وال تَـالدُ   ــراً لهالحـــمـــدُ هلل َوُشــكْ 

 في حالٍة يَْرثي لها الحاسد  صـرُت وال أُنـبـيـك عن غائبٍ 
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ى للنــدى خــالد    إْن يَْنُب بي دهرَي فاهللُ لي والمــتــرجَّ
 (71, 2014)التطيلي ,  

بالحمد والشكر هلل رغم كونه يعاني وتلك القصيدة التي ثالثة أبيات فقط من مطلعها جلها في شكر هللا، فالشاعر يبدأ 

ورغم كل ما فيه ال ينس أن يشكر هللا خالقه ليستعين  -كما يذكر الشاعر  -من العوز والفاقة، وهو في حالة يرثى لها الحاسد 

، بيه على نوائب الدهر.وبعد، فقد كانت الذات الشاكرة عند ابن دراج القسطلي في ثالثة أنواع؛ فهي ذات شاكرة لالنتصار

وذات شاكرة لالزدهار االقتصادي، وذات شاكرة في مطلق الشكر. أما الذات نفسها عند األعمى التطيلي فقد كانت في 

شاكرة للعطايا، وشاكرة معاتبة في الوقت نفسه، وشاكرة هللا، حيث لم نرى اتفاقا بين الشاعرين في تلك الذات الشاكرة سوى 

 تفرد عن اآلخر بذاتين شاكرتين مختلفتين عن اآلخر. في الشكر للعطايا والهبات، وكل تميز أو

 

 خامسا: صورة الذات الفخورة عند الشاعرين:

إن الفخر ليعد من األغراض الشعرية التي يمكن فيها الجمع بين الذات واآلخر في الوقت نفسه، وربما يعبر الشاعر 

معية في مقابل اآلخر، أو هي باألحرى موجهة إلى اآلخر في القصائد التي تبرز فيها الذات الفخورة عن ذاته الفردية أو الج

لتظهر قدره ضئيال في مقابل الذات، وإذا نظرنا إلى الذات الفخورة عند ابن دراج القسطلي لوجدنا صورة الذات الفخورة 

لَُهْم َصْفُو َما تَْنِميِه عاد    قبائُل من أَبناِء عاٍد وُجْرهمٍ   عنده ربما تأتي فخورة بذكر الجذور العربية القديمة مثلما في قوله:

 (26, 2019َوقَْحَطاُن )القسطلي, 

الشاعر في البيت السابق يفتخر بكونه ينتمي إلى قبيلة من أبناء عاد وجرهم وقحطان أيضا، كما نجده يفتخر بأنه 

   يكرم الضيف، كما في قوله:

 (31, 2019لي, وأيُّ ُمْلٍك وأيُّ فَْخر )القسط     فأَيُّ ضيٍف وأَيُّ سيفٍ 

تلك الخصيصة التي يختص بها العرب عن غيرهم من األمم األخرى؛ وهي إكرام الضيف هي من أهم الخصال التي 

حرى بالعربي أن يفتخر بها السيما إن كان شاعرا متفردا كابن دراج القسطلي الذي يعد في منزلة المتنبي عند أهل األندلس، 

 اآلخر المهزوم، وهذا في قول القسطلي: وقد وجدنا امتزاج الفخر بالتشفي في

 أن لَْيَس همُّ الدهِر ضربةَ الِزبِ     صدقَتْنَِي األَنباُء ضربةَ الِزمٍ 

ِل ُغلَّتي  (11, 2019وقَضيُت من حسِن العزاِء مآربي)القسطلي,    فشفيُت فِي ُحر ِ التجمُّ

التشفي الذي قد جلب له العزاء والراحة. إذن؛  فالشاعر قد برزت في بيتيه السابقين الذات الفخورة في ارتباط مع 

فالذات الفخورة قد تجلت في شعر ابن دراج القسطلي في صور ثالثة؛ هي: الذات الفخورة بالجذور العربية القديمة، والذات 

جلب الفخورة بإكرام الضيف بوصفها خصلة عربية محمودة، وأخير الذات الفخورة باالنتصار على اآلخر والتشفي الذي ي

 الراحة والعزاء للنفس.

في اعتداد الشاعر  -فقط  -أما إذا أردنا إجمال صورة الذات الفخورة عند األعمى التطيلي؛ فإننا نجدها قد برزت  

  بنفسه وبما يقرضه من شعر، مثل قوله:

 َمـثَـالِن قـد سـارا بـنـا في النَّاِس    ِشــْعــِري وجــودَُك يـا أَبـا العـبَّاِس 

وأاَلَن شــــعـــري كـــلَّ قـــلٍب قـــاس    ى ســمــاُحــك كــلَّ شــأٍو نــازحٍ أدنــ
(102, 2014)التطيلي,  

 

إن الذات التي تجلت في البيتين السابقين لتعيد إلى أذهاننا ذات شاعر العربية األكبر؛ المتنبي الذي كان واحدا من 

 الوقت نفسه، ومن ال يذكر قوله الخالد: أبرز الشعراء الذين اعتدوا بأنفسهم وبشعرهم في

 َوأَسَمعَت َكِلماتي َمن بِِه َصَممُ   أَنا الَّذي نََظَر األَعمى إِلى أَدَبي

َوالَسيُف َوالُرمُح َوالِقرطاُس َوالقَلَم الَخيُل َواللَيُل َوالبَيداُء تَعِرفُني
  (

 (332, 1983المتنبي,

يجعل األعمى ينظر إليه واألصم سمعه، وافتخر أيضا ببراعته في ركوب وكما افتخر المتنبي بقوله الشعر الذي  

الخيل وسريانه بالليل في الصحاري، وكذلك قدرته على القتال بالسيف والرمح، وإجادته العظيمة لفنون الكتابة السيما الشعر 

األحباس، وأن شعر األعمى  كما ذكرنا؛ فقد افتخر األعمى التطيلي كذلك بشعره وكذلك افتخر بجود أبي العباس صاحب

وجود أبي العباس أصبحا مثار ضرب المثل بين الناس، وإذا أردنا الموازنة بين الذات الفخورة عند ابن دراج القسطلي 

الذي جاءت فيه في صور ثالثة هي: افتخاره  واألعمى التطيلي فسنجد أنها قد كانت أكثر حضورا في شعر ابن دراج

وأخيرا الذات الفخورة المتشفية بانتصارها على اآلخر، أما لضيف بوصفها شيمة عربية حميدة، بجذوره العربية، إكرام ا
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الذات الفخورة عند األعمى التطيلي فقد جاءت في صورة واحدة وهي افتخاره واعتداده بنفسه لقول الشعر، فابن دراج هو 

 األكثر درجة فيما يخص تجلي صورة الذات الفخورة في شعره.

 

 خاتمة: 

إن ابن دراج القسطلي قدر برع في رسم صورة مغايرة للذات واآلخر ففي هذه الدراسة أردنا أن نوضح كيف 

ُصورت الذات عند الشاعر، وكيف جاءت أنماطها، فوجدنا أن الشاعر قد برع في تصوير الذات في أنماط وصور ستة، 

أنها ذاتا اعتيادية كانت بارزة في القصيدة العربية منذ أن  وكانت الذات العاشقة أول تلك األنواع؛ تلك الذات التي أشرنا إلى

بدأ قول الشعر في العصر الجاهلي وربما قبله، وقد عنيت الذات العاشقة في شعر بن دراج بذكر الغواني، وإضاعة وقته 

في أحيان أخرى، وراحلته في طلب الحب أو الهوى، كما جاءت ذاته عاشقة لبنات الليل أو الراقصات في المالهي الليلة 

ويبدو أن الشاعر لم يكن ليهنأ بعشقه فقد برزت ذاته العاشقة مكلومة في أحيان كثيرة، ولم تكن صورة الذات العاشقة عند ابن 

دراج مرتبطة بالعشق االعتيادي فحسب؛ بل ثمة عشقا آخرا الح في أفقنا عندما تعرضنا لتحليل أبياته، إنه الذات العاشقة 

 وبرزت تلك الذات في مدخه بعض رؤساء الكتب.والمحبة للعلم، 

أما عن الذات المتأملة، تلك الذات التي جاءت في شعر القسطلي مرتبطة التأمل في مخلوقات هللا؛ فقد ص رت في 

شعر الرجل قرينة بالحكمة في أغلب األحيان، كما ارتبطت أيضا بالتأمل في فصل الربيع وجماله وما يجيء به من ثمار 

ة لآلكلين، وظهرت الذات األملة مرتبطة بالرجاء والطلب المعلل بأسباب منها ما يمكننا وصفه بأنه سيفيد الذات يانعة لذ

الجمعية ومصالح الوطن تارة، أو ما سيفيد مصالح الشاعر نفسه في الحصول على المزيد من العطايا أحيانا، وقد تأتي 

ة الحاكم كما جاء في قصيدة من خمسة أبيات يسأل فيها الشاعر صورة الذات اآلملة راغبة في أن تقول الشعر في حضر

 المنصور بن أبي عامر في أن ينشده قصيدة، وجاءت أيضا راجية الرضا للحاكم.

وإذا أردنا أن نفصل القول في الذات المتسامية؛ فقد ارتبطت تلك الذات بطلب العفو عما اقترفته يداه في ذوات 

امي الشاعر عن صغائر األمور، لكنها ارتبطت أحيانا بالعتاب الذي ظهر في اعتماد الشاعر الحكام، كما برزت أيضا في تس

تقنية الثنائيات الضدية التي تبرز المعنى وتقربه من نفس الممدوح أو المتلقي في اآلن نفسه، كما وردت ذات الشاعر 

فة عزة النفس والكرم، وفي تصوير الشاعر للذات المتسامية قرينة بذاته الفخورة في أحيان كثيرة، وارتبطت أيضا بإبراز ص

الحزينة وجدنا أحواال متواترة في شعر الرجل، فمنها الذات الحزينة لتقدم العمر، والذات الحزينة لعدم القدرة على تغيير 

لذات الحزينة الواقع األليم سوى بسكب العبرات أو البكاء، والذات الحزينة لالغتراب عن الوطن وتركه خالنه وأصدقائه، وا

 الحكيمة، والذات الحزينة الداعية إلى عدم اليأس واالستمساك باإليمان باهلل.

وعند الحديث عن الذات الخامسة التي برزت صورتها لدى الشاعر وهي الذات الشاكرة، نجد لها أحواال عدة، مثل 

غد الحياة وحلو المعيشة، وكذلك الذات الذات الشاكرة الراجية، والذات الشاكرة في مطلق الشكر، والذات الشاكرة لر

الفخورة ومن خاللها برزت صورة الذات التي تفتخر بالنفس والوطن في الوقت نفسه، وفيها قد عاد الشاعر إلى ذكر أصوله 

العربية القحة، مثل عاد وجرهم وعاد وقحطان، كما برزت صورا قديمة أضفاها الشاعر إلى ذاته سواء كانت الذات فردية 

معية، مثل تصويره الذات الجميعة بأنها أسود هياج وما في هذا التصوير من كناية على القوة، وقد ظهرت كل تلك أم ج

 الذوات السابقة في مقابل اآلخر بأحواله المختلفة.

إن البحث في صور الذات في شعر ابن دراج القسطلي ليستأهل أن يترد له أطروحة كاملة؛ نظرا لكثرة الصور التي 

ها الشاعر هذين النمطين، وألنه ما ال يدرك كله ال يترك كله آثرنا أن نفرد لهما تلك الصفحات القليلة السابقة، صور ب

مستخدمين نماذج محددة برزت فيها صور الذات في بعض قصائد الشاعر في ديوانه الذي يقترب من ثماني مائة صفحة، 

 لعلها تفي بالغرض وتنال إعجابكم.

لي فقد صور الذات في شكل بديع، فقد برزت الذات العاشقة عنده مجتمعة مع الحزن فيما ظهر أما األعمى التطي 

عند رثاء بعض النساء، وهذه الصورة تجلت في قصائد كاملة مثل القصيدة التي مدح فيها الحرة زوجة سير بن أبي بكر، 

اعه ليستقر ويكون العيش فيه حلوا، وهذا بينما جاءت الذات الشاكية في صورة محبة للوطن ورغبة ملحة في تحسين أوض

 ما تجلى في قصيدة شكى فيها الشاعر رجل عسوف ظالم كان يحكم أشبيلة.

إن الذات المتأملة أو الحكيمة لهي أكثر الذوات حضورا وتجليا في شعر األعمى التطيلي؛ حيث جاءت في ارتباط  

فلسلفة، والسعى إلى فهم األمور وادراكها، وكذلك العمل على مع الحزن وتأمل الموت والفقدان، وكان لها صلة واضحة بال

التعبير عن تقلبات الزمان ومصائبه وكذلك إعالء قيمة العقل والحكمة، بينما كانت الذات الحزينة متجلية في غرض الرثاء 
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ى التطيلي، وقد فقد رثى األعمى التطيلي ثالثة أشخاص أحبهم حبا عظيما، كان منهم محمد بن حزم وكذلك زوجة األعم

جاءت صورة الذات الشاكرة عند الشاعر هلل ولبعض الحكام، وكذلك فإن الذات الناصحة قد كانت حاضرة لتقديم ما يمكن 

تقديمه من نصح وإرشاد لحاكم أيضا، والذات المعاتبة أكثر ما عاتبت هو الزمن وتقلباته، وكانت ذات الشاعر فخورة بقول 

 الشعر نفسه.
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